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BANKA SLOVENIJE 

Slovenska 35 
1505 Ljubljana 

Slovenija 

 
 

Izpis podatkov iz sistema SISBIZ 
 

Spoštovani,  

 

na podlagi vaše poizvedbe smo pripravili izpis podatkov, ki se v skladu z Zakonom o centralnem 

kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16, v nadaljevanju ZCKR) izmenjujejo v sistemu izmenjave 

informacij SISBIZ.  

 

V sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov so vključene banke, hranilnice in 

podružnice bank držav članic, ki so ustanovljene v Republiki Sloveniji ter drugi nebančni člani 

sistema, ki jih opredeljuje ZCKR (v nadaljevanju: član sistema). Seznam članov sistema izmenjave 

informacij je objavljen na spletni strani https://www.bsi.si/financna-stabilnost/centralni-kreditni-

register. 

 

Z izmenjavo podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov se med člani sistema 

izmenjujejo informacije, ki pripomorejo k učinkovitejšemu upravljanju s kreditnim tveganjem. 

 

Izpis je sestavljen iz več sklopov:  

 

1. Podatki o poizvedbi 

V tem delu so prikazani podatki o nazivu, matični številki poizvedovalca, imenu pooblaščene osebe, ki 

opravlja poizvedbo za poslovni subjekt, podatki o poslovnemu subjektu iz poizvedbe, matična in 

davčna številka poslovnega subjekta, vrsta in namen poizvedbe ter datum in čas poizvedbe.   

 

2. Matični podatki 

Prikazani so zadnji veljavni matični podatki poslovnega subjekta iz Poslovnega registra Slovenije 

(AJPES) ali registra tujih poslovnih subjektov, ki ga vzdržuje Banka Slovenije. 

 

3. Zgodovina negativnih dogodkov 

Sklop vsebuje podatke o stečaju, prisilni poravnavi ali drugem postopku zaradi insolventnosti, ki se ali 

se je vodil zoper poslovni subjekt. Banki Slovenije podatke v zvezi z insolventnimi postopki poslovnih 

subjektov posreduje Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. 

 

 

 

https://www.bsi.si/financna-stabilnost/centralni-kreditni-register
https://www.bsi.si/financna-stabilnost/centralni-kreditni-register
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4. Izpostavljenost na nivoju celotnega sistema 

Zadolženost poslovnega subjekta iz naslova kreditnih poslov oziroma drugih izpostavljenosti je 

prikazana ločeno v tabelah po bančnih in nebančnih članih sistema. V vsaki vrstici tabel so navedeni 

člani sistema, ki so poročali izpostavljenosti, v stolpcih pa so po posameznih kategorijah prikazane 

vsote vseh izpostavljenosti pri članu sistema (po stanju na čas vpogleda).  

 

V tabeli z bančnimi člani sistema so prikazani podatki: 

 znesek črpanih kreditnih poslov in drugih izpostavljenosti: 

 od tega znesek zapadlega dolga in najstarejši datum zamude na nivoju posameznega 

posla, če poslovni subjekt zamuja s plačilom v znesku več kot 200 EUR in 15 dni,    

 od tega znesek restrukturiranih kreditnih poslov in drugih izpostavljenosti, 

 izvedeni finančni instrumenti po kreditni nadomestitveni vrednosti: 

 od tega znesek zapadlega dolga in najstarejši datum zamude na nivoju posameznega 

posla, če poslovni subjekt zamuja s plačilom v znesku več kot 200 EUR in 15 dni, 

 prevzeta poroštva,  

 odobreni nečrpani kreditni posli in druge izpostavljenosti,  

 izdana finančna poroštva,  

 druga dana jamstva, akreditivi in druga pogojna obveznosti. 

