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SPECIFIKACIJA POLJ ZA POROČANJE  
Opis podatkov in navodilo za izpolnjevanje 
 

I. Podatki mesečnih prijav »PS-01« v poroštveno shemo ZIUZEOP 

Poročilo PS-01 se uporabi za kreditojemalce, ki so pravne in fizične osebe:  
Pravne osebe - za skupino kreditojemalcev 1. in 2. alineje 2. člena (2) ZIUOPOK (gospodarske družbe po ZGD, zadruge, društva, zavodi, s.p.-ji)1 
Fizične osebe - za skupino kreditojemalcev 3. in 4. alineje 2. člena (2) ZIUOPOK (nosilci kmetijske dejavnosti in fizične osebe)2 
 

II. Podatki trimesečnega poročila stanj »PS-02« v poroštveno shemo ZIUZEOP 

Poročilo PS-02 se uporabi za kreditojemalce, ki so pravne in fizične osebe:  
Pravne osebe - za skupino kreditojemalcev 1. in 2. alineje 2. člena (2) ZIUOPOK (gospodarske družbe po ZGD, zadruge, društva, zavodi, s.p.-ji) 
Fizične osebe - za skupino kreditojemalcev 3. in 4. alineje 2. člena (2) ZIUOPOK (nosilci kmetijske dejavnosti in fizične osebe) 

 
 
 
 
 
 

 

 
1 1. in 2. alineja  iz drugega odstavka  2.člen (2) ZIUOPOK 
– gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki ima sedež v Republiki Sloveniji; 
– zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, 
2 3. in 4. alineja  iz drugega odstavka  2.člen (2) ZIUOPOK 
- nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo; 
- fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
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I. Podatki mesečnih prijav »PS-01« v poroštveno shemo ZIUZEOP 

   

Zap. 
št. Naziv podatka  Opis podatka 

Obveznost 
podatka 
M- obvezen 
(Mandatory) 
MP-obvezen za 
pravne osebe 
MF -obvezen za 
fizične osebe 
O- opcijski 

 Pravna/fizična oseba Opredelitev tipa osebe – pravna ali fizična oseba M 
1 Datum poročila Stanje na dan (zadnjega koledarskega dne v mesecu). M 
2 Datum poročanja Datum pošiljanja poročila banke poročevalke. M 
3 Davčna številka banke Davčna številka banke poročevalke. M 

4 
Davčna številka 
kreditojemalca Davčna številka kreditojemalca. M 

5 Občina kreditojemalca 

Občina v kateri ima fizična oseba ali nosilec kmetijske dejavnosti prijavljeno stalno bivališče.  
Poročanje skladno s https://www.stat.si/doc/vprasalniki/SOL-O-ODR-priloga_2013.pdf 
Primer poročanja iz opredeljenega nabora vrednosti: 

Vrednost Opis 
002 Beltinci 

 

MF 

6 Skupina kreditojemalca  

Skupina kreditojemalca iz 2. odstavka 2. člena ZIUOPOK se opredeli iz nabora vrednosti: 
Vrednost Opis 
1 gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospod. družbe, ki 

imajo sedež v RS; 
2 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 RS M 



PRILOGA 1 k Navodilu o poročanju SID banki (Poroštva RS po ZIUZEOP) (POR-PS- I/20) 
 
Verzija 2.0, datum objave 30.11.2020 

3 
 

3 nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, 
ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo; 

4 fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v RS 
 

7 
KMG - MID prejemnika 
(iz RKG) 

Polje se izpolni le v primeru, če je kreditojemalec pridobil številko iz Registra kmetijskih gospodarstev ( RKG), ki je 
osrednja zbirka podatkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP). 
 
KMG-MID je enolična in neponovljiva 9 mestna identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva. O 

8 Velikost podjetja 

Velikost podjetja se v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 opredeli iz nabora vrednosti:  
Vrednost Opis 
1 MSP (mikro, majhno ali srednje podjetje) 

2 Veliko podjetje 
 
Gre za podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko 
dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko. To vključuje tudi samozaposlene osebe in družinska podjetja, ki se ukvarjajo 
z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. 
 
