
PRILOGA 4 

Poročilo o nadzoru, izredni reviziji in ukrepih 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  
 

 

Podatki o kreditojemalcu 

6 Zap. št. stolpca 1 2 … 

7 ID
***

 kredita    

8 Matična št. kreditojemalca    

9 Polni naziv kreditojemalca    

10 Polni naziv banke    

11 Številka pogodbe o jamstvu RS
*4*

    

12 Številka kreditne pogodbe    

Podatki o nadzoru ali izredni reviziji   
 

13 Predmet postopka    

14 Datum začetka postopka    

15 Status postopka: Nadzor / Izredna revizija - poteka / končan(a)    

16 Datum zaključka postopka    

17 Kratek opis ugotovitev izvedenega postopka    

Podatki o ukrepu SID banke   
 

18 Opis ukrepa SID banke    

19 Datum uvedbe ukrepa    

20 Status izvedbe ukrepa    

21 Datum, ko je ukrep izveden    
 

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, o katerem 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., 16., 19. in 21. vrstica – datum se navede v obliki DD.MM.LLLL. 

7. vrstica – navede se identifikacijska (enolična) številka kredita, ki jo določi SID, banka d. d. 

13. vrstica – navede se, kaj se v postopku nadzora ali izredne revizije preverja, kakor na primer: ročnost, skupna 
masa plač, moratorij, dinamika plačevanja obresti ipd. 

14. vrstica – navede se datum, ko se postopek nadzora ali izredne revizije začne.  



15. vrstica – navede se ena izmed naslednjih možnosti: Nadzor – poteka, Nadzor – končan, Izredna revizija – 
poteka, Izredna revizija - končana. 

16. vrstica – navede se  datum, ko se postopek nadzora ali izredne revizije zaključi. 

17. vrstica – navede se, da so bile v postopku nadzora ali izredne revizije ugotovljene kršitve zakona ali uredbe in 
na kratko opiše kršitve, ali da kršitev ni bilo ugotovljenih. 

18. vrstica – v primeru ugotovljene kršitve (ki je navedena v 17. vrstici) se navede ukrep, ki ga skladno z zakonom 
ali uredbo sproži SID banka, d. d., kakor na primer negativni aneks, postopek ničnosti, pogodbena kazen, izvršba, 
tožba. 

19. vrstica – navede se datum, ko je SID banka, d. d., začela izvedbo ukrepa, ki je naveden v 18. vrstici. 

20. vrstica – navede se kratek opis stanja, v katerem je postopek izvedbe ukrepa, kakor na primer: banki 
predlagana sklenitev negativnega aneksa, negativni aneks podpisan, izstavljen račun za plačilo pogodbene kazni, 
pogodbena kazen plačana, predlog DP za ničnost kreditne pogodbe ipd. 

21. vrstica – navede se  datum, ko je ukrep, naveden v 18. vrstici, izveden (na primer ko je pogodbena kazen 
plačana, ko je negativni aneks sklenjen, ko je ničnost kreditne pogodbe s strani sodišča ugotovljena ipd.). 

Od 6. do 21. vrstice se lahko zamenjajo v stolpce od 6 do 21. 