 

V tabeli z nebančnimi člani sistema so prikazani podatki: 

 krediti po kreditnih in plačilnih karticah ter ostali plačilni instrumenti (potencialni dolg), 

 finančni najem (neodplačani dolg): 

 od tega znesek zapadlega dela dolga in najstarejši datum zamude na nivoju 

posameznega posla, če poslovni subjekt zamuja s plačilom v znesku več kot 200 EUR 

in 15 dni,    

 odkupljene terjatve (neodplačani dolg), 

 od tega znesek zapadlega dela dolga in najstarejši datum zamude na nivoju 

posameznega posla, če poslovni subjekt zamuja s plačilom v znesku več kot 200 EUR 

in 15 dni,    

 drugi krediti (neodplačani dolg), 

 od tega znesek zapadlega dela dolga in najstarejši datum zamude na nivoju 

posameznega posla, če poslovni subjekt zamuja s plačilom v znesku več kot 200 EUR 

in 15 dni,    

 prevzeta poroštva (neodplačani dolg), 

 od tega znesek zapadlega dela dolga in najstarejši datum zamude na nivoju 

posameznega osnovnega posla (ki ga je kreditodajalec sklenil s poslovnim subjektom 
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ali fizično osebo), če poslovni subjekt ali fizična oseba zamuja s plačilom v znesku 

več kot 200 EUR in 15 dni,    

 finančna poroštva in druga dana jamstva, druge pogojne obveznosti (potencialni dolg), 

 od tega znesek zapadlega dela dolga in najstarejši datum zamude na nivoju 

posameznega posla, če poslovni subjekt zamuja s plačilom v znesku več kot 200 EUR 

in 15 dni. 

 

5. Vrsta uporabljenih zavarovanj za izpostavljenost do poslovnega subjekta 

Na podlagi podatkov, ki jih poročajo člani sistema, so prikazane informacije o vrstah zavarovanj, ki so 

jih kreditodajalci oz. posamezni člani sistema prejeli od poslovnega subjekta za zavarovanje katerekoli 

izpostavljenosti do tega poslovnega subjekta in sicer ločeno za prejeta zavarovanja v bančnem in v 

nebančnem sistemu.  

 

6. Razvrstitev poslovnega subjekta pri članih sistema 

Prikazana je trenutno veljavna razvrstitev oz. boniteta poslovnega subjekta in zgodovina vseh 

poročanih oznak razvrstitev oz. bonitet poslovnega subjekta v bančnem sistemu po posameznih 

bančnih članih sistema z oznakami bonitetne skupine od A do E. 

 

7. Status izpostavljenosti v bančnem sistemu glede na donosnost 

Prikazan je status izpostavljenosti (na nivoju dolžnika) v bančnem sistemu in število bančnih članov 

sistema, ki so poročali dani status poslovnega subjekta, ki je glede na donosnost lahko: 

 Nedonosna izpostavljenost – neplačilo z zamudo več kot 90 dni, 

 Nedonosna izpostavljenost – neplačilo z majhno verjetnostjo plačila, 

 Nedonosna izpostavljenost, ki še ni v položaju neplačila, 

 Donosna restrukturirana izpostavljenost na opazovanju po izhodu iz kategorije nedonosnih 

izpostavljenosti, 

 Donosna izpostavljenost in 

 Nedonosna izpostavljenost – neplačilo zaradi zamude več kot 90 dni in majhne verjetnosti 

plačila. 

 

 

8. Podatek o restrukturiranju 

Prikazan je podatek, poročan s strani bančnih članov sistema, ali izpostavljenost do poslovnega 

subjekta vključuje tudi restrukturirane izpostavljenosti. 

 

9. Podatek o restrukturirani izpostavljenosti na opazovanju po izhodu iz kategorije nedonosnih 

izpostavljenosti 

 

Prikazan je podatek, poročan s strani bančnih članov sistema, o restrukturirani izpostavljenosti na 

opazovanju po izhodu iz kategorije nedonosnih izpostavljenosti. 
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10. Podatki po pogodbah 

 

V tem sklopu so ločeno (na bančne in nebančne člane sistema) prikazani podatki o poslih in njihovih 

poslovnih dogodkih.  

