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Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17), 4. člena Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij
(Uradni list RS, št. 44/18 in 140/20) in prvega odstavka 3. člena Sklepa o poročanju podružnic bank
držav članic (Uradni list RS, št. 97/20) izdaja guverner Banke Slovenije
NAVODILO
o spremembah in dopolnitvi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih
institucij
To navodilo dopolnjuje Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z
dne 3. decembra 2019, spremenjeno z Navodilom o dopolnitvah in spremembah Navodila za izvajanje
Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 3. marca 2020 ter ponovno spremenjeno z
Navodilom o spremembah in dopolnitvi Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih
finančnih institucij z dne 1. junija 2020, ki je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije
https://www.bsi.si/porocanje/porocanje-banki-slovenije/porocila/porocanje-monetarnih-financnihinstitucij, na naslednji način:
1.
V prvem odstavku podpoglavja 1.2. Oblika in pogostost posredovanja poročil se besedilo alineje
»Makrobonitetno poročanje (v nadaljevanju: BSMAP), za posle sklenjene v referenčnem četrtletju;«
zamenja z naslednjim besedilom »Poročilo o karakteristikah novih posojil prebivalstvu (v
nadaljevanju: BSMAP), za posle, sklenjene v referenčnem četrtletju;«.
2.
V prvem odstavku podpoglavja 1.2. Oblika in pogostost posredovanja poročil se za besedilom
»Poročilo o statistiki imetij vrednostnih papirjev za izbrane bančne skupine (v nadaljevanju: SHSG).«
doda nova alineja, ki se glasi: »Poročilo o odlogih in nedonosnih poslih iz poročila BSMAP (v
nadaljevanju: BSZAM), po stanju konec vsakega četrtletja.«.
3.
V podpoglavju 1.2. Oblika in pogostost posredovanja se točka »j) Makrobonitetno poročanje
BSMAP« preimenuje v » j) Poročilo o karakteristikah novih posojil prebivalstvu (poročilo BSMAP)«.
Odstavek »Banka Slovenije za namene izvajanja makrobonitetnega nadzora3 za segment posojil
prebivalstvu in z namenom izpolnjevanja posodobljenega priporočila ESRB4 o odpravljanju vrzeli v
podatkih o nepremičninah (ESRB/2016/14 in ESRB/2019/3) zbira podatke v poročilu BSMAP.« se
nadomesti z naslednjim besedilom »Banka Slovenije zbira podatke o karakteristikah novih posojil
prebivalstvu v poročilu BSMAP. To se uporablja za namene izvajanja makrobonitetnega nadzora3 za
segment posojil prebivalstvu in z namenom izpolnjevanja posodobljenega priporočila ESRB4 o
odpravljanju vrzeli v podatkih o nepremičninah (ESRB/2016/14 in ESRB/2019/3).«. Sprotne opombe
ostanejo nespremenjene.
4.
Na konec podpoglavja 1.2. Oblika in pogostost posredovanja se doda nova alineja »l) Poročilo o
odlogih in nedonosnih poslih iz poročila BSMAP (poročilo BSZAM)«, ki vsebuje naslednja odstavka:
»Banka Slovenije zbira podatke o odlogih in nedonosnih poslih v BSMAP v poročilu BSZAM za

namene izvajanja makrobonitetnega nadzora3 za segment posojil prebivalstvu.« in »Vsebina poročila
je natančneje določena v 11. poglavju tega navodila.«
5.
V podpoglavju 1.4 Roki za posredovanje poročil se odstavek »Rok za posredovanje poročila BSMAP
je 15. delovni dan po zaključku četrtletja, za katerega se poroča.« zamenja z »Rok za posredovanje
poročil BSMAP in BSZAM je 15. delovni dan po zaključku četrtletja, za katerega se poroča.«.
6.
V podpoglavju 3.1 Šifranti se šifrantu 1. Šifra poročila doda nova šifra »BSZAM Poročilo o odlogih
in nedonosnih poslih v BSMAP«, obstoječa šifra »BSMAP Makrobonitetno poročanje« se preimenuje
v »BSMAP Poročilo o karakteristikah novih posojili prebivalstvu«.
7.
Vsebina devetega poglavja MAKROBONITETNO POROČANJE BSMAP se v celoti nadomesti s
spodnjim besedilom:
»9. POROČILO O KARAKTERISTIKAH NOVIH POSOJIL PREBIVALSTVU
(BSMAP)
Banka Slovenije zbira podatke o karakteristikah novih posojili prebivalstvu v poročilu BSMAP. To se
uporablja za namene izvajanja makrobonitetnega nadzora3 za segment posojil prebivalstvu in z
namenom izpolnjevanja posodobljenega priporočila ESRB4 o odpravljanju vrzeli v podatkih o
nepremičninah (ESRB/2016/14 in ESRB/2019/3).
Osnovna navodila:
•
Vsi podatki se poročajo z lastnostmi, veljavnimi na dan sklenitve pogodbe.
•
Podatki se v anonimizirani obliki poročajo po posameznem poslu.
•
Šifranti poleg imena vsebujejo "Š" (npr. 22 Spremenljivost skupne obrestne mere (Š)),
vrednostni podatek pa "V" (npr. 29 Pogodbeni znesek (V)).
•
Zaradi zagotavljanja anonimizacije podatkov se poročane vrednosti zaokrožijo na naslednji
način: * zaokroževanje na najbližjih 1000, npr. 101 427 se poroča kot 101 000,
** zaokroževanje na najbližjih 100, npr. 1235 se poroča kot 1200, ° zaokroževanje na 0, npr.
12,75 se poroča kot 13, °° zaokroževanje na 1 decimalno mesto, npr. 1,37 % se poroča kot
1,4 %. Če šifrant oz. vrednostni podatek ne vsebuje ene od prej navedenih oznak, se poročani
podatek ne zaokrožuje.
•
Kadar kontrole določajo, da mora biti poročana vrednost večja od 0, a bi se ta zaradi
zaokroževanja navzdol poročala kot 0, se vnese 1, kot "placeholder".
•
Poročajo se podatki za vsa potrošniška, stanovanjska in druga posojila (šifre 01 Potrošniški
krediti, 02 Stanovanjski krediti in 99 Drugo po šifrantu 16 Vrste kreditov).
•
Šifranti in vrednostni podatki se izpolnijo za vse tipe posojil iz prejšnje alineje, razen če je
določeno drugače.
