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SEZNAM KONTROL NAD PODATKI V POROČILIH XML  
 
Opis kontrol nad podatki, ki jih banka pošilja v XML poročilih (mesečno "JS-01" ter kvartalno "JS-02").   
 
 
 
 
Splošno o kontrolah: 
 
Kontrole se izvajajo na podatke v posamezni datoteki in posameznem zapisu. V kolikor eno izmed polj 
v poročilu ne prestane kontrole, se poročilo v celoti zavrne z opisom napake, ki se nanaša na pravilo od 
katerega odstopajo podatki v zapisu. Zavrnitvena datoteka bo banki poslana že ob prvi ugotovljeni 
napaki. V opozorilu bo navedena identifikacija, iz katere bo razvidno, na kateri zapis v poročilu se napaka 
nanaša. 
 
 
 

I. Validacijske kontrole v XML mesečnem poročilu Prijave »JS-01« 

Prvi nivo validacije podatkov (skladno s Prilogo 1)  
- kontrola formata podatkovnega tipa 
- kontrola števila znakov 
- kontrola pravilnosti črkovnega zapisa  
- kontrola obveznih podatkov 

Kontrola unikatnosti poročila  
- preverja se ali je poročilo unikatno. Ključ za primerjavo podatkov je Datum poročila in Davčna 

številka banke (napaka ID504). 

Kontrola vrstnega reda prevzema poročil  
- zavrne se prevzem poročila JS-01, če v bazi obstaja že prevzeto poročilo JS-02 iste banke z 

enakim Datumom poročila (najprej se prevzema JS-01 in šele nato JS-02) (napaka ID505). 

Kontrola razpoložljive kvote  
- nadzor nad razpoložljivo kvoto v okviru vsake pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote za 

posamezno banko. Vsota "Pogodbenih zneskov v EUR" ne sme preseči s pogodbo dodeljenega 
zneska jamstvene kvote (napaka ID506). 

Drugi nivo validacije podatkov in kontrol na nivoju XML datoteke  
- vsebinske in logične kontrole podatkov ter definirane napake so prikazane v Tabeli 1.  
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Tabela 1: Pregled vsebinskih in logičnih kontrol prejetih Poročil »JS-01«  
 

ZŠ ID 
kontrole Kontrola Polje 

1 ID501 Zapisi imajo različne Datume poročanja. Kontrola na nivoju poročila 

2 ID502 Zapisi imajo različne Datume poročila. Kontrola na nivoju poročila 

3 ID503 V bazi že obstajajo zapisi z višjim Datumom poročila. Kontrola na nivoju poročila 

4 ID504 V bazi že obstajajo zapisi z enakim Datumom poročila. Kontrola na nivoju poročila 

5 ID505 Za ta Datum poročila je že prevzeto poročilo JS-02. Kontrola na nivoju poročila 

6 ID506 Razpoložljiva kvota za Povabilo je presežena. Kontrola na nivoju poročila 

7 ID507 Pošiljatelj je obvezen podatek. Pošiljatelj 

8 ID508 Pošiljatelj ne sme presegati 50 znakov. Pošiljatelj 

9 ID509 Datum poročila je obvezen podatek. Datum poročila 

10 ID510 Format polja Datum poročila ne ustreza. Datum poročila 

11 ID511 Datum poročila je lahko le zadnji dan v mesecu. Datum poročila 

12 ID512 Datum poročanja je obvezen podatek. Datum poročanja 

13 ID513 Format polja Datum poročanja ne ustreza. Datum poročanja 

14 ID514 Datum poročanja mora biti večji od Datuma poročila. Datum poročanja 

15 ID515 Davčna številka banke je obvezen podatek. Davčna številka banke 

16 ID516 Predpisana dolžina polja Davčna številka banke je 8. Davčna številka banke 

17 ID517 Davčna številka banke mora biti v naboru dovoljenih DŠ bank. Davčna številka banke 

18 ID518 Davčna številka kreditojemalca je obvezen podatek. Davčna številka kreditojemalca 

19 ID519 Dolžina polja Davčna številka kreditojemalca je 8. Davčna številka kreditojemalca 

20 ID520 Davčna številka kreditojemalca ne sme biti enaka DŠ banke. Davčna številka kreditojemalca 

21 ID521 Davčna številka kreditojemalca v bazi že obstaja. Davčna številka kreditojemalca 

22 ID522 Številka pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote je obvezen podatek. Številka pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote 

