
 

 

Vprašanja in odgovori v zvezi z unovčenjem poroštva 

Republike Slovenije in izterjavo  

na podlagi ZDLGPE  
 

 

1. Na kateri naslov in v kakšni obliki banka oziroma hranilnica posreduje zahtevek za unovčenje poroštva 

Republike Slovenije, izjave banke in dokumentacijo?  

 

2. Glede na to, da je že po sklenitvi pogodbe del dokumentacije posredovan na SID banko (vloga s 

prilogami – 1. odstavek 10. člena ZDLGPE), ali banka ob unovčitvi skupaj z zahtevo za unovčenje 

poroštva posreduje le dodatno potrebno izjave in dokazila ali ponovno celotno kreditno 

dokumentacijo?  Ali mora biti zahtevku za unovčenje priložen izvirnik kreditne pogodbe ali zadostuje 

kopija (po sklenitvi pogodbe skladno z 10. členom ZDLGPE zadostuje kopija)?  

https://www.sid.si/banke/porostva-za-banke


3. Kako je s prilivi, ki bi jih banka prejela v času, ko je že vložila zahtevek za unovčitev poroštva RS, le 

to pa še ni bilo izplačano (RS poroštveno obveznost izpolni v roku 15 delovnih dni od prejema popolne 

zahteve). Ali je potrebno iz poravnanega zneska stranke takoj prenakazati sorazmerni delež RS in na 

kateri račun banka izvrši nakazilo? 

 

4. Vodenje izterjave in prejeta plačila po izplačilu poroštvenega zneska: banka knjiži in deli prejeta plačila 

(npr. v razmerju 70 % Republika Slovenija in 30 % banka). Hkrati banka v postopku izterjave poravna 

tudi stroške sodne izterjave (npr. sodne takse, izvršitelji, predujmi,…). Kako obračuna in zapira te 

stroške v primeru plačil? ZDLGPE in Uredba tega vprašanja ne urejata, vendar razumemo, da banko 

v celoti bremenijo stroški izterjave (takšen je bil tudi odgovor SID banke v že prejetih odgovorih in 

pojasnilih), zato s prejetimi plačili najprej pokrije te stroške v celoti skladno z 288. členom OZ, 

preostanek plačil pa deli v ustreznem razmerju. Prosimo za potrditev navedenega razumevanja. 

Uredba podrobneje ne opredeljuje načina vodenja izterjave po unovčitvi, ne načina/vrstnega reda 

zapiranja terjatev z izterjanimi sredstvi, prav tako ne rokov za vračilo izterjanih sredstev. Verjetno bo 

banka v primeru sodne izterjave najprej pokrila stroške izterjave, z izterjanimi sredstvi bo nato pokrila 

obresti, ki so nastale pred unovčitvijo in za njih poroštvo ne velja, nato pa se pokriva glavnica in sicer 

se prejeti prilivi sorazmerno delijo med Republiko Slovenijo in banko… 



5. Kako je s prenakazili prejetih zneskov regresa po izplačilu poroštva RS v primeru, ko je terjatev RS 
prijavljena v insolventni postopek? 

 

6. Na kakšen način in v kakšni obliki ter poti banka izpolni obveznost opisnega poročanja o izvedenih 

ukrepih za izterjavo in poteku izterjave (peti odstavek 8. člena Uredbe o izvajanju ukrepa poroštva po 

ZDLGPE). 
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https://www.sid.si/banke/porostva-za-banke


 

 

V Ljubljani, 26. 9. 2022 

 

 

  

 

 