•
Poročajo se le podatki za gospodinjstva (S.14 po šifrantu 9 Sektor).
•
Poročajo se le novi posli (t. i. svež denar): oznake 2, 3 in 5 po šifrantu 19 Obstoječi/novi posli.
Svež denar zajema tudi refinanciranja obstoječih posojil (pri isti ali drugi banki).
Restrukturiranja in prevzemi obstoječih posojil se ne poročajo.
•
Podatki o zadolženosti kreditojemalcev se pridobijo iz SISBON-a.
•
Vsebina šifrantov 303 Namen uporabe nepremičnine, dane v zavarovanje, 313 Vrsta objekta
ali zemljišča, danega v zavarovanje, 316 Tip stanovanjske nepremičnine, dane v zavarovanje,
321 Energetska učinkovitost stanovanjske nepremičnine, dane v zavarovanje, in 807 Lokacija
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•

•

nepremičnine, dane v zavarovanje, se nanaša na nepremičnino, vrednost katere se poroča v
vrednostnem podatku 308 Pričakovana vrednost zavarovanja s stanovanjsko nepremičnino.
Vrednostni podatki oz. šifranti 300 Dohodek posojilojemalca, 309 Celotni dolg
posojilojemalca, 310 Strošek servisiranja celotnega dolga, 311 Strošek servisiranja posojila,
322 Leasing obveznosti, 318 Strošek servisiranja leasing obveznosti, 319 Izvzeti dohodki,
320 Znesek za vzdrževane družinske člane, 324 Starost kreditojemalca, 325 Status
kreditojemalca, 326 Lokacija kreditojemalca in 327 Panoga zaposlitve kreditojemalca se
poročajo ločeno za vsakega od kreditojemalcev. Pojem kreditojemalec zajema podpisnika in
sopodpisnike kreditne pogodbe. Poroki se ne upoštevajo.
Poleg vrednostnih podatkov oz. šifrantov iz prejšnje alineje se tudi v šifrante 25 Vrsta
zavarovanja, 315 Skladnost posojila z makrobonitetnimi instrumenti in 323 Dovoljene izjeme
lahko poroča do največ pet vrednosti.

Shema z zahtevami po poročanju se nahaja v Prilogi 9 tega navodila. V nadaljevanju pojasnjujemo
definicije šifrantov in vrednostnih podatkov.
16. Vrste kreditov (Š)
Banka poroča vrste kreditov v skladu z navodili za izpolnjevanje šifranta 16 Vrste kreditov. Poročajo
se samo posli z vrednostmi šifranta:
01 Potrošniški krediti
02 Stanovanjski krediti
99 Drugo
54. Delitev sektorja S.14 (Š)
Banka poroča delitev sektorja S.14 v skladu z navodili za izpolnjevanje šifranta 54 Delitev sektorja
S.14. Poročajo se lahko posli z vrednostmi šifranta:
1 Samostojni podjetnik
2 Druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost
9 Drugo
Obvezno je poročanje le za posle, označene s šifro 9 Drugo.
19. Obstoječi/novi posli (Š)
Banka poroča obstoječe/nove posle v skladu z navodili za izpolnjevanje šifranta 19 Obstoječi/novi
posli. Poročajo se posli z vrednostmi šifranta:
2 Nov odplačan posel
3 Obstoječ in obenem nov posel
5 Nečrpan nov posel
11. Država (Š)
Banka poroča državo v skladu z navodili za izpolnjevanje šifranta 11 Država.
13. Valuta (Š)
Banka poroča valuto v skladu z navodili za izpolnjevanje šifranta 13 Valuta.
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307. Mesec sklenitve posla (Š)
Banka poroča mesec sklenitve posla. Ta se poroča s številčno kodo (1–12), kjer 1 označuje januar,
2 februar itd.
29. Pogodbeni znesek** (V)
Banka poroča pogodbeni znesek posojila v skladu z navodili za izpolnjevanje vrednostnega podatka
29 Pogodbeni znesek.
301. Ročnost° (V)
Banka določi ročnost posojila na podlagi pogodbeno določenega trajanja posla s komitentom v
mesecih. Banka pri posameznem posojilu kot originalno zapadlost upošteva obdobje med datumom
koriščenja in datumom zapadlosti glavnice posojila oziroma zadnjega obroka glavnice posojila. Če je
zapadlost v kreditni pogodbi opredeljena z obdobjem odplačevanja posojila (npr. posojilo zapade v
plačilo v 12 mesecih po črpanju), je tudi ročnost za namen poročanja enaka temu obdobju (ne prišteje
se obdobje, v katerem ima dolžnik možnost črpanja posojila). Ročnost se izračuna v dnevih ter se
pretvori v mesece glede na koledarsko število dni v mesecu ali ob predpostavki, da ima vsak mesec
30 dni. Ročnost se zaokroži na najbližji mesec. Če je kreditna pogodba odobrena točno na sredini
meseca, se ročnost zaokroži navzdol. Banka mora enako metodologijo izračuna ročnosti uporabiti za
izračun vseh karakteristik posojila (npr. pri izračunu efektivne obrestne mere).
35. Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli)°° (V)
Banka poroča anualizirano obrestno mero AAR (novi posli) v skladu z navodili za izpolnjevanje
vrednostnega podatka 35 Anualizirana obrestna mera AAR (novi posli).
36. Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli)°° (V)
Banka poroča letno stopnjo stroškov APRC (novi posli) v skladu z navodili za izpolnjevanje
vrednostnega podatka 36 Letna odstotna stopnja stroškov APRC (novi posli).
22. Spremenljivost skupne obrestne mere (Š)
Banka poroča spremenljivost skupne obrestne mere v skladu z navodili za izpolnjevanje šifranta
22 Spremenljivost skupne obrestne mere.
308. Pričakovana vrednost zavarovanja s stanovanjsko nepremičnino* (V)
Če zavarovanje še ni uradno urejeno, npr. zastavna pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo, banka
poroča predvideno vrednost stanovanjske nepremičnine, s katero bo posojilo zavarovano. Pričakovana
vrednost stanovanjske nepremičnine je vrednost stanovanjske nepremičnine, ocenjena v skladu z
zakonom, ki ureja potrošniške kredite. V primeru nepremičnine v gradnji ali obnovi se uporabi
predvidena vrednost nepremičnine po gradnji oziroma obnovi. V primeru predhodnih obremenitev s
hipotekami na isti nepremičnini se vrednost nepremičnine zmanjša za celotni znesek dolga, ki je že
zavarovan s hipotekami na tej nepremičnini. V primeru enakega vrstnega reda hipotek se vrednost
nepremičnine proporcionalno porazdeli med dolgove, zavarovane s hipotekami na tej nepremičnini. Za
namene tega poročanja vrednost nepremičnine ne upošteva notranjih prilagoditev in načinov izračuna
vrednosti nepremičnine, ki se uporabljajo za namene obvladovanja tveganj. Na vrednost nepremičnine
se ne aplicirajo odbitki (angl. haircut).
