
 

 

priloga 2 
 

Osnutek teksta garancije 
 
Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ 
Za:    Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 
28, 1000 Ljubljana 
Datum: (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA GARANCIJE: Garancija za pravočasno plačilo 
 
ŠTEVILKA: (vpiše se številka garancije) 
 
GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika) 
 
UPRAVIČENEC: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana 
 
OSNOVNI POSEL: naročnikova obveznost izpolnitve oziroma plačila finančnih obveznosti: obveznosti 
iz naslova plačila za delo v skladu s Pravilnikom za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev 
uporabniku. V skladu s 164. členom Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-
ZUJF, 21/13, 63/13-ZIUPTDSV, 63/13 in 100/13) je naročnik dolžan predložiti upravičencu bančno 
garancijo v višini 30.000 EUR.  
 
ZNESEK IN VALUTA: 30.000,00 EUR (z besedo: tridesettisoč 00/100 evrov) 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za 
unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte  
 
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov, kjer se opravi predložitev papirnih listin) 
 
DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti garancije, ki je 3 leta od datuma izdaje garancije) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime in naslov naročnika) 
 
Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek 
do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni 
obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če 
so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo 
besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se 
nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz 
osnovnega posla. 
 
Upravičenčeva izjava mora vsebovati besedilo, da je bil naročnik pozvan k plačilu finančnih 
obveznosti, ki izhajajo iz osnovnega posla in le-teh ni plačal.  
 
Katerokoli zahtevo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka garancije ali pred njim v zgoraj 
navedenem kraju predložitve. 
 
Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri 
MTZ pod št. 758.       
 
 
               garant   
         (žig in podpis) 


