
PRILOGA 5 

Poročilo o vračilih 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 vračilih plačanih jamstev RS***
 24 

6 Zap. št. stolpca 1 2 … Skupaj 

7 ID
*4*

 kredita     

8 Matična št. kreditojemalca     

9 Polni naziv kreditojemalca     

10 Polni naziv banke     

11 Številka pogodbe o jamstvu RS     

12 Številka kreditne pogodbe     

13 Datum plačila jamstva RS     

14 Znesek plačanega jamstva v EUR     

15 Datum zahtevka za vračilo plačanega jamstva RS     

16 Oznaka zahtevka za vračilo plačanega jamstva RS     

17 Kratek opis razloga za vračilo plačanega jamstva RS     

18 Odgovor banke, ali se strinja z vračilom: DA / NE     

19 Status postopka reševanja vračila plačanega jamstva RS     

20 Datum vračila plačanega jamstva RS     

21 Znesek vračila plačanega jamstva v EUR     

22 Znesek plačila zamudnih obresti v EUR     

23 Opombe     
 

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 

*** 
RS – Republika Slovenija 

*4*
 ID – identifikacijska (enolična) številka 

 
 
Navodilo: 

Vrstica 1 – 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., 13., 15. in 20. vrstica – datum se navede v obliki DD.MM.LLLL. 

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

14. vrstica – navede se plačani znesek jamstva RS, ki je predmet vračila. 

16. vrstica – navede se oznaka zahtevka za vračilo plačanega jamstva RS, kakor jo določi SID banka, d. d. 

18. vrstica – navede se ena izmed naslednjih možnosti: DA, NE. 

14., 21. in 22. vrstica – znesek se navede na dve decimalni mesti brez oznake valute. 

Od 6. do 23. vrstice in 24. stolpec se lahko zamenjajo v stolpce od 6 do 23 in 24. vrstico. 