Vrednost, poročana v 308 Pričakovana vrednost zavarovanja s stanovanjsko nepremičnino, je večja
ali enaka poročani vrednosti v 66 Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami.
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25. Vrsta zavarovanja (Š)
Banka poroča vrsto zavarovanja v skladu s šifrantom 25 Vrsta zavarovanja. Poroča se do
5 zavarovanj.
59. Znesek zavarovanja z delnicami in deleži* (V)
Banka poroča znesek zavarovanja z delnicami in deleži v skladu z navodili za izpolnjevanje
vrednostnega podatka 59 Znesek zavarovanja z delnicami in deleži.
60. Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji* (V)
Banka poroča znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji v skladu z navodili za
izpolnjevanje vrednostnega podatka 60 Znesek zavarovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji.
61. Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami* (V)
Banka poroča znesek zavarovanja z bančnimi vlogami v skladu z navodili za izpolnjevanje
vrednostnega podatka 61 Znesek zavarovanja z bančnimi vlogami.
62. Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici* (V)
Banka poroča znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici, v skladu z navodili za izpolnjevanje
vrednostnega podatka 62 Znesek terjatev, zavarovanih pri zavarovalnici.
63. Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov* (V)
Banka poroča znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih podjemov v skladu z navodili za
izpolnjevanje vrednostnega podatka 63 Znesek zavarovanja z enotami kolektivnih naložbenih
podjemov.
64. Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije* (V)
Banka poroča znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije v skladu z navodili za
izpolnjevanje vrednostnega podatka 64 Znesek zavarovanja z nepreklicnimi jamstvi Republike
Slovenije.
65. Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami* (V)
Banka poroča znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami v skladu z navodili za izpolnjevanje
vrednostnega podatka 65 Znesek zavarovanja s poslovnimi nepremičninami.
66. Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami* (V)
Banka poroča znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami v skladu z navodili za
izpolnjevanje vrednostnega podatka 66 Znesek zavarovanja s stanovanjskimi nepremičninami.
67. Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja* (V)
Banka poroča znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja v skladu z navodili za izpolnjevanje
vrednostnega podatka 67 Znesek zavarovanja z drugimi oblikami zavarovanja.
69. Znesek zavarovanja z zastavljenimi policami življenjskega zavarovanja* (V)
Banka poroča znesek zavarovanj z zastavljenimi policami življenjskega zavarovanja v skladu z
navodili za izpolnjevanje vrednostnega podatka 69 Znesek zavarovanj z zastavljenimi policami
življenjskega zavarovanja.
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70. Znesek zavarovanja z drugim stvarnim premoženjem* (V)
Banka poroča znesek zavarovanja z drugim stvarnim premoženjem v skladu z navodili za
izpolnjevanje vrednostnega podatka 70 Znesek zavarovanja z drugim stvarnim premoženjem.
71. Znesek zavarovanja s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti* (V)
Banka poroča znesek zavarovanja s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti v skladu z navodili
za izpolnjevanje vrednostnega podatka 71 Znesek zavarovanja s kreditnimi izvedenimi finančnimi
instrumenti.
72. Znesek zavarovanja s finančnimi poroštvi, razen kreditnih izvedenih finančnih instrumentov in
nepreklicnih jamstev* (V)
Banka poroča znesek zavarovanja s finančnimi poroštvi, razen kreditnih izvedenih finančnih
instrumentov in nepreklicnih jamstev, v skladu z navodili za izpolnjevanje vrednostnega podatka
72 Znesek zavarovanja s finančnimi poroštvi, razen kreditnih izvedenih finančnih instrumentov in
nepreklicnih jamstev.
73. Znesek zavarovanja s pisarnami in gospodarskimi objekti* (V)
Banka poroča znesek zavarovanja s pisarnami in gospodarskimi objekti v skladu z navodili za
izpolnjevanje vrednostnega podatka 73 Znesek zavarovanja s pisarnami in gospodarskimi objekti.
74. Znesek zavarovanja z zlatom* (V)
Banka poroča znesek zavarovanja z zlatom v skladu z navodili za izpolnjevanje vrednostnega podatka
74 Znesek zavarovanja z zlatom.
75. Znesek zavarovanja s krediti* (V)
Banka poroča znesek zavarovanja s posojili v skladu z navodili za izpolnjevanje vrednostnega podatka
75 Znesek zavarovanja s krediti.
76. Znesek zavarovanja z odkupljenimi terjatvami* (V)
Banka poroča znesek zavarovanja z odkupljenimi terjatvami v skladu z navodili za izpolnjevanje
vrednostnega podatka 76 Znesek zavarovanja z odkupljenimi terjatvami.
305. Poroštvo (Š)
Banka poroča, ali je posel zavarovan s poroštvom v skladu s šifrantom:
1 Da (velja do 31. 12. 2020)
2 Ne
3 Solidarno poroštvo (velja od 1. 1. 2021)
4 Subsidiarno poroštvo (velja od 1. 1. 2021)
Solidarno poroštvo pomeni, da se je porok zavezal kot porok in plačnik, zato odgovarja upniku kot
glavni dolžnik za celotno obveznost in lahko upnik zahteva njeno izpolnitev bodisi od glavnega
dolžnika bodisi od poroka, ali pa od obeh hkrati. Če je porokov več, se poroštvo poroča s šifro 3, če je
vsaj en porok solidaren.
Subsidiarno poroštvo pomeni, da se od poroka sme zahtevati izpolnitev obveznosti šele potem, ko jih
glavni dolžnik ne izpolni v roku, določenem v pisni zahtevi.

