
 

 

Priloga 4: obrazec PROMET – PRAVNE OSEBE 
 

PROMET PO ZADOLŽITVI 
               

1. NAZIV PRAVNE 
OSEBE - 
POSOJILOJEMALEC   

   2. PRISTOJNA 
OBČINA  ZA   
POROČANJE   

               
3. OSNOVNI PODATKI O 
ZADOLŽITVI              
               

Št. pogodbe     Višina zadolžitve v orig. valuti    

Datum pogodbe              

               

4. POSOJILODAJALEC       

               

5. POROK       

               

DATUM DOGODKA 

PROMET 

Valuta 
Obrestna 
mera v % 

STANJE ZADOLŽITVE 

Valuta 
Obrestna  

mera 
Odstotek 
udeležbe 

Naziv soustanovitelja 
Dodatne 

informacije oz. 
opombe 

 

 

ČRPANJA ODPLAČILA STANJE   

glavnica obresti glavnica obresti glavnica obresti  

                             

                             

                             

                             

               

Datum:            

    Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:    



 

 

Navodilo za vpis podatkov v obrazec PROMET – PRAVNE OSEBE iz Priloge 4  
 

NAZIV PRAVNE OSEBE - POSOJILOJEMALEC 
Vpiše se naziv pravne osebe na ravni občine, ki je zadolžena in je v določenem obdobju izvršila promet 
(odplačilo/črpanje glavnice ali obresti) 

PRISTOJNA OBČINA ZA POROČANJE Vpiše se naziv občine, ki ima odločujoč vpliv na upravljanje pravne osebe  

ŠTEVILKA POGODBE Vpiše se št. pogodbe, sklenjene med pravno osebo (dolžnikom) in banko (upnikom) 

DATUM POGODBE Navede se datum podpisa (sklenitve) pogodbe 

VIŠINA ZADOLŽITVE Vpiše se znesek zadolžitve pravne osebe 

POSOJILODAJALEC Vpiše se naziv posojilodajalca (npr.: Banka Koper d.d.) 

POROK Vpiše se naziv poroka, če sodeluje pri zadolževanju pravne osebe 

DATUM DOGODKA Navede se datum dogodka, ko je pri procesu zadolževanja (odplačilo, črpanje) prišlo do sprememb 

PROMET - ČRPANJE Vpiše se vsa črpanja glavnic in obresti, ki pri tem nastanejo na določen datum 

PROMET - ODPLAČILA Vpiše se vsa odplačila glavnic in obresti, ki so odplačana na določen datum 

VALUTA Vpiše se valuta, v kateri se je kredit črpal oziroma odplačeval 

OBRESTNA MERA Vpiše se odstotek obrestne mere, po kateri se je izvedlo črpanje oziroma odplačilo dolga  

STANJE ZADOLŽITVE Vpiše se stanje še neodplačanega dolga glede na glavnico in glede na obresti 

ODSTOTEK UDELEŽBE Vpiše se odstotek lastniškega deleža občin soustanoviteljic 

NAZIV SOUSTANOVITELJA Navede se naziv občine, ki izkazuje lastniški delež v pravni osebi 

DODATNE INFORMACIJE OZIROMA OPOMBE Vpiše se dodatna pojasnila, če so potrebna 

 