 

10.1 Podatki po pogodbah – bančni člani sistema 

 

 Navedeni so naslednji podatki: 

 bančni član sistema (poročevalec podatkov), 

 oznaka pogodbe, 

 nova oznaka pogodbe (če obstaja), 

 valuta posla, 

 vrsta posla, 

 vrsta zavarovanja, 

 status izpostavljenosti glede na donosnost,  

 podatek o restrukturiranju, 

 znesek obroka (EUR), 

 pogostost plačil, 

 datum sklenitve posla, 

 datum izdaje (finančnega instrumenta), 

 datum zapadlosti, 

 potencialni dolg (EUR), 

 neodplačan dolg (EUR),   

 kreditna nadomestitvena vrednost izvedenega finančnega instrumenta (EUR); (Kreditna 

nadomestitvena vrednost izvedenega finančnega instrumenta praviloma predstavlja modelsko 

izračunano višino kreditnega tveganja, ki bi mu bil izpostavljen bančni član sistema v 

primeru, da poslovni subjekt ob zapadlosti ne bi poravnal svojega dela obveznosti iz 

izvedenega finančnega instrumenta), 

 znesek zapadlega dolga (EUR), 

 datum nastanka zamude (če poslovni subjekt zamuja z zneskom več kot 200 EUR in 15 dni). 

 

Bančni član sistema je dolžan posredovati zgoraj navedene podatke za sledeče posle:  

 okvirni krediti, 

 krediti in terjatve po plačilnih in kreditnih karticah, 

 terjatve iz finančnega najema, 

 sindicirani krediti, 

 odkupljene terjatve (factoring), 

 drugi krediti, 

 finančna poroštva, 

 druga dana jamstva, akreditivi in druge pogojne obveznosti razen finančnih poroštev, 
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 dolžniški vrednostni papirji / potrdila o vlogah, ki niso v posesti za trgovanje (neiztržljivi), 

 druga finančna sredstva, 

 izvedeni finančni instrumenti, 

 čeki, 

 predujmi za opredmetena in neopredmetena sredstva ter druge namene, 

 druge poslovne terjatve, ki ustrezajo definiciji finančnega instrumenta, 

 terjatve do kupcev, 

 prevzeta poroštva. 

Spremembe na posameznih poslih so bančni člani sistema dolžni poročati s šifro poslovnega dogodka, 

datumom dogodka in prikazom vrednosti, ki se poročajo pri posameznih poslovnih dogodkih, in sicer 

z naslednjimi poslovnimi dogodki (šifra poslovnega dogodka):  

 pogodbena vrednost posla ob prijavi posla (000), 

 črpanje posla (130), 

 neodplačan dolg (150), 

 zapadli dolg (310),  

 poplačilo zapadlega dolga (313), 

 sprememba odplačilnih pogojev (140), 

 sprememba obroka / anuitete (141), 

 zavarovanje (145),  

 umik zavarovanja (146), 

 sprememba limita (143), 

 sprememba oznake partije / pogodbe (190), 

 predčasno poplačilo (120), 

 izterjava (320), 

 donosna / nedonosna izpostavljenost (160), 

 restrukturiranje (161), 

 sprememba kreditne nadomestitvene vrednosti izvedenega finančnega instrumenta (162), 

 zaključek posla, kjer je bil dolg poravnan (102), 

 zaključek posla zaradi odprodaje dolga (104), 

 zaključek posla, kjer dolg ni bil poravnan (304). 

 

10.2 Podatki po pogodbah – nebančni člani sistema 

 

Navedeni so naslednji podatki: 

 nebančni član sistema (poročevalec podatkov), 

 oznaka pogodbe, 

 nova oznaka pogodbe (če obstaja), 

 valuta posla, 

 vrsta posla, 
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 vrsta zavarovanja, 

 znesek obroka (EUR), 

 pogostost plačil, 

 datum sklenitve posla, 

 datum izdaje (finančnega instrumenta), 

 datum zapadlosti, 

 potencialni dolg (EUR), 

 neodplačan dolg (EUR),   

 znesek zapadlega dolga (EUR), 

 datum nastanka zamude (če poslovni subjekt zamuja z zneskom več kot 200 EUR in 15 dni). 