6

304. Amortizacija (Š)
Banka poroča amortizacijo po šifrantu:
1 Popolna amortizacija
2 Delna amortizacija
3 Brez amortizacije ("bullet") (velja do 31. 12. 2020)
4 Samo obresti (velja od 1. 1. 2021)
5 Brez plačil (velja od 1. 1. 2021)
S šifro 1 se označijo posojila, za katera so značilna redna odplačila glavnice in obresti v skladu z
načrtom amortizacije med trajanjem posojila, tako da je ob plačilu zadnjega obroka posojila tudi
glavnica v celoti odplačana.
S šifro 2 se označijo posojila, za katera so značilna redna odplačila glavnice in obresti v skladu z
načrtom amortizacije med trajanjem posojila, tako da je poleg plačila zadnjega obroka treba ločeno
poplačati še preostalo glavnico.
S šifro 3 se označijo posojila, za katera niso značilna redna odplačila glavnice v skladu z načrtom
amortizacije med trajanjem posojila, tako da se celotna glavnica plača ob zapadlosti posojila.
S šifro 4 se označijo posojila, za katera je značilno le redno plačevanje obresti, glavnica posojila pa se
v celoti plača ob zapadlosti posla.
S šifro 5 se označijo posojila, pri katerih se glavnica in akumulirane obresti v celoti plačajo šele ob
zapadlosti posla.
300. Dohodek posojilojemalca** (V)
Dohodek posojilojemalca je dohodek posojilojemalca v obdobju enega leta pred datumom sklenitve
nove kreditne pogodbe. Poročevalec pri tem sledi definiciji iz priporočila Evropskega odbora za
sistemska tveganja z dne 31. oktobra 2016 o odpravljanju vrzeli v podatkih o nepremičninah
(ESRB/2016/14), ob upoštevanju sprememb priporočila z dne 21. marca 2019 (ESRB/2019/3). Banka
v dohodek upošteva prejemke iz vseh dohodkovnih virov (dohodki iz delovnega razmerja, dohodki iz
samozaposlitve, pokojnine, prejemki zaradi brezposelnosti in socialnih transferjev, privatni transferji
(npr. preživnine), prejemki od oddaje nepremičnin, finančnih investicij ter drugih virov), ki so
zmanjšani za davke in prispevke (npr. prispevki za zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje
in socialna zavarovanja), in pred odštetjem stroškov.
Vrednostni podatek se poroča ločeno za vsakega od kreditojemalcev. Pojem kreditojemalec zajema
podpisnika in sopodpisnike kreditne pogodbe. Poroki se ne upoštevajo.
309. Celotni dolg posojilojemalca* (V)
Celotni dolg posojilojemalca se nanaša na celotni dolg posojilojemalca ob sklenitvi kreditne pogodbe.
Ta vključuje znesek posojila, ki je predmet obravnave, in vsa ostala posojila (stanovanjska,
potrošniška ipd.) pri vseh kreditodajalcih (bančnih in nebančnih). Dolg ne vključuje obveznosti iz
kreditnih kartic, limitov in leasing poslov. Leasing obveznosti se poročajo ločeno v vrednostnem
podatku 322.
Vrednostni podatek se poroča ločeno za vsakega od kreditojemalcev. Pojem kreditojemalec zajema
podpisnika in sopodpisnike kreditne pogodbe. Poroki se ne upoštevajo.
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310. Stroški servisiranja celotnega dolga** (V)
Stroški servisiranja celotnega dolga vključujejo letne obresti in odplačilo glavnice celotnega dolga (za
vse posle, ki se poročajo v vrednostnem podatku 309) v obdobju enega leta po datumu sklenitve nove
kreditne pogodbe. Stroški servisiranja leasing obveznosti se poročajo ločeno v vrednostnem
podatku 318.
Vrednostni podatek se poroča ločeno za vsakega od kreditojemalcev. Pojem kreditojemalec zajema
podpisnika in sopodpisnike kreditne pogodbe. Poroki se ne upoštevajo.
311. Stroški servisiranja posojila** (V)
Stroški servisiranja posojila vključujejo letne obresti in odplačilo glavnice (razdolžnino)
novoodobrenega posojila v obdobju enega leta po datumu sklenitve kreditne pogodbe, ki je predmet
poročanja. Pri kreditih, pri katerih se obrestna mera med njihovo življenjsko dobo spreminja
(npr. promocijska obrestna mera v prvih nekaj mesecih odplačila kredita), se podatek izračuna na
podlagi povprečne pogodbene obrestne mere, izračunane ob upoštevanju celotne življenjske dobe
kredita. Pri kreditih z variabilno obrestno mero se pri izračunu povprečne pogodbene obrestne mere
predpostavi, da referenčna obrestna mera ostane nespremenjena skozi celotno življenjsko dobo kredita.
Vrednostni podatek se poroča ločeno za vsakega od kreditojemalcev. Pojem kreditojemalec zajema
podpisnika in sopodpisnike kreditne pogodbe. Poroki se ne upoštevajo.
302. Tip kupca (Š)
Banka poroča tip kupca po šifrantu:
1 Kupec, ki prvič kupuje stanovanjsko nepremičnino
2 Drugo
Kupec, ki prvič kupuje stanovanjsko nepremičnino, pomeni posojilojemalca, ki v preteklosti še ni
prejel stanovanjskega posojila; če je posojilojemalcev več (v primeru sopodpisnikov posojila za
stanovanjsko nepremičnino) in je kateri od njih v preteklosti že prejel stanovanjsko posojilo, se
nobeden od njih ne šteje za novega kupca.
Šifrant 302 Tip kupca se izpolni samo za stanovanjska posojila (po šifrantu 16 Vrste kreditov označena
z 02). V drugih primerih se šifrant pusti prazen.
