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Vzorec finančnega zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(firma/ime in sedež izdajatelja menice)                       

 
 

_______________________________ 
(kraj in datum izdaje izjave in naloga) 

 
 

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE 
(za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) 

 
I. MENIČNA IZJAVA 

Za zavarovanje vseh naših obveznosti, ki bi nastale iz našega jamstva za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti na osnovi pogodbe št. __/2021 , z dne __.__.2021, sklenjene z naročnikom Občino Trzin, 
izročamo Občini Trzin tri bianco menice. 
 
Menice so podpisale osebe, pooblaščene za podpisovanje in izdajanje menic. 
 
S podpisom te menične izjave pooblaščamo Občino Trzin,  

 da do višine naših neporavnanih obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe vendar največ do 5% 
pogodbene vrednosti pogodbe, izpolni posamezno bianco menico brez poprejšnjega obvestila; 

 da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianco menice, ki 
ob izdaji niso bile izpolnjene, s poljubno dospelostjo in besedilom; 

 da menico domicilira pri kateri koli poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vodi naš 
transakcijski račun. 

 
II. NALOG ZA PLAČILO MENICE 

 
S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Občino Trzin, da 
menice uporabi za poplačilo neporavnanih obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe in jih unovči v 
breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu do 5% pogodbene vrednosti pogodbe – tj. 
do __.___,__ eurov.  

 (1) št. __________ pri banki __________ 

 (2) ali št. __________ pri banki __________ 

 (3) ali št. __________ pri banki __________ 

 (4) oz. pri kateri koli banki oz. iz katerega koli računa, v kolikor v času unovčevanja menice zgornji 
transakcijski računi ne bodo imeli denarnih sredstev do višine meničnega zneska oz. ne bodo več 
aktivni.  

 
S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko s sedežev 
v Republiki Sloveniji, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega 
dobroimetja na transakcijskem računu izplača vsako menico, ki jo skladno s tem nalogom predloži v 
plačilo Občina Trzin. 
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III. IZJAVE 

 
Izjavljamo, da Občini Trzin menice ni treba protestirati, da se odrekamo vsem ugovorom proti 
meničnim plačilnim nalogom in da bomo Občini Trzin poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve 
oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri kateri koli poslovni banki, ki vodi naš 
transakcijski račun. 
 
Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo bo Občina Trzin izpolnila in uporabila za poplačilo v skladu s 
pooblastili iz I. in II. točke/poglavja te izjave in naloga, nadomestili z novo/novimi bianco menicami. 
 

IV. KONČNE DOLOČBE 
 
Občina Trzin nam mora menice, ki jih ne bo uporabila v zgoraj navedene namene, vrniti po poravnavi 
naših neporavnanih obveznosti, ki so predmet garantiranja iz zgoraj navedene pogodbe oziroma če 
neporavnanih obveznosti ob izteku trajanja pogodbe ni, v 30. dneh po izteku trajanja pogodbe. 
 
Garancijska doba se izteče na dan __. __. ____. 
 
Menična izjava in nalog za plačilo menice je podpisan v enem izvodu in se izroči Občini Trzin. 
 
Priloga: bianco menica (3x). 
 
 

Podpisniki, pooblaščeni za podpisovanje menice 
in menične izjave: 

 
 
 
 

_______________________________ 
(ime in priimek zakonitega zastopnika/ prokurista ali pooblaščene 

osebe) 

Podpisniki, pooblaščeni za podpisovanje naloga 
za plačilo menice: 

 
 
 
 

_______________________________ 
 (ime in priimek zakonitega zastopnika/prokurista ali pooblaščene 

osebe za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu) 
 
 
 
 

_______________________________ 
(žig in podpis zakonitega zastopnika/ prokurista ali pooblaščene 

osebe) 

 
 
 
 

_______________________________ 
(žig in podpis zakonitega zastopnika/ prokurista ali pooblaščene 

osebe za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu) 
 


