


Odgovori strank na vprašanje kako se bodo lotili afere CHF 
 
 

ANDREJ ČUŠ IN ZELENI SLOVENIJE     

»Oba poslanca stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije sva podpisana pod vaš predlo Zakona in tako bo tudi ostalo v prihodnje.« 
 

LEVICA     

»Podprli bomo rešitev, ki z zakonom izenačuje položaj CHF kreditojemalcev s kreditojemalci kreditov v EUR in jim omogočili pošteno vračilo 
dolgov, kar potrjujemo s pisno zavezo. Naši poslanci so tudi podpisniki zakona.« 
 

PIRATI 

»Podprli bomo rešitev, ki z zakonom izenačuje položaj CHF kreditojemalcev s kreditojemalci kreditov v EUR in jim omogočili pošteno vračilo 
dolgov, kar potrjujemo s pisno zavezo. « 
 

SLS     

»V Slovenski ljudski stranki smo že večkrat opozarjali na nujnost ustreznega reševanja problema CHF kreditojemalcev. Zato se bodo tudi naši 
poslanci v parlamentu zavzemali za rešitev, ki bo z zakonom izenačila položaj CHF kreditojemalcev s kreditojemalci kreditov v EUR in jim 
omogočila pošteno vračilo dolgov. To potrjujemo tudi s pisno izjavo« 
 

ZDRUŽENA LEVICA IN SLOGA     

»Podprli bomo rešitev, ki z zakonom izenačuje položaj CHF kreditojemalcev s kreditojemalci kreditov v EUR in jim omogočili pošteno vračilo 
dolgov, kar potrjujemo s pisno zavezo.« 



Gibanja Zedinjena Slovenija 

»Stališče Gibanja Zedinjena Slovenija je, da gre v primeru kreditov švicarskih frankov za delovanje bank na način slabega gospodarja. Banke so 
namreč reklamirale kredite v CHF, ko pa so vedele, kaj se bo zgodilo, niso obvestile kreditojemalcev o nujni zamenjavi kredita v evre. Poleg tega 
so kreditojemalcem v švicarskih frankih postavile tako visoke stroške menjave kredita, da se mnogi za tak korak niso mogli odločiti. S tem so 
banke pomembno vplivale na kreditojemalce in jim preprečile pobeg iz kreditov v švicarskih frankih. Poleg vseh teh dejstev, so banke v večini 
primerov kredite izplačale v evrih, odplačevanje kreditov pa tudi poteka v evrih. Iz vsega navedenega sledi, da gre za špekulativne kredite, pri 
katerih banke niso poskrbele za svoje komitente. Prepričani smo, da so banke ravnale neodgovorno v nasprotju s pričakovanji komitentov in 
svojo vlogo v družbi.  
 
V Gibanju Zedinjena Slovenija bomo podprli zakon, ki izenačuje položaj kreditojemalcev s kreditojemalci v evrih. Predloga zakona sicer še nismo 
preštudirali, a načeloma vsebinsko podpiramo ta namen. V tem zakonu mora biti natančno definirano, kako bodo banke naredile preračun 
kredita in kolikšen je najvišji strošek za to dejanje. Obenem bi bilo smiselno spremeniti zakonodajo o dajanju kreditov fizičnim osebam, ki bi 
morala biti vedno v domači valuti. Torej smo tudi za prepoved špekulativnih kreditov za fizične osebe.« 
 

ReSET 

»V stranki ReSET podpiramo reševanje problematike z, iz vaše strani podano rešitvijo A in sicer s sprejetjem zakona in sistemsko rešitvijo 
problema. 
 