Vrsto podjetja določajo število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti. Kategorijo mikro, malih in srednjih podjetij (v 
nadaljnjem besedilu: MSP) sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 
milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. V kategoriji MSP se malo podjetje opredeljuje 
kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. V 
kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno 
bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR.  MP 



PRILOGA 1 k Navodilu o poročanju SID banki (Poroštva RS po ZIUZEOP) (POR-PS- I/20) 
 
Verzija 2.0, datum objave 30.11.2020 

4 
 

9 Namen kredita 

Dovoljen namen kredita je skladen s prvim odstavkom 4. člena Uredbe o izvajanju 65. člena ZIUZEOP. Podatek je obvezen, 
če se poroča za kredit odobren po prvi do tretji alineji 2. odstavka 2. člena ZIUOPOK.  
Polje je obvezno za poročanje skupin kreditojemalcev 1, 2 in 3. (za skupino kreditojemalca 4 se ne poroča oziroma je polje 
prazno). 
 
Namen kredita se opredeli iz nabora vrednosti (Šifrant 144-Namen po AnaCredit) (možno samo eno vrednost) za 
poročanje BS1S: 

Vrednost Opis 
07 Investicije v osnovna sredstva 
08 Obratna sredstva 

 

M 
10 Št. kreditne pogodbe Številka osnovne kreditne pogodbe, kot jo vodi banka v svojih sistemih. M 

11 
Datum sklenitve 
kreditne pogodbe 

Datum sklenitve kreditne pogodbe (podpisa). Če gre za novo kreditno pogodbo skladno z ZIUOPOK, datum sklenitve ne 
sme biti prej kot 29. 3. 2020. M 

12 Pogodbeni znesek v EUR 
Pogodbeni znesek glavnice kredita v EUR. Če originalna valuta pogodbe ni EUR, mora biti podatek preračunan v EUR na 
datum sklenitve kreditne pogodbe. M 

13 Valuta Privzeta vrednost je EUR. M 

14 Številka aneksa  
Številka aneksa h kreditni pogodbi, s katerim je odobren odlog plačila po ZIUOPOK. Podatek je obvezen kadar gre za odlog 
po "obstoječi" kreditni pogodbi.  O 

15 Datum sklenitve aneksa  Datum sklenitve aneksa (podpisa), ki ureja odlog plačil. O 

16 
Znesek odloženih plačil v 
EUR 

Znesek odloženih plačil obrokov (v EUR) po kreditni pogodbi, ki jih je banka skladno z ZIUOPOK odobrila kreditojemalcu 
za obdobje največ 12 mesecev, predstavlja seštevek vseh odloženih obrokov kredita (glavnice, ocenjene pogodbene 
obresti), ki bi zapadle v obdobju, za katerega je bil odlog dogovorjen v aneksu h kreditni pogodbi oziroma v novo sklenjeni 
kreditni pogodbi v obdobju veljavnosti ZIUOPOK.  
Preračuni zneskov, ki niso EUR, v EUR so na datum sklenitve aneksa k obstoječi kreditni pogodbi oziroma sklenitve nove 
kreditne pogodbe. M 

17 Odstotek poroštva RS 

Odstotek poroštva RS za odložena plačila obrokov kredita se opredeli iz nabora vrednosti: 
Vrednost Opis 
25 25 % 
50 50 %  

M 
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(v primeru kreditojemalcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je bilo z 
vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve 
oziroma prodaja blaga zaradi epidemije začasno prepove) 

 
Kontrola: če je v polju »Skupina kreditojemalcev« predhodno izbrana vrednost 4 »Fizična oseba«, je tu možna le vrednost 
»50«. 

18 
Odlog plačila pogodb. 
obresti vključen 

Odlog plačila pogodbenih obresti se  opredeli iz nabora vrednosti: 
Vrednost Opis 
Da Če je odloženo tudi plačilo pogodbenih obresti 
Ne Če se pogodbene obresti plačujejo tekom odloga glavnice 

 

MP 

19 
Perioda odplačila 
glavnice  

Poroča se periodo odplačila glavnice, ki je bila odložena. Perioda odplačila glavnice se opredeli iz nabora vrednosti (Šifrant 
142-Pogostost plačil): 

Vrednost Opis 
01 Mesečno 
02 Četrtletno 
03 Polletno 
04 Letno 
05 Glavnica pri zadnjem obroku (bullet) 
07 Drugo 

 

MP 

20 Perioda odplačila obresti 

Poroča se periodo odplačila pogodbenih obresti, ki so bile odložene. 
Perioda odplačila obresti, ki so bile odložene, se  opredeli iz nabora vrednosti: 

Vrednost Opis 
01 Mesečno 
02 Četrtletno 
03 Polletno 
04 Letno 
05 Glavnica pri zadnjem obroku (bullet) 
07 Drugo 

