14. 10. 2020
COVID Q&A

Ker smo se v izrednih razmerah zaradi COVID 19 v praksi pogosto soočali z ukrepi spreminjanja
pogojev odplačevanja po obstoječih pogodbah v okviru nove interventne zakonodaje ali izven tega
okvira (bodisi na podlagi aneksov bodisi s sklepanjem novih pogodb za poplačilo dolga po prejšnjih
pogodbah), na tem mestu povzemamo vprašanja poročevalcev, obvestila in usmeritve glede
poročanja.
Objave bomo po potrebi dopolnjevali.
VPRAŠANJE/POJASNILO 7 (objava 14. 10. 2020)
BS: Pri kreditih, označenih s šiframa 1 ali 2 po COVID šifrantu (šifrant 161), smo opazili, da nekatere
banke spremenite datum zapadlosti posla (datum iz šifranta 113) v mesecu ali več mesecih pred
sporočenim datumom COVID (datum iz šifranta 160).
Datum COVID (datum iz šifranta 160) pri obstoječih pogodbah, ki so jim bili spremenjeni pogoji
odplačevanja, predstavlja datum, s katerim učinkuje sprememba na pogodbi. Radi bi vas opozorili,
da datum spremembe na pogodbi ni nujno datum zapadlosti obroka, katerega zapadlost se z
odlogom prestavi, temveč je lahko tudi sprememba ostalih pogodbenih pogojev, npr. sprememba
datuma zapadlosti posla. Posledično pri pogodbah, ki so jim bili spremenjeni pogoji odplačevanja,
pričakujemo, da datum iz šifranta 160 odraža pričetek učinkovanja katerekoli spremembe na
pogodbi, ki je posledica razglasitve epidemije.
VPRAŠANJE 6 (objava 10. 7. 2020)
V povezavi z dopolnitvijo BS1S poročila s COVID šifrantoma vljudno prosim za potrditev, če pravilno
razumem napotek glede poročanja moratorijev po interventnem zakonu z vključenim COVID19
šifrantoma 160 in 161:
1. Posel v preteklih obdobjih je bil restrukturiran (š.138 = 1) novo restrukturiranje ne izpolnjuje
pogojev restrukturiranja (š. 138 ≠ 1)
Š. 100 = izbrano iz nabora a – f (kot je bilo pred spremembo)
Š. 123 = datum sklenitve moratorija (v referenčnem mesecu in v naslednjih mesecih)
Š. 138 = 1 (v referenčnem mesecu in v naslednjih mesecih dokler niso izpolnjenih pogoji za izhod iz
statusa »restrukturirani«)
Š. 139 = kot je bilo pred spremembo
Š. 160 = datum začetka veljave moratorija
Š. 161 = 1
2. Posel je bil v preteklih obdobjih resturkturiran (š.138 = 1) novo restrukturiranje izpolnjuje pogoje
restrukturiranja (š. 138 = 1)
Š. 100 = izbrano iz nabora a - f
Š. 123 = datum sklenitve moratorija (v referenčnem mesecu in v naslednjih mesecih)
Š. 138 = 1 (v referenčnem mesecu in v naslednjih mesecih dokler niso izpolnjenih pogoji za izhod iz
statusa »restrukturirani«)
Š. 139 = glede na nov ukrep restukturiranja
Š. 160 = datum začetka veljave moratorija
Š. 161 = 1
3. Posel v preteklih obdobjih ni bil resturkturiran (š.138 ≠ 1)
Š. 100 = N (v referenčne in vse ostalih mesecih)
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Š. 123 = datum sklenitve moratorija (v referenčnem mescu, potem prazno, če š. 138 = 3)
Š. 138 = 2 (v referenčnem mesecu) in š.138 = 3 v naslednjih mesecih
Š. 160 = datum začetka veljave moratorija
Š. 161 = 1
BS: Zapisani povzetki so ustrezni. Obstaja še četrta možnost: Posel v preteklih obdobjih ni bil
resturkturiran (š.138 ≠ 1), novo restrukturiranje izpolnjuje pogoje restrukturiranja (š. 138 = 1).
Pri določanju datuma v Š.160 je za opredelitev "začetka veljave" ustreznejši termin "začetek
učinkovanja".
__________________________________________________________________________________
VPRAŠANJE 5 (objava 10. 7. 2020)
Ugotavljamo, da so v končnem osnutku navodil vključeni primeri, kjer se t.i. covid spremembe
umaknejo in ponovno uveljavijo prvotna pogodbena določila. V praksi pa prihaja tudi do primerov, ko
je sklenjen covid posel na osnovi ponudbe banke, kasneje pa se stranka odloči za moratorij po
interventni zakonodaji ali obratno. Menimo, da je potrebno tudi v teh primerih oznako po Š.161
spremeniti in poročamo veljavno na referenčni datum poročila. Kateri datum poročamo v Š.160?
BS: Ob spremembi osnove za covid oznako iz zakona na ponudbo banke ali obratno po Š.160
poročate najstarejši datum, od katerega je pričela učinkovati katera izmed sprememb pogodbe, ki je
bila posledica likvidnostnih težav kreditojemalca, nastalih zaradi razglasitve epidemije.
Primeri:
a) Če ste v preteklem poročilu na pogodbi poročali po šifrantu 160 datum 30.4.2020, naslednja
sprememba pa prične učinkovati 15.6.2020, v vseh naslednjih poročilih še vedno poročate
30.4.2020.
b) Če ste v preteklem poročilu na pogodbi poročali po šifrantu 160 datum 30.4.2020, naslednja
sprememba pa prične učinkovati retroaktivno, 31.3.2020, v vseh naslednjih poročilih
poročate 31.3.2020. Pričakujemo redke tovrstne primere.
Kontroli bosta spremenjeni na tip napake P (pojasnjevalna).
Kontrola M01_161_01 ostane nespremenjena, medtem ko smo M01_161_02 spremenili v skladu z
gornjo opredelitvijo:
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__________________________________________________________________________________
VPRAŠANJE 4 (objava 10. 7. 2020)
Srečujemo se s situacijo, ko je stranka oddala vlogo za odobritev moratorija po datumu, za katerega
zaproša za moratorij. Npr.
Stranka odda vlogo 10.4.2020
Banka odobri vlogo: 15.4.
Datum začetka moratorija: 20.3. (zapadel obrok)
Predvidevam, da š. 160 poročamo 20.3.2020 (ob prvem potrebnem poročanju).
