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PRILOGA 4 
 
VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Banka – garant  
……………………………………………………………………………………………….…. 
 
za upravičenca iz garancije  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
po naročilu – naročnik  
..………………………………………………………………………………………………… 
 
 

i z d a j a 
 

BANČNO GARANCIJO št. ................... 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 
PODATKI O BANKI – GARANTU 
 
Matična številka:           
Davčna številka:          
Naziv banke:              
Sedež:              

        
Poštna številka:    Kraj:         

        
Poravnalni račun,             
ki se vodi pri:              

        

PODATKI O 
NAROČNIKU 

 
 
       

        
Matična številka:          
Davčna številka oz. 
druga identifikacijska 
številka:          
         
Osebno ime oz. 
firma:              
Prebivališče oz. 
sedež:              

        
Poštna številka:    Kraj:         
 
Banka izjavlja, da je seznanjena: 
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• da sta …..…..…..….….. (v nadaljevanju: naročnik garancije) in …….......……..… (v 
nadaljevanju: upravičenec) dne …..…...…… sklenila ............... pogodbo1……….….. (v nadaljevanju: 
pogodba), na podlagi katere se je naročnik garancije zavezal dobaviti naslednje blago/opraviti 
naslednjo storitev: 
1. ......................................... 
2. .........…………….............. 
v vrednosti .................... EUR (z besedo..……………….....………..............................), 
povezano z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (vpiše se šifra iz priloge 10 te uredbe): 
 

                        

              

                        
 
• da je naročnik garancije skladno s/z ..... členom pogodbe in Uredbo 2220/85/EGS ter drugimi 
uredbami po posameznih tržnih ureditvah dolžan upravičencu predložiti bančno garancijo za dobro 
izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini .... % pogodbenega zneska, tj. ....................... EUR z rokom 
veljavnosti do vključno ...................... 
 
Banka se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na prvi pisni poziv upravičenca, ki 
mu bo priložena pisna izjava upravičenca, da naročnik garancije ni izpolnil obveznosti, v 30 dneh 
plačala vsak zahtevan znesek do najvišjega skupnega zneska 
 

…………………………………………. EUR 
(z besedo …………………………………………………………..………………………..), 
povečan za zakonite zamudne obresti za obdobje od dneva zapadlosti neporavnanega zneska do 
dneva plačila le-tega. Za izračun obresti je za dan plačila določen 20. dan od nastopa dneva 
zapadlosti. 
 
Z vsakim delnim plačilom po garanciji se obveznost banke ustrezno zmanjša za izplačani znesek. 
 
Ta garancija ni prenosljiva in začne veljati z dnem izdaje ter velja do vključno ………………. (v 
nadaljevanju: končni dan veljavnosti garancije) ne glede na to, ali upravičenec vrne garancijo banki. 
 
Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobote, nedelje, praznikov in dni, na 
katere banka ne posluje v običajnem delovnem času. Če končni dan veljavnosti garancije ni delovni 
dan, mora banka prejeti pisni zahtevek upravičenca za unovčenje garancije najpozneje na zadnji 
delovni dan pred dnem končnega dne veljavnosti garancije. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

M.P. 
 
.............................                                                      ……......................................... 
(kraj in datum)                                                             (podpis pooblaščene osebe) 
____________________________________ 
1 Pogodba, sklenjena med naročnikom garancije in upravičencem, mora urediti tudi izvajalčevo 
obveznost plačila podizvajalcem, kar pomeni, da lahko upravičenec unovči garancijo tudi iz razloga 
neplačila podizvajalcem in zato tega ni treba dodatno opredeljevati v sami garanciji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




