
 

DRUGI PROTIKORONSKI PAKET - POROŠTVENA SHEMA ZA NOVA BANČNA POSOJILA 
 
Državni zbor je dne 28. 4. 2020 sprejel drugi protikoronski paket, med drugim tudi Zakon o zagotovitvi 
dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (»Zakon«), ki ureja 
poroštveno shemo za nova bančna posojila, ki jih bodo podjetja vzela za oživitev proizvodnje. Zakon je 
začel veljati dne 1. 5. 2020, pri čemer pa jamstvena shema za posojila velja za nazaj in torej tudi za 
posojila, ki so bila podeljena po 12. 3. 2020.  
 
Zakon ureja poroštva Republike Slovenije bankam in hranilnicam s sedežem v Sloveniji za zadolževanje 
podjetij s sedežem v Sloveniji, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in niso finančne institucije. Mikro, 
mala in srednja podjetja (»MSP«) so podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet do 50 
milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto do 43 milijonov EUR. 
 
Poroštvo bo dano za kreditne pogodbe, ki bodo izpolnjevale naslednje pogoje: 

• sklenjene so po 12. 3. in pred 31. 12. 2020; 
• ročnost kredita ne presega pet let; 
• namen kredita je izključno financiranje osnovne dejavnosti kreditojemalca, in sicer novih ali 

dokončanje že začetih naložb, obratnega kapitala ali poplačilo obveznosti iz kreditnih pogodb, 
sklenjenih od 12. 3. 2020 do uveljavitve Zakona;  

• kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini. 
 
Podjetje bo lahko pridobilo likvidnostni kredit v višini do 10 % prihodkov od prodaje v letu 2019, pri 
čemer posojilo ne bo smelo presegati stroškov dela za leto 2019.  
 
Država prevzema poroštveno obveznost le za kreditojemalca, ki: 

• ni podjetje v težavah po stanju na dan 31. 12. 2019;  
• se po 31. 12. 2019 sooča z likvidnostnimi težavami zaradi poslovnih razlogov, povezanih s 

posledicami epidemije COVID-19; 
• ima na dan 31. 12. 2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov 

in drugih dajatev oziroma mu je odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, 
davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh;  

• ne posluje in ni registriran v državi iz EU Seznama jurisdikcij, ki niso pripravljene sodelovati v 
davčne namene, in nima lastnika iz takšne države (npr. Kajmanski otoki, Fidži in Sejšeli); 

• je vključen v sistem obveznega večstrankarskega pobota po Zakonu o preprečevanju zamud 
pri plačilih; in 

• se na dan 12. 3. 2020 šteje za plačnika in nima pomembnih zamud pri poravnavanju obveznosti 
do banke. 

 
Obvezne sestavine vloge kreditojemalca – vloga za odobritev kredita mora vsebovati:  

(i) zadnje računovodske izkaze;  
(ii) opis poslovnega položaja kreditojemalca zaradi posledic COVID-19 skupaj z navedbo 

zneska skupnih prihodkov od prodaje v letu 2019 ter zneska stroškov dela za leto 2019;  
(iii) opredelitev višine in ročnosti zahtevanega kredita;  
(iv) opredelitev namena kredita;  
(v) če obstaja, podatek o višini obveznosti kreditojemalca iz naslova odloga po Zakonu o 

interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev; in  
(vi) izjavo, da bo kredit namenjen financiranju osnovne dejavnosti, financiranju obratnega 

kapitala ali poplačilu obveznosti iz kreditnih pogodb, sklenjenih od 12. 3. 2020 do 
uveljavitve Zakona. 

 
Trajanje in višina poroštva –poroštvo ne sme presegati ročnosti kredita (maksimalno 5 let), vključno z 
morebitnimi naknadnimi podaljšanji. Višina poroštva za posamezni kredit znaša: 



Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, temeljijo na veljavni zakonodaji in so pridobljene iz javno dostopnih virov. Ta dokument je 
pripravljen v informativne namene in ni nadomestilo za pravno svetovanje. Odvetniška družba Fatur Menard, o.p, d.o.o. ne jamči za točnost 
informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z morebitno uporabo v tem dokumentu 
predstavljenih informacij. 
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• 80 % glavnice kredita, danega MSP podjetju 
• 70 % glavnice kredita, danega velikemu podjetju 

 
Premija za poroštvo Republike Slovenije – letna premija bremeni kreditojemalca in znaša:  

(i) za MSP za prvo leto 0,25 %, drugo in tretje leto 0,50 % in za četrto in peto leto 1 % 
neodplačane glavnice kredita;  

(ii) za velika podjetja za prvo leto 0,50 %, drugo in tretje leto 1 % in za četrto in peto leto 2% 
neodplačane glavnice kredita.   

 
Prepoved izplačevanja dividend in drugih plačil – za kreditojemalca, ki mu je banka odobrila kredit v 
skladu z Zakonom, velja za čas od vložitve vloge za kredit do prenehanja pravice banke do uveljavljanja 
poroštva prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom poslovodstva, nakupa 
lastnih lastniških deležev ter izplačevanja drugih finančnih obveznosti do nadrejenih oziroma 
povezanih družb ali lastnikov (prepoved se vključi v kreditno pogodbo). 
 
Prenehanje državnega poroštva – poroštvo preneha, če: 

a) je banka pri sklenitvi kreditne pogodbe kršila Zakon; 
b) je kreditojemalec v vlogi navajal lažne podatke; ali 
c) banka ne obvesti SID banke o začetku postopka insolventnosti kreditojemalca najpozneje 14 

dni pred iztekom roka za prijavo terjatev. 
 
Če poroštvo preneha zaradi navajanja lažnih podatkov kreditojemalca, ima banka do kreditojemalca 
regresni zahtevek.  
 
Državno poroštvo ne bo presegalo 2 milijardi EUR. Za opravljanje vseh poslov v zvezi z unovčevanjem 
poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh potrebnih ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev ter za 
preverjanje izpolnjevanja pogojev po Zakonu je pooblaščena SID banka. Banka lahko pred neplačilom 
dospelih obveznosti iz kreditne pogodbe SID banki ponudi v odkup svojo terjatev do kreditojemalca v 
višini neplačanega nominalnega zneska glavnice posameznega kredita, v delu, ki je zavarovan z 
državnim poroštvom. Unovčeno poroštvo lahko Republika Slovenija izvrši iz proračuna Republike 
Slovenij ali pa banki izroči obveznico, ki jo izda SID banka ali Republika Slovenija.  
 
Zakon med drugim določa tudi, da se, od vključno 13. 3. 2020 do preklica razglasitve epidemije, 
najemnike poslovnih stavb ali prostorov v lasti Republike Slovenije in v lasti samoupravnih lokalnih 
skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti 
onemogočeno ali je bistveno otežkočeno, oprosti plačila dela najemnine, ne pa tudi plačila 
obratovalnih stroškov.  
 
 
 
Ljubljana, dne 7. 5. 2020       

Odvetniška družba Fatur Menard 
 