BS: DA
__________________________________________________________________________________
VPRAŠANJE 3 (objava 10. 7. 2020)
V povezavi z novim šifrantom Š.160 (datum COVID) v BS1S poročilu se srečujemo z nejasno
terminologijo, predvsem vezano na tekst označen z rumeno spodaj. V nadaljevanju navajam
hipotetičnem primer:
Stranka odda vlogo 10.4.2020
Banka odobri vlogo: 15.4.
Datum začetka moratorija: 10.6. (predpostavljamo, da stranka opredeli na vlogi, da bo moratorij
začel teči šele 10.6.).
V tem primeru se pogodbi odplačevanja spremenijo 15.4. (ko je vloga za moratorij odobrena), veljati
pa začnejo 10.6. Katerim datum poročamo v š. 160.
Prosim tudi za potrditev, da se sicer kot datum sklenitev posla upošteva datum, ko je vloga za
moratorij odobrena po naših internih pravilih.
BS: Datum v Š.123 in Š.138 mora banka izpolniti in označiti za tisti mesec, ko naredi tudi "fizično"
spremembo označevanja določenih šifrantov v poročilu v primerjavi s preteklim mesecem. To ni dan
podpisa aneksa. V Š.160 poročate datum učinkovanja ukrepa.
__________________________________________________________________________________
VPRAŠANJE 2 (objava 10. 7. 2020)
Ali moratorije, ki nisi posledica covid-19 po šifrantu 161, poročamo s šifro 9 ter datum po šifrantu 160
pustimo prazen?
BS: DA
__________________________________________________________________________________
VPRAŠANJE 1 (objava 10. 7. 2020)
V zvezi z novim šifrantom 161. oznaka COVID bi želeli preveriti naslednje.
Ali se s šifro 9 označuje vse posle (v navedenih postavkah), ki ne ustrezajo šifri 1 oz. 2, ali pa morda
zgolj nove oz. spremenjene posle, kjer ni povezave z epidemijo?
BS: Šifrant 161 je "zaprt šifrant", kar pomeni, da je potrebno z eno od navedenih šifer označiti
vsakega od poslov, poročanega v navedenih postavkah.
__________________________________________________________________________________
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OBVESTILO BANKAM (sreda, 13. maj 2020 14:23):
Spoštovani.
Prejeli smo nekaj vprašanj, vezanih na poročanje atributa 143. Končni datum obdobja, ko se
plačujejo samo obresti iz Navodila o poročanju MFI.
"Banka za posle v aktivnih postavkah poročila A0201, A0301, A0408, A0410, A0411, A0418 in A0419,
ki vključuje tudi zunajbilančno evidenco in kreditne posle servisiranja iz BS1KP, in se poročajo na ravni
posla, kjer je pogodbeno določeno obdobje, v katerem se plačujejo samo obresti (glavnica ostaja
nespremenjena), poroča končni datum tega obdobja."
Če takšno obdobje nastopi v dobi trajanja posla, v konkretnem primeru sedaj COVID ukrepi, v polje
Š.143 vpišite končni datum tega obdobja, če je moratorij na referenčni datum poročanja aktiviran.
Po preteku obdobja moratorija datuma ne brišite. Lahko pa ga nadomestite z novim, če/ko nastopi
novo obdobje moratorija.
Za lažje razumevane prilagam navodilo iz AnaCredit Manuala:
The data attribute “end date of interest-only period” indicates whether, on the reporting reference
date, the instrument is within a contractually defined period during which the debtor is paying only
the interest. If so, the end date of the current interest-only period is reported.
If it is not, but an interest-only period has already been completed (and regardless of whether there
will be another such period in the future), the end date of the most recent interest-only period is
reported.
If the instrument is not interest-only on the reporting reference date and has not been at any point in
the past, the value to report is “Non-applicable”, regardless of whether an interest-only period is due
to start at some point in the future (i.e. after the reporting reference date).
__________________________________________________________________________________
OBVESTILO BANKAM (četrtek, 14. maj 2020 13:42):
Spoštovani.
K obvestilu o poročanju atributa Š.143 smo prejeli podvprašanje, za katerega menimo, da je v
interesu vseh:
" Prosim vas za pomoč pri razmišljanju, kaj poročati v polje 143. Končni datum
obdobja, ko se plačujejo samo obresti.
Razumemo, da se v to polje v primeru Covid moratorijev poroča zadnji dan moratorija, a le v
primeru, če se komitent odloči, da bo v času moratorija odplačeval obresti – torej izbere le
moratorij na plačilo glavnice, na plačilo obresti pa ne želi moratorija. Razumemo, da v
primeru, da izbere moratorij na plačilo obresti in glavnice, ni pogodbeno dogovorjenega
obdobja, ko se plačujejo samo obresti, tako da predvidevamo, da v tem primeru pustimo polje
prazno.
Ali je naše razumevanje pravilno?
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"
Razumevanje poročevalca je pravilno.
Atribut je namenjen spremljanju datumov, ko se na kreditu plačuje le obresti, glavnica pa se ne
spreminja.
Tekoče poročanje v skladu z Navodilom o poročanju MFI ne postavlja novih pravil. Dejansko stanje
per referenčni mesec je potrebno preslikati v množico podatkov na posameznem atributu, ki jih
pošiljate v skladu z obstoječo prakso.
__________________________________________________________________________________
PODVPRAŠANJA:
Sent: Friday, May 29, 2020 11:05 AM
Subject: FW: Obvestilo: 143. Končni datum obdobja, ko se plačujejo samo obresti (Poročanje MFI)

