
Boštjan horvat <horvat.bosko@gmail.com>

Fw: Sklepi o odobritvi sredstev za občino Kobilje

Milena <milena@obcina-crensovci.si> 18. oktober 2013 11:30

Za: Boštjan horvat <horvat.bosko@gmail.com>

----- Original Message ----- From: "Judita Bencik" <Judita.Bencik@dbs.si>

To: "'Milena'" <milena@obcina-crensovci.si>

Sent: Friday, October 18, 2013 11:01 AM

Subject: RE: Sklepi o odobritvi sredstev za občino Kobilje

Banka vam je pripravljena odobriti kredit pod naslednjimi pogoji:

Uporabnik kredita:      OBČINA KOBILJE,KOBILJE 35, 9227 KOBILJE

Znesek kredita: 50.000,00 EUR

Namen kredita:  050 Kratkoročni kredit za tekoče poslovanje

Rok črpanja:            po podpisu pogodbe in ureditvi zavarovanja, z možnostjo sukcesivnega črpanja predvidoma

od 21.10.2013 do 30.10.2013

Način črpanja:          na TRR Uporabnika kredita, z možnostjo sukcesivnega črpanja, vendar najkasneje do

30.10.2013, proti naknadni predložitvi potrjenih                      situacij in faktur v okviru financiranih projektov

Način vračila:          ob zapadlosti, z možnostjo predčasnega delnega ali dokončnega poplačila brez dodatnih

stroškov, vendar s predhodno 2 dnevno pisno                       najavo

Rok vračila:            31.12.2013

Obrestna mera:  3,90 % letno

Način plačila obresti:  mesečno in ob zapadlosti

Način obračuna obresti: linearen / z upoštevanjem dejanskega števila dni v števcu in 360 dni v imenovalcu

Zavarovanje:

a)                      8 bianco podpisanih menic z Meničnimi izjavami z naročilom in pooblastilom ter Nalogi za

nakazilo;

Stroški odobritve:      200,00 EUR, enkratno ob odobritvi

Rok veljavnosti ponudbe: 30.10.2013

Opomba:         ob sprejetju ponudbe se kredit realizira

Dodatni pogoj:          1. Predložiti sklepe pristojnih ministrstev o odobritvi nepovratnih sredstev

Prosim vas, da nam pisno sporočite, ali pogoje sprejemate.

Lep pozdrav!

Judita Bencik

VODJA POSLOVALNICE
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      www.dbs.si

-----Original Message-----

From: Milena [mailto:milena@obcina-crensovci.si]

Sent: Friday, October 18, 2013 10:35 AM

To: Judita Bencik

Subject: Sklepi o odobritvi sredstev za občino Kobilje

Pozdravljeni !

V prilogi vam pošiljam sklepe o odobritvi sredstev za sofinanciranje investicij po 21. členu ZFO-1 v letu 2013.

LP!                                          Milena Antolin

To elektronsko sporocilo in morebitne priloge lahko vsebujejo podatke, ki so poslovna skrivnost. Namenjeno je

izkljucno naslovniku, zato sporocila ali posameznih podatkov brez soglasja banke ne posredujte naprej v nobeni

obliki, saj ste lahko med drugim odgovorni za izdajo poslovne skrivnosti - 39. clen ZGD-1. Ce ste sporocilo prejeli

pomotoma, vas prosimo, da obvestite posiljatelja, sporocilo pa unicite.

This e-mail and any attachments may contain information that is business secret. It is intended solely for the

addressee, therefore do not redistribute the e-mail or any information contained therein in any form without the

bank's consent, or you may be held liable for disclosure of business secret - Article 39 of the Slovene

Companies Act ZGD-1. Should you have received this e-mail in error, please notify the sender and delete the

e-mail.
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