
PRILOGA 3 

Zbirni podatki o terjatvah po ZJShemRS* 

 

1 Podatki po stanju na dan  
 

 

Podatki SID** banke 
2 Ime in priimek kontaktne osebe  

3 Telefonska številka kontaktne osebe  

4 Elektronski naslov kontaktne osebe  

5 Datum izdelave poročila  
 

 

Splošni podatki o terjatvah 22 

6 Zap. št. stolpca 1 2 … Skupaj 

7 ID
***

 kredita     

8 Matična številka kreditojemalca     

9 Polni naziv kreditojemalca     

10 Polni naziv banke     

11 Številka pogodbe o jamstvu RS
*4*

     

12 Postopek izterjave vodi: SID banka / banka     

13 Nad kreditojemalcem je začet postopek: NE / likv. / p. p. / st.     

Podatki o poplačilih in stanju terjatev   
 

 

14 Stanje terjatve na dan DD.MM.LLLL     

15 Povečanje zaradi unovčitve jamstva     

16 Povečanje iz naslova obračunanih obresti     

17 Zmanjšanje zaradi plačila glavnice     

18 Zmanjšanje zaradi plačila obresti     

19 Zmanjšanje zaradi drugih razlogov     

20 Stanje terjatve na dan DD.MM.LLLL (20=14+15+16–17–18)     

21 Znesek zamudnih obresti v zneskih terjatev (stolpec 15), ki niso 
prijavljene v st. ali p.p.   

 
 

 

Opombe: 
* 
ZJShemRS – Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/09 in 42/09) 

** 
SID – SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana 

***
 ID – identifikacijska (enolična) številka 

*4*
 
 
RS – Republika Slovenija 

 
 
Navodilo: 

1. vrstica – poroča se štirikrat letno do 20. dne v mesecu po četrtletju, po stanju katerega se poroča. Podatki 
morajo biti navedeni po stanju na zadnji dan preteklega četrtletja, tj. na dan 31. 3., 30. 6., 30. 9. in 31. 12.   

1., 5., 14. in 20. vrstica – datum se navede v obliki DD.MM.LLLL. 

12. vrstica – izpolni se ena izmed naslednjih možnosti: SID banka, banka. 

13. vrstica – navede se ena izmed naslednjih možnosti: NE, likv. (če je začet likvidacijski postopek), p. p. (če je 
začet postopek prisilne poravnave), st. (če je začet stečajni postopek).  

14. vrstica - vpiše se znesek iz 20. vrstice iz poročila na dan 31.12. predhodnega leta (stanje, ki velja na dan 
1. 1. tekočega leta). 

19. vrstica – vpiše se znesek zmanjšanja na podlagi knjigovodskih listin, ki vplivajo na višino terjatve (sklep 
sodišča o potrditvi prisilne poravnave, zaključek stečajnega postopka ipd.; sklep o odpisu itd.) 



 

22. stolpec – navede se skupni seštevek zneskov iz 18., 23. in 24. vrstice. 

Od 6. do 21. vrstice in 22. stolpec se lahko zamenjajo v stolpce od 6 do 21 in 22. vrstico. 