1. "Covid moratoriji se sklepajo tudi pri poslih, ki so že imeli že pred tem pogodbeno dogovorjen
datum moratorija na odplačilo glavnice, ki smo ga poročali v polje 143. Če se s sklenitvijo
covid moratorija ponovno odloži odplačilo glavnice, bomo po Š.143 poročali nov datum
moratorija…"
BS: DA
2. "… Pogosti pa so primeri, da se na poslih, ki so imeli po prvotni pogodbi dogovorjen odlog
samo na glavnico, s Covid moratorijem odloži glavnica in obresti ali pa tudi samo obresti.
Glede na navodila tudi v teh primerih polje Š.143 pustimo prazno, ker z novo sklenjenim
dodatkom ne velja več samo moratorij na glavnico kot je bil dogovorjen v prvotni pogodbi."
BS: Atribut Š.143 je vsebinsko vezan na Š.141 Vrsta amortizacije in posledično lahko tudi na
Š.142 Pogostost plačil. Če na pogodbi dogovorite pogoje, kjer se odloži tudi plačevanje
obresti, atribut Š.143 pustite prazen.
3. "Covid moratoriji se sklepajo tudi pri okvirnih kreditih oz. t.i. limitih na poslovnem računu in
pri revolving kreditih. S sklenitvijo Covid moratorija se datum zapadlosti limita oz. revolving
kredita in posledično zahteva po dokončnem vračilu črpanega zneska kredita/limita prestavi
za 12 mesecev. Glede na naravo posla pa lahko stranka še vedno dnevno vrača in ponovno
črpa limit oz. revolving kredit. Glede na navedeno po našem razumevanju to NI moratorij v
skladu z navodili za poročanje po Š.143, zato to polje ostane za take moratorije prazno."
BS: Atribut Š.143 je del zahtev AnaCredit, ki ga moramo poročati v skladu z ECB pravili. Če na
izpostavljenosti na referenčni datum poročanja ni aktivirano obdobje, ko bi se plačevale le
obresti, polje pustite prazno. Tudi tu velja pravilo, da je izpolnjevanje oz poročanje Š.143
vezano tudi na Š.141 (Če je Vrsta amortizacije (141) enaka 1 ali 3, potem mora biti končni
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datum, ko se plačujejo samo obresti (143), prazen.). ECB pravil poročanja zaradi COVID ni
spreminjala.
It should be noted, in this regard, that the application of debt moratoria in response to the
COVID-19 crisis may be visible in specific data attributes reportable to AnaCredit (such as the
type of amortisation, the payment frequency, the end dates of interest-only periods, or the
legal final maturity date where payment of the scheduled final instalment of the loan is
postponed). AnaCredit datasets and attributes should be reported accordingly, accurately
reflecting the actual situation as at the reference date for reporting. For example, if a debt
moratorium involves changes to the schedule of payments, such that payments are
rescheduled to a date after the original maturity date, the legal final maturity date needs to
be updated accordingly. Likewise, the reporting agent should also assess whether the change
entails modifications to the amortisation schedule or the end date of the interest-only period
(which is particularly relevant if the moratorium suspends payments of principal).
4. Vrsta amortizacije, ki se poroča po Š.141, se s sklenitvijo Covid moratorija ne spremeni, zato
menimo, da ta podatek ostane nespremenjen?
BS: Uporabljena šifra v tem atributu mora odražati pogoje, ki veljajo na referenčni datum
poročanja (…accurately reflecting the actual situation as at the reference date for reporting).
V primeru, da se s kreditojemalcem dogovorite, da v obdobju odloga plačila plačuje obresti,
po odlogu pa bo plačevala obroke z enako vrsto amortizacije, kot pred odlogom, v času
odloga na pogodbi po šifrantu 141 označite šifro 5 Drugo, po odlogu pa ponovno poročate
šifro, ki ste jo poročali pred odobritvijo odloga.
V primeru, da v obdobju odloga plačila kreditojemalec ne plačuje ne obresti ne glavnice, ves
čas ohranite šifro, ki ste jo poročali pred odobritvijo odloga.
5. Š. 142 Pogostost plačil se za obdobje trajanja moratorija glede na navodila lahko spremeni,
če se stranki odloži odplačilo glavnice in obresti ali pa samo obresti. Npr. do sklenitve Covid
moratorija je bila poročana pogostost odplačila 01- mesečno v skladu s frekvenco odplačila
obresti, ki je bila pogostejša ali enaka kot frekvenca glavnice. V aprilu je bil s stranko
podpisan aneks za odlog plačila obresti in glavnice za 12 mesecev z veljavnostjo od marca
2020 dalje, po izteku moratorija pa se ponovno vzpostavijo prvotni pogoji, torej mesečno
odplačilo. Gledano z vidika referenčnega datuma poročanja npr.31.5.202 bo prvo naslednje
plačilo marca 2021, kar pomeni čez približno 10 mesecev, z vsakim naslednjim mesecem so to
obdobje skrajša. Glede na navedeno bi v času trajanja moratorija poročali Pogostost plačil 07Drugo, ker pogostost plačil ni enaka za vse obroke, po izteku moratorija pa ponovno prvotno
