
 

 

Obr. 08/SVP 
PODATKI ZA POTREBE TRGOVANJA OBVEZNIC NA BORZNEM TRGU  
poslani borzi v elektronski obliki 
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a Koda VP izpolni borza 
Naziv izdajatelja Primer: Republika Slovenija  
Naziv VP in št. izdaje Primer: Republika Slovenija 54. izdaja 
Kontaktna oseba Primer: Sektor za upravljanje trgov 
Telefon Primer: 01 47 10 202 
E-mail Primer:  upravljanje-trgov@ljse.si 
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Ročnost Šifrant: 3 leta, 4 leta,... 
Valuta Šifrant: EUR,... 
Apoen – vrednost lota Primer: 10.000 
Št. obveznic celotne izdaje Primer: 10.000 
Nominalna vrednost celotne izdaje Primer: 100.000.000,00 
ISIN Koda izpolni borza 
Fiksna obrestna mera Primer:  5,35% 
Variabilna obrestna mera Šifrant: EURIBOR,... 
Način izplačila obveznosti Šifrant: Letno, Polletno,... 
Datum zapadlosti kuponov Primer: 1.6., 1.12. 
Datum zapadlosti prvega kupona Primer: 1.6.2020 
Datum zapadlosti zadnjega kupona Primer: 1.6.2030 
Datum plačila kuponov Primer: 1.6., 1.12. 
Začetek kotacije izpolni borza 
Datum začetka obrestovanja Primer: 1.6.2020 
Datum dospetja  Primer: 1.6.2030 
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Način izračuna fiksnih obresti Šifrant: Linearno, Konformno,... 

Obresti se obračunavajo na 
Šifrant: Glavnico, Revalorizirano 
glavnico,... 

Način vračila glavnice Šifrant: Anuitetno, Na koncu,... 

Izplačilo kuponov vsebuje 
Šifrant: Fiksne obresti, Variabilne 
obresti,... 

 

Presečni dan 
Primer: 2 delovna dneva pred dnem 
dospetja plačila obresti 
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