306. Namen posojila (Š)
Banka poroča namen posojila po šifrantu:
1 Nakup nepremičnine oz. zemljišča
2 Obnova nepremičnine
3 Gradnja nepremičnine
4 Nakup in obnova nepremičnine
5 Nakup (zemljišča) in gradnja nepremičnine
6 Drugo
7 Nakup blaga ali storitev
8 Nakup vozila ali avtomobilske opreme
9 Študij
10 Poplačilo obveznosti (velja do 31. 12. 2020)
11 Energetsko učinkoviti sistemi
12 Brez namena
13 Premostitveni in lombardni krediti (velja do 31. 12. 2020)
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14 Nakup finančnih instrumentov
15 Premostitveni krediti (velja od 1. 1. 2021)
16 Lombardni krediti (velja od 1. 1. 2021)
17 Poslovni nameni (velja od 1. 1. 2021)
18 Refinanciranje obstoječega stanovanjskega dolga (velja od 1. 1. 2021)
19 Refinanciranje obstoječega nestanovanjskega dolga (velja od 1. 1. 2021)
Šifra 1 nakup nepremičnine oz. zemljišča pomeni pridobitev lastninske pravice nad zemljiščem ali
objektom oziroma njegovim delom. Kategorija se uporablja predvsem za nakupe zemljišč,
novogradnje na ključ oziroma za nakupe nepremičnin, na katerih dodatna gradbena dela niso
predvidena.
Šifra 2 obnova nepremičnine pomeni izboljšave oz. gradbena dela na nepremičnini, katerih vrednost
ne presega vrednosti že obstoječe nepremičnine oz. zemljišča.
Šifra 3 gradnja nepremičnine pomeni izboljšave oz. gradbena dela na nepremičnini, katerih vrednost
presega vrednost že obstoječe nepremičnine oz. zemljišča.
Šifri 4 in 5 se uporabljata, kadar se kupi zemljišče oziroma obstoječa nepremičnina, na katerih se bodo
izvajala gradbena dela. Klasifikacija je odvisna od vrednosti razmerja vrednosti gradbenih del glede na
vrednost nepremičnine oz. zemljišča. Primer: Stranka dobi 100.000 EUR posojila za nakup in gradnjo
nepremičnine. Za nepremičnino/zemljišče porabi 40.000 EUR, ostanek gre za gradbena dela. V tem
primeru se posojilo klasificira pod 5, ker vrednost gradbenih del presega vrednost kupljene
nepremičnine oz. zemljišča. Če bi zemljišče stalo 60.000 EUR, bi se posojilo klasificiralo pod 4.
Šifre 1–5 se uporabljajo za stanovanjske nepremičnine in zazidljiva zemljišča, na katerih se lahko
gradijo stanovanjske nepremičnine.
Šifra 6 se uporablja, kadar je namen posojila znan, a ga ni mogoče uvrstiti pod noben drug šifrant.
Uporaba te šifre bo omejena na 10 % potrošniških posojil, ki niso zavarovana s stanovanjsko
nepremičnino, in na 10 % potrošniških posojil, zavarovanih s stanovanjsko nepremičnino.
Šifra 7 se uporablja za nakup blaga ali storitev, kadar to/te niso namenjene za obnovo ali gradnjo
nepremičnine. Če gre za nakup vozila ali avtomobilske opreme, se uporabi šifra 8.
Šifra 9 se uporablja za posojila, namenjena financiranju študija na kateri koli stopnji. To vključuje:
plačilo šolnine, tečajev, seminarjev in življenjskih stroškov, povezanih s študijem.
Šifra 10 se uporablja za posojila, namenjena poplačilu računov, obstoječih posojil oziroma
konsolidacijo obstoječega dolga. Od 1. 1. 2021 se namesto te šifre uporabita šifri 18 oz. 19.
Šifra 11 se uporablja za posojila, namenjena nakupu energetsko učinkovitih naprav oz. sistemov,
npr. toplotnih črpalk, sončnih elektrarn, čistilnih naprav. Kadar se hkrati izvajajo tudi druga
obnovitvena dela na nepremičnini, se namen posojila določi glede na večinsko porabo sredstev.
Primer: Stranka dobi 18.000 EUR posojila za obnovo hiše. Vrednost gradbenih del je 8.000 EUR,
toplotne črpalke pa 10.000 EUR. Za to posojilo se uporabi šifra 11. Če bi toplotna črpalka stala
8.000 EUR, vrednost gradbenih del pa 10.000 EUR, bi se uporabila šifra 2.
Šifra 12 se uporablja za nenamenska posojila oziroma posojila, katerih namen ni znan. Uporaba te
šifre je omejena na posojila z zneskom, nižjim od vključno 3.000 EUR, in z ročnostmi pod vključno
36 mesecev.
Šifra 13 se uporablja za premostitvene in lombardne kredite. Ročnost teh kreditov je omejena na
24 mesecev, v nasprotnem primeru je treba poslati pojasnilo. Od 1. 1. 2021 se namesto te šifre
uporabita šifri 15 oz. 16.
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Šifra 14 se uporablja za posojila, namenjena nakupu finančnih instrumentov (npr. delnic, obveznic,
točk vzajemnih skladov).
Šifra 15 se uporablja za premostitvene kredite. To so krediti za stanovanjsko nepremičnino, ki niso
sklenjeni za fiksno obdobje ali pri katerih je treba kredit odplačati v 12 mesecih in ki kreditojemalcu
služijo kot začasna rešitev glede financiranja kredita za nepremičnino, preden sklene drug finančni
dogovor za nepremičnino. Kot premostitveni kredit šteje tudi kredit, sklenjen najdlje za čas do poteka
datuma vezave vloge v banki kreditodajalki, in katere obveznosti se lahko najkasneje ob poteku
kreditne pogodbe v celoti poravnajo iz sredstev zadevne vloge.
Šifra 16 se uporablja za lombardne kredite. Lombardni krediti ali kreditne pogodbe na podlagi zastave
vrednostnih papirjev so definirani v XXXVI. poglavju Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR).
Šifra 17 se uporablja za posojila s poslovnimi nameni, npr. financiranje podjetniških dejavnosti, nakup
poslovnih prostorov.
Šifra 18 se uporablja za posojila, namenjena refinanciranju obstoječega dolga, katerega večji del
predstavljajo stanovanjska posojila.
Šifra 19 se uporablja za posojila, namenjena refinanciranju obstoječega dolga, katerega večji del
predstavljajo nestanovanjska posojila.
Za stanovanjska posojila (po šifrantu 16 Vrste kreditov označena z 02) se uporabljajo šifre 1, 2, 3, 4, 5,
11, 15 in 18. Za potrošniška in druga posojila (po šifrantu 16 Vrste kreditov označena z 01 ali 99) pa
šifre 6–19. V primerih, ko ima posojilo več namenov, se ta določi glede na prevladujoči namen.