frekvenco npr. mesečno. Pravilno razumemo zahtevo po poročanju podatkov kot ustrezajo
referenčnemu datumu poročanja?
BS: DA
6. Glede spodaj izpostavljenih revolving kreditov in okvirnih kreditov oz. limitov na računu bi
omenili naslednje: Pri okvirnih kreditih oz. limitih je glede na naravo posla poročana Vrsta
amortizacije in Pogostost plačil drugo, kar se z morebitno sklenitvijo Covid moratorija ne
spremeni. Pri revolving kreditih je Vrsta amortizacije prav tako drugo, Pogostost plačil pa
ustrezno frekvenci odplačila obresti, s sklenitvijo Covid moratorija, s katerim bi se odložile tudi
obresti, bi pogostost plačil (v skladu z navedenim v predhodni alineji) spremenili v 07-drugo za
obdobje trajanja moratorija?
BS: DA
__________________________________________________________________________________
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OBVESTILO BANKAM (sreda, 22. april 2020 03:06)
Na podlagi že prejetih informacij in pregleda podatkov, ki ste jih obvezniki poročanja v skladu
s Sklepom o poročanju MFI posredovali za referenčni mesec marec 2020, ugotavljamo, da je
praksa evidentiranja in poročanja sprememb pogojev odplačevanja dolga iz kreditnih pogodb
na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni
list RS št. 36/20, v nadaljevanju: ZIUOPOK), po bankah različna.
Glede na to, da se v izrednih razmerah zaradi COVID 19 v praksi vse pogosteje soočamo z
ukrepi spreminjanja pogojev odplačevanja po obstoječih pogodbah v okviru nove interventne
zakonodaje ali izven tega okvira (bodisi na podlagi aneksov bodisi s sklepanjem novih pogodb
za poplačilo dolga po prejšnjih pogodbah), vam v nadaljevanju posredujemo napotek glede
označevanja tovrstnih pogodb v poročilu BS1S po nekaterih šifrantih, ki so pomembni za
označevanje tovrstnih pogodb. :
1. Poročanje poslov, ki so bili po šifrantu 138. Sprememba pogojev odplačevanja že v
prejšnjem referenčnem mesecu označeni s šifro 1 (Restrukturiranje po definiciji
EBA) in so ponovno deležni ukrepa spremembe pogojev odplačevanja, ki sam po
sebi ne sodi v okvir definicije ponovnega restrukturiranja:
- Šifra v šifrantu 138 še naprej ostane 1 (Restrukturiranje po definiciji EBA), dokler niso
izpolnjeni vsi pogoji za izhod iz statusa »restrukriranja po definiciji EBA« iz Dela 2
Priloge V. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014. .
- Po šifrantih 100 in 139 oznake glede na prejšnji referenčni mesec ostanejo
nespremenjene in odražajo pogoje odplačevanjana podlagi zadnjega ukrepa
restrukturiranja po definiciji EBA.
- Po šifrantu 123 Datum zadnjega restrukturiranja ali drugih sprememb pogojev
odplačevanja spremembo pogojev odplačevanja, ki je nastala na podlagi interventne
zakonodaje oz. drugi podlagi, označite z datumom te spremembe, tj. z datumom
podpisa aneksa, s katerim sta banka in kreditojemalec dogovorila sprememb pogojev
odplačevanja. S tem datumom se relevantni posel označuje tudi v vseh naslednjih
mesecih poročanja, do naslednje spremembe pogojev odplačevanja oz. prenehanja
statusa »restrukturiranja po definiciji EBA«.
2. Poročanje poslov, ki so bili po šifrantu 138. Sprememba pogojev odplačevanja že v
prejšnjem referenčnem mesecu označeni s šifro 1 (Restrukturiranje po definiciji
EBA) in so ponovno deležni ukrepa spremembe pogojev odplačevanja, ki sodi v
okvir definicije ponovnega restrukturiranja:
- Šifra po šifrantu 138 še naprej ostane 1 (Restrukturiranje po definiciji EBA), dokler
niso izpolnjeni vsi pogoji za izhod iz statusa »restrukriranja po definiciji EBA« iz Dela 2
Priloge V. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014.
- Po šifrantih 100 in 139 se oznake glede na zadnje restrukturiranje nadomestijo z
oznakami glede na novi ukrep restrukturiranja.
- Po šifrantu 123 Datum zadnjega restrukturiranja ali drugih sprememb pogojev
odplačevanja spremembo pogojev odplačevanja označite z datumom te
spremembe, tj. z datumom podpisa aneksa, s katerim sta banka in kreditojemalec
dogovorila spremembe pogojev odplačevanja. S tem datumom se relevantni posel
označuje tudi v vseh naslednjih mesecih poročanja, do naslednje spremembe
pogojev odplačevanja oz. prenehanja statusa »restrukturiranja po definiciji EBA«.
Napotek se smiselno upošteva tudi pri poročanju poslov, ki so prvič deležni ukrepov
spremembe pogojev odplačevanja, ki sodijo v okviru definicije restrukturiranja po
EBA (v prejšnjih referenčni mesecih Š 138 ≠ 1), pri čemer se za te posle prvič izpolnijo
oznake po šifrantih 100, 139 in 123.
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-