 

Nebančni član sistema je dolžan posredovati predhodno navedene podatke za sledeče posle:  

 krediti po kreditnih in plačilnih karticah ter ostali plačilni instrumenti, 

 finančni najem, 

 odkupljene terjatve, 

 drugi krediti, 

 finančna poroštva in druga dana jamstva, druge pogojne obveznosti,  

 prevzeta poroštva. 

Spremembe na posameznih poslih so nebančni člani sistema dolžni poročati s šifro poslovnega 

dogodka, datumom dogodka in prikazom vrednosti, ki se poročajo pri posameznih poslovnih 

dogodkih, in sicer z naslednjimi poslovnimi dogodki (šifra poslovnega dogodka): 

 pogodbena vrednost posla ob prijavi posla (000), 

 črpanje posla (130), 

 neodplačan dolg (150), 

 zapadli dolg (310),  

 poplačilo zapadlega dolga (313), 

 sprememba odplačilnih pogojev (140), 

 sprememba obroka / anuitete (141), 

 zavarovanje (145),  

 umik zavarovanja (146), 

 sprememba limita (143), 

 sprememba oznake partije / pogodbe (190), 

 predčasno poplačilo (120), 

 izterjava (320), 

 zaključek posla, kjer je bil dolg poravnan (102), 

 zaključek posla zaradi odprodaje dolga (104), 

 zaključek posla, kjer dolg ni bil poravnan (304). 

 

Skladno z ZCKR se podatki v sistemu SISBIZ hranijo in so vidni štiri leta po prenehanju obveznosti.   
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11. Poizvedbe po podatkih 

V sekcijah Vpogled v podatke, Izpis podatkov in Izvoz podatkov se nahajajo podatki o datumu, namenu 

in vrsti opravljene poizvedbe ter poizvedovalcu oziroma članu sistema, ki je opravil poizvedbo v vaše 

podatke, ki se vodijo v sistemu SISBIZ v skladu z ZCKR.  

V tem delu so navedeni tudi podatki o vpogledih oziroma izpisih poslovnega subjekta, opravljenih 

preko aplikacije Moj SISBIZ. 

 

12. Pritožbe 

V izpisu se nahajajo podatki o vaših oddanih pritožbah, ki se nanašajo na vaše podatke, ki se  

izmenjujejo v sistemu SISBIZ. 

Kot poslovni subjekt lahko uveljavljate pravico do dopolnitve, popravka ali izbrisa zaupnih podatkov, 

ki se obdelujejo v sistemu izmenjave podatkov, na podlagi vložene Zahteve prek aplikacije Moj 

SISBIZ ali prek obrazca Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v sistemu izmenjave 

informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ dostopnega na spletni strani 

https://vsebina.bsi.si/sisbiz. Zahtevo lahko vložite pri članu sistema, v kolikor ocenjujete, da so 

podatki nepopolni, netočni ali neažurni. Član sistema vas najkasneje v roku, ki ga določa ZCKR, 

obvesti ali je zahteva utemeljena ali ne. Kadar se vaša zahteva glede popravka nanaša na matične 

podatke ali insolventne postopke, jo posredujte Banki Slovenije. 

Dodatna pojasnila o SISBIZ so vam na voljo na telefonski številki (01) 47 19 270, vsak delovnik med 

09.00 in 12.00 uro; prek elektronske pošte info.sisbiz@bsi.si ali na spletnem naslovu  

https://vsebina.bsi.si/sisbiz/sl/default.aspx.  

Lep pozdrav,     

BANKA SLOVENIJE 
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