V stranki ReSET odločno podpiramo reševanje problematike za katero se zavzemate oz. se skupaj zavzemamo. Zadeva, ki potencialno dotiče več 
kot 120.000 ljudi se ne more reševati posamično ampak izrecno samo sistemsko. Nasploh se v stranki zavzemamo za odpravo vseh sistemskih 
nepravilnosti napram ljudem, od nepravičnega obdavčevanja, kreditov v frankih, kraje "družbenega" premoženja, kraje pri izvedbi državnih 
projektov in še, in še mahinacij, ki jih izvajajo politične elite in z njimi povezani tajkuni.« 
 

SSN 

»Podpiramo vašo  zakonodajno rešitev. dasiravno imamo pripravljene še dodatne predloge za zaščito potrošnikov.« 



SD 

»Predlagali bomo drugačno rešitev afere CHF kreditov:  
V pravni državi mora biti vsakomur, ki je bil v poslovnem odnosu zaveden ali ogoljufan, zagotovljeno takojšnje, dostopno in učinkovito sodno 
varstvo; tako bi bilo kreditojemalcem v CHF omogočeno, da v poštenem sodnem postopku dokažejo, da so bili zavedeni oz. zlorabljeni s strani 
močnejše pogodbene stranke.  
 
V kolikor to skozi obstoječe možnosti ( npr. mediacija, kolektivna tožba, ukrep Banke Slovenije...) ni (več) mogoče ali so te izčrpane, smo in še 
podpiramo sprejem zakona, ki bi tak sodni postopek omogočil, po načelu kolektivne tožbe in ob zadržanju plačila spornih obveznosti, če te 
ogrožajo socialni položaj kreditojemalca.  
 
Socialni demokrati menimo, da bi se na tak način lahko izognili ustavno spornim rešitvam, ki bi posegle v vse kreditne pogodbe in morebiti celo 
ogrozile položaj tistih kreditojemalcev v CHF, ki so svoje obveznosti že odplačali. Vsekakor pa podpiramo vse rešitve, ki omogočijo zavedenim, 
da nemudoma pravno zavarujejo svoj položaj in bomo od Banke Slovenije - regulatorja, ki je bankam dopustil ponudbo spornih kreditov - 
zahtevali, da prevzame odgovornost za svoje neukrepanje.« 
 

Komentar Združenja Frank: 
»Vztrajanje na sodni poti individualno je za tako obsežno afero nesprejemljivo še posebej, če gre za finančno izčrpane 
kreditojemalce, ki si ne morejo privoščiti sodnega varstva. V kolikor bi predlagana rešitev omogočila takojšnjo pot na 
sodišče brez stroškov, je taka rešitev tudi za kreditojemalce sprejemljiva« 

 
 
 
 
 
 
 



SDS     

»Vaše združenje je v Državni zbor že posredovalo predlog zakona v povezavi s problematiko kreditov v švicarskih frankih. Ker zakonodajni 
postopek v Državnem zboru ni bil izpeljan (zaradi čakanja na mnenje Evropske centralne banke) in ker nismo bili seznanjeni s končno različico 
zakona, tudi v SDS oziroma njeni poslanski skupini do same vsebine zakona nismo zavzeli stališča. Seznanjeni pa smo s problematiko in stiskami, 
ki jih doživljajo kreditojemalci v švicarskih frankih, nenazadnje smo v povezavi s tem na ministrstvo za finance v tem mandatu naslovili tudi 
poslanska vprašanja. 
 
V kolikor boste v Združenju Frank posredovali predlog zakona v povezavi s problematiko kreditov v švicarskih frankih tudi novemu sklicu 
Državnega zbora, se bo poslanska skupina SDS v vsebino končne različice zakona seveda poglobila in tudi sprejela ustrezne odločitve.« 
 

Komentar Združenja Frank:  
Končna različica zakona je bila vložena v Državni Zbor 29.12.2017! 

 

NSI    

»Že pred vložitvijo predloga zakona, ki ureja problematiko posojil v švicarskih frankih smo z zanimanjem večkrat prisluhnili argumentom vseh 
deležnikov. Naša poslanka Iva Dimic je k predlogu že vloženega predloga zakona prispevala tudi svoj podpis. Zaradi prenehanja mandata 
Državnega zbora bo za obravnavo zakona treba predlog ponovno vložiti. Pri ponovnem odprtju tega vprašanja smo tako kot do sedaj 
pripravljeni prisluhniti argumentom za takšno ali drugačno rešitev. Vsekakor pa bomo podpirali prizadevanja za končno razrešitev tega 
pomembnega vprašanja.« 
 

Komentar Združenja Frank: 
Kreditojemalci nimajo časa za ponovno poslušanje argumentov. Vrhovno sodišče je vzpostavilo pravno prakso in 
povedalo, kako bi banke morale predstaviti tveganja. Banke so na pogajanjih same povedale, da take seznanitve ne 
morejo dokazati. 