23 ID523 Predpisana dolžina ali format polja Številka pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote je 8. Številka pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote 
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24 ID524 Ta Številka pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote ne obstaja. Številka pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote 

25 ID525 Višina EOM na dan sklenitve kreditne pogodbe je obvezen podatek. Višina EOM  na dan sklenitve kreditne pogodbe 

26 ID526 Višina EOM na dan sklenitve kreditne pogodbe mora biti decimalno število z dvema decimalnima mestoma. Višina EOM  na dan sklenitve kreditne pogodbe 

27 ID527 Višina EOM na dan sklenitve kreditne pogodbe ne sme presegati dogovorjene EOM v Pogodbi o dodelitvi jamstvene kvote. Višina EOM  na dan sklenitve kreditne pogodbe 

28 ID528 Višina EOM na dan sklenitve kreditne pogodbe mora biti večja od 0,00. Višina EOM  na dan sklenitve kreditne pogodbe 

29 ID529 Tip obrestne mere je obvezen podatek. Tip obrestne mere 

30 ID530 Predpisana dolžina polja Tip obrestne mere je 2. Tip obrestne mere 

31 ID531 Podatek Tip obrestne mere mora biti v naboru dovoljenih šifer OM. Tip obrestne mere 

32 ID532 Predpisana dolžina polja Vrsta referenčne obrestne mere je 3. Vrsta referenčne obrestne mere 

33 ID533 Podatek Vrsta referenčne obrestne mere je obvezen za kredite z variabilno OM. Vrsta referenčne obrestne mere 

34 ID534 Podatek Vrsta referenčne obrestne mere ni dovoljen za kredite s fiksno  OM. Vrsta referenčne obrestne mere 

35 ID535 Podatek Vrsta referenčne obrestne mere mora biti v naboru dovoljenih vrst referenčnih OM. Vrsta referenčne obrestne mere 

36 ID536 Obrestna mera oz. pribitek nad variabilno obrestno mero v % je obvezen podatek. Obrestna mera oz. pribitek nad variabilno obrestno 
mero v % 

37 ID537 Obrestna mera oz. pribitek nad variabilno obrestno mero v % ne sme presegati 100%. Obrestna mera oz. pribitek nad variabilno obrestno 
mero v % 

38 ID538 Obrestna mera oz. pribitek nad variabilno obrestno mero v % ne sme biti negativna. Obrestna mera oz. pribitek nad variabilno obrestno 
mero v % 

39 ID539 Obrestna mera oziroma pribitek nad variabilno obrestno mero v odstotku mora biti decimalno število z dvema 
decimalnima mestoma. 

Obrestna mera oz. pribitek nad variabilno obrestno 
mero v % 

40 ID540 Občina stalnega prebivališča kreditojemalca je obvezen podatek. Občina stalnega prebivališča kreditojemalca 

41 ID541 Predpisana dolžina polja Občina stalnega prebivališča kreditojemalca je 3. Občina stalnega prebivališča kreditojemalca 

