
 
KL, družba za kreditiranje d.o.o. 
www.kreditna-linija.si 

 
 

VLOGA ZA PRIDOBITEV FINANCIRANJA 
 
 
OSNOVNI PODATKI O PRAVNI OSEBI 
 

Naziv podjetja in sedež: __________________________________________________    

Matična št.: ___________________________________________________________  

Davčna št.: ____________________________________________________________  

Priimek in ime direktorja: ________________________________________________  

Kontaktna (pooblaščena) oseba: ___________________________________________  

Telefon: ______________________________________________________________  

Elektronska pošta: ______________________________________________________  
 
 
OBRAZLOŽITEV VLOGE 
 

Obrazložitev vloge in namen porabe sredstev: ________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Znesek željenega kredita: ________________________________________________  

Željeni rok vračila kredita: ________________________________________________   

Način vračila glavnice: ___________________________________________________  

Način plačila obresti: ____________________________________________________  
 
Vir odplačila: 
 

 Iz sredstev tekočega poslovanja 

 Iz sredstev odprodaje osnovnih sredstev (dezinvestiranje) 

 Iz sredstev najetih finančnih virov 

 Drugo: ________________________________________________________  
 
 
 

https://www.kreditna-linija.si/


Predlagano zavarovanje: 
 

 Hipoteka (opišite nepremičnino in navedite parcelno št.) _________________________   
 ______________________________________________________________  
 

 Zastava premičnin (opišite premičnino/e) _________________________________  
 ______________________________________________________________  
 

 Zastava terjatev (priložite seznam terjatev)  
 

 Drugo (opišite) ___________________________________________________   
 ______________________________________________________________  

 
 
KRATKOROČNA PLAČILNA SPOSOBNOST 
 
Neporavnane obveznosti na dan izponjevanja te vloge: NE / DA neprekinjeno ____dni 
Neporavnane obveznosti v zadnjih 6 mesecih: NE / DA skupno ____ dni 
Neporavnane obveznosti v zadnjih 6 mesecih v odvisnih družbah: NE / DA     ali / ni odvisnih družb  
Insolventni postopek v odvisnih družbah, začet po 1.1.2011: NE / DA 
 
 
INFORMACIJE O POVEZANIH DRUŽBAH 
 
Za povezane družbe se smatrajo družbe, v kateri je družba, ki želi pridobiti financiranja, ali njeni lastniki 
ter direktorji, kapitalsko ali drugače povezana. 
 

Naziv družbe in matična št. Sedež družbe Vrsta povezanosti (kapitalska, vplivna, 
obvladovanje, vodstvena funkcija, dano 

poroštvo...) 

   

   

   

   

   

 
 
INFORMACIJE O FINANČNIH OBVEZNOSTIH 
 
 

Zap. 
Št. 

Ime kreditodajalca  
Pogodbeni 

znesek 
Datum 

odobritve 
Datum 

zapadlosti 
Mesečni 

obrok 
Letna 

obremenitev 

Stanje 
neodpl. 
glavnice  

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

SKUPAJ             



INFORMACIJE O TERJATVAH DO KUPCEV 
 
 

Zap. 
Št. 

Ime kupca 
Stanje na 

dan 
izpolnjevanja 

Nezapadlo 
Zapadlo 
 0-30 dni 

Zapadlo 
31-90 dni 

Zapadlo 
nad 90 dni 

Pogodebni 
rok plačila 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

SKUPAJ             

 
 
INFORMACIJE O OBVEZNOSTIH DO DOBAVITELJEV 
 
 

Zap. 
Št. Ime dobavitelja 

Stanje na 
dan 

izpolnjevanja 
Nezapadlo 

Zapadlo 
 0-30 dni 

Zapadlo 
31-90 dni 

Zapadlo 
nad 90 dni 

Pogodebni 
rok plačila 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

SKUPAJ             

 
 
 
Izpolnjeno vlogo pošljite na naslov podjetja, ali na elektronski naslov: podjetja@kreditna-linija.si.  Na 
podlagi izpolnjene in podpisane vloge, se bo kreditodajalec opredelil do odobritve financiranja. V kolikor 
bo odobritev pozitivna, bo moral vlagatelj predložiti: S.BON-1 (AJPES), Potrdilo o solventnosti (Banka), 
Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (FURS), ter specifično dokumentacijo, ki se nanaša na posamezno 
obliko zavarovanja. 
 
 
 
 
Kraj in Datum izpolnitve vloge: __________________________  
 
 
 
Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe: 
 
 ___________________________________________________  
 