 

MP 
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21 
Datum odobritve odloga 
plačil 

Datum, ko je pristojni organ odločanja v banki odobril odlog plačila obrokov kreditojemalca pod pogoji, ki so določeni v 
ZIUOPOK (običajno je to datum sklepa kreditnega ali drugega odbora banke ali pristojnih oseb). M 

22 Odlog plačila od   

 
Pomeni dejanski datum začetka odloga plačila obrokov, kot se dogovorita pogodbeni stranki v aneksu oziroma kreditni 
pogodbi. Če je datum različen za glavnico in obresti, se vnese začetek odloga plačila glavnice.  M 

23 Odlog plačila do  

Pomeni datum poteka oziroma zaključka odloga plačila in predstavlja datum, ko se izteče odlog plačila celotno odloženih 
obrokov kreditojemalca, dogovorjen po ZIUOPOK, oziroma, ko se izteče odlog zadnje zapadlega obroka, ki je bil odložen. 
Najvišji dovoljeni odlog po ZIUOPOK je za obdobje 12 mesecev. 
 
Od "Odloga plačila do" oziroma trenutka prekinitve odloga, ki ga določi banka, se šteje 6-mesečni oziroma 12-mesečni rok 
za posredovanje zahteve za unovčitev. Skladno z novelo ZIUZEOP-A z dne 30.04.2020, velja 12-mesečni rok za 
posredovanje zahteve za unovčitev za vse odloge, ki so bili sklenjeni po objavi novele zakona ZIUZEOP-A, za odloge 
obrokov, odobrene pred 30.04.2020 pa velja 6-mesečni rok. M 

24 
Datum končne 
zapadlosti kredita 

Datum končne zapadlosti zadnjega obroka po kreditni pogodbi, po podaljšanju kreditne pogodbe z aneksom oziroma 
končna zapadlost kreditne pogodbe, če je nova kreditna pogodba sklenjena po pogojih ZIUOPOK. M 

25 
Ocena verjetnosti 
neplačila  

Podatek je poročan v odstotku. Za verjetnost neplačila se za potrebe tega poročanja uporablja letna kumulativna 
verjetnost neplačila, ki jo banka  uporablja oziroma bi jo uporabila pri izračunu pričakovanih kreditnih izgub v skladu z  
MSRP 9 za izpostavljenosti z odlogom plačil obrokov, ki so odobrene po ZIUOPOK. 
 
Banke enoletno kumulativno verjetnost neplačila poročajo za anekse k obstoječim kreditnim pogodbam in za nove 
kredite, v katerih je dogovorjen odlog plačila po ZIUOPOK. M 
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26 
Kreditojemalec je 
plačnik premije 

Podatek je obvezen, če se poroča za kredit odobren po prvi do tretji alineji 2.odstavka 2. člena ZIUOPOK.  
Polje je obvezno za poročanje skupin kreditojemalcev 1, 2 in 3 (za skupino kreditojemalca 4 se ne poroča oziroma je polje 
prazno). 
 
Polje se  opredeli iz nabora vrednosti: 

Vrednost Opis 
Da Da, je plačnik premije 
Ne Ne, ni plačnik premije 

 

Glede na četrti odstavek 7. člena Uredbe o izvajanju 65. člena ZIUZEOP, se za obračunano premijo za poroštvo Republike 
Slovenije ob preseženih zneskovnih omejitvah že prejete državne pomoči, za posamezne kreditojemalce izda tudi račun 
za plačilo premije. Premija se obračuna skladno z določili petega do desetega odstavka 7. člena Uredbe. 
 

Banka to polje izpolni na podlagi podatkov v izjavi kreditojemalca iz d) točke, prvega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju 
65. člena ZIUZEOP, v kateri kreditojemalec navede skupni znesek javnih sredstev, ki jih je do dne predložitve izjave že 
prejel na podlagi ukrepov v skladu s točko 3.1. Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo 
gospodarstvu ob izbruhu COVID- 19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, vključno s spremembami; v nadaljnjem besedilu: 
Začasni okvir). 
 

V primeru, da skupni znesek obračunane in neplačane premije za poroštvo Republike Slovenije in drugih javnih sredstev, 
ki jih prejme kreditojemalec na podlagi ukrepov v skladu s točko 3.1 Začasnega okvirja, preseže 800.000 EUR, ali 120.000 
EUR v primeru kreditojemalca, dejavnega v sektorju ribištva in akvakulture, ali 100.000 EUR v primeru kreditojemalca, 
dejavnega na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, bo SID banka banki za takega kreditojemalca izdala 
račun za plačilo premijo za poroštvo.  
 