303. Namen uporabe nepremičnine, dane v zavarovanje (Š)
Banka poroča namen uporabe po šifrantu:
1 Nepremičnina, kupljena z namenom oddaje
2 Nepremičnina, namenjena stalnemu bivanju in v kateri biva lastnik
3 Nepremičnina, namenjena občasni rabi
4 Drugo
Nepremičnina, kupljena z namenom oddaje, pomeni katero koli stanovanjsko nepremičnino,
namenjeno za oddajo. V primerih, ko se nepremičnina oddaja, a lastnik ne prejme nobene najemnine
(npr. ker v njej živi njegov otrok), se ta klasificira pod 2.
Nepremičnina, namenjena stalnemu bivanju in v kateri biva lastnik, pomeni katero koli stanovanjsko
nepremičnino, namenjeno stalnemu bivanju, v kateri živi lastnik.
Nepremičnina, namenjena občasni rabi, je nepremičnina, ki ni namenjena oddaji ali stalnemu bivanju
(npr. vikend).
Šifrant se izpolni, kadar je vrednost, poročana v vrednostnem podatku 308 Pričakovana vrednost
zavarovanja s stanovanjsko nepremičnino, večja od nič.
807. Lokacija nepremičnine, dane v zavarovanje (Š)
Banka poroča lokacijo nepremičnine, dane v zavarovanje, kot v šifrantu 807 Lokacija nepremičnine,
dane v zavarovanje. Poroča se lokacija nepremičnine, katere vrednost se poroča v vrednostnem
podatku 308 Pričakovana vrednost zavarovanja s stanovanjsko nepremičnino.
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Šifrant se izpolni, kadar je vrednost, poročana v vrednostnem podatku 308 Pričakovana vrednost
zavarovanja s stanovanjsko nepremičnino, večja od nič.
313. Vrsta objekta ali zemljišča, danega v zavarovanje (Š)
Banka poroča vrsto objekta ali zemljišča po šifrantu:
1 Stanovanjska hiša (prostostoječa – eno- ali dvostanovanjska, dvojček, vrstna)
2 Stanovanje (v hiši, bloku, stolpnici in podobno)
3 Parkirni prostor oz. garaža (parkirni prostor v stavbi ali samostoječ)
4 Prostori za opravljanje dejavnosti (gostinski lokal, trgovski ali storitveni lokal, prostori za
zdravstveno dejavnost, pisarniški prostori itd.)
5 Kmetijski objekt (gospodarsko poslopje, hlev, zidanica, kozolec ipd.)
6 Drugi prostori
7 Zemljišče, na katerem je mogoče graditi stavbo
8 Zemljišče za kmetijsko rabo (njiva, travnik, pašnik) (šifra se uporablja do 31. 12. 2020)
9 Zemljišče za kmetijsko rabo, na katerem je trajni nasad (šifra se uporablja do 31. 12. 2020)
10 Zemljišče za gozdno rabo (gozd)
11 Neplodno ali vodno zemljišče ali drugo neuporabno zemljišče
12 Zemljišče za kmetijsko rabo (njiva, travnik, pašnik, trajni nasad) (šifra se uporablja od 1. 1. 2021)
Šifrant se izpolni, kadar je vrednost, poročana v vrednostnem podatku 308 Pričakovana vrednost
zavarovanja s stanovanjsko nepremičnino, večja od nič.
314. Pričakovana skupna vrednost zavarovanj* (V)
Banka poroča pričakovano skupno vrednost zavarovanj. Kadar so vsa zavarovanja že urejena, je ta
enaka vsoti vrednosti zavarovanj v vrednostnih podatkih 308 in 59 do 76 (brez vrednostnega podatka
66). Kadar so zavarovanja urejena le delno, banka sešteje vse pričakovane in dejanske vrednosti
zavarovanj.
Vrednostni podatek 314 Pričakovana skupna vrednost zavarovanj je večji ali enak vsoti vrednostnih
podatkov 308 in 59 do 76 (brez vrednostnega podatka 66).
315. Skladnost posojila z makrobonitetnimi instrumenti (Š)
Banka označi skladnost posojila z makrobonitetnimi instrumenti po šifrantu:
1 LTV (angl. loan-to-value)
2 LTC (angl. loan-to-collateral)
3 LTI (angl. loan-to-income)
4 DTI (angl. debt-to-income)
5 LSTI (angl. loan-service-to-income)
6 DSTI (angl. debt-service-to-income)
7 Ročnost
8 Drugo
9 Amortizacija (šifra se uporablja od 1. 1. 2021)
Pri posojilih, za katera veljajo makrobonitetni instrumenti, banka izpolni šifrant 315 Skladnost posojila
z makrobonitetnimi instrumenti. Banka v šifrant vnese šifro ukrepa, s katerim je posojilo skladno.
Vnese lahko do 5 različnih šifer. Če posojilo ni v skladu z nobenim od makrobonitenih ukrepov, se
šifrant ne izpolni.
316. Tip stanovanjske nepremičnine, dane v zavarovanje (Š)
Banka označi tip stanovanjske nepremičnine, dane v zavarovanje, po šifrantu:
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1 Nepremičnina, dana v zavarovanje, je predmet nakupa, obnove oziroma gradnje
2 Nepremičnina, dana v zavarovanje, ni predmet nakupa, obnove oziroma gradnje
Šifrant se izpolni le za stanovanjska posojila (po šifrantu 16 Vrste kreditov označena s šifro 02),
zavarovana s stanovanjsko nepremičnino (vrednost v 308 Pričakovana vrednost zavarovanja s
stanovanjsko nepremičnino je večja od nič).
317. Mesec vložitve kreditne vloge (Š)
Banka poroča mesec vložitve kreditne vloge za sklenitev posla. Ta se poroča s številčno kodo (1–12),
kjer 1 označuje januar, 2 februar itd.
322. Leasing obveznosti* (V)
Leasing obveznosti vključujejo skupni znesek glavnice obstoječih leasing poslov kreditojemalca.
Skupni znesek leasing obveznosti se ne vključi v vrednostni podatek 309 Celotni dolg
posojilojemalca.
Vrednostni podatek se poroča ločeno za vsakega od kreditojemalcev. Pojem kreditojemalec zajema
podpisnika in sopodpisnike kreditne pogodbe. Poroki se ne upoštevajo.
