
Priloga 

 

OBČINA:  ……………………………………………………………….. 

Številka zadeve: ……………………… 

Datum: …………..…………………….. 

 

VLOGA ZA SOGLASJE K ZADOLŽITVI 

1. VRSTA ZADOLŽITVE (ustrezno obkrožite): 

 

a.  Za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem 

proračunu – črpanje posojila v tekočem proračunskem letu. 

b. Za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem 

proračunu – črpanje dela posojila v več proračunskih letih. 

 
c.  Za izvrševanje občinskega proračuna za projekte, sofinancirane iz proračuna 

Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU): 

- projekt: ………………………………………………………………………….. 

(naziv in šifra projekta v NRP) 

 
č. Za izvrševanje občinskega proračuna za projekte, sofinancirane iz proračuna EU – 

  sprememba likvidnostnega posojila (kredita) v kratkoročnega oziroma dolgoročnega: 

- projekt: ………………………………………………………………………….. 

(naziv in šifra projekta v NRP) 
 

d.  Za upravljanje z dolgom občinskega proračuna:  

- krediti/posojila/finančni najemi, ki bodo nadomeščeni z novo zadolžitvijo  

(kreditodajalec, številka kreditne pogodbe, datum sklenitve pogodbe):  

i. …………………………………........................................................

.......... 

ii. …………………………………………………………………………

………. 

iii. ………………………………..…………………………………………

…….. 

iv. …………………………………………………………………………

………. 

v. …………………………………………………………………………

………. 

  

 e. Finančni najem. 



 
2. PARTNER ZADOLŽITVE (ustrezno obkrožite): 

 

Zadolžiti se nameravamo pri: 

a. Državnem proračunu.  
b. Javnemu skladu. 
c. Banki ali hranilnici, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje za 

opravljanje bančnih storitev  v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo. 

č.  Upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države. 

d. Upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine.  

 

3. POGOJI ZADOLŽITVE: 

 
- Višina glavnice: …………………………………………., 

 
- valuta zadolžitve: ……………………………………….., 

 

- obrestna mera: …………………………………………., 

 

- rok odplačila v letih ali mesecih: ……………………………, 

- število obrokov: ………………………………., 

- datuma prvega in zadnjega obroka: …………………………., 

- obdobje črpanja: …………………………………………………………….,. 

 

- vrsta zavarovanja posla: …………………………………………………………… . 

 
4. POGODBA (ANEKS) BO SKLENJEN(A) DO (predvideni datum): ……………………..… 

       (najkasneje do konca koledarskega leta) 
 
 
5. PRILOGE (ustrezno obkrožite): 

 
a.  Podatki o obstoječih zadolžitvah, poroštvih, prevzetih dolgoročnih obveznostih s 

pogodbami o finančnem najemu, blagovnih kreditih z ažuriranimi načrti odplačil, z 

izjavo župana. 

 
b. Poročilo o izboru najugodnejšega ponudnika. 

 
c. Predlog pogodbe o zadolžitvi (aneksa) z amortizacijskim načrtom.  

 
 č. Sporazum o razdelitvi premoženja med občinami. 

 

d. Pogodba ali drug dokument o sofinanciranju projektov iz proračuna EU. 

 

                Pripravil(a):      Župan(ja):  
 
Podpis: …………………………….…                             Podpis: …………………………….…… 

 
Žig: 