42 ID542 Namen kredita 1 je obvezen podatek. Namen kredita 1  

43 ID543 Predpisana dolžina polja Namen kredita 1 je 1. Namen kredita 1  

44 ID544 Podatek Namen kredita 1 mora biti v naboru dovoljenih vrednosti. Namen kredita 1  

45 ID545 Vneseni Namen kredita že obstaja. Namen kredita 2  

46 ID546 Predpisana dolžina polja Namen kredita 2 je 1. Namen kredita 2  

47 ID547 Podatek Namen kredita 2 mora biti v naboru dovoljenih vrednosti. Namen kredita 2  

48 ID548 Vneseni Namen kredita že obstaja Namen kredita 3  

49 ID549 Predpisana dolžina polja Namen kredita 3 je 1. Namen kredita 3  
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50 ID550 Podatek Namen kredita 3 mora biti v naboru dovoljenih vrednosti. Namen kredita 3  

51 ID551 Številka kreditne pogodbe je obvezen podatek. Številka kreditne pogodbe 

52 ID552 Številka kreditne pogodbe ne sme presegati 100 znakov. Številka kreditne pogodbe 

53 ID553 Datum sklenitve kreditne pogodbe je obvezen podatek. Datum sklenitve kreditne pogodbe 

54 ID554 Format polja Datum sklenitve kreditne pogodbe ne ustreza. Datum sklenitve kreditne pogodbe 

55 ID555 Datum sklenitve kreditne pogodbe ne sme biti manjši od Datuma pogodbe o dodelitvi jamstvene kvote. Datum sklenitve kreditne pogodbe 

56 ID556 Datum sklenitve kreditne pogodbe ne sme biti večji od Datuma poročila. Datum sklenitve kreditne pogodbe 

57 ID557 Datum sklenitve kreditne pogodbe ne sme biti večji od Skrajnega datuma za sklepanje kreditnih pogodb iz Pogodbe o 
dodelitvi jamstvene kvote. 

Datum sklenitve kreditne pogodbe 

58 ID558 Pogodbeni znesek v EUR je obvezen podatek. Pogodbeni znesek v EUR 

59 ID559 Pogodbeni znesek v EUR mora biti decimalno število z dvema decimalnima mestoma. Pogodbeni znesek v EUR 

60 ID560 Pogodbeni znesek v EUR ne sme presegati 200.000,00. Pogodbeni znesek v EUR 

61 ID561 Pogodbeni znesek v EUR ne sme presegati Dodeljenega zneska Jamstvene kvote. Pogodbeni znesek v EUR 

62 ID562 Pogodbeni znesek v EUR presega razpoložljiv znesek jamstvene kvote. Pogodbeni znesek v EUR 

63 ID563 Rok črpanja kredita je obvezen podatek. Rok črpanja kredita 

64 ID564 Format polja Rok črpanja kredita ne ustreza. Rok črpanja kredita 

65 ID565 Rok črpanja kredita ne sme biti manjši od Datuma sklenitve kreditne pogodbe. Rok črpanja kredita 

66 ID566 Rok črpanja kredita za izbrane namene ne sme presegati 6 mesecev od Datuma sklenitve kreditne pogodbe. Rok črpanja kredita 

67 ID567 Datum zapadlosti prvega obroka / anuitete je obvezen podatek. Datum zapadlosti prvega obroka / anuitete 

68 ID568 Format polja Datum zapadlosti prvega obroka / anuitete ne ustreza. Datum zapadlosti prvega obroka / anuitete 

69 ID569 Datum zapadlosti prvega obroka / anuitete mora biti večji od Datuma sklenitve kreditne pogodbe. Datum zapadlosti prvega obroka / anuitete 

70 ID570 Datum končne zapadlosti kredita je obvezen podatek. Datum končne zapadlosti kredita 

71 ID571 Format polja Datum končne zapadlosti kredita ne ustreza. Datum končne zapadlosti kredita 

72 ID572 Datum končne zapadlosti kredita ne sme presegati 30 let od Datuma zapadlosti prvega obroka / anuitete. Datum končne zapadlosti kredita 

73 ID573 Datum končne zapadlosti kredita mora biti večji od Roka črpanja kredita. Datum končne zapadlosti kredita 

74 ID574 Datum končne zapadlosti kredita mora biti večji od Datuma zapadlosti prvega obroka / anuitete. Datum končne zapadlosti kredita 

