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1. UVOD 
 

1.1. TEMATIKA MAGISTRSKEGA DELA 
 
Mednarodno poslovanje, ki predstavlja logični podaljšek poslovanja na domačem trgu, 
velikokrat pa tudi nujo, še zlasti v pogojih relativno malega trga, kot je slovenski, je v 
primerjavi s poslovanjem znotraj ene same države mnogo zahtevnejše. Podjetje, ki želi 
sodelovati s tujino, mora premagati geografske, kulturne, jezikovne, pravne in druge prepreke, 
poslovanje pa je zaradi nepoznavanja okolja, poslovnega partnerja in oddaljenosti bolj tvegano. 
 
Primeri, ko pogodbeni partner pride v zamudo ali stečaj, so pogosti. Sodni, pa tudi arbitražni 
postopki, izterjave, izvršitve obveznosti, razreševanje sporov, stečajni postopki, itd. so običajno 
dolgotrajni, dragi, njihov izid pa je negotov, zato je pomembno za uspešno poslovanje tako v 
tujini kot tudi doma poskrbeti, da se ob sklenitvi posla ustrezno zavarujemo proti neizpolnitvi 
obveznosti druge stranke. 
 
V ta namen se je v praksi razvila vrsta načinov, kako se tveganjem pri poslovanju izogniti in se 
proti njim zavarovati. Vsak od inštrumentov zavarovanja ima svoje značilnosti, skupaj pa 
tvorijo instrumentarij, ki je na voljo posameznemu podjetju, ki želi uspešno poslovati.  
 
Poslovna praksa se na področju garancij na poziv srečuje s posebnostmi dveh različnih 
pravnih področij. 
 
Prvo je evropsko pravno področje in področje tistih držav, v katerih je bančna in poslovna 
praksa avtonomno izoblikovala institut garancije, plačljive na prvi poziv.  
 
Drugo pravno področje je ameriško in področje tistih držav, ki so sledile ameriški bančni in 
poslovni praksi. Za ameriško pravno področje je značilno, da ameriške banke niso imele 
pravic za izdajo garancij, plačljivih na prvi poziv. Ameriški zakonodajalec je namreč 
zastopal stališče, da naj se s plačilom odškodnine za neizpolnitev pogodbenih obveznosti 
ukvarjajo zavarovalnice in ne banke. Tako ameriške banke niso imele statutarnih pooblastil, 
da tretji osebi plačajo določen denarni znesek kot odškodnino zaradi neizpolnitve 
obveznosti nasprotne pogodbene stranke. 
 
Omenjeno stališče ameriškega zakonodajalca je ameriškim podjetjem povzročalo velike 
težave pri udeležbi na mednarodnih razpisih, na katerih je razpisnik zahteval predložitev 
garancije za resnost ponudbe in kasneje še garancije za dobro izvršitev posla, te pa so bile 
praviloma formulirane kot garancije, plačljive na prvi poziv. 
 
Kot odgovor na omenjeno stanje je ameriška bančna praksa kot uspešen nadomestek za 
evropske garancije na prvi poziv uvedla nov tip bančnega inštrumenta, posebno vrsto 
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akreditiva, t.i. standby akreditiv. Gre za neodvisno obvezo banke, da bo plačala določen 
znesek, če bodo izpolnjeni določeni pogoji, navedeni v standby akreditivu. Uporaba 
standby akreditiva se je hitro razširila na področja z ameriškim bančnim vplivom (Latinska 
Amerika, Daljni vzhod) in pa tudi v Evropo. 
 
Pariška akreditivna pravila prvič omenjajo standby akreditiv šele v Reviziji 1983 – EPO-
4001. Standby akreditiv tudi v reviziji 1993 – EPO-500 ni podrobneje urejen, temveč je le 
omenjen v členu 1 (inkorporacijska klavzula) in v členu 2 (definicija akreditiva). 
 
Bančna in poslovna praksa ima danes torej na razpolago dvoje vrst pravil, po katerih presoja 
standby akreditive, se pa morajo stranke o izbiri pravil dogovoriti : 

- EPO-500  in 
- ISP/982. 

 
Prva so akreditivna pravila, ki so namenjena uporabi tradicionalnih komercialnih 
akreditivov in so bila sprejeta v ameriški in evropski poslovni praksi. V pripravi je tudi 
nova verzija akreditivnih pravil, ki naj bi bila sprejeta do konca leta 2006 in naj bi pričela 
veljati v letu 2007. Tudi ta nova pravila EPO-600 standby akreditiv samo omenjajo. 

Druga pravila ISP/98 so nova pravila za standby akreditive. So rezultat petletnega skupnega 
dela več institucij. Vodilno vlogo pri oblikovanju teh pravil je imel ameriški Inštitut za 
mednarodno bančno pravo in prakso, ki je tesno sodeloval z UNCITRAL3 kot specializirano 
komisijo Združenih narodov za trgovsko pravo in z Bančno komisijo MTZ4. 
 
Razširjeno je mnenje, da je ameriški standby akreditiv nekaj drugega kot evropska 
neodvisna garancija. To je samo navidezno in ne drži. Takšno mnenje verjetno pogojuje 
izvor posameznega instrumenta. Njune funkcije zaščite, dokumentarnost pri pogojih za 
plačilo in neodvisnost plačila od osnovnega posla so lastnosti, ki jih najdemo pri obeh 
instrumentih. Oba instrumenta se lahko uporabljata za iste namene. 

 

1.2. NAMEN, IZHODIŠČE IN CILJ MAGISTRSKEGA DELA 
 
Poslovna praksa zahteva in potrebuje instrumente zavarovanja pogodbenih obveznosti (za 
dobavo blaga, za plačilo dolgovanega zneska). V poslovni in bančni praksi so banke tiste, 
ki izdajajo garancije za plačilo denarnih zneskov kot pavšalno odškodnino za neizpolnitev 
pogodbenih obveznosti. Z bančnimi garancijami ali standby akreditivi se lahko podjetje 
zavaruje pred tveganji v domačem in tujem poslovnem okolju. 
 

                                                 
1 Enotna pravila za dokumentarne akreditive. 
2 Mednarodne uzance za standby akreditive. 
3 United Nations Commission on International Trade Law 
4 Mednarodna trgovinska zbornica (ang. International Chamber of Commerce (ICC)). 
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Temeljni cilj v magistrski nalogi je bil, da sem preučil tematiko standby akreditiva in 
ostalih finančnih zavarovanj, ki se uporabljajo v bančni praksi. Predstavil sem instrumente, 
ki so na voljo, poseben poudarek pa sem namenil najnovejšim spoznanjem na področju 
bančnih garancij in standby akreditivov. Še posebej so me zanimale povezave med 
slednjima instrumentoma. 
 
V nalogi sem preučeval in preverjal hipotezo: »ameriški standby akreditiv in evropska 
neodvisna garancija predstavljata konceptualno in pravno enako sredstvo«. Zraven 
temeljne hipoteze, sem pri raziskavi poskusil preveriti tudi pomožno hipotezo in ta se glasi: 
»standby akreditiv je v slovenski bančni praksi neizkoriščen instrument zavarovanja 
pogodbenih obveznosti«.  
 
Namen naloge ni bil samo teoretični pregled problematike, ki jo obravnavam, ampak tudi 
poizkus, da se naveže povezava s poslovno prakso v Sloveniji. Sam sem zaposlen v 
zdravstvenem zavodu, kjer se ukvarjam s problematiko javnih naročil. Dnevno se srečujem 
tudi s finančnimi zavarovanji, ki so vključena v takšno obliko naročanja blaga in storitev, 
zato je ta tematika zame še toliko bolj zanimiva, saj spoznanja zame predstavljajo 
neposredno povezavo z vsakdanjo prakso. 
 

1.3. METODE DELA 
 
Pri pisanju magistrskega dela sem se naslonil na strokovno literaturo tujih in domačih 
avtorjev, vire, prispevke in članke z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji iz preučevanega 
področja. Samo literaturo sem zbiral na več načinov, na primer z iskanjem po medmrežju in 
knjižničnih ponudbah. Za ključne besede sem uporabil termine, ki se nanašajo na nalogo. 
Poiskal sem tudi ustrezno literaturo domačih avtorjev in s pregledom njihovih virov sem 
poskusil poiskati vodilne avtorje v svetu. Preučil sem tudi predpise s preučevanega 
področja. Spoznanja, ki so tako nastala, sem prenesel v nalogo, vse pa sem podkrepil tudi z 
lastnim znanjem, ki sem ga usvojil med študijem, in izkušnjami, ki sem si jih pridobil z 
večletnim delom na sorodnem področju, tako da sem dobro seznanjen s problemi finančnih 
zavarovanj pri nabavah v javnem zavodu.  
 
Poleg metode analiza stanja sem uporabil še metode opazovanja, sinteze, neformalnih 
razgovorov z zaposlenimi, potem primerjalno metodo skupaj s komparativnim pregledom, 
recimo pri pravni ureditvi tega področja  v različnih državah. Pri teoretičnem delu sem 
uporabljal predvsem opisno in primerjalno metodo, deduktivno in induktivno metodo in 
metodo posploševanja. Za iskanje dostopnih informacij sem uporabljal tudi internet.  
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1.4. STRUKTURA DELA 
 
Magistrsko delo je razdeljeno na več poglavij. Ta so zaporedno postavljena tako, da 
prehajam od bolj teoretičnih poglavij, kjer poskušam, predvsem na analitično-teoretičnem 
preučevanju tematike razložiti tematiko finančnih zavarovanj in standby akreditivov, k 
poglavju o praktični rabi standby akreditiva v Sloveniji. 
 
Uvodnemu poglavju, v katerem so opredeljeni tematika, namen, izhodišča, cilji in metode 
dela, sledi poglavje, v katerem opredelim tveganja in vlogo zavarovanj v poslovanju. Kajti 
ravno obstoj tveganj v poslovanju je pripeljal do potrebe po finančnih zavarovanjih. V tem 
poglavju sem poleg predstavitve tveganj naštel in predstavil tudi možne oblike finančnih 
zavarovanj, ki se danes uporabljajo v poslovni praksi. Finančna zavarovanja predstavim 
bolj po njihovi funkciji in uporabnosti, saj širša predstavitev presega okvir naloge.  
 
Sledijo poglavja, ki predstavljajo jedro naloge. V tretjem poglavju je predstavljena bančna 
garancija kot finančni instrument zavarovanj, ki v Sloveniji velja za najbolj varnega pri 
zavarovanju poslov, prav tako pa tudi v postopkih javnega naročanja. Bančno garancijo, ki 
sem jo natančneje predstavil v svojem specialističnem delu, tukaj predstavim toliko, da jo 
lažje primerjam s standby akreditivom, ki je osrednja tema naloge.  
 
V četrtem poglavju predstavim pojem in vlogo dokumentarnega akreditiva, iz katerega 
izhaja standby akreditiv. Prikažem njegove prednosti pred ostalimi načini plačila, prav tako 
prikažem tehniko akreditivnega posla, naštejem vrste dokumentarnega akreditiva in 
predstavim učinkovitost dokumentarnega akreditiva kot sredstva za zavarovanje plačil. 
 
