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PRILOGA 5 
 
VZOREC GARANCIJE ZA GLOBALNO VARŠČINO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Banka – garant ………………………………………………………………………………. 
 
za upravičenca iz garancije 
…………………………………………………………………….. 
 
po naročilu – naročnik  
………………………………………………………………………… 
 

i z d a j a 
 

BANČNO GARANCIJO št. ................... 
za globalno varščino 

 
 
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:         
 
 
 
 
 



 9

Banka izjavlja, da je seznanjena: 
• da mora …………………… (v nadaljevanju: naročnik garancije) za zavarovanje svojih 
obveznosti predložiti ……………….. (v nadaljevanju: upravičenec) varščino skladno z Uredbo o 
izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne 
politike, kjer je eden od načinov izdaja bančne garancije za več obveznosti (v nadaljevanju: globalna 
varščina), 
• da je naročnik garancije dolžan upravičencu predložiti bančno garancijo za globalno varščino v 
višini ....................... EUR z rokom veljavnosti do vključno ....................………., povezano z ukrepi 
kmetijske tržno-cenovne politike (vpiše se šifra iz priloge 10 te uredbe): 
 

                        

              

                        
 
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 svojih obveznosti, 
zavarovanih z globalno varščino, 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