75 ID575 Predpisana dolžina polja Sprememba prijavljenih terjatev ali storno je 1. Sprememba prijavljenih terjatev ali storno 

76 ID576 Vrednost v polju Sprememba prijavljenih terjatev ali storno mora biti v naboru dovoljenih oznak. Sprememba prijavljenih terjatev ali storno 
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77 ID577 Za prejeti zapis z oznako A v polju Sprememba prijavljenih terjatev ali storno v bazi ne obstaja identičen zapis. Sprememba prijavljenih terjatev ali storno 

78 ID578 Za prejeti zapis z oznako P v polju Sprememba prijavljenih terjatev ali storno v bazi ne obstaja identičen zapis. Sprememba prijavljenih terjatev ali storno 

79 ID579 Za prejeti zapis z oznako S v polju Sprememba prijavljenih terjatev ali storno v bazi ne obstaja identičen zapis. Sprememba prijavljenih terjatev ali storno 

80 ID580 Ne obstaja nadomestni zapis za prejetega z vrednostjo A v polju Sprememba prijavljenih terjatev ali storno. Sprememba prijavljenih terjatev ali storno 

81 ID581 Ne obstaja nadomestni zapis za prejetega z vrednostjo P v polju Sprememba prijavljenih terjatev ali storno. Sprememba prijavljenih terjatev ali storno 

82 ID582 Pogodbeni znesek v nadomestnem zapis za prejetega z vrednostjo A v polju Sprememba prijavljenih terjatev ali storno 
presega predhodno poročanega. 

Sprememba prijavljenih terjatev ali storno 
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II. Validacijske kontrole v XML trimesečnem poročilu o stanjih »JS-02« 

Prvi nivo validacije podatkov (skladno s Prilogo 1)  
- kontrola formata podatkovnega tipa 
- kontrola števila znakov 
- kontrola pravilnosti črkovnega zapisa  
- kontrola obveznih podatkov 

Kontrola unikatnosti poročila  
- preverja se ali je poročilo unikatno. Ključ za primerjavo podatkov je Datum poročila in Davčna 

številka banke (napaka ID604). 

Kontrola popolnosti poročila 
- za vsako kreditno pogodbo iz prevzetih poročil JS-01 mora v poročilu JS-02 obstajati podatek o 

Stanju. Izjeme so le predhodno poplačane, vnovčene, stornirane in pogodbe ki jim je potekel 
rok za vnovčenje jamstva (6 mesecev po poteku "Datuma končne zapadlosti kredita") (napaka 
ID605). 

Drugi nivo validacije podatkov in kontrol na nivoju XML datoteke  
- vsebinske in logične kontrole podatkov ter definirane napake so prikazane v Tabeli 2 
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Tabela 2: Pregled vsebinskih in logičnih kontrol prejetih Poročil »JS-02« 
 

ZŠ 
ID 

kontrole Kontrola Polje 

1 ID601 Zapisi imajo različne Datume poročanja. Kontrola na nivoju poročila 

2 ID602 Zapisi imajo različne Datume poročila. Kontrola na nivoju poročila 

3 ID603 V bazi že obstajajo zapisi z višjim Datumom poročila. Kontrola na nivoju poročila 

4 ID604 V bazi že obstajajo zapisi z enakim Datumom poročila. Kontrola na nivoju poročila 

5 ID605 Banka je v jamstveno shemo prijavila veljavno kreditno pogodbo s poročilom JS-01 in v zadevnem poročilu JS-02 zanjo 
manjka zapis o stanju. 