V petem poglavju je predstavljen standby akreditiv kot osrednja tema magistrskega dela. 
Začnem s predstavitvijo zgodovine, izvora in pravne regulative standby akreditiva. V 
nadaljevanju poglavja podrobno in sistematično obdelam celotno problematiko standby 
akreditiva, od udeležencev v poslu s standby akreditivom, pravnih razmerij, različic 
standby akreditivov, razmejitve nasproti drugim finančnim zavarovanjem in pravil, ki so v 
uporabi pri standby akreditivih. Glavni poudarek je dan novejšim pravilom ISP/98, ki so 
nastala izključno za standby akreditive, med samim obravnavanjem problematike pa 
podajam tudi primerjavo s pravili EPGP5 za bančne garancije na poziv in pravili EPO-500, 
ki so v rabi za dokumentarne akreditive, uporabljajo pa se tudi za standby akreditive.  
 
Sledi šesto poglavje, kjer zgoščeno prikažem stične točke, v katerih so pravila EPGP za 
bančne garancije na poziv in ISP/98 za standby akreditive podobna, hkrati pa tudi razlike v 
pravilih, kjer je ureditev, ki jo zagovarja posamezen sklop pravil, popolnoma različna. 
 

                                                 
5 Enotna pravila za garancije na poziv. 
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V sedmem poglavju sem predstavil praktično uporabo standby akreditiva v slovenski 
poslovni praksi. V tem poglavju je predstavljen pogled slovenskih bančnikov, hkrati pa 
podajam tudi lastna spoznanja in komentarje. 
 
Magistrsko delo zaključim s sklepom, v katerem povežem ugotovitve prejšnjih poglavij s 
hipotezama, ki sem ju postavil v uvodu. 
 
Navedbi literature in virov sledijo priloge, v katerih so za lažje predstavljanje in 
razumevanje priloženi nekateri vzorci besedil standby akreditivov, ki so v uporabi v praksi. 
V prilogi so priložena tudi pravila ISP/98 za standby akreditive (MTZ publikacija št. 590) v 
originalnem angleškem tekstu, saj uradnega prevoda v slovenščino ni. 

 

2. TVEGANJA IN VLOGA ZAVAROVANJ V POSLOVANJU 
 
Tveganje lahko opredelimo kot možnost nastopa dogodka, ki smo ga pričakovali, ali pa ta 
nastopi, ko tega nismo predvideli. Tveganje lahko opredelimo kot situacijo, v kateri  je 
število možnih prihodnjih dogodkov večje od števila dogodkov, ki se bodo v prihodnosti v 
resnici tudi zgodili.  
 
Zaščita pred tveganjem je potrebna, da se posameznik ali pravna oseba izogne izgubi zaradi 
zanj neugodne spremembe tržne cene ali plačilne insolvence dolžnika.  
 
Podjetje se preko upravljanja s tveganji ukvarja z možnimi padci vrednosti podjetja iz 
kakršnihkoli razlogov. Vrednost podjetja je v osnovi odvisna od velikosti, časovne 
razporejenosti in variabilnosti njegovih pričakovanih prihodnjih neto denarnih tokov. 
Najpomembnejša tveganja, ki vplivajo na denarni tok in s tem na vrednost podjetja, so tako 
poslovna tveganja: cenovna, kreditna in čista tveganja. Cenovno tveganje je razdeljeno na 
tveganje nabavne cene: tveganje spremembe cene blaga, tveganje spremembe tečaja valute 
in tveganje spremembe obrestne mere. Čisto tveganje pa se deli na: škodo na premoženju, 
odgovornost, poškodbe delavcev in ugodnosti za zaposlene (Harrington, Niehaus, 1999, str. 
4-5).  
 
Uporaba bančnih garancij na poziv, s katerimi se banka obvezuje, da bo upravičencem 
plačala v naprej določeno pavšalno odškodnino, kot načina zavarovanja pred 
plačilnimi tveganji, je v mednarodni in domači poslovni praksi zelo razširjena. Zaradi 
svoje enostavnosti in prožnosti lahko pokrivajo več komercialnih in nekomercialnih 
tveganj in se zato uporabljajo zlasti pri zahtevnejših dolgoročnih poslih večje 
vrednosti (Erznožnik, 1995, str. 37-38). Bančne garancije se torej v domači in 
mednarodni poslovni praksi uporabljajo kot nujen spremljevalec vsakega večjega 
posla.  
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Še posebej mednarodno poslovanje ima številne posebnosti, ki so posledica različnih 
monetarnih in družbenoekonomskih sistemov, zakonov, poslovnih običajev, 
gospodarskih politik itd. Vse te posebnosti se kažejo tudi v poslovnem tveganju, ki 
lahko povzroči izgubo eni ali obema pogodbenima strankama. 
 
Pogodba je osnovni pravni instrument, preko katerega se odvija izmenjava dobrin na 
trgu. Vsem gospodarskim subjektom pa je pri delovanju v praksi jasno, da za 
učinkovito in netvegano poslovanje ne zadošča pogodbeni dogovor o medsebojnih 
pravicah in obveznostih, ampak je potrebno njihovo izpolnitev tudi zavarovati. 
Potreba po zavarovanju izpolnitve obveznosti iz pogodbe tako vedno bolj pridobiva na 
pomenu, osebno poznavanje pogodbenega partnerja pa postane izjema, saj 
pridobivanje informacij na tak način terja preveč časa in ima tudi sicer le relativno 
vrednost (Rebesco, 1991, str. 3). 
 
Bertrams navaja (2004, str. 1-3), da se uporaba neodvisnih bančnih garancij širi in da 
skupna količina zavarovanj v poslovanju narašča. Kajti večina velikih transakcij se ne 
izvede brez kakšne od oblik zavarovanja. Prav tako navaja, da se veča tudi uporaba 
neodvisnih bančnih garancij v domačem poslovanju. To povečevanje pripisuje dejstvu, da 
lahko bančna garancija spremlja tako nefinančne transakcije kot tudi finančne transakcije. 
Prav tako lahko garancija pokriva tveganja obeh strani v poslu, tako stranke, ki čaka na 
plačilo, kot stranke, ki pričakuje dobavo blaga ali izvedbo storitve.  
 
V poslovni praksi se kaže, da postaja tveganje izpolnitve pogodbenih obveznosti med 
pogodbeniki vse pomembnejši dejavnik pri vsakodnevnem poslovanju podjetij.  
 
Pri tem se tveganja kupcev (dolžnikov) odražajo predvsem v pravilni poslovni oceni: 

- ali je prodajalec sposoben dobaviti blago;  
- ali je sposoben opraviti storitev v dogovorjenem roku in dogovorjeni kvaliteti; 
- ali je sposoben prevzeti odgovornost za odpravo napak. 

 
Tveganja prodajalcev (upnikov) pa se odražajo v pravilni poslovni oceni solventnosti in 
likvidnosti kupca, kar pomeni, da mora upnik znati oceniti, ali je kupec finančno sposoben 
in voljan v roku plačati dobavljeno blago. To tveganje se povečuje še s kreditiranjem 
kupca. 
 
Bertrams pojasnjuje (2004, str. 1-3), da so plačilna tveganja urejena z instrumenti, kot so 
dokumentarni akreditiv in bančni akcept, ki so že dolgo poznani. Rešitev za tveganja 
neizpolnitve pogodbenih obveznosti pa je ustrezno urejena šele z začetkom uporabe 
neodvisnih bančnih garancij. Poslovna praksa pozna torej plačilne in storitvene garancije. 
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2.1. TVEGANJA V MEDNARODNEM PLAČILNEM PROMETU 
 
Slovenski zakonodajalec v ZDP-16 (1999) določa, da se plačila iz tujine in v tujino 
izvršujejo v pogodbeno izvršenih rokih. Velja torej popolna avtonomija pogodbene volje 
strank.  
 
Izterjava deviznih terjatev slovenskih izvoznikov je v prvi vrsti odvisna od dogovorjenega 
načina in roka plačila kot tudi od bonitete in solvence zunanjetrgovinskega partnerja, t.j. 
dolžnika iz osnovnega posla.  
 
Možnost izterjave deviznih terjatev je torej odvisna od dogovorjene oblike plačila in 
predvsem od učinkovitosti finančno-pravnega instrumentarija, ki spremlja vsako inozemsko 
devizno transakcijo. Podjetja, ki torej nastopajo v mednarodnem okolju, so izpostavljena 
tveganjem. Pomembna so predvsem tista tveganja, katerih uresničitev bi zmanjšala stopnjo 
donosnosti transakcije ali pripeljala celo do popolnega finančnega neuspeha, v skrajnem 
primeru do plačilne nesposobnosti dolžnika.  

 
2.1.1. Vrste tveganj  

 
V poslovni praksi plačilna tveganja razvrščamo v dve osnovni skupini (Falatov, 1999, str. 
5):  

- nekomercialna tveganja in 
- komercialna tveganja. 

 

2.1.1.1. Nekomercialna tveganja 
 
Nekomercialna tveganja v poslovni praksi imenujemo pogosto tudi politična tveganja in jih 
razvrščamo v dve veliki skupini: 
 
a) Klasična nekomercialna tveganja v ožjem smislu, kamor uvrščamo: 

- razlastitev, podržavljanje in drugi ukrepi, ki se enačijo s podržavljanjem ali 
razlastitvijo; 

- vojna, revolucija, upori, oboroženi spopadi; 
- drugi politični ukrepi, ki onemogočajo razpolaganje s premoženjem; 
- tveganja zaradi naravnih katastrof. 

 
b) Monetarna tveganja kot nekomercialna tveganja v širšem smislu, kamor uvrščamo: 

- transferna tveganja (moratorij, embargo plačil, nezmožnost konverzije in transfera);  
- valutna tveganja, ki jih lahko štejemo tudi med komercialna tveganja. 

 
Nastop omenjenih tveganj se običajno odraža v onemogočenem razpolaganju s 
premoženjem dolžnika, poškodbi ali uničenju blaga, nezmožnosti ali pa omejeni možnosti 

                                                 
6 Zakon o deviznem poslovanju 
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izterjave ter nemožnosti izvršitve deviznega plačila v tujino. 
 
Medtem ko politična tveganja v ožjem smislu, kot tudi tveganja naravnih katastrof poslovni 
praksi ne povzročajo večjih težav, saj je devizne terjatve zoper ta tveganja možno 
zavarovati, pa predstavljajo monetarna tveganja večji problem. 
  
Transferna tveganja  se v praksi pojavljajo v zvezi z devizno-pravno možnostjo dolžnika, 
da svoj devizni dolg poravna svojemu upniku v tujini. Poslovna praksa se s to kategorijo 
tveganj srečuje tako pri poslih klasične kupoprodaje kot tudi pri ostalih oblikah sodelovanja 
s tujino, pri katerih prihaja do medsebojnih finančnih odnosov.  
 
Poslovna praksa deli transferna tveganja v (Falatov, 1999, str. 6): 

- tveganja prepovedi plačila (embargo plačil); 
- moratorij plačil; 
- tveganje nezmožnosti konverzije lokalne valute v prosto transferabilno valuto ter s 

tem povezano tveganje diskriminatornega kurza konverzije.  
 
Prepoved plačil v tujino kot akt zakonodajalca države, v kateri ima dolžnik svoj sedež, je 
lahko splošna ali posebna, časovno neomejena ali omejena. Prepoved plačil v tujino je 
izrazit državni ukrep deviznih omejitev pri poslovanju s tujino, na katerega pogodbene 
stranke nimajo vpliva.  
 
