
 
 

OBRAZEC »Bančna garancija za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila trošarinske 

obveznosti« 

 

Banka – garant: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

za upravičenca iz garancije: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

po naročilu: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

 

»BANČNA GARANCIJA  

za zavarovanje plačila trošarinske obveznosti št. ……………« 

 

 

PODATKI O BANKI – GARANTU 

 

Davčna številka:  

Firma banke-garanta:   

Sedež:  

Poštna številka:  Kraj:   

Poravnalni račun,  

ki se vodi pri:  

 

PODATKI O NAROČNIKU GARANCIJE - TROŠARINSKEM ZAVEZANCU 

 

Vrsta trošarinskega 

zavezanca: 

 

Davčna oziroma druga 

identifikacijska številka: 

 

Osebno ime oziroma 

firma:  

 

Prebivališče oziroma 

sedež: 

 

Poštna številka:  Kraj:   

 

 

Ta bančna garancija v znesku ………. EUR (z besedo: ………….) velja za zavarovanje plačila trošarine 

in pripadajočih obresti (v nadaljevanju: trošarinska obveznost) za trošarinske izdelke, za katere nastane 

trošarinska obveznost, ki se zavaruje v skladu s/z …… členom Zakona o trošarinah – ZTro-1 (Uradni 

list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 140/22)  in …….. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah 

(Uradni list RS, št. 62/16, 67/16 – popr., 62/18, 13/19, 108/21, 71/22, 151/22 in 4/23) v času od 

…………… do ……………… 
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Datum izteka veljavnosti bančne garancije oziroma končni rok za unovčitev garancije: ………………… 

 

Kot garant se s to bančno garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu »na prvi poziv« in 

»brez ugovora« izplačali katerikoli znesek do višine zneska te bančne garancije, ko upravičenec predloži 

ustrezno zahtevo za plačilo 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, da naročnik garancije ni plačal svoje dospele trošarinske obveznosti. Katerokoli 

zahtevo po tej bančni garanciji moramo prejeti na ali pred datumom izteka veljavnosti garancije na 

naslov: ……………………………………… 

 

 

V skladu z Zakonom o trošarinah in Pravilnikom o izvajanju Zakona o trošarinah je s to bančno garancijo 

zavarovano: 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Iz te bančne garancije se lahko do višine zneska garancije poplača tudi trošarinska obveznost, ki 

je bila zavarovana s predhodnim instrumentom zavarovanja št. ……………., z dne …………., 

vendar še ni bila poravnana oziroma bi lahko še nastala. 

 

 

Morebitne spore v zvezi s to bančno garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem 

pravu. 

 

Če je bančna garancija izdana v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske 

zbornice (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri Mednarodni trgovinski zbornici pod št. 758, se navede: 

»Za to bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, 

izdana pri MTZ pod št. 758.« 

 

 

 

 

 

……………………………                                                       ………………………………… 

(kraj in datum)                                                                        (žig in podpis pooblaščene osebe) 

 

 


