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ZAHTEVE GLEDE JAMSTVA ZA PRIMERNO FINANČNO PREMOŽENJE ZA 

ZAVAROVANJE TERJATEV EUROSISTEMA 

 

 

 

Splošno 

 

V skladu z delom 4 Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike se za določeno primerno 

finančno premoženje med drugim zahteva tudi jamstvo s strani finančno trdnih garantov. Kriterije 

glede jamstva za primerno finančno premoženje za zavarovanje terjatev Eurosistema omenjeni 

dokument opredeljuje v naslovu IV dela 4, in sicer predvsem sledeče: 

 

Značilnosti jamstva 

1. V skladu s pogoji jamstva mora garant zagotoviti brezpogojno in nepreklicno jamstvo na prvi 

poziv za obveznosti izdajatelja ali dolžnika za plačilo glavnice, obresti in vseh drugih zneskov, 

ki se morajo na podlagi tržnega finančnega premoženja ali bančnega posojila plačati njihovim 

imetnikom ali upniku, dokler tržno finančno premoženje ali bančno posojilo ni v celoti 

poplačano. V tej zvezi ni potrebno, da se jamstvo nanaša na točno določeno tržno finančno 

premoženje ali bančno posojilo, ampak lahko velja le za izdajatelja ali dolžnika, pod pogojem, 

da jamstvo zajema tudi zadevno tržno finančno premoženje ali bančno posojilo. 

2. Jamstvo mora biti plačljivo na prvi poziv, neodvisno od tržnega finančnega premoženja ali 

bančnega posojila, ki je predmet jamstva. Jamstva, ki jih dajo subjekti javnega prava s pravico 

do odmerjanja davkov, morajo biti plačljiva na prvi poziv ali kako drugače zagotavljati 

takojšnje in pravočasno izplačilo po nastopu katere koli kršitve. 

3. Jamstvo mora biti pravno veljavno, zavezujoče in izvršljivo zoper garanta. 

4. Jamstvo mora urejati pravo države članice. 

5. Če garant ni subjekt javnega prava s pravico do odmerjanja davkov, je treba Banki Slovenije 

predložiti pravno potrditev v zvezi s pravno veljavnostjo, zavezujočim učinkom in izvršljivostjo 

jamstva, ki je po obliki in vsebini sprejemljiva za Eurosistem, preden se tržno finančno 

premoženje ali bančno posojilo, na katero se jamstvo nanaša, lahko šteje kot primerno. V pravni 

potrditvi je treba tudi navesti, da jamstvo ni osebno in je izvršljivo samo s strani imetnikov 

tržnega finančnega premoženja ali upnika bančnega posojila. Če je garant ustanovljen v 

jurisdikciji, ki ni tista, katere pravo ureja jamstvo, je treba v pravni potrditvi potrditi tudi to, da 

je jamstvo veljavno in izvršljivo po pravu jurisdikcije, v kateri je garant ustanovljen. Za tržno 

finančno premoženje mora nasprotna stranka predložiti pravno potrditev v pregled nacionalni 

centralni banki, ki poroča zadevno finančno premoženje, na katero se jamstvo nanaša, za 

vključitev na seznam primernega finančnega premoženja. Za bančna posojila mora nasprotna 

stranka, ki želi mobilizirati bančno posojilo, predložiti pravno potrditev v pregled nacionalni 

centralni banki v jurisdikciji, katere pravo ureja bančno posojilo. Zahteva po izvršljivosti mora 

upoštevati vse zakone s področja insolventnosti ali stečajnega postopka, splošna načela enakosti 



     

in druge podobne zakone in načela, ki veljajo za garanta in na splošno vplivajo na pravice, ki jih 

imajo upniki do garanta. 

 

Nepodrejenost obveznosti garanta 

Obveznosti  garanta  iz  jamstva  se  morajo  obravnavati  vsaj  enako  in  sorazmerno  z vsemi drugimi 

nezavarovanimi obveznostmi garanta.



     

V skladu z zgoraj omenjeno točko 5 je v nadaljevanju podan vzorec pravne potrditve, ki se zahteva za 

primere, ko garant ni subjekt javnega prava s pravico do odmerjanja davkov. 

 

VZOREC 

 

Primer pravne potrditve: 

 

 

Izdajatelj pravne potrditve: 

Naslovnik  pravne potrditve: 

 

 

Izdajamo pravno potrditev v zvezi z jamstvom [podatki o jamstvu] z dne__________ (v nadaljevanju: 

jamstvo) izdanim ali izvršljivim s strani [podatki o garantu] (v nadaljevanju: garant), ki se nanaša na 

[podatki o dolžniškem instrumentu/dolžniški obveznosti] (v nadaljevanju finančno premoženje) 

izdano s strani [podatki o izdajatelju/dolžniku] (v nadaljevanju dolžnik). 

 

Kot pravni strokovnjak za [garanta/relevantno tretjo osebo] potrjujemo, da jamstvo ustreza kriterijem 

primernosti za primerno jamstvo, kot jih zahtevajo Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike z 

dne ______________, ki so objavljeni na spletni strani Banke Slovenije. 

 

Še posebej potrjujemo, da upoštevajoč zakonodajo s področja nesolventnosti ali stečajnega postopka, 

splošna načela enakosti in druge podobne zakone ter načela, ki veljajo za garanta in vplivajo na 

pravice, ki jih ima upnik do garanta: 

 

1. Garant brezpogojno in nepreklicno jamči za obveznosti dolžnika glede plačila glavnice, 

obresti in vseh drugih zapadlih zneskov iz finančnega premoženja imetnikom tega finančnega 

premoženja. 

2. V primeru, da dolžnik ne plača svoje obveznosti, se štejejo obveznosti garanta po tem jamstvu 

za dospele in se zahteva pravočasno izplačilo (bodisi na določen datum dospelosti, na poziv 

ali drugače) vseh obveznosti dolžnika iz točke 1. v skladu s pogoji, ki veljajo za to finančno 

premoženje. Jamstvo je plačljivo na prvi poziv. 

3. Obveznosti garanta po tem jamstvu predstavljajo pravno, veljavno in zavezujočo obveznost 

garanta, izterljivo v skladu z veljavnimi pogoji. 

4. Obveznosti garanta iz tega jamstva se obravnavajo vsaj enako in sorazmerno (pari passu) kot 

ostale nezavarovane obveznosti garanta. 

5. Obveznosti garanta iz jamstva (vključujoč možnost zahtevati eno ali več zahtev za izpolnitev 

iz jamstva) so veljavne in izvršljive v celoti dokler vse obveznosti in odgovornosti dolžnika v 

zvezi z izplačili zapadlih obveznosti iz finančnega premoženja niso v celoti poravnane.  

6. [Če je jamstvo dano s strani več kot enega subjekta] Obveznost garantov, ki jamčijo za 

obveznosti dolžnika, je solidarna, tako da vsak od garantov jamči za celotni zapadli znesek iz 

jamstva, ne da bi bilo potrebno predhodno zahtevati izpolnitev od drugega garanta. 

 

Ta potrditev jamstva se nanaša na pravo [jurisdikcijo] [ki ureja pravo jamstva] [in v skladu s 

pravom, po katerem je ustanovljen garant]. 

 

[Podpis] 

 

[Datum] 