318. Stroški servisiranja leasing obveznosti** (V)
Stroški servisiranja leasing obveznosti vključujejo letne stroške odplačila leasing obveznosti (za vse
leasing pogodbe, ki se poročajo v vrednostnem podatku 322) kreditojemalca v obdobju enega leta po
datumu sklenitve nove kreditne pogodbe. Stroški servisiranja leasing obveznosti se ne vključijo v
vrednostni podatek 310 Stroški servisiranja celotnega dolga.
Vrednostni podatek se poroča ločeno za vsakega kreditojemalca. Pojem kreditojemalec zajema
podpisnika in sopodpisnike kreditne pogodbe. Poroki se ne upoštevajo.
319. Izvzeti dohodki** (V)
Izvzeti dohodki so dohodki kreditojemalca v obdobju enega leta pred datumom sklenitve nove kreditne
pogodbe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje, izvzeti iz izvršbe. Vključuje tudi
dohodke, ki so enkratne oziroma občasne narave (npr. jubilejne in izredne nagrade).
Vrednostni podatek se poroča ločeno za vsakega od kreditojemalcev. Pojem kreditojemalec zajema
podpisnika in sopodpisnike kreditne pogodbe. Poroki se ne upoštevajo.
320. Znesek za vzdrževane družinske člane** (V)
Banka poroča znesek, ki mora ostati kreditojemalcu, ki preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki
jo mora preživljati po zakonu. Znesek je enak višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja, po
merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne
pomoči.
Vrednostni podatek se poroča ločeno za vsakega od kreditojemalcev. Pojem kreditojemalec zajema
podpisnika in sopodpisnike kreditne pogodbe. Poroki se ne upoštevajo.
24. Vrsta referenčne obrestne mere (Š)
Banka poroča vrsto referenčne obrestne mere v skladu z navodili za izpolnjevanje šifranta 24 Vrsta
referenčne obrestne mere.
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321. Energetska učinkovitost stanovanjske nepremičnine, dane v zavarovanje (Š)
Banka poroča razred energetske učinkovitosti stanovanjske nepremičnine po naslednjem šifrantu:
1 A1
2 A2
3 B1
4 B2
5C
6D
7E
8F
9G
10 Energetska izkaznica ni na voljo
Podatek o energetski učinkovitosti nepremičnine se pridobi iz energetske izkaznice. Šifrant se izpolni
za stanovanjska posojila, zavarovana s stanovanjsko nepremičnino (po šifrantu 16 Vrste kreditov
označena z 02 in z vrednostjo v 308 Pričakovana vrednost zavarovanja s stanovanjsko nepremičnino,
večjo od nič).
323. Dovoljene izjeme (Š)
Banka označi, ali posel pade med dovoljene izjeme:
1 LTV (angl. loan-to-value)
2 LTC (angl. loan-to-collateral)
3 LTI (angl. loan-to-income)
4 DTI (angl. debt-to-income)
5 LSTI (angl. loan-service-to-income)
6 DSTI (angl. debt-service-to-income)
7 Ročnost
8 Drugo
9 Amortizacija
Pri posojilih, za katera veljajo makrobonitetni instrumenti in jih banka uvršča med dovoljene izjeme,
banka izpolni šifrant 323 Dovoljene izjeme. Če posojilo ne spada med dovoljene izjeme, se šifrant ne
izpolni. Vnese lahko do 5 različnih šifer.
324. Starost kreditojemalca (Š)
Banka poroča starost kreditojemalca po šifrantu:
1 do vključno 18 let
2 nad 18 do vključno 25 let
3 nad 25 do vključno 35 let
4 nad 35 do vključno 45 let
5 nad 45 do vključno 55 let
6 nad 55 do vključno 65 let
7 nad 65 do vključno 75 let
8 nad 75 let
Šifrant se poroča ločeno za vsakega od kreditojemalcev. Pojem kreditojemalec zajema podpisnika in
sopodpisnike kreditne pogodbe. Poroki se ne upoštevajo.
325. Status kreditojemalca (Š)
Banka poroča status kreditojemalca po naslednjem šifrantu:
13

1 Zaposlen za določen čas
2 Zaposlen za nedoločen čas
3 Samostojni podjetnik
4 Kmet
5 Študent ali dijak
6 Upokojenec
7 Brezposelna oseba
8 Drugo
Šifrant se poroča ločeno za vsakega od kreditojemalcev. Pojem kreditojemalec zajema podpisnika in
sopodpisnike kreditne pogodbe. Poroki se ne upoštevajo.
326. Lokacija kreditojemalca (Š)
Banka poroča lokacijo kreditojemalca. Pri tem uporabi šifre iz šifranta 807 Lokacija nepremičnine,
dane v zavarovanje. Lokacija kreditojemalca se določi glede na njegovo stalno prebivališče.
Šifrant se poroča ločeno za vsakega od kreditojemalcev. Pojem kreditojemalec zajema podpisnika in
sopodpisnike kreditne pogodbe. Poroki se ne upoštevajo.
327. Panoga zaposlitve kreditojemalca (Š)
Banka poroča oznako dejavnosti (po SKD), s katero se ukvarja kreditojemalec ali njegov delodajalec.
Na primer, če je kreditojemalec zaposlen v podjetju, ki se ukvarja s tiskarstvom in z njim povezanimi
storitvami, banka poroča šifro 18.1 Tiskarstvo in z njim povezane storitve. Šifrant se izpolni, kadar je
kreditojemalec zaposlen (šifrant 325 = 1, 2, 3 ali 4).
Šifrant se poroča ločeno za vsakega od kreditojemalcev. Pojem kreditojemalec zajema podpisnika in
sopodpisnike kreditne pogodbe. Poroki se ne upoštevajo.
108. Oznaka partije (ključ)
Banka poroča identifikacijsko oznako partije kreditnega posla v skladu z navodili za izpolnjevanje
šifranta 108 Oznaka partije. Banka določi oznako partije izključno za namene poročanja BS. Oznaka
partije ne sme vsebovati osebnih podatkov kreditojemalca (npr. davčne številke, EMŠO, številke
pogodbe oz. podobne oznake posla ali stranke, ki se uporablja v internem poslovanju banke).
328. Namen uporabe nepremičnine, ki je predmet nakupa, obnove ali gradnje (Š)
Banka poroča namen uporabe nepremičnine, ki je predmet nakupa, obnove ali gradnje. Pri tem uporabi
šifre iz šifranta 303.