Pod moratorijem plačil razumemo odlog plačil brez soglasja upnikov, izražen v aktu 
zakonodajalca države, v kateri ima dolžnik svoj sedež. Tudi na ta državni ukrep pogodbene 
stranke nimajo vpliva.  
 
Tveganje nezmožnosti konverzije lokalne valute v valuto, v kateri je izražena terjatev 
deviznega upnika, je običajno v tesni povezavi z ostalimi transfernimi tveganji in je po 
svoji vsebini posledica deviznih restrikcij države, v kateri ima dolžnik svoj sedež.  
 
Valutna tveganja v poslovni praksi nastopajo kot posledica nestabilnosti in fluktuabilnosti 
vrednosti denarja ter so stalno prisotna v poslovnih transakcijah, pri katerih je pogodbena 
obveza ene stranke izražena v denarni obvezi določene valute. Proti tveganju fluktuacije 
določene valute, v kateri je izražena obveza pogodbenih strank, se pogodbeni stranki lahko 
zavarujeta z dogovarjanjem ene od zaščitno monetarnih klavzul, ki so dovoljene v 
slovenskem deviznem pravu. Z dogovarjanjem take klavzule zaščitimo vrednost devizne 
terjatve, izražene v določeni valuti, ves čas trajanja pogodbene obveze strank. Problem 
postaja za slovenske devizne rezidente z vstopom Slovenije v EU in s predvidenim 
prevzemom evropske valute evra s pričetkom leta 2007 v Sloveniji vse manjši. 
 
Da bi se izognili delovanju načela monetarnega nominalizma, se v literaturi navaja, praksa 
pa potrjuje, da so v sedanjem monetarnem sistemu spremenljivosti posameznih deviznih 
tečajev ter ob upoštevanju slovenskega deviznega prava pogodbeno dopustne naslednje 
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zaščitno-pravne klavzule (Falatov, 1999, str. 7): 
- klavzula garancije tečaja; 
- klavzula kombinacije valut; 
- klavzula o sestavljeni evropski obračunski enoti; 
- klavzula obračunske enote, ki temelji na pravicah črpanja7.  

 
Čeprav obstaja teoretična možnost pogodbenega dogovarjanja omenjenih klavzul, poslovna 
praksa potrjuje, da se pri vsakodnevnih poslovnih transakcijah dogovarja, pa še to le 
izjemoma, le klavzula garancije tečaja. Vse omenjeno velja seveda največkrat v območju, v 
katerem evro ni plačilno sredstvo. 
 
Glavna značilnost nekomercialnih tveganj je, da jih stranke v poslu zelo težko predvidijo 
ter da je zavarovanje izvoznih terjatev zoper ta tveganja večkrat negotovo in relativne 
vrednosti. Izkušnje potrjujejo, da se slovenski izvozniki s tovrstnimi tveganji največkrat 
srečujejo pri poslovanju s partnerji v državah v razvoju, ki jih označujeta nestabilen 
političen in gospodarski sistem ter nekonvertibilnost nacionalne valute. Omenjena tveganja 
v Republiki Sloveniji zavaruje Slovenska izvozna družba. 

 

2.1.1.2. Komercialna tveganja 
 
Med komercialna tveganja, katerim so glede možnosti izterjave izpostavljene terjatve, 
prištevamo predvsem tveganje nastopa plačilne nesposobnosti - insolvence dolžnika, to je 
objektivna možnost, da postane izterjava terjatve v celoti ali delno nemogoča ali neuspešna, 
ker je nad premoženjem dolžnika (Falatov, 1999, str. 7):  

- uveden stečajni postopek; 
- uveden postopek sodne poravnave; 
- uveden postopek izvensodne poravnave; 
- uveden postopek kontrolirane uprave (kot posebnost italijanskega prava); 
- ugotovljena neuspešna izvršba; 
- ugotovljena nekoristnost vsakršnih ukrepov proti dolžniku, ker ni izgledov za 

poplačilo terjatve. 
 
Insolvenca dolžnika je lahko pravna ali dejanska. O pravni insolvenci govorimo tedaj, ko je 
z aktom sodne oblasti (pravnomočna sodna odločba) ugotovljena nesposobnost dolžnika, da 
plača svoj dolg (neuspela izvržba), medtem ko o dejanski oziroma faktični insolvenci 
govorimo v praksi tedaj, ko dolžnik, zoper katerega ni mogoče uvesti izvršilnega ali 
stečajnega postopka, svojih finančnih obveznosti ne izpolni.  
 
V praksi mednarodnega poslovanja se pojavljajo posebne vladne trgovske agencije ali 
druge vladne institucije kot pogodbeni partner, t.j. kupec blaga ali naročnik storitev. 

                                                 
7 Ang. Special drawing rights 
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2.1.2. Zavarovanje terjatev pla čila pri SID  

 
V sodobnih kreditnih gospodarstvih pogosto velja, da ni posla brez kredita, žal pa je tudi 
res, da ni kredita brez tveganja. Večkrat se namreč dogaja, da kupci zaradi različnih 
razlogov ob dospelosti terjatev svojih dolgov do prodajalcev ne poravnajo. Danes pa so 
čedalje pogostejše tudi verige stečajev podjetij. Ta tveganja lahko močno ogrozijo 
uspešnost poslovanja podjetij in celo njihov obstoj, če seveda podjetja pred njimi niso 
ustrezno zavarovana. 
 
Zavarovanje izvoznih deviznih terjatev zoper nekomercialna in komercialna tveganja je 
institut, s katerim poskuša poslovna praksa zmanjšati plačilna tveganja. Omenjeno 
zavarovanje je v praksi poznano tudi kot kreditno zavarovanje. 
 
S prenosom tveganj poslovnih transakcij na specializirano kreditno zavarovalnico (ki ta 
tveganja nedvomno lažje nosi kot posamezno podjetje) si prodajalci blaga in storitev 
olajšajo upravljanje s komercialnimi in nekomercialnimi tveganji ter tako zagotovijo 
potrebno gospodarsko varnost svojega poslovanja na zahtevnih trgih v tujini in doma. 
 
Komercialna tveganja se lahko zavarujejo pri zavarovalnicah v okviru splošnih in posebnih 
pogojev posameznih zavarovalnic, ob upoštevanju sodne prakse in pravne znanosti na tem 
področju. Obligacijski zakonik (2001) namreč ne ureja kreditnega zavarovanja. 
 
Ima pa na področju zavarovanja terjatev pomembno vlogo predvsem Slovenska izvozna 
družba8, pri kateri je poleg komercialnih tveganj možno zavarovati tudi nekomercialna 
tveganja.  
 
SID je bila po vzoru tujih izvozno-kreditnih agencij ustanovljena 22.10.1992 kot delniška 
družba, v kateri ima država odločilno vlogo9. SID je finančna inštitucija, ki strankam za 
njihovo nastopanje na tujih in domačem trgu za lasten račun, oziroma kot pooblaščena 
slovenska izvozno-kreditna agencija  nudi naslednje storitve:  

- zavarovanje trgovinskih terjatev;  
- zavarovanje kreditov in investicij; 
- financiranje mednarodnih gospodarskih poslov; 
- izdajanje garancij; 

                                                 
8 SID 
9 Po Zakonu o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (2004), ki je stopil v veljavo 
14.02.2004, SID še naprej deluje kot pooblaščena izvozno-kreditna agencija, z razliko, da v skladu z novim 
zakonom določena nekomercialna in komercialna tveganja, kot so definirana v pogojih zavarovanja SID (t.i. 
nemarketabilna tveganja), kot pooblaščena slovenska izvozno-kreditna agencija krije v imenu in za račun 
Republike Slovenije - kot njen agent. To so tista tveganja, ki jih zasebni pozavarovatelji zaradi njihove 
narave, lokacije, trajanja in drugih značilnosti ne krijejo. Določena (t.i. marketabilna tveganja) komercialna 
in/ali politična in druga nekomercialna tveganja pa še naprej zavaruje za svoj lasten račun in ima ta portfelj 
tveganj pozavarovan pri uglednih pozavarovateljih na zasebnem trgu. 



     11 
 

- bonitetne in druge kreditne informacije; 
- pravno in poslovno svetovanje; 
- pomoč pri izterjavi dolgov; 
- faktoring. 

 
Družba pri svojem poslovanju upošteva načela likvidnosti, varnosti in rentabilnosti. SID 
vzpostavlja sistem spodbujanja in povečevanja izvoza ter povečevanja investicij slovenskih 
podjetij v tujino.  
 
Sprejem v polnopravno članstvo v Mednarodni zvezi zavarovateljev kreditov in investicij – 
Bernsko unijo10, predstavlja za SID priznanje razvitosti sistema zavarovanja in financiranja. 
V skladu s tem SID pri svojem poslovanju upošteva pravila Bernske unije. 
 
V sodobni poslovni praksi je praktično nemogoče najti večji izvozni posel, ki ga ne bi 
spremljale različne vrste jamstev, s katerimi želijo stranke v poslu omiliti tveganje 
neizpolnitve prevzetih pogodbenih obveznosti, kot tudi tveganje nesolventnosti 
pogodbenega partnerja. Garant (najpogosteje banka ali specializirana finančna ustanova) z 
izdajo različnih vrst jamstev prevzema obvezo, da bo upravičencu izplačal določen denarni 
znesek, če bodo izpolnjeni pogoji, ki so v garanciji navedeni. 
 
SID ima že od samega začetka rednega poslovanja v svoji ponudbi izdajanje jamstev, 
katerih namen je pospeševanje izvoza za izvajanje investicijskih del v tujini, za izvoz 
opreme ali drugega blaga. Jamstva so najpogosteje v obliki naslednjih storitvenih 
garancij11:  

- garancije za resnost ponudbe; 
- garancije za dobro izvršitev posla; 
- garancije za odpravo napak; 
- garancije za vračilo avansa; 
- garancije za vračilo zadržanih zneskov; 
- carinske garancije; 
- druge garancije. 

 
Ker zavarovalne police SID uspešno krijejo tudi zahtevna politična tveganja, je Banka 
Slovenije12 zavarovalne police, sklenjene pri SID, proglasila za prvovrstna zavarovanja.  
 
Po potrebi SID izdaja garancije tudi v obliki standby akreditivov. Poleg naštetih garancij 
izdaja SID tudi avale in druge vrste poroštev. 

                                                 
10 Mednarodna zveza zavarovateljev izvoznih kreditov in investicij v tujino, bolj znana kot Bernska unija, si 
že več kot sedem desetletij prizadeva za oblikovanje in spoštovanje zdravih načel zavarovanja kreditov in 
investicij ter za upoštevanje dogovorjenih pogojev financiranja in zavarovanja v mednarodni trgovini. Na 57. 
redni skupščini je bila SID 18.10.2000 sprejeta v Bernsko unijo kot polnopravna članica. 
11 Podrobneje podajam vsebino posamezne vrste garancije v nadaljevanju magistrskega dela v poglavju 3.4. 
12 BS 
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2.2. PREVENTIVNI INSTRUMENTI ZAVAROVANJA V POSLOVANJU  
 
Podjetje, ki se srečuje s tveganji v poslovanju, se proti tem tveganjem lahko zaščiti na več 
načinov. Tveganost posameznega posla je možno zmanjšati tudi z uporabo različnih 
preventivnih instrumentov, od katerih vsak na eni strani pomeni zmanjšanje tveganja za 
podjetje, ki vstopa v posel, na drugi strani pa povečuje donosnost posameznega posla, saj 
zmanjšuje potrebo po dodatnem zavarovanju. 

