
 

E.01 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST VLOGE 

 

GARANCIJA ZA RESNOST VLOGE 

 

 

Projekt: Izbira statusnega partnerja - prodaja poslovnega deleža v 

družbi Energetika Preddvor d.o.o. 

 

Številka vloge:  __________________ 

 

Naziv banke ali zavarovalne 

družbe:  

Kraj in datum:  

Upravičenec: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 

Preddvor 

Garancija št.:  

 

V skladu s postopkom izbire zasebnega partnerja, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 

_______, za »Izbira statusnega partnerja - prodaja poslovnega deleža v družbi 

Energetika Preddvor d.o.o.« je za potrebe javnega partnerja (t.j. upravičenca iz te 

garancije) – Občina Preddvor – kandidat ________________________________ 

dolžan za resnost svoje vloge oddane v postopku izbire zasebnega partnerja, preskrbeti 

javnemu partnerju garancijo v višini 10.000 EUR. 

Banka ali zavarovalna družba se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih 

primerih: 

a) če kandidat po roku za oddajo vlog svojo vlogo umakne ali kako drugače odstopi od 

sodelovanja v postopku izbire zasebnega partnerja 

ali 

b) če kandidat kljub pozivu javnega partnerja ne dopolni ali pojasni svoje vloge ali tega 

ne stori pravočasno 

ali 

c) če se kandidat ne udeleži katerega koli dejanja, h kateremu je povabljen v postopku  

Zavezujemo se, da bomo v petnajstih (15) dneh po prejemu prvega pisnega zahtevka s 

strani javnega partnerja plačali javnemu partnerju zgoraj navedeni znesek brez 

kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani 

znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali več zgoraj navedenih primerov in navede, za 

kateri primer ali primere gre. 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki ali zavarovalni družbi in mora 

vsebovati: 



1. originalno pismo javnega partnerja za unovčenje garancije v skladu z zgornjim 
odstavkom in 

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje 
podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 

3. original Garancije št. _____________ 

 

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 1. 9. 

2019, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 

Ta garancija ni prenosljiva. 

Morebitne spore med upravičencem in banko ali zavarovalno družbo rešuje stvarno 

pristojno sodišče v Kranju. 

Ta garancija se podreja zakonom in Enotnim pravilom o garancijah, plačljivih na poziv, ki 

so bila izdana pod št. 758 pri Mednarodni trgovski zbornici, razen kadar velja zgoraj 

navedeno. 

 

Banka ali zavarovalna družba 

(žig in podpis) 

 

 
 

 

 


