
  

 

PRILOGA 1 

 
__________________________________________________________________________ 
(vpisati naziv občine) 
 
 

(vpisati naslov občine) 
 
 
Številka:_________________________                                                             
 
Datum:__________________________ 
 
 
 
 

 
MINISTRSTVO ZA FINANCE 
p.p. 644 
 
1001 LJUBLJANA  

 
 
 
 

ZADEVA: ZAHTEVA ZA IZDAJO SOGLASJA K ZAČETKU POSTOPKA ZADOLŽEVANJA 

 
 
 
 

 
Občina____________________________________________________________________ 
vlaga zahtevo za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja za naslednjo vrsto 
zadolžitve in z osnovnimi elementi zadolžitve: 

 
 
 

1. VRSTA ZADOLŽITVE OBČINE 
 
1. a izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu 
 
1. b  izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu - 

za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije 
  
1. c. upravljanje z dolgom občinskega proračuna  
 
 
2. finančni najem 
 
 
(ustrezno obkrožiti) 

 
 
 
 
 



  

 

 

2. OSNOVNI ELEMENTI ZADOLŽITVE: 
 
1. višina glavnice: __________________________________________________ 
(vpisati višino kredita) 

 
2. valuta zadolžitve: __________________________________________________ 
(vpisati valuto zadolžitve) 

 
3. predvidena obrestna mera: ____________________________________________ 
(vpisati obrestno mero) 

 
4. predvideni rok črpanja kredita: ______________________________________ 
(vpisati datum črpanja kredita) 

 
5. predvideni rok odplačila kredita: 
  a) rok odplačila kredita (v letih ali mesecih) __________________________ 
  b) število obrokov    __________________________ 
  c) datum prvega in zadnjega obroka  _____________  ____________ 
 
6. način vračila glavnice: 
a) mesečno ______________________________________ 
b) kvartalno ______________________________________ 
c) polletno ______________________________________ 
d) drugo ______________________________________ 
(ustrezno obkrožiti in navesti datum odplačevanja ter pod točko d) vpisati drug način vračila glavnice)  

 
7. način plačevanja obresti: 
a) mesečno______________________________________ 
b) kvartalno______________________________________ 
c) polletno______________________________________ 
d) drugo ___________________________________________ 
(ustrezno obkrožiti in navesti datum odplačevanja ter pod točko d) vpisati drug način odplačevanja obresti) 

 
8. vrsta zavarovanja kredita: ____________________________________________ 
(vpisati vrsto zavarovanja kredita) 

 
9. predvideni stroški najema kredita: ______________________________________ 
(vpisati da/ne; če da, vpisati višino stroškov) 

 
10. predvideni stroški vodenja kredita: ______________________________________ 
(vpisati da/ne; če da, vpisati višino stroškov) 

 
11. možnost predčasnega vračila kredita:______________________________________ 
(vpisati da/ne; če da, vpisati višino stroškov) 

 
 
 

3. PREDVIDEN ČASOVNI POTEK ZADOLŽITVE: 
 
1. objava povabila k dajanju ponudb za zadolžitev ___________________________ 
(vpisati datum) 

 
2. pridobitev prvega osnutka pogodbe k zadolžitvi ___________________________ 
(vpisati datum) 
 

3. sklenitev pogodbe o zadolžitvi: ______________________________________ 
(vpisati datum) 

 
 



  

 

 

4. NAMEN ZADOLŽITVE V PRIMERU ZADOLŽITVE ZA SREDSTVA SOFINANCIRANJA 
INVESTICIJE IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE: 
 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
(vpisati šifro in naziv projekta iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna) 

 
 
 

5. SEZNAM FINANČNIH ZADOLŽITEV, KI SO PREDMET VRAČILA DOLGA PRED 
NJEGOVO DOSPELOSTJO V PRIMERU ZADOLŽITVE ZA UPRAVLJANJE Z DOLGOM 
OBČINSKEGA PRORAČUNA: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________ 
6. ____________________________________________________________________ 
(vpisati številko kreditne pogodbe in kreditodajalca za vsako finančno zadolžitev, ki se nadomešča z novim 
kreditom) 

 
 
 
 
 
Pripravil(a): 
 
__________________________________ 
(ime in priimek, funkcija) 

 

 
ŽIG 

 

 
 

___________________________________ 
ŽUPAN(JA) 

 
 
 
 
 
Priloge: 
1. sporazum o razdelitvi premoženja, določen v zakonu, ki ureja lokalno samoupravo 
2. izjava o tem, ali ima občina režijski obrat in Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih 

obratov, določen v pravilniku, ki ureja sestavljanje letnih poročil za proračun 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava za preteklo proračunsko leto 

3. pogodba ali drug dokument o sofinanciranju investicije iz proračuna Evropske unije  
4. izjava o tem, ali je občina predhodno finančno zadolžena z ažuriranimi 

amortizacijskimi načrti in izjava, da je dajala poroštva k finančnemu zadolževanju z 
ažuriranimi amortizacijskimi načrti 

5. izjava o tem, ali je občina predhodno prevzemala dolgoročne obveznosti s 
pogodbami o finančnem najemu ali s pogodbami o najemu blagovnih kreditov z 
ažuriranimi načrti odplačil obrokov 

6. načrt predvidenega odplačila dolga oziroma  obrokov 
7. osnutek povabila k dajanju ponudb za zadolžitev 

 
(ustrezno obkrožiti) 