 
2.2.1. Predpogodbena faza  

 
Še preden podjetje sklene pogodbo, se lahko zavaruje pred tveganji, ki jih poslovanje 
prinaša z identifikacijo vseh tveganj, ki utegnejo nastati v tem poslu, še posebej pa to velja 
za mednarodno poslovanje, kjer so ta tveganja še toliko večja. Hrastelj pravi (1990, str. 
320), da je tveganje izbire stranke eno izmed najsplošnejših, ker obstaja pri vsakem 
mednarodnem poslu. Z zbiranjem informacij o potencialnih poslovnih partnerjih 
(boniteta13) in državah, iz katerih ti prihajajo (country risk report14), lahko to tveganje bolje 
predvidimo. Bolj ko sta tuji partner in okolje, v katerem želimo poslovati, nepoznana, tem 
pomembnejša je predpogodbena faza za zagotovitev trdnosti in varnosti pogodbenih 
razmerij, saj, ko je pogodba enkrat sklenjena, so stranke dolžne izpolniti prevzete obveze.  

 
2.2.2. Pogodbene klavzule o izbiri sodne ali arbitr ažne pristojnosti in prava  

 
Tratnik (1999, str. 220) uvršča dogovor o izbiri sodne ali arbitražne pristojnosti in dogovor 
o izbiri prava med osnovne pogoje za sklepanje uspešnih mednarodnih transakcij. Pri teh je 
po definiciji nujno, da v odsotnosti takšnih dogovorov prihaja do kolizij dveh ali več 
pravnih redov, kar lahko postavi pod vprašaj še tako trdno dogovorjeno in zavarovano 
obveznost obeh strank, saj je nepredvidljivo, kako bo pogodbena določila v skladu s 
pravom, ki ga bo izbralo za merodajnega, presojalo sodišče ali arbitraža, ki se bo izreklo 
pristojno za sojenje. Kolizijska pravila nacionalnih pravnih redov velikokrat določajo kot 
merodajno pravo tisto pravo, ki je s primerom v najtesnejši zvezi (načelo koneksnosti), 
arbitraže pa imajo navadno tudi pooblastila, da v primeru odsotnosti dogovora o izbiri 
prava same izberejo pravo, ki ga štejejo za najbolj ustrezno15. 

 

                                                 
13 Boniteta je zbirni izraz za skupek lastnosti poslovnega subjekta, ki kažejo na to, ali in v kakšni meri je 
subjekt sposoben poravnavati svoje obveznosti. V ta namen so se razvila specializirana podjetja, ki zbirajo in 
analizirajo informacije o podjetjih, svoje ugotovitve pa posredujejo v obliki bonitenih poročil, ki vsebujejo 
oceno bonitete za posamezno podjetje. 
14 Country risk (deželno tveganje) predstavlja t.i. nekomercialne rizike, torej pravno, ekonomsko in politično 
okolje plačnika. Country risk reports prav tako izdajajo specializirana podjetja, temeljijo pa na BDP, podatkih 
o inflaciji, poglavitnih trgovinskih partnerjih, bankah in finančnih ustanovah, predpisih o deviznem 
poslovanju, trgovinskih omejitvah, carinah, inšpekcijskem nadzoru, itd. 
15 Na primer člen 13-3 pravilnika Mednarodne trgovinske arbitraže pri MTZ. 
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2.2.3. Pogodbene klavzule za zavarovanje pred padce m notranje vrednosti 
denarja  

 
Zavarovanje pred padcem notranje vrednosti denarja odpravlja tveganje, da bo na dan 
izpolnitve obveznosti plačilo, ki je bilo dogovorjeno ob sklenitvi pogodbe, vredno bistveno 
manj ali več, kot je bilo dogovorjeno ob sklenitvi pogodbe. To se lahko zgodi ob pogojih 
monetarne nestabilnosti. Za slovenske poslovneže bo po 01.01.2007 to prihajalo v poštev 
predvsem izven območja poslovanja z evrom. 
 
Zavarovanje pred padcem notranje vrednosti denarja se doseže s pogodbenimi klavzulami, 
katerih bistvo je v tem, da se vrednost plačila izračuna šele na dan zapadlosti ali kateri drugi 
določen dan po vnaprej določenem merilu. Čeprav obstaja teoretična možnost dogovarjanja 
takih klavzul, pa Falatov ugotavlja (1999, str. 7), da se take klavzule v vsakodnevni praksi 
mednarodnega poslovanja le redko uporabljajo. 

 
2.2.4. Pogodba o nettingu  

 
Gre za eno izmed novejših tipov pogodb, ki so nastale v okviru mednarodnega 
gospodarskega prava. V pogodbi se stranki dogovorita (Tratnik, 1999, str. 409), da bosta 
medsebojne terjatve pobotali, tako da bo med njima obstajala le obveznost ene stranke 
drugi plačati saldo16.  
 
Ker dogovor o nettingu zmanjšuje znesek, za katerega obstaja tveganje neplačila, zmanjšuje 
tudi potrebo po nadaljnjem zavarovanju plačil na ta znesek. Seveda to posredno pomeni 
manj sredstev, ki so potrebna za zavarovanje, in posledično je lahko posel bolj donosen. 

 
2.2.5. Učinkovitost preventivnih instrumentov  

 
Značilnosti instrumentov, s katerimi je mogoče tveganja, ki jim je podjetje izpostavljeno pri 
mednarodnem poslovanju, zmanjšati, so relativna preprostost uporabe, učinkovitost in nizki 
stroški. Uporaba teh instrumentov lahko pokrije cel spekter tveganj pri poslovanju, tako 
komercialna tveganja (bonitetna poročila, netting) kot nekomercialna tveganja (zaščitne 
klavzule pred padcem notranje vrednosti denarja, klavzule o izbiri sodne ali arbitražne 
pristojnosti in prava, deželno tveganje). 
 
Posamezne instrumente, kot so zbiranje bonitetnih poročil ali deželno tveganje, je mogoče 
uporabiti brez vednosti in pristanka nasprotne stranke, kar prispeva k bolj zaupljivim 
odnosom med poslovnimi partnerji. Uporaba teh instrumentov je tudi relativno poceni, tako 
da ne vplivajo na donosnost poslov in jih praviloma ni potrebno vračunavati v ceno. 
 

                                                 
16 Ang. Settlement netting. 
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Različne klavzule (o nettingu, zaščitne klavzule pred padcem notranje vrednosti denarja, 
klavzule o izbiri sodne ali arbitražne pristojnosti), če so dovoljene, pa omogočajo brez 
dodatnih stroškov zmanjšati ali izničiti nekatera pomembna tveganja, kar pripomore k 
varnosti in donosnosti mednarodnega poslovanja. 

 

  2.3. VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ V POSLOVANJU 
 
Poslovna praksa nam potrjuje, da so plačilni pogoji pri posameznem poslu postali izredno 
pomemben element konkurenčnosti in da je problematika mednarodnih plačil pomemben 
del vsake poslovne transakcije. V primerih, ko finančna klavzula v pogodbi ni dogovorjena 
na način, ki bi upniku zagotavljal ustrezno varnost za to, da bo dolžni znesek v celoti in 
pravočasno dobil tudi plačan in je upnik izpostavljen tveganju glede nepravočasne ali celo 
nemogoče izterjave svoje terjatve, postane vprašljiva ekonomska upravičenost posla kot 
takega.  
 
Različna tveganja, s katerimi se srečujejo poslovni subjekti tako v domačem kot 
mednarodnem poslovanju, jih vodijo v to, da ob sklepanju vsakodnevnih poslov svoje 
bodoče terjatve in izpolnitev pogodbenih obveznosti zavarujejo z ustreznimi finančno-
pravnimi instrumenti, ki jih je prav v te namene izoblikovala mednarodna bančna in 
poslovna praksa. Zavarovanja so potrebna tako za neizpolnitev ali nepravočasno izpolnitev 
plačilne obveze, kot tudi zaradi neizpolnitve ostalih obvez, ki izhajajo iz pogodbenega 
razmerja.  

 
2.3.1. Bančna garancija  

 
Z bančno garancijo prevzame  banka obveznost nasproti upravičencu po garanciji, da bo 
plačala obveznosti, katerih tretja oseba ob zapadlosti ne bi izpolnila, če bodo izpolnjeni v 
garanciji navedeni pogoji (Juhart, 1995, str. 63). Banka garantira, da bo upravičenec po 
garanciji od druge pogodbene stranke dobil opravljeno dogovorjeno pogodbeno obveznost v 
dogovorjenem roku. V nasprotnem primeru banka garantira, da bo upravičencu plačala določen 
znesek za pavšalno nadomestitev škode, ki je nastala zaradi neizpolnjenih pogodbenih 
obveznosti. Z bančnimi garancijami se tako tveganje pri poslovanju, v primeru neplačila 
oziroma neizpolnitve drugih pogodbenih obveznosti, zmanjša za oba udeleženca, kar je še 
posebej pomembno pri sklepanju poslov s tujino, kjer se stranke pogosto ne poznajo. 
  
Podrobneje bom bančne garancije prikazal v nadaljevanju magistrskega dela v tretjem 
poglavju. 
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2.3.2. Standby akreditiv  

 
Standby akreditiv:     

- po vsebini je ameriški standby akreditiv izenačen z evropsko garancijo na poziv 
(Bertrams, 2004, str. 7), saj je nepreklicna, samostojna, dokumentarna in zavezujoča 
obveza izdajatelja, t.j. akreditivne banke; 

- je proizvod ameriške bančne prakse, ker tam banke niso smele izdajati abstraktnih 
garancij in zavarovanj za tretje osebe; 

- za izplačilo sta običajno potrebna samo dva dokumenta:  
           •  zahteva za izplačilo (demand for payement) in 
           • pisna izjava upravičenca, da pogodbena stranka svoje pogodbene obveze ni 

izpolnila (statement of default). 
 
Podrobneje bom standby akreditiv prikazal v nadaljevanju magistrskega dela, v petem 
poglavju. 

 
2.3.3. Kavcijsko zavarovanje  

 
Kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah: 

- kavcijsko zavarovanje je po svoji vlogi in končnem finančnem učinku izenačeno z 
bančno garancijo; 

- po svoji vsebini zavaruje tveganje neizpolnitve pogodbene obveznosti; 
- gre za zavarovalni posel na podlagi plačila premije, ko zavarovalnica izda 

»zavarovalno polico« analogno bančni garanciji. 

 
2.3.4. Poroštvo  

 
Poroštvena pogodba se v poslovanju, tako podjetniškem kot zasebnem, pogosto uporablja 
kot sredstvo za utrjevanje pogodbenih obvez. 
 