3. Poročanje poslov, ki predhodno še niso bili deležni ukrepa spremembe pogojev
odplačevanja v okviru definicije restrukturiranja po EBA (Š 138 ≠ 1) in so deležni
ukrepa spremembe pogojev odplačevanja, ki ne sodi v okvir definicije
restrukturiranja po EBA (npr. moratorij na podlagi ZIUOPOK, ki sam po sebi ne sodi v
okvir definicije restrukturiranja). Po šifrantu 138 se posel v referenčnem mesecu
označi s šifro 2, v vseh naslednjih referenčnih mesecih ob nespremenjenih pogojih
odplačevanja pa s šifro 3.
Po šifrantu 100 se posel v referenčnem mesecu označi s šifro N in tudi v vseh
naslednjih referenčnih mesecih ob nespremenjenih pogojih odplačevanja.
Po šifrantu 123 Datum zadnjega restrukturiranja ali drugih sprememb pogojev
odplačevanja spremembo pogojev odplačevanja označite z datumom te spremembe,
tj. z datumom podpisa aneksa, s katerim sta banka in kreditojemalec dogovorila
spremembe pogojev odplačevanja. S tem datumom se relevantni posel označi samo v
referenčnem mesecu, v katerem je ta sprememba nastala. Če v naslednjem mesecu
ne pride do dodatnih/novih sprememb ( Š.138=3), je polje za ta datum prazno.

