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Zadeva:  Indikativna ponudba za odobritev kratkoročnega kredita za premostitveno financiranje  
do pridobitve nepovratnih sredstev 
 
 
Spoštovani, 
 
na osnovi vašega povpraševanje z dne 11.10.2013, vam v nadaljevanju pošiljamo naslednjo ponudbo za 
odobritev kratkoročnega kredita za premostitveno financiranje - do pridobitve nepovratnih sredstev: 

 

− namen: kratkoročni kredit za premostitveno financiranje - do pridobitve 
nepovratnih sredstev 

− znesek kredita 50.000,00 EUR 

− rok črpanja: po dogovoru od 4.11.2013 naprej 

− način črpanja: nakazilo na račun odprt pri UJP   

− predpogoji za črpanje: - zagotovitev zavarovanj iz III. člena, 
- predložitev pisnega zahtevka za črpanje najmanj 1 delovni 

dan pred predvidenim dnevom črpanja 

− način in rok vračila: v enkratnem znesku iz naslova pridobitve sredstev s strani RS 
za sofinanciranje projektov  do 31.12.2013 

− obrestna mera: je spremenljiva, enaka seštevku EURIBOR-ja za eno mesečne 
depozite v EUR in marže (trenutno skupaj 6,178 % letno ) 
 

− marža: je 6,05 % letno, nespremenljiva 
 

− obrestno obdobje:  traja en mesec; prvo obrestno obdobje se prične na dan prvega 
črpanja kredita in konča na zadnji dan enega meseca, naslednja 
obrestna obdobja se pričnejo na zadnji dan predhodnega 
obrestnega obdobja in končajo na zadnji dan obdobja enega  
meseca, ki sledi; v primeru, da bi se obrestno obdobje končalo 
na dan, ki ni delovni dan, se bo tako obrestno obdobje končalo 
na naslednji delovni dan v istem koledarskem mesecu, če tak 
dan obstaja, sicer pa na predhodni delovni dan; zadnje obrestno 
obdobje se konča na dan zapadlosti zadnjega obroka kredita 

 

− obračunavanje obresti: po navadnem obrestnem računu z uporabo dejanskega števila 
pretečenih dni in 365 oziroma 366 dni v letu 
 



interno  
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− zapadlost obresti v plačilo: v roku 30 delovnih dni od datuma obračuna banke, ki ga banka 
pošlje kreditojemalcu 
 

− nadomestilo za obdelavo 
prošnje in vodenje 
odobrene naložbe: 

250,00 EUR enkratno, ki zapade v plačilo v roku 30 delovnih dni 
od datuma obračuna banke, ki ga banka pošlje kreditojemalcu 
 

− zavarovanje: 5 kom menic z menično izjavo 
 

− dodatni pogoji: Predložitev sklepov za pridobitev nepovratnih sredstev za 
investicije, ki so predmet premostitvenega kredita 

 
 
Odobritev naložbe pod navedenimi pogoji je pogojena s pozitivnim sklepom pristojnega organa NLB d.d..  
  
Veljavnost ponudbe je do 30.10.2013. 
 
V primeru, da boste izbrali ponudbo naše banke vas prosimo, da nam pošljete naslednjo dokumentacijo 
in podatke: 
- vlogo za odobritev kredita, 
- realizacijo proračuna za leto 2013 – po stanju 30.6.2013, 
- najnovejše stanje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev – tabela je v prilogi, 
- predračunska vrednost investicij in vire financiranja – za investicije, ki so predmet premostitvenega 
financiranja – tabela je v prilogi,  
- kratek opis investicij, izvajalci, terminski plan, rok za pridobitev nepovratnih sredstev.  
 
 
 
Zahvaljujemo sem vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 
  
 
Pripravila: 
Natalija Gubič 
 

Tomas Gider 
po pooblastilu 
Puklavec Renatoja          
namestnika direktorice regije       

 
 
        
 
 
 
Podpisano in poslano po elektronski pošti. 
 
 
  
S ponudbo se strinjamo in jo sprejemamo: 
 
………………………………………………… 
 
v ……………………. , dne ………………… 


