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Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance kot pristojna komisija in Komisija
za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide kot zainteresirana komisija sta na
podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 - odl. US in 21/13 - ZFDO-F in 81/18-odl.
US) ter 20. in 21. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09,
101/10, 6/14, 26/15 in 55/20) pripravili skupno
Mnenje
k Predlogu zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev
posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) – nujni postopek
Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance kot pristojna komisija (12. izredna
seja) in Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide kot zainteresirana
komisija (9. izredna seja) sta na skupni seji 24. aprila 2020 obravnavali Predlog
zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
COVID-19 (ZDLGPE) – nujni postopek, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru
predložila Vlada Republike Slovenije.
Komisiji predlog zakona podpirata.
Komisiji sta bili seznanjeni s Poročilom Komisije Državnega sveta za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona, ki predlog zakona podpira.
Komisija se strinja s stališči vseh treh reprezentativnih združenj občin, ki podpirajo
predlagano zvišanje povprečnine v letu 2020, dodatno pa pričakujejo čim prejšnji
sprejem Zakona o finančni razbremenitvi občin. Po mnenju komisije je treba pri
pripravi zakonodajnih rešitev upoštevati, da se morajo interventni ukrepi v okviru
korona zakonodajnega paketa nanašati na omilitev posledic epidemije COVID-19,
medtem ko je treba ostala odprta vprašanja urejati v okviru sistemskega urejanja
področne zakonodaje. Predlagani dvig povprečnine za leto 2020 sledi večletnim
pozivom Državnega sveta po zvišanju povprečnine in zmanjševanju razlike med
dejanskimi in priznanimi stroški. Ker bodo občine zaradi slabše gospodarske situacije
in posledično večjih socialnih stisk njenih občanov imele večje izdatke, obenem pa
tudi nižje prihodke (npr. neplačilo vrtcev ob obstoječih tekočih stroških), je predlagani
dvig povprečnine še toliko bolj pomemben za omilitev likvidnostnih težav in nasploh
finančne podhranjenosti slovenskih občin.

V razpravi na skupni seji komisij je bilo ob danem opozorilu o izjemni obremenitvi
državnega proračuna zaradi sprejetih interventnih ukrepov in izdanih poroštev –
državnih poroštev za kredite bo za 2 milijardi evrov, po opravljenih izračunih pa se
predvideva za 478 milijonov evrov stroškov unovčevanja poroštev - pojasnjeno, da
zakonske rešitve temeljijo tudi na pričakovanju, da se vsak odgovoren gospodarski
subjekt zaveda obveznosti, ki izhajajo iz najetja kredita, ki je zavarovano s poroštvom
države. Država namreč mora glede na določila Zakona o javnih financah vzpostaviti
regresno terjatev za vračilo kredita kreditojemalcu, če ta kredita ne odplača. V
predlogu zakona predvidena poroštva države predstavljajo le spodbudo bančnemu
sistemu, ki razpolaga z ustrezno likvidnostjo, da bo začel sproščati likvidnostne
kredite namenjene investicijam zainteresiranim gospodarskim družbam, ki jih v
trenutni težki situaciji nujno potrebujejo. Ob tem, ko se z likvidnostnimi krediti rešujejo
trenutne težave zaradi epidemije najbolj prizadetih podjetij, pa seveda dani krediti
pomenijo tudi dolgoročno obveznost vsakega kreditojemalca, ki jo bo moral v
naslednjih letih z dobrimi poslovnimi odločitvami in rezultati tudi v celoti izpolniti.
Nekaterim podjetjem to verjetno ne bo uspelo, zato se zastavlja vprašanje ali Vlada
razmišlja o oblikovanju ustreznega državnega sklada, ki bi odkupoval deleže
gospodarskih družb, ki bi zašle v hude težave. Odgovorjeno je bilo, da se že iščejo
učinkovite rešitve, s katerimi bi se preprečevali morebitni sovražni prevzemi podjetij v
težavah. Predvidevajo se dokapitalizacije družb s strani države z možnostjo, da
podjetja, ki jim bo uspelo sanirati težave in dosegati pozitivne rezultate v roku dveh
do treh let ponovno odkupijo svoje deleže.
Glede rešitev v 5. členu predloga zakona komisiji menita, da določen najvišji
dovoljeni skupni znesek obveznosti posameznega kreditojemalca, ki predvideva do
10% prihodkov od prodaje v letu 2019 in ki ne sme presegati višine zneska stroškov
dela za leto 2019, ni zadosten. Komisiji se zavzemata za dvig omejitve višine posojila
na najmanj 20 % letnih prihodkov posameznega kreditojemalca.
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