LISTA MARJANA ŠARCA     

»Do te problematike se v stranki še nismo opredelili. Zagovarjamo pa stališče, da se mora Vlada do tega problema jasno opredeliti tako, da se 
poišče konkretno in za obe strani sprejemljivo rešitev. Zakaj? Ker nosi del odgovornosti za nastalo situacijo tudi država, ki ni ukrepala, ko bi 
morala in ni preprečila podeljevanje kreditov v tuji valuti, čeprav se je vedelo, kaj prinašajo valutna tveganja. Tudi banke nosijo velik del 
odgovornosti, saj imajo visoko usposobljen strokoven kader, ljudje jim zaupamo svoj denar, svoj eksistenčni obstoj in verjamemo njihovim 
nasvetom in informacijam, zato bi morale potrošnike, kljub njihovi veliki želji, takrat odvrniti od najetja posojil v CHF. A šlo je za osvajanje trga, 
privabljanje potrošnikov in za dobiček. Kolikor nam je znano, takšnih kreditov danes ni mogoče več podeljevati, kar potrjuje zapisano, da država 
ni dovolj odločno ukrepala, ko so se na trgu pojavili ti krediti. Država bi morala ukrepati, saj je marsikatera mlada družina, v času visoke 
gospodarske rasti, reševala svoj prvi stanovanjski problem.  V stranki Lista Marjana Šarca se bomo vsekakor zavzeli za takojšnjo celovito rešitev 
tega problema skupaj z vsemi vpletenimi.« 
 

DeSUS 

»Predlagamo, da Združenje bank Slovenije in Združenje Frank nadaljujeta s pogovori in poiščeta rešitev na individualni ravni. 
Glede predlagane zakonske rešitve pa nas skrbi, da bi sistemsko reševanje problematike kreditov v švicarskih frankih lahko v prihodnosti imelo 
negativne posledice z vidika moralnega hazarda. Obstaja namreč možnost, da bi s sprejetjem predlagane rešitve povzročili precedens za druge 
trge, npr. kreditov z variabilno obrestno mero ali enoletnih pogodb zakupa električne energije.« 
 

Komentar Združenja Frank: 
Predsednik DeSUS Karl Erjavec  je  12. septembra 2017 v izjavi za javnost potrdil, da bo stranka DeSUS v skladu z 
odločitvijo na seji vodstva stranke, še v istem tednu vložila zakon v DZ. Po njegovem mnenju je prav, da se problem 
uredi z zakonom, ne pa preko dolgotrajnih sodnih poti. Sedaj pa stranko  skrbi, da bi sistemsko reševanje 
problematike kreditov v CHF lahko v prihodnosti imelo negativne posledice z vidika moralnega hazarda. In to po 
sodbi Vrhovnega sodišča RS, ki je jasno povedalo, kako bi banke morale seznaniti kreditojemalce. Pogajanja o katerih 
govori DeSUS, so se z odhodom bank prekinila 5.1.2018! 

 



Stranke, ki se jim afera, ki zadeva 120.000 ljudi ne zdi pomembna: 
 
GAS 
 

GIBANJESKUPAJNAPREJ     
 

ZDRUŽENA DESNICA 
 

LISTA NOVINARJA BOJANA POŽARJA     
 

SNS     
 

SMC 

Opomba:  dr. Brglez nam je posredoval svojo osebno podporo zakonu. 

 

SOCIALISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE     
 

SOLIDARNOST 
 

STRANKA ALENKE BRATUŠEK     
 

ZA ZDRAVO DRUŽBO    