Poroštvo17 je, v primerjavi z bančno garancijo, plačljivo na prvi poziv, pripadajoča 
(akcesorna), pogojna in nesamostojna obveznost glede na temeljni posel. Torej obveznost, 
ki je odvisna od obstoja glavnega dolga. S poroštvom nastane nova obveznost, s katero se 
porok zaveže za tuji dolg, ob tem pa glavni dolžnik ni oproščen svoje obveznosti. Od 
poroka se namreč sme zahtevati izpolnitev obveznosti šele potem, ko je glavni dolžnik ni 
izpolnil v roku, ki je določen v poroštvu. To pomeni, da je porokova obveznost pomožna 
(subsidiarna) (Falatov, 1996, str. 10). Odvisnost porokove obveze od obveze glavnega 
dolžnika ščiti glavnega dolžnika in poroka pred tem, da bi bila plačana obveza, do katere 
upnik nima pravice. 
 

                                                 
17 Glej OZ (2001)  XXIX. poglavje, členi od 1012 do 1034.  
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Poroštvo varuje upnika pred plačilno nezmožnostjo dolžnika, ne pa pred pravnim obstojem 
dolžnikove obveznosti (Falatov, 1996, str. 9). Če se po naključju izkaže, da je bila sklenitev 
pogodbe iz kateregakoli razloga nična, potem tudi pripadajoče poroštvo ni več veljavno. V 
primeru, da dolžnik ne bi izpolnil pravočasno svoje obveznosti, mora o tem obvestiti 
poroka, sicer je odškodninsko odgovoren. 
   
Poleg svojih osebnih ugovorov ima porok načeloma tudi možnost vseh ugovorov, ki bi jih 
upnikovi terjatvi lahko postavil glavni dolžnik (Jus, 1994, str. 18). Z vidika upnika pomeni 
ta odvisnost oviro, ki lahko v veliki meri zmanjša poslovno vrednost poroštva. Če sta upnik 
in dolžnik v sporu glede dolžnosti plačila obveze, bo moral upnik čakati, da se spor reši, 
preden bo prišel do plačila. 
 
Lahko trdimo, da so glavne karakteristike poroštva v večini pravnih sistemov: 

- akcesornost poroštva v odnosu na dolg glavnega dolžnika; 
- subsidiarnost porokove obveze; 
- možnost, da porok uveljavi nasproti upniku ugovore, ki jih ima glavni dolžnik, kot 

tudi svoje lastne ugovore. 
 
Poroštvo se ustanovi s poroštveno pogodbo. Namen ustanovitve pa je zagotovitev plačila. 
Kot porok se lahko zaveže vsaka poslovno sposobna fizična in pravna oseba. 
  
V primeru, da je poroštvo časovno omejeno, je upnik dolžan svojo terjatev uveljavljati 
glede na glavnega dolžnika v roku dveh mesecev od dospelosti terjatev. V kolikor tega v 
omenjenem roku ne stori, obveza poroka ugasne po sili zakona. 
 
Ločimo subsidirano in solidarno poroštvo. Pri subsidiranem lahko upnik zahteva izpolnitev 
obveznosti od poroka šele potem, ko glavni dolžnik ni izpolnil svoje obveznosti. Upnik pa 
je pri solidarnem poroštvu v boljšem položaju, saj lahko terja izpolnitev od katerega koli, 
torej od glavnega dolžnika ali od poroka (pri gospodarskih poslih se domneva, da je 
solidarno).  
 
Poroštvo lahko na kratko povzamemo z naslednjimi značilnostmi: 

- porok se zaveže za tuji dolg, ob tem pa glavni dolžnik ni oproščen svoje obveznosti; 
- s poroštveno pogodbo se porok nasproti upniku obvezuje, da bo izpolnil veljavno in 

zapadlo obveznost dolžnika, če ta tega ne bi storil (čl. 1012, OZ, 2001); 
- pogodba o poroštvu mora biti sklenjena pisno; 
- kot porok se lahko zaveže vsaka poslovno sposobna fizična in pravna oseba; 
- je subsidiarna obveznost, torej mora upnik najprej terjati glavnega dolžnika, razen 
če gre za solidarno poroštvo, ko lahko upnik terja po svoji želji tudi poroka (pri 
gospodarskih poslih se solidarnost predpostavlja); 

- je akcesorna, pogojna in nesamostojna obveznost glede na osnovni posel; 
- obveznost poroka obstaja le, če obstaja glavni dolg; 
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- porok lahko uveljavlja vse ugovore dolžnika in tudi lastne ugovore iz pogodbe o 
poroštvu. 

 
2.3.5. Zastava premi čnin in vrednostnih papirjev  

 
Glavne značilnosti zastave premičnin in vrednostnih papirjev: 

- zastavna pravica je stvarna pravica na tuji stvari; 
- ni nujno, da je zastavitelj hkrati tudi dolžnik; 
- v primeru, da dolžnik ob zapadlosti ne poravna obveznosti, ki je zavarovana z 

zastavno pravico, se upnik poplača iz vrednosti zastavljenega predmeta18; 
- celovita ureditev je urejena v SPZ19 (2002), kjer so urejene vse vrste zastavne 

pravice, razen na ladjah in na letalih, kjer velja posebna ureditev; 
- predmet zastave so stvari, pravice in vrednostni papirji, če je možno z njimi 

razpolagati in če imajo premoženjsko vrednost; 
- zastavna pravica na premičninah – ročna zastava (stvar ima v posesti zastavni 

upnik), sklene se zastavna pogodba in se izroči premičnina; 
- neposestna zastavna pravica na premičnini je alternativa klasični ročni zastavi, saj 

zastavljena stvar ostane v neposredni posesti zastavitelja. Neposestna zastavna 
pravica nastane s sporazumom strank v obliki neposredno izvršljivega notarskega 
zapisa. Sklenitev sporazuma ima v postopku izvršbe učinek rubeža; 

- register neposestnih zastavnih pravic je javen, vpisane so tiste premičnine, pri 
katerih je možna enolična identifikacija20; 

- pri materializiranih vrednostnih papirjih se vpiše zastavni indosament; 
- pri nematerializiranih vrednostnih papirjih se vpiše zastavna pravica v centralni 

register Klirinško depotne družbe (KDD). 

 
2.3.6. Menica  

 
Menica je obveznostnopravni vrednostni papir, ki se glasi na določen denarni znesek, ki ga 
bo v določenem času in na določenem kraju plačal izdajatelj menice ali pa oseba, ki jo bo 
izdajatelj pozval k plačilu menice. 
 
Menica je v svetu v tržnem gospodarstvu postala najbolj razvit in razširjen kreditni 
vrednostni papir. Menica sicer ni denar, je pa z indosamentom pridobila cirkulacijsko 
sposobnost in je s tem postala nadomestno sredstvo tudi za denar. Bianko menica se 
uporablja tudi za potrebe garancijskega zavarovanja posla. 
 

                                                 
18 Prepovedana sta dogovora: da zastavljena stvar preide v last zastavnega upnika, če njegova terjatev ob 
zapadlosti ne bo plačana, in dogovor o prodaji zastavljene stvari po vnaprej določeni ceni. Pogodbeno 
določilo, ki vsebuje tak dogovor, je nično, razen če je bilo sklenjeno po zapadlosti zavarovane terjatve. 
19 Stvarnopravni zakonik 
20 Javne podatke o zastavljenih premičninah lahko spremljamo na AJPES-u   
[URL: http:// www.ajpes.si/rzpp/], 22.05.2006. 
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V Republiki Sloveniji so s prenosom plačilnega prometa na banke te prevzele tudi pravno 
osnovo za unovčevanje menic. Z uveljavitvijo Navodila za unovčevanje menic pri bankah 
(2003) s strani BS so se postopki in načini unovčevanja menic pri bankah poenotili, menica 
pa je pridobila večji pravni in ekonomski pomen. 
 
Potrebno je biti pozoren na bistvene sestavine menice: 

- označba, da gre za menico; 
- nepogojno nakazilo, naj se plača določena vsota denarja; 
- ime tistega, ki naj plača (trasat); 
- navedbo dospelosti; 
- kraj, kjer je treba plačati; 
- ime tistega, kateremu ali po čigar odredbi je treba plačati (remitent); 
- navedba dneva in kraja izdaje menice; 
- podpis tistega, ki je menico izdal (trasant).  

 
Menico kot instrument zavarovanja plačila lahko na kratko povzamemo z naslednjima 
značilnostima: 

- prednost menice za nalogodajalca, glede na bančno garancijo, standby akreditiv ali 
kavcijsko zavarovanje, je predvsem v stroških izdaje in stroških vodenja tovrstnega 
zavarovanja, prav tako pa ni zanemarljiv tudi prihranek na času, saj je menico 
možno izdati praktično takoj, medtem ko je za pridobitev prej omenjenih zavarovanj 
potrebno vsaj nekaj dni; 

- za upravičenca pa gre za bolj tvegano obliko zavarovanja, saj menica zaradi 
možnosti uveljavljanja ugovorov s strani dolžnika ne daje varnosti v pogledu 
izterjave denarne odškodnine. V praksi se velikokrat zaradi nepoznavanja 
problematike napačno ocenjuje, da je menica varen in abstrakten instrument 
zavarovanja plačila. 

 

2.3.6.1. Viri meničnega prava 
 
Menica je glede pravne regulative razdeljena na dva velika pravna sistema, ki imata vsak 
svoj pristop. Prvi pravni sistem je sistem držav kontinentalne Evrope, drugi pravni sistem 
pa tvorijo države, v katerih velja anglosaksonsko menično pravo. 
 
Menična zakonodaja držav kontinentalne Evrope temelji na treh Ženevskih meničnih 
konvencijah iz leta 1930: 

- Konvencija o meničnem zakonu; 
- Konvencija o meničnih taksah; 
- Konvencija o koliziji zakonov. 
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Anglija je svojo menično problematiko uredila v Bill of Exchange Act iz leta 1882, 
Amerika pa najprej v okvirnem Negotiable Instruments Law, Kasneje pa v UCC21. Države, 
ki so bile pod angleškim pravnim vplivom, so sledile angleški menični ureditvi (Falatov, 
1999, str. 41). 
 
V Sloveniji so določila o menici predpisana v Zakonu o menici iz leta 1946, ki temelji na 
določilih Ženevske konvencije o menici. 
 

2.3.6.2. Bianko menica 
 
Zlasti v bančnem poslovanju je bianko menica zelo razširjena in v praksi konkurira drugim 
instrumentom kot instrument zavarovanja plačila. 
 
Bianko menica sodi med tako imenovane nepopolne menice in je po svoji vsebini bodoča 
menica. Bianko menica ob izdaji še ne vsebuje vseh elementov, ki so pogoj za njeno pravno 
veljavnost, razen obveznega podpisa izdajatelja ali akceptanta menice.  
 
Glavna značilnost bianko menice je torej v tem, da upnik sam izpolni listino o dolgu v 
svojo korist. Dolžnik torej ne izpolni sam blanketa, temveč prenese pravico do izpolnitve 
meničnega blanketa na upnika s pooblastilom, da ga na podlagi blanketa menično zadolži. 
Če blanket podpiše in da v obtok izdajatelj, je to bianko menica, če pa je izdal blanket 
akceptant, je to bianko akcept. Bianko akcept je v bistvu podpis akceptanta na menici, ki ji 
še manjkajo bistvene sestavine. 
 