V kolikor banka iz prejete izjave kreditojemalca in obračunane premije ugotovi, da bo kreditojemalec presegel zneske 
prejete državne pomoči iz prejšnjega stavka, potem v polju označi »da« s čimer izkaže, da je kreditojemalec zavezanec za 
premijo za poroštvo.  
 

Ker SID banka ne bo vedno prejela podatka o tem, da je kreditojemalec zavezanec za premijo, skupaj s podatki o odlogu, 
se bo dejstvo, da je določen kreditojemalec zavezanec za premijo, ugotavljalo tudi kasneje na podlagi podatkov iz 
ministrstva, pristojnega za finance. SID banka bo račun za plačilo premije za zadevnega kreditojemalca lahko banki 
posredovala tudi kasneje. M 
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II. Podatki trimesečnega poročila stanj »PS-02« v poroštveno shemo ZIUZEOP 

 
Zap. št. Naziv podatka  Opis podatka Obveznost podatka 

M- obvezen 
(Mandatory) 
O- opcijski 

 Pravna/fizična oseba Opredelitev tipa osebe – pravna ali fizična oseba. M 
1 Datum poročila Stanje na dan (zadnjega dne trimesečja: 31.3., 30.6, 30.9., 31.12.). M 
2 Datum poročanja Datum pošiljanja poročila banke poročevalke. M 
3 Davčna številka banke Davčna številka banke poročevalke. M 
4 Davčna številka kreditojemalca Davčna številka kreditojemalca. M 
5 Številka kreditne pogodbe  Številka osnovne kreditne pogodbe, kot prijavljena v poroštveno shemo. M 
6 Številka aneksa  Številka aneksa h kreditni pogodbi, s katerim je odobren odlog plačila po ZIUOPOK. Podatek je 

obvezen kadar gre za odlog po "obstoječi" kreditni pogodbi.  
O 

7 Znesek neodplačanih odloženih plačil  v 
EUR 

Znesek neodplačanih odloženih plačil obrokov (glavnice in pogodbene obresti) kreditojemalca (v 
EUR) iz aneksa ali nove kreditne pogodbe, ki jih je banka skladno z ZIUOPOK sklenila s 
kreditojemalcem za obdobje največ 12 mesecev, predstavlja  stanje neodplačanih obrokov na datum 
poročila. Znesek predstavlja seštevek vseh neodplačanih, skladno z ZIUOPOK odloženih, obrokov 
kredita (glavnice in pogodbene obresti).  

M 

27 Storno 

Status zapisa. Če je polje prazno se podatek zapiše, če je označeno s »S« pomeni brisanje oziroma storno. 
»S« pomeni storniranje že poslanega zapisa, zato je kontrola na obstoj zapisa, ki se stornira. 
Banka poroča "S" (storno) v primerih, ko: 
 
- je pomotoma poslala zapis, in ga želi izločiti iz poroštvene sheme, 
- želi sporočiti popravek kateregakoli polja v že poslanem zapisu / vrstici (stornira in pošlje nov zapis) 
- če skrajša "Odlog plačila do", ga na ta način stornira in pošlje nov zapis z novim datumom. O 
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8 Ocena verjetnosti neplačila  Podatek je poročan v odstotku. Za verjetnost neplačila se za potrebe tega poročanja uporablja letna 
kumulativna verjetnost neplačila, ki jo banka uporablja oziroma bi jo uporabila pri izračunu 
pričakovanih kreditnih izgub v skladu z MSRP 9 za izpostavljenosti z odlogom plačil obrokov, ki so 
odobreni skladno s ZIUOPOK. 
 
Banke enoletno kumulativno verjetnost neplačila poročajo za anekse k obstoječim kreditnim 
pogodbam in za nove kredite, v katerih je dogovorjen odlog plačila po ZIUOPOK. 

M 

9 Storno Status zapisa. Če je polje prazno se podatek zapiše, če je označeno s "S" pomeni brisanje oziroma 
storno. 
 
"S"pomeni storniranje že poslanega zapisa. 
 
Banka poroča "S" (storno) v primerih, ko: 
- je pomotoma poslala zapis,  
- želi sporočiti popravek kateregakoli polja v že poslanem zapisu / vrstici (stornira in pošlje nov zapis). 

O 

 


