
Vloga za odlog odplačevanja kredita po Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila 
obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)

Vlogo najprej shranite na računalnik, nato vpisujte podatke!

Naziv kreditojemalca: 

Sedež kreditojemalca: 

Poštna številka: Kraj:

Matična številka: Davčna številka:

Telefonska številka: Elektronski naslov:

Podpisnik/i pogodbe/ 
Zakoniti zastopnik/i 
kreditojemalca:

Davčna številka 
podpisnika/ov 
pogodbe:

Navedba dejavnosti, 
ki jo kreditojemalec 
dejansko opravlja:

Vrsta pravne osebe 
po določbah 
ZIUOPOK: 
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velika družba (gospodarska družba, ki se po določbah ZGD-1 šteje kot velika družba)

SME in mikro družba (gospodarska družba, ki se po določbah ZGD-1 šteje kot 
srednja/mala/mikro družba, zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki 
zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja,
ali samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji; nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, 
ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom,
ki ureja kmetijstvo)

1. 1  Izpolnijo stranke, ki niso velike družbe: Vloga za odobritev odloga odplačevanja kredita

Kreditojemalec izjavlja, da:

• ima na dan oddaje te vloge poravnane vse obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, 
davkov in drugih dajatev oziroma, da mu je bilo v skladu z določbami zakona odloženo 
plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma 
omogočeno obročno odplačilo le-teh (o čemer se banki zavezuje predložiti potrdilo 
davčnega urada)

• je bilo kreditojemalcu z vladnim ali občinskim odlokom, za čas trajanja druge epidemije 
virusa COVID-19, začasno prepovedano opravljanje dejavnosti

Izpolni kreditojemalec, ki mu je bilo prepovedano opravljanje dejavnosti:

Naziv občinskega ali vladnega odloka iz predhodne alineje, ki je kreditojemalcu prepovedal opravljanje dejavnosti (kot je 
bil objavljen v Uradnem listu), datum in kraj objave:

DA

DA

NE

NE



Kreditojemalec izjavlja, da:

• ima na dan oddaje te vloge poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, 
davkov in drugih dajatev, ali da je na dan vložitve vloge za odlog v situaciji, ko ji je v 
skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, 
davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh

• ima načrt poslovodstva za vzpostavitev likvidnosti družbe in tej vlogi prilaga poročilo o 
stanju likvidnosti družbe

• zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije virusa COVID-19, ne 
more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni/ih pogodbi/ah z banko, ker bi takšno 
poplačilo lahko povzročilo težave z likvidnostjo v tej meri, da bi ogrozilo njegovo 
solventnost

Številka kredita/pogodbe: Datum pričetka odloga:

Številka kredita/pogodbe: Datum pričetka odloga:

Številka kredita/pogodbe: Datum pričetka odloga:

1. 2 Izpolnijo velike družbe: Vloga za odobritev odloga odplačevanja kredita

2. Prosimo za odobritev odloga odplačevanja obveznosti za naslednje kredite: 

Številka kredita:

Vrsta odloga:

Trajanje odloga                    mesecev, pri čemer se obdobje odloga prične z mesecem

odlog obrokov odlog obresti

Številka kredita:

Vrsta odloga:

Trajanje odloga                    mesecev, pri čemer se obdobje odloga prične z mesecem

odlog obrokov odlog obresti

OPOMBA: V skladu z interventnim zakonom se lahko odlog uveljavlja za obveznosti, ki so oziroma bodo zapadle v plačilo od 19.10.2020 dalje. 
Maksimalno obdobje odloga za posamezno kreditno pogodbo je 9 mesecev, pri čemer se v to obdobje vštevajo tudi odlogi, ki so bili predhodno odobreni 
na podlagi interventne zakonodaje na način, da se odlog po tem zakonu odobri le, če skupni odlog ne bo presegel 9 mesecev. 

Kreditojemalec, ki mu ni bilo prepovedano opravljanje dejavnosti, izjavlja, da:

• zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije virusa COVID-19, ne more 
zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni/ih pogodbi/ah z banko

• ima načrt poslovodstva za vzpostavitev likvidnosti družbe in tej vlogi prilaga poročilo o 
stanju likvidnosti družbe
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Načrt poslovodstva 
o ukrepih za 
vzpostavitev 
likvidnosti:

Predvideno 
trajanje težav:

Komentar 
kreditojemalca:

OPOMBA: Navedite na kratko glavne ukrepe poslovodstva družbe za vzpostavitev likvidnosti družbe in priložite dokument, ki ga je poslovodstvo družbe 
pripravilo. Predložite informacijo glede interventnih ukrepov države, ki ste jih/jih boste koristili in v kakšni višini.