Pooblastilo za izpolnitev bianko menice je pisno in ga izda izdajatelj bianko menice ali 
bianko meničnega akcepta. Vsebuje navodilo za izpolnitev in predložitev bianko menice v 
izplačilo. Običajno določa, kdo lahko bianko menico izpolni, kako se izračuna znesek in 
kako se ugotovi in označi dospelost menice. 
 
Bianko menica in bianko akcept še nimata pravnega učinka in pravne narave menice, zato 
se lahko prenašata s cesijo hkrati s prenosom pooblastila za izpolnitev in ne z indosiranjem. 

 

2.3.6.3. Ugovori meničnega dolžnika  
 
Menično pravo pozna dve osnovni kategoriji ugovorov: 

- absolutne22, ki jih menični dolžnik lahko uveljavlja nasproti vsakemu meničnemu 
upniku (ugovori, ki se običajno nanašajo na pravno veljavnost menične listine kot 
strogo formalnega vrednostnega papirja); 

                                                 
21 Uniform Commercial Code 
22 Ugovori in rem. 
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- personalne23, ki jih menični dolžnik lahko uveljavlja samo nasproti določenim 
meničnim upnikom (ugovori nasproti tistemu meničnemu upniku, nasproti kateremu 
taki ugovori dejansko obstajajo). 

 
V veljavi je pravilo, da lahko menični dolžnik vedno ugovarja prvemu neposrednemu 
meničnemu upniku, da je ta izpolnil menico v nasprotju s pooblastilom. Tak ugovor je 
personalno-pravne narave in velja le med udeležencema, to je neposredno med meničnim 
dolžnikom in prvim meničnim upnikom, kateremu je bilo izdano pooblastilo za izpolnitev 
bianko menice.  
 
Enako pa lahko kakor prvemu meničnemu upniku, menični dolžnik ugovarja novemu 
meničnemu upniku, da je ta izpolnil menico v nasprotju s pooblastilom, če je šlo za prenos 
s cesijo, skupaj s prenosom pooblastila za izpolnitev.   
 
Ko pa je bianko menica izpolnjena in dana v obtok z indosiranjem, tak ugovor novemu 
imetniku menice24 (indosatarju) ni dopusten, saj menična obveza postane abstraktne narave. 
 
V poslovni praksi se menica, ki ne gre v cirkulacijo, torej ni indosirana v korist tretje osebe, 
največkrat napačno ocenjuje kot varen in abstrakten instrument zavarovanja plačila. Pri tem 
pa se zaradi nepoznavanja problematike pozabi, da so možni ugovori in personam vedno, 
kadar gre za neposredno razmerje strank iz osnovnega posla. 

 
2.3.7. Denarni depozit  

 
Za upravičenca je najidealneje, če lahko doseže, da dolžnik deponira pri tretji osebi znesek 
(namensko vezan depozit s pooblastilom za uporabo), ki je namenjen poplačilu 
upravičenca, če bo dolžnik osnovno obveznost prekršil. Je popolnoma varna oblika 
zavarovanja za upravičenca iz zavarovanja, ki je sprejemljiva alternativa glede na bančno 
garancijo, standby akreditiv ali kavcijsko zavarovanje. Kljub temu, da se take varščine v 
poslovanju uporabljajo, je očitno, da gre za zelo drag način zavarovanja za dolžnika. 
Dolžnik je namreč ob uporabo svojega denarja ves čas trajanja posla. Problem je predvsem 
v tem, ker takšna rešitev močno obremenjuje denarni tok in veže sredstva, kar ima 
posledice za likvidnost dolžnika.  

 
2.3.8. Ostali finan čno-pravni instrumenti zavarovanja                                

 
V okviru uporabljivosti bi se lahko odločili tudi za sledeče instrumente zavarovanja 
pogodbenih obveznosti:  
 
� bančni ček – njegove značilnosti so: 
                                                 
23 Ugovori in personam. 
24 Bona fidae – dobrovernemu imetniku pravice. 
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- izda ga banka; 
- glasi se na določeno osebo; 
- ni ga možno preklicati; 
- rok za predložitev je 6 mesecev. 

 
 � zastava terjatev: 

- terjatev se zastavi s pogodbo, s katero zastavitelj zastavlja zastavnemu upniku 
določeno terjatev tako, da se bo lahko iz nje poplačal; 

- zastavitelj izroči zastavnemu upniku originalno listino, iz katere izhaja terjatev z 
navedbo na njej, da je terjatev zastavljena v korist zastavnega upnika; 

- pridobiti je potrebno izjavo dolžnika iz zastavljene terjatve, da je z zastavo 
seznanjen. 

 
� zastava pričakovanih denarnih prilivov: 

- zastavna pravica na pričakovanih denarnih prilivih. 

 

3. BANČNE GARANCIJE V DOMAČI IN MEDNARODNI POSLOVNI PRAKSI 
 
V nadaljevanju magistrskega dela bom podal krajšo predstavitev glavnih značilnosti bančne 
garancije »na poziv«. Tematika bančnih garancij bo prikazana le toliko, da bo bralec lažje 
sledil osrednji temi magistrskega dela, standby akreditivu. Podrobneje o bančnih garancijah 
lahko preberete v mojem specialističnem delu, kjer je ta tematika natančno prikazana25. 
 
Bančna garancija je pogodba med dvema strankama, imenovanima banka-garant in 
upravičenec in ta pogodba je neodvisna od drugih pogodb, ki se nanašajo na posel. Je pa ta 
pogodba del večstranske povezanosti, v kateri obstajata tudi odnosa med nalogodajalcem in 
upravičencem (temeljna pogodba), ter nalogodajalcem in banko garantom (pogodba o kritju). 
Bančna garancija brez te povezanosti (brez nastanka ostalih dveh pogodb) ne bi mogla nastati. 
Kljub jasni razmejenosti teh odnosov pa ti odnosi imajo vpliv drug na drugega (Bertrams, 2004, 
str. 15).    
 
V pravni teoriji in bančni praksi najdemo tudi opredelitev, da bančna garancija pomeni 
enostransko pogodbo med banko kot garantom in upnikom kot upravičencem po garanciji, 
s katero se banka obveže, da mu bo izplačala določen znesek, v primeru, če glavni dolžnik 
ne bi izpolnil svojih obveznosti (Kleiner, 1988, str. 10).  
 
Bančna garancija pomeni nepreklicno, samostojno obveznost banke-garanta nasproti 
upravičencu po garanciji, da mu bo v primeru nalogodajalčeve neizpolnjene pogodbene 
obveznosti plačala določen znesek na prvi poziv. Obveznost garanta torej ni odvisna od 
obstoja obveznosti dolžnika iz temeljne pogodbe, odvisna je torej zgolj od vsebine 
                                                 
25 Štajner Samo: Bančne garancije v postopku javnega naročanja. Specialistično delo. Ljubljana : Ekonomska 
fakulteta, 2006. 116 str. 
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garancije, zato govorimo o nevezanosti (neakcesornosti) garancije na temeljni posel (Čas 
Markovič, 2002, str. 46).  
 
Zavarovanje in značaj škodnega nadomestila sta prepoznavna znaka za zavarovanje, ki ga 
nudi zavarovalnica. Zavarovalnica namreč sama preverja vrsto in višino škode in nato 
izplača ustrezno vsoto denarja, medtem ko banka-garant ne preverja nastale škode. Ko so 
garancijski pogoji izpolnjeni, banka izplača garancijski znesek upravičencu neodvisno od 
dejanske višine škode in se šele nato poplača pri nalogodajalcu za izstavljeno garancijo. 
Podlaga za vse garancijske primere je pogodba o temeljnem poslu. Z bančno garancijo 
lahko zavarujemo izpolnitev vsake pogodbe, če le nima protipravne vsebine.  
 
Vsaka pogodbena stranka iz temeljnega posla ima možnost samostojne civilno pravne tožbe 
nasproti drugemu, če meni, da upnik neupravičeno zahteva unovčitev garancije. Toda 
najpomembnejše načelo garancijskega poslovanja je: »najprej plačajte, nato 
izpodbijajte«26. Upravičenec naj bi imel zavarovanje za kritje morebitno nastale škode, in 
sicer brez vnaprejšnjih sodnih postopkov in drugega dokazovanja. 
 
Treba pa je poudariti, da so interesi strank v poslu izdaje garancije popolnoma nasprotni. 
Medtem ko si upravičenec želi, da je obveza garanta plačljiva takoj, na prvi poziv, ter da so 
pri uveljavljanju plačila po garanciji izključeni ugovori nasprotne pogodbene stranke, si 
nalogodajalec za odprtje garancije, nasprotno želi, da bi imel možnost uveljavljanja 
ugovorov na podlagi osnovnega posla in s tem možnost odložitve izplačila po garanciji. 

 

3.1. PRAVNI VIRI 
 
I. Nacionalno pravo: 
 

- Zakon o obligacijskih razmerjih – ZOR (1978); 
- Obligacijski zakonik – OZ (2001); 

- Zakon o javnih naročilih – ZJN-1 (2000); 
- Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj, s katerim ponudnik zavaruje izpolnitev 

svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (2004). 
 
Bertrams navaja (2004, str. 35), da večina držav nima posebej urejenih neodvisnih garancij. 
Samo peščica  držav ima zakone na tem področju. Če jih naštejemo, so to naslednje države: 
Republika Češka, Jugoslavija (s prehodnimi in končnimi določbami v Obligacijskem 
zakoniku Republike Slovenije (2001) je določeno, da zakonske rešitve o bančnih garancijah 
iz jugoslovanskega Zakona o obligacijskih razmerjih veljajo do nadaljnjega tudi pri nas27), 
Bahrajn, Kuvajt, Irak in Jemen. 
 

                                                 
26 Pay first-argue later  (erst zahlen, dann prozessieren) (Falatov, 1996, str. 11). 
27 Podrobneje bom zakonsko podlago za bančne garancije v Republiki Sloveniji prikazal v nadaljevanju tega 
poglavja. 
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II. Konvencijsko pravo: 
 

- Konvencija ZN o samostojnih garancijah in standby akreditivih (New York, 1995). 
 
III. Pravila, kodificirana v okviru Mednarodne trgovinske zbornice: 
 

- Enotna pravila za pogodbene garancije – EPPG (MTZ Pariz, 1978); 
- Enotna pravila za garancije na poziv – EPGP (MTZ Pariz, 1992); 
- Enotna pravila za dokumentarne akreditive – EPO 500 (MTZ Pariz, 1993)28; 
- Enotna pravila za standby akreditive – ISP/98 (MTZ Pariz, 1998). 

 
IV. Organizacije, ki so povzele pravila Mednarodne trgovinske zbornice: 
 

- Enotna listina za garancije držav OHADA (1998); 
- Svetovna banka (2003); 
- FIDIC priporočila (1999). 

 
3.1.1. Nacionalno pravo  

 
Republika Slovenija je z osamosvojitvijo v svoj pravni red prevzela iz bivše države Zakon 
o obligacijskih razmerjih (ZOR), ki je začel veljati s 01.10.1978. Prevzela ni le tistih 
določb, ki so nasprotovale pravnemu redu Republike Slovenije. V principu ZOR (1978) ni 
bil problematičen, razen nekaj norm, ki so bile podrejene družbeni ureditvi v prejšnji državi 
(socialistična ureditev, družbena lastnina in samoupravljanje ter še nekaj obrobnih 
vprašanj).  
 