Kontrola na nivoju poročila 

6 ID606 Pošiljatelj je obvezen podatek. Pošiljatelj 

7 ID607 Pošiljatelj ne sme presegati 50 znakov. Pošiljatelj 

8 ID608 Datum poročila je obvezen podatek. Datum poročila 

9 ID609 Format polja Datum poročila ne ustreza. Datum poročila 

10 ID610 Datum poročila je lahko le zadnji dan v trimesečju (31.3., 30.6., 30.9., 31.12.) Datum poročila 

11 ID611 Datum poročanja je obvezen podatek. Datum poročanja 

12 ID612 Format polja Datum poročanja ne ustreza. Datum poročanja 

13 ID613 Datum poročanja mora biti večji od Datuma poročila. Datum poročanja 

14 ID614 Davčna številka banke je obvezen podatek. Davčna številka banke 

15 ID615 Predpisana dolžina polja Davčna številka banke je 8. Davčna številka banke 

16 ID616 Davčna številka banke mora biti v naboru dovoljenih DŠ bank. Davčna številka banke 

17 ID617 Davčna številka kreditojemalca je obvezen podatek. Davčna številka kreditojemalca 

18 ID618 Dolžina polja Davčna številka kreditojemalca je 8. Davčna številka kreditojemalca 

19 ID619 Za navedeno Davčno številko kreditojemalca niste predhodno prijavili kreditne pogodbe s poročilom JS-01. Prosimo, da v 
jamstveno shemo najprej prijavite kredit za tega kreditojemalca s poročilom JS-01, nato lahko oddate stanje kredita za tega 
kreditojemalca v poročilu JS-02 

Davčna številka kreditojemalca 

20 ID620 Davčna številka kreditojemalca ne sme biti enaka DŠ banke. Davčna številka kreditojemalca 
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21 ID621 Davčna številka kreditojemalca v zadevnem poročilu JS-02 že obstaja. Dovoljen je samo en zapis za posamezno Davčno 
številko kreditojemalca v poročilu JS-02. 

Davčna številka kreditojemalca 

22 ID622 Številka kreditne pogodbe je obvezen podatek. Številka kreditne pogodbe 

23 ID623 Številka kreditne pogodbe ne sme presegati 100 znakov. Številka kreditne pogodbe 

24 ID624 V bazi ne obstaja kreditna pogodba s poslano Številko kreditne pogodbe. Številka kreditne pogodbe 

25 ID625 V bazi za Številko kreditne pogodbe že obstaja stanje na isti dan poročila. Številka kreditne pogodbe 

26 ID626 Znesek obveznosti iz naslova glavnice kredita je obvezen podatek. Znesek obveznosti iz naslova glavnice kredita v 
EUR 

27 ID627 Znesek obveznosti iz naslova glavnice kredita mora biti decimalno število z dvema decimalnima mestoma. Znesek obveznosti iz naslova glavnice kredita v 
EUR 

28 ID628 Znesek neodplačane glavnice kredita ne sme presegati "Pogodbenega zneska v EUR" iz poročila JS-01. Znesek obveznosti iz naslova glavnice kredita v 
EUR 

29 ID629 Ocena verjetnosti neplačila je obvezen podatek. Ocena verjetnosti neplačila 

30 ID630 Ocena verjetnosti neplačila mora biti decimalno število z dvema decimalnima mestoma. Ocena verjetnosti neplačila 

31 ID631 Ocena verjetnosti neplačila mora biti med 0,00 in 100,00 %. Ocena verjetnosti neplačila 

32 ID632 Polje Storno mora biti prazno.  Storno 

33 ID633 Navedeni kredit ni več aktiven, zato stanja ni potrebno poročati. 
Stanja ni potrebno poročati, ker je za kredit izpolnjen eden izmed spodnjih pogojev: 

- Kreditna pogodba je že bila stornirana v JS-01, 
- Kreditna pogodba je že bila unovčena, 
- Rok za unovčitev je potekel, 
- Za kreditno pogodbo je bilo zadnje poročano stanje 0,00, in je hkrati rok črpanja kredita že potekel. 

 

Številka kreditne pogodbe 
 
Davčna številka kreditojemalca + Skrajni rok za 
unovčitev (izračunano polje)+Polje unovčen, 
storno 

 
 
 