pogodba restrukturirana po definiciji EBA

status pogodbe pred zadnjo spremembo

Prilagamo še shematičen prikaz zgoraj zapisanega:

DA

NE

spremenjena pogodba
pogodba restrukturirana po definiciji EBA
DA
NE
Š.138 = 1 (dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za izhod iz
kategorije restrukturiranih izpostavljenosti); če bi bili
Š.138 = 1
pogoji za izhod izpolnjeni v tem mesecu Š.138 = 2
Š.123 nov datum, ta ostane izpolnjen
(nespremenjen) od izhoda iz kategorije iz
Š.123 nov datum, ostane nespremenjen do izhoda iz
restrukturiranih izpostavljenosti oz. do nove
kategorije restrukturiranih izpostavljenosti (čeprav
spremembe na pogodbi
restrukturiranje ni bilo narejeno na ta datum)
Š.100 šifra novega restrukturiranja
Š.100 šifra starega restrukturiranja
Š.138 = 1
Š.138 = 2
Š.123 nov datum, ta ostane izpolnjen
(nespremenjen) do izhoda iz kategorije iz
restrukturiranih izpostavljenosti oz. do nove
Š.123 nov datum, prihodnji mesec je polje za datum
spremembe na pogodbi
prazno
Š.100 šifra novega restrukturiranja

Š.100 = N

Obenem vas obveščamo, da je zaradi zahtev po spremljanju obsega ukrepov, nastalih zaradi
posledic razglasitve epidemije, v pripravi predlog sprememb poročanja v poročilu BS1S na
podlagi Sklepa o poročanju MFI in izvedbenega navodila, ki bo predvidoma zajemal širitev
obstoječega nabora atributov (novi stolpci). Postopek bomo izpeljali ob predhodni
konzultaciji z obvezniki poročanja.