S 01.01.2002 pa je v Republiki Sloveniji pričel veljati Obligacijski zakonik (OZ, 2001). Z 
njegovo uveljavitvijo je ZOR (1978) prenehal veljati, vendar ne v celoti. OZ (2001) namreč 
ni v celoti pokril vseh področij, ki so bila urejena v ZOR (1978). Tako OZ (2001) v svojih 
prehodnih in končnih določbah, v 1061. členu določa, da se določbe nekaterih poglavij iz 
ZOR (1978), do izdaje ustreznih predpisov, še naprej smiselno uporabljajo kot republiški 
predpisi.  
 
V ta del ZOR-a (1978), ki je še vedno v uporabi v Republiki Sloveniji, spada tudi področje 
bančnih garancij, ki so bile urejene v XXXVIII. poglavju, od 1083. pa do 1087. člena.  
 

• V 1083. členu ZOR-a (1978) je v drugi točki predpisana pisna obličnost garancije, kot 
pogoj njene veljavnosti.  
 
• V 1084. členu je zapisano, da je garancija vedno denarna obveznost, četudi se garantira 
za nedenarno obveznost.  
 

                                                 
28 V pripravi je šesta revizija pravil EPO-600. Več o tem v nadaljevanju magistrskega dela. 
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• V 1085. členu je urejena potrditev garancije (t.i. supergarancija), ki predvideva 
neposredno razmerje med upravičencem in supergarantom (solidarna obveza 
supergaranta), kar omogoča upravičencu uveljavljanje zahtevka bodisi pri banki garantu, 
bodisi pri supergarantu, ki je prevzel garancijo za garantovo zavezo. Mednarodna bančna 
praksa, EPGP in judikatura takšne oblike konfirmacije s solidarno obvezo supergaranta 
ne poznajo. EPGP poznajo izraz protigarancija, ki je pojasnjen v 2.c členu. Smiselno pa 
gre za garancijo, ki  jo protigarant odpre garantu, ki je prevzel obveznost glede na 
upravičenca, ker je pač iz določenih razlogov ni mogel sam protigarant, ki je prejel 
naročilo za odprtje garancije s strani naročnika garancije.  
 
• V 1086. členu ZOR-a (1978) je predpisano, da lahko upravičenec svoje pravice iz 
garancije odstopi tretjemu, če hkrati prenese na tretjega tudi svoje obveznosti v zvezi z 
zavarovano terjatvijo. Po EPGP to ni možno, saj je v 4. členu določeno, da so vse 
garancije neprenosljive, razen če se v besedilu garancije to izrecno dovoli. Omogoča pa ta 
člen, da upravičenec v korist tretjega prenese zneske, do katerih je ali pa bo postal 
upravičen na podlagi garancije. 
 
• V 1087. členu so določbe o abstraktni obveznosti banke garanta glede na upravičenca, 
potem določba o kritnem razmerju med garantom in naročnikom garancije in pa določba, 
ki je smiselno enaka ureditvi pri EPGP, ki predvideva najprej plačilo, potem pa reševanje 
morebitnih sporov  med naročnikom garancije in upravičencem, če bi ta zahteval izplačilo 
neupravičeno (pay first-argue later). 

 
Mednarodna bančna praksa, MTZ in judikatura se je pričela intenzivneje ukvarjati z 
institutom bančne garancije šele kasneje po sprejemu ZOR-a (1978) in zato so tudi rešitve 
drugačne (Falatov, 1996, str. 8). To seveda kaže na neusklajenost slovenske zakonodaje z 
mednarodno prakso, kar bi bilo potrebno čim prej odpraviti. Najbolj smiselno bi bilo, da bi 
zakonodajalec preklical uporabo določb iz ZOR-a (1978), hkrati pa ne bi sprejel nove 
zakonske ureditve, ampak bi to problematiko prepustil, da se ureja s pomočjo pravil MTZ, 
tako kot ima to urejeno večina ostalih držav.  
 
Do sedaj je Republika Slovenija samostojno uredila edino garancije, ki so v uporabi pri 
zavarovanjih v postopkih javnega naročanja in so urejene v Pravilniku o vrstah finančnih 
zavarovanj, s katerim ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje 
javnega naročila (2004). 

 
3.1.2. Pravila, kodificirana v okviru MTZ  

 
Bančne garancije praviloma niso urejene v zakonodajah posameznih držav. Pogodba o 
garanciji, ki je sklenjena med banko - garantom in upravičencem po garanciji, se v 
pravni literaturi šteje kot pogodba sui generis (Falatov, 1996, str. 7). 
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Mednarodna trgovinska zbornica (MTZ), s sedežem v Parizu, je svetovna poslovna 
organizacija, ki pospešuje odprto tržno gospodarstvo in daje predloge za odpravo ovir 
pri mednarodnem poslovanju. Organizacija združenih narodov (OZN)29 ji je podelila 
najvišji posvetovalni položaj v okviru njenih teles in agencij. MTZ sodeluje tudi s 
Svetovno trgovinsko organizacijo (STO)30 in drugimi mednarodnimi organizacijami. 
V svoje delo vključuje eksperte iz svetovne poslovne skupnosti, ki zavzemajo stališča 
do vrste vprašanj s področja mednarodnega trgovanja in investicij, finančnih storitev, 
informacijskih tehnologij, poslovne etike, okolja, transporta, konkurenčnega prava, 
intelektualne lastnine, itd … MTZ pripravlja standarde mednarodnih pogodb in izdaja 
vrsto publikacij, zlasti s področja mednarodnih plačilnih instrumentov. To področje 
pokriva Komisija MTZ za bančno prakso in tehniko. Mednarodna arbitraža MTZ ima 
vodilno vlogo v svetu. MTZ deluje kot združenje nacionalnih odborov iz 84 držav.  
 
Nacionalni odbor MTZ za Slovenijo so leta 2001 ustanovili Gospodarska zbornica 
Slovenije, Združenje bank Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije. V okviru 
slednjega deluje Odbor za dokumentarne bančne posle31, ki predstavlja vez s Komisijo 
MTZ za bančno tehniko in prakso. Njegova vloga je tudi v promoviranju in 
intenziviranju uporabe EPGP (MTZ publikacija št. 458). 
 
Omenjena MTZ je do sedaj na področju oblikovanja pravil o garancijah naredila 
največ. 
 
Leta 1978 je MTZ izdala Enotna pravila za pogodbene garancije - Uniform Rules for 
Contract Guarantees32, MTZ publikacija št. 325 (Falatov, 1996, str. 3). Ta pravila 
urejajo tri vrste pogodbenih garancij, in sicer garancijo za udeležbo na licitaciji, 
garancijo za vračilo predujma in garancijo za dobro izvedbo del.  
 
MTZ je v svojem prizadevanju, da kodificira dobre bančne poslovne običaje na 
področju bančnih garancij, plačljivih na »prvi poziv«, leta 1992 sprejela in priporočila 
bančni praksi v uporabo Enotna pravila za garancije na poziv -  Uniform Rules for 
Demand Guarantees33, MTZ publikacija št. 458 (Falatov, 1996, str. 4). Namenjena so 
uporabi garancij, izdanih iz naslova samostojne in abstraktne obveznosti banke, ne pa 
garancij, izdanih iz naslova poroštva ali kakšne druge akcesorne obveznosti izdajatelja 
garancije. 

 

                                                 
29 United Nations (UN) 
30 World Trade Organization (WTO) 
31 Po osamosvojitvi Slovenije, leta 1991, je bil v okviru Združenja bank Slovenije ustanovljen Odbor za 
plačilni promet s tujino, ki se je leta 2003 preimenoval v Odbor za dokumentarne bančne posle. 
32 EPPG (URCG) 
33 EPGP (URDG) (Affaki v svojem delu navaja (2001, str. 147), da so pravila prevedena v 17 različnih 
jezikov: arabščina, bolgarščina, kitajščina, hrvaščina, danščina, angleščina, finščina, francoščina, nemščina, 
italijanščina, japonščina, poljščina, ruščina, španščina, švedščina, turščina in slovenščina). 
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3.2. PRAVNI NASLOV, PO KATEREM BANKA IZDA GARANCIJO  
 
Falatov našteva (1996, str. 2), da lahko banka-garant svojo plačilno obvezo po izdani 
garanciji prevzema običajno iz enega naslednjih pravnih naslovov: 

- iz naslova poroštva; 
- iz naslova garancije, plačljive »na prvi poziv«; 
- iz naslova izdaje standby akreditiva; 
- iz naslova meničnega akcepta; 
- iz naslova meničnega avala; 
- iz naslova meničnega indosamenta; 
- iz naslova izdaje lastne menice34. 

 

3.3. PRAVNA RAZMERJA PRI POSLU IZDAJE GARANCIJE 
 
Pri garancijskem poslu sodelujejo tri stranke, in sicer nalogodajalec oziroma naročnik bančne 
garancije, upravičenec iz garancije in banka – garant.  
 

1. Nalogodajalec oziroma naročnik bančne garancije je stranka, na katerega zahtevo se 
garancija izda. Nalogodajalec se tako svojemu pogodbenemu partnerju obveže, da bo za 
izpolnitev njegovih obveznosti jamčila banka.  

2. Upravičenec iz garancije oziroma uporabnik je upnik, ki je povsem zavarovan v 
primeru, da dolžnik (nalogodajalec) ne izpolni svojih obveznosti na dogovorjen način. 
V tem primeru, da nalogodajalec ne izpolni dogovorjenih obveznosti, lahko zahteva od 
garanta izpolnitev obveznosti, ki so prevzete z bančno garancijo.  

3. Banka-garant je stranka, ki garantira, da bo nalogodajalec za garancijo izpolnil 
dogovorjene obveznosti iz osnovne pogodbe. V nasprotnem primeru bo banka plačala 
upravičencu določen znesek, največ do višine garancijskega zneska, za nadomestitev 
nastale škode. Znesek, ki ga banka izplača, je določen v garanciji. S tem je v primeru 
neizpolnitve pogodbenih obveznosti zmanjšana nevarnost tveganja za oba udeleženca 
osnovnega posla. Izdaja bančnih garancij je za banko donosen posel. 

 
Pri bančni garancijah imamo ne glede na vrsto bančnih garancij tri temeljne vrste pravnih 
odnosov (Bertrams, 2004, str. 15):  

- odnos med dolžnikom in upnikom iz osnovnega posla; 
- odnos med dolžnikom (nalogodajalcem) in banko, ki je garancijo izdala in 
- odnos med banko, ki je garancijo izdala, in upravičencem po garanciji. 

 

 

 

                                                 
34 V angloameriški pravni praksi »Promissory Note«. 
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3.3.1. Pravno razmerje med dolžnikom in upnikom iz osnovnega posla  

 
V osnovni pogodbi pogodbeni stranki določita, kdo je upravičenec po garanciji in kdo 
nalogodajalec pri banki-garantu za garancijo. Določita vsebino, vrsto garancije in pogoje, ki 
bodo banko obvezali k izpolnitvi garancijske obveze. Vse zahtevke, ki se navezujejo na banko 
in bančno garancijo, morata pogodbeni stranki navesti v tako imenovani finančni klavzuli  
osnovne pogodbe. S tem je odpravljen vsakršen dvom o vsebini, pogojih, dokumentih in 
pravnih učinkih bančne garancije. Finančna klavzula je pomembna sestavina osnovnega 
dogovora. Navadno stranki besedilo garancije formulirata že ob sklepanju pogodbe v posebnih 
dodatkih k pogodbi. Ko banka izda garancijo upravičencu, preneha dolžnikova obveznost po 
pogodbi, ki se nanaša na izdajo garancije. 