Šifrant se izpolni samo za stanovanjska posojila (po šifrantu 16 Vrste kreditov označena s šifro 02). Če
je posel po šifrantu 316 Tip stanovanjske nepremičnine, dane v zavarovanje, označen s šifro 1, sta
vrednosti v šifrantih 328 Namen uporabe nepremičnine, ki je predmet nakupa, obnove ali gradnje, in
303 Namen uporabe nepremičnine, dane v zavarovanje, enaki.«

8.
Za desetim poglavjem POROČILO SHSG se doda novo enajsto poglavje z naslednjo vsebino:
»11. POROČILO O ODLOGIH IN NEDONOSNIH POSLIH V BSMAP (BSZAM)
Banka Slovenije zbira podatke o odlogih in nedonosnih poslih v BSMAP v poročilu BSZAM za
namene izvajanja makrobonitetnega nadzora3 za segment posojil prebivalstvu.
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Osnovna navodila:
 Vsi podatki se poročajo z lastnostmi, veljavnimi na referenčni datum poročila.
 Podatki se v anonimizirani obliki poročajo po posameznem poslu.
 Šifranti poleg imena vsebujejo "Š" (npr. 22 Spremenljivost skupne obrestne mere (Š)),
vrednostni podatki pa "V" (npr. 29 Pogodbeni znesek (V)).
 Zaradi zagotavljanja anonimizacije podatkov se poročane vrednosti zaokrožijo na naslednji
način: * zaokroževanje na najbližjih 1000, npr. 101 427 se poroča kot 101 000,
** zaokroževanje na najbližjih 100, npr. 1235 se poroča kot 1200, ° zaokroževanje na 0,
npr. 12,75 se poroča kot 13, °° zaokroževanje na 1 decimalno mesto, npr. 1,37 % se poroča
kot 1,4 %. Če šifrant oz. vrednostni podatek ne vsebuje ene od prej navedenih oznak, se
poročani podatek ne zaokrožuje.
 Osnova za zajem podatkov za BSZAM so vsa posojila (šifre 01 Potrošniški krediti, 02
Stanovanjski krediti in 99 Drugo po šifrantu 16 Vrste kreditov) prebivalstvu (S.14 po šifrantu
9 Sektor), ki so bila odobrena od (vključno) 1. 1. 2015 in se poročajo v BSMAP oziroma so se
Banki Slovenije poročala anketno. Za omenjena posojila mora biti izpolnjen vrednostni
podatek 108 Oznaka partije.
 Posojila iz prejšnje točke se poročajo v BSZAM, če so na referenčni datum poročila
nedonosna (šifra 1 Nedonosna izpostavljenost po šifrantu 417 Donosna/nedonosna
izpostavljenost do fizične osebe po Ebini definiciji) ALI so bila odobrena ali spremenjena
zaradi likvidnostnih težav kreditojemalca, ki so posledica razglasitve epidemije nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (šifri 1 Po interventnih predpisih in 2 Ni po interventnih predpisih po
šifrantu 161 Oznaka COVID) ter je na referenčni datum poročila odlog še vedno aktiven.
 Podatki med poročili BSMAP in BSZAM se povezujejo z uporabo šifranta 108 Oznaka
partije.
Shema z zahtevami po poročanju je v Prilogi 11 tega navodila. V nadaljevanju pojasnjujemo definicije
šifrantov in vrednostnih podatkov.
108. Oznaka partije (ključ)
Banka poroča identifikacijsko oznako partije kreditnega posla v skladu z navodili za izpolnjevanje
šifranta 108 Oznaka partije. Banka določi oznako partije izključno za namene poročanja BS. Oznaka
partije ne sme vsebovati osebnih podatkov kreditojemalca (npr. davčne številke, EMŠO, številke
pogodbe oz. podobne oznake posla ali stranke, ki se uporablja v internem poslovanju banke).
417. Donosna/nedonosna izpostavljenost do fizične osebe po Ebini definiciji (Š)
Banka poroča donosnost izpostavljenosti v skladu z navodili za izpolnjevanje vrednostnega podatka
417 Donosna/nedonosna izpostavljenost do fizične osebe po Ebini definiciji.
120. Datum spremembe statusa donosna/nedonosna izpostavljenost po Ebini definiciji (V)
Banka poroča datum spremembe status donosnosti v skladu z navodili za izpolnjevanje vrednostnega
podatka 120 Datum spremembe statusa donosna/nedonosna izpostavljenost po Ebini definiciji.
132. Znesek neodplačanega dolga** (V)
Banka poroča znesek neodplačanega dolga v skladu z navodili za izpolnjevanje vrednostnega podatka
132 Znesek neodplačanega dolga.

15

130. Znesek še neodplačanega dolga komitenta iz zunajbilančne evidence** (V)
Banka poroča znesek še neodplačanega dolga iz zunajbilančne evidence v skladu z navodili za
izpolnjevanje vrednostnega podatka 130 Znesek še neodplačanega dolga komitenta iz zunajbilančne
evidence.
160. Datum COVID (V)
Banka poroča datum COVID v skladu z navodili za izpolnjevanje vrednostnega podatka 160 Datum
COVID.
161. Oznaka COVID (Š)
Banka poroča oznako COVID v skladu z navodili za izpolnjevanje šifranta 161 Oznaka COVID.
138. Sprememba pogojev odplačevanja (Š)
Banka poroča spremembo pogojev odplačevanja v skladu z navodili za izpolnjevanje šifranta
138 Sprememba pogojev odplačevanja.
9.
Priloga k navodilu 9 se preimenuje v »BSMAP Poročilo o karakteristikah novih posojil prebivalstvu«
in se nadomesti z novo matriko, ki je priloga k temu navodilu.
10.
Navodilu se doda nova Priloga 11 »BSZAM Poročilo o odlogih in nedonosnih poslih v BSMAP«, ki je
priloga k temu navodilu.
11.
Poglavji »11. REKAPITULACIJI IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA IN IZKAZA
VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA« in »12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« se preštevilčita
v
»12.
REKAPITULACIJI
IZKAZA
FINANČNEGA
POLOŽAJA
IN
IZKAZA
VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA« in »13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.
12.
To navodilo začne veljati 12. oktobra 2020, uporabljati pa se začne 1. januarja 2021.
Ljubljana, dne 7. oktobra 2020
Boštjan Vasle
guverner
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