OPOMBA: Navedite koliko časa predvidevate, da bodo težave trajale, in kakšne učinke bo imela kriza na vaše poslovanje po koncu pandemije 
(kratkoročne ali dolgoročne).

OPOMBA: Navedite oceno odstotka padca prihodkov zaradi posledic epidemije virusa COVID-19.

OPOMBA: Navedite morebitna druga dejstva o vaši družbi, ki se vam zdijo pomembna v povezavi s to vlogo.

Negativni učinki epidemije virusa COVID-19 so oziroma bodo vplivali na 
padec prihodkov v letu 2020 za cca.:                       %.

3. Opis poslovnih razlogov za zaprošeni odlog

Razlogi za odlog 
odplačevanja:

OPOMBA: Navedite poslovni razlog, povezan s posledicami epidemije virusa COVID-19, zaradi katerega kreditojemalec ne more zagotavljati poplačila 
obveznosti po kreditni/h pogodbi/ah z banko, ker bi (velja za vse kreditojemalce) takšno poplačilo lahko povzročilo težave z likvidnostjo v tej meri, da bi bila 
ogrožena njegova solventnost (slednje velja za Velike družbe) in predložite podrobnejši opis poslovnega položaja ter ustrezna dokazila (dokazil ni 
potrebno predložiti tistim družbam, ki jim je bilo z vladnim ali občinskim odlokom prepovedano opravljanje dejavnosti razen, če so velike družbe). 
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Kreditojemalec s podpisom tega obrazca potrjuje, soglaša in se zavezuje, da: 

• je seznanjen z določili ZIUOPOK;
• bo skladno z ZIUOPOK enkrat mesečno poročal banki o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev 

likvidnosti in drugih spremembah svojega poslovnega položaja
• (po priloženem excel obrazcu). Pri tem bo, na zahtevo banke, banki posredoval dodatne obrazložitve. 

Prav tako bo še naprej obveščal banko tudi v drugih primerih, ko je takšna obveznost določena s 
kreditno/imi pogodbo/ami;

• je seznanjen, da banka lahko prekine ali skrajša obdobje odloga plačila, če ugotovi, da je kreditojemalec 
v vlogi navajal lažne podatke in to hkrati predstavlja prekršek kreditojemalca za katerega je predpisana 
globa; ali če ne izpolnjuje obveznosti mesečnega poročanja; ali če na podlagi naših poročil, podatkov iz 
vloge in drugih podatkov oceni, da je prekinitev oziroma skrajšanje odloga plačila upravičena;

• soglaša s podaljšanji vseh zavarovanj, danih po kreditni/h pogodbi/ah, in se zavezuje, na zahtevo 
banke, opraviti vsa dejanja potrebna za formaliziranje podaljšanja teh zavarovanj;

• je seznanjen, da zanj v skladu z določili ZIUZEOP velja prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno 
uspešnost članom poslovodstva in zaposlenim ter izplačevanja drugih finančnih obveznosti do 
nadrejenih oziroma povezanih družb ali lastnikov;

• ta vloga ni jamstvo za odobritev odloga odplačevanja obveznosti s strani banke.

Podpisani                                                                              , zakoniti zastopnik/pooblaščenec  
kreditojemalca, izjavljam:

• da so vsi v tej vlogi navedeni podatki resnični in popolni ter da priložene priloge odražajo dejansko 
stanje v družbi;

• da sem banko seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mi bili znani ali bi mi morali biti znani in ki bi 
lahko vplivali na odločitev banke glede odobritve odloga odplačevanja obveznosti.

OPOMBA: Navajanje lažnih podatkov na obrazcu daje banki pravico, da obdobje odloga odplačevanja kredita skrajša ali prekine, ter je hkrati prekršek 
kreditojemalca in njegove odgovorne osebe, za katerega je predpisana globa.

(kraj) (datum)

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca in žig:*

*Če kreditojemalec pri svojem poslovanju uporablja žig, je le-ta 
obvezen pri identifikaciji.

,

• Priloga 1: Poročilo o stanju likvidnosti družbe (excel obrazec)

• Priloga 2: Mesečno poročilo o stanju likvidnosti družbe (excel obrazec)

• Priloga 3. Potrdilo FURSa o plačanih ali odloženih davkih in prispevkih na dan oddaje te vloge

IZPOLNI BANKA

Utemeljenost vloge preveril

Ime in priimek:

Datum:

Stranka je upravičena do odloga DA
(ustrezno obkrožiti)

NE
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