 
3.3.2. Pravno razmerje med nalogodajalcem in banko- garantom  

 
Razmerje, ki nastane med nalogodajalcem za izstavitev bančne garancije in banko garantom, 
imenujemo kritno razmerje  in nastane s pogodbo o izdaji garancije. Nalogodajalec lahko 
sklene garancijsko pogodbo z banko ali kakšno drugo finančno ustanovo in na njeni podlagi 
banki izda nalog za izdajo garancije. Banka izda garancijo v svojem imenu in za tuj račun pod 
pogoji, navedenimi v nalogu. Znotraj tega pogodbenega pravnega razmerja se bodo oblikovali 
tudi vsi pogoji, pod katerimi je banka pripravljena izdati garancijo. 

 
3.3.3. Pravno razmerje med banko-garantom in upravi čencem po garanciji  

 
Razmerje, ki nastane med banko-garantom in upravičencem, navedenim v izdani garanciji, 
imenujemo valutno razmerje. 
 
Pravno razmerje med banko garantom in upravičencem po garanciji nastane, ko banka-garant, 
upravičencu po garanciji garancijo dostavi in ga s tem obvesti, da je garancijo izdala v njegovo 
korist. Upravičenec po garanciji lahko garancijo unovči pod pogoji in v roku veljavnosti, ki so 
navedeni v garanciji. Šteje se, da je upravičenec garancijo sprejel, če ni podal nobenih 
ugovorov. 

 

3.4. VRSTE GARANCIJ GLEDE NA VSEBINO TVEGANJA, KI GA GARANCIJA 
KRIJE 
 

3.4.1. Garancija za resnost ponudbe  

 
Garancijo za resnost ponudbe35 izdajo banke upravičencem po garanciji na zahtevo 
nalogodajalca, za sodelovanje na domačih in mednarodnih javnih razpisih. Krije tveganja: 

                                                 
35 Ang. Bid bond, Tender guarantee, nem. Bietungsgarantie, fra. Garantie de participation. 
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- spremembe ali umika ponudbe; 
- nepodpisa pogodbe s strani ponudnika; 
- neizročitve garancije za dobro izvršitev posla. 

 
Bančna garancija za resnost ponudbe zamenjuje običajno kavcijo pri udeležitvi na razpisu 
za najboljšega ponudnika za izvedbo del. Naročnik pri postopkih javnega naročanja jo 
zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Če ponudnik te 
garancije ne predloži, se šteje njegova ponudba kot nepopolna in se obvezno izloči iz 
nadaljnjega postopka. Če garancija ni predložena, je to namreč opozorilo naročniku o 
slabem finančnem stanju ponudnika, ki je eno najpomembnejših meril za ugotavljanje 
sposobnosti ponudnika za izvedbo javnega naročila.  Navadno ima taka garancija klavzulo 
»na prvi poziv«. Trajanje garancije je 30 dni po datumu, ki je določen za izdajo sklepa o 
izbiri najugodnejšega ponudnika. Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku trajanja 
te garancije sklene pogodbo in izroči tudi garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. Po svojem namenu in vsebini krije povračilo škode in tveganje, ki mu je 
izpostavljen naročnik, če bi bila ponudnikova ponudba izbrana kot najprimernejša, 
ponudnik pa pogodbe ne bi hotel skleniti (dvig cene, devalvacija valute, zmotna kalkulacija, 
itd …), ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog (razen v primeru, da je 
razlog na naročnikovi strani). V takem primeru je naročnik upravičen zahtevati plačilo 
zneska, navedenega v garanciji, ponavadi od 1% do 5% vrednosti predvidenega posla. 

 
3.4.2. Garancija za dobro izvršitev posla  

 
Bertrams navaja (2004, str. 39), da se ta vrsta garancije najpogosteje uporablja med vsemi. 
Izdana garancija za dobro izvršitev posla36 krije tveganje oziroma garantira upravičencu 
plačilo v garanciji določenega zneska v primeru: 

- da ponudnik pogodbenih obveznosti ne bi izvršil; 
- da ponudnik pogodbenih obveznosti ne bi izvršil pravočasno; 
- da ponudnik pogodbenih obveznosti ne bi izvršil pravilno. 

 
Naročnik pri javnih naročilih mora finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti zahtevati37, ponavadi v višini od 5% do 10% od vrednosti pogodbe, pri čemer je 
potrebno upoštevati rok trajanja izvedbe posla. Ponudnik mora bančno garancijo izročiti 
naročniku običajno najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe, ki se sklepa z 
odložnim pogojem. To pomeni, da postane pogodba veljavna šele s predložitvijo garancije 
za dobro izvedbo posla. 
 
Garancija za dobro izvršitev posla se v praksi pojavlja v dveh oblikah:  

                                                 
36 Ang. Performance bond, nem. Vertragserfullungsgarantie, fra. Garantie d'execution. 
37 Pri tem je potrebno upoštevati v zvezi z javnimi razpisi zakonsko določene zneske, ki so predpisani v 
Zakonu o izvrševanju proračuna RS za tekoče leto, nad katerimi je bančna garancija ali ekvivalentno 
zavarovanje pri zavarovalnici obvezna oblika zavarovanja. Pod mejo teh zneskov pa lahko naročnik, če želi, 
zahteva tudi katerega od drugih instrumentov finančnega zavarovanja. 
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Garancija za dobavo blaga krije kupcu tveganje in povračilo škode, če prodajalec blaga 
ne bi dobavil ali ga ne bi dobavil pravočasno (Falatov, 1996, str. 24). Poudariti je 
potrebno, da ta vrsta garancije ne krije škode, ki bi utegnila nastati, če prodajalec dobavi 
blago kupcu neustrezne kvalitete. 
Garancija za izvedbo storitve običajno zavaruje naročnika investicijskih del. Tudi ta 
vrsta garancije ne krije tveganj in povračila škode, ki bi utegnila nastati pri naročniku 
zaradi odgovornosti izvajalca iz naslova jamstva za napake (Falatov, 1996, str. 24). 
 

Garancija mora veljati vsaj še en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Naročnik 
v pogodbi opredeli, kaj je dokončna izdelava oz. dobava. To je lahko glede na vsebino 
pravnega posla montaža, zagon, preizkusno delovanje, komisijski pregled, naknadno 
odpravljanje napak, vendar še pred dokončno primopredajo, ipd. Če se med trajanjem 
izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga, gradbenega dela ali 
storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oz. podaljšati 
njena veljavnost. 

 
3.4.3. Garancija za odpravo napak  

 
Garancijo za odpravo napak38 se običajno zahteva v primerih, kjer predmet pogodbe 
zahteva še garancijo za brezhibno delovanje. Izvajalec jo izroči naročniku ob primopredaji, 
kajti brez nje primopredaja ni opravljena. Rok trajanja garancije je za en dan daljši, kot je 
garancijski rok, ki je določen v pogodbi. 
 
Ta garancija krije kupcu tveganje in možnost hitrega plačila odškodnine, v tistih primerih, 
ko le ta pravočasno in pravilno reklamira kvalitativne napake, ter pozove prodajalca ali 
izvajalca, naj napake odpravi (ali zahteva znižanje cene), on pa tega ne stori. Kupec lahko 
odpravo napak na dobaviteljevem blagu ali izvršenih storitvah opravi s pomočjo tretje 
osebe, stroške in škodo, ki so mu s tem nastali, pa krije z unovčitvijo  ustreznega zneska po 
omenjeni garanciji. Ta garancija znaša v praksi običajno od 5 do 10% pogodbene vrednosti. 
Garancija za odpravo napak torej zavaruje zahtevke kupca iz naslova morebitnih napak na 
blagu ali opravljeni storitvi, v garancijski dobi, ki se pojavijo šele po prevzemu blaga. 

 
3.4.4. Garancija za vra čilo avansa  

 
Garancija za vračilo avansa39 je običajna pri pogodbah o dobavi blaga, ki se izdeluje po 
naročilu, oziroma investicijskih projektih »na ključ«, kakor tudi pri prodaji blaga na kredit, 
kjer se del vrednosti blaga plača ob podpisu pogodbe, del ob dobavi blaga, za preostanek pa 
prodajalec kupca srednjeročno kreditira (Falatov, 1996, str. 21).  Znesek dogovorjenega 
avansa v praksi običajno znaša do 30% pogodbene vrednosti. Garancijo za vračilo avansa 
zahteva kupec, kadar se želi zavarovati pred izgubo plačanega predplačila, če prodajalec ne 
                                                 
38 Ang. Maintenance (or Warranty) guarantee, nem. Gewahrleistungsgarantie, fra. Garantie de bonne fin. 
39 Ang. Repayment (or Advance payment) guarantee, nem. Anzahlungsgarantie, fra. Garantie d'acompte. 



     30 
 

bi izpolnil pogodbenih obveznosti, npr. če ne bi odpravil blaga, za katerega je prejel avans, 
oziroma če ne bi začel z izvajanjem dogovorjenih del. Veljavnost avansne garancije je 
običajno izenačena s pogodbenim rokom, ki je določen za izpolnitev obveznosti prodajalca 
in podaljšanjem za rok uveljavljanja zahteve za plačilo po garanciji. Garancija za vračilo 
avansa pogosto vsebuje redukcijsko klavzulo, s katero je predvideno, kako se garancija 
zmanjšuje, če gre recimo za delne dobave ali delne izvedbe del. (Bertrams, 2004, str. 41). 
 
Falatov navaja (1996, str. 22), da ima garancija za vračilo avansa posebnosti: 

- njena veljavnost nastopi po plačilu avansnega zneska s strani upravičenca iz 
garancije v korist nalogodajalca za izdajo garancije; 

- vsebuje redukcijsko klavzulo, to pa pomeni, da se obveza banke po garanciji znižuje 
pro rata z vrednostjo vsakokratne dobave blaga, oziroma vsakokratno situacijo 
opravljenih investicijskih del. 

 
3.4.5. Garancija za sprostitev zadržanih zneskov  

 
Garancija za sprostitev zadržanih zneskov40 se v praksi uporablja na področju investicijskih 
del. Pogodbe o izvajanju investicijskih del običajno predvidevajo, da je naročnik upravičen 
zadržati plačilo 5-10% vrednosti opravljenih del do izteka dogovorjenega garancijskega 
roka. Zadržani zneski se izvajalcu plačajo po predložitvi omenjene garancije. Garancija za 
sprostitev zadržanih zneskov po svoji vsebini nadomešča garancijo za odpravo napak 
(Falatov, 1996, str. 25). 

 
3.4.6. Plačilna garancija  

 
V praksi lahko prodajalec/izvajalec plačilo kupnine ali plačilo opravljenih storitev 
učinkovito zavaruje le z ustreznim akreditivom ali pa z ustrezno plačilno garancijo41 
(slednjo se lahko nadomesti z ustreznim standby akreditivom). V obeh primerih banka 
prevzame abstraktno in od osnovnega posla ločeno nepreklicno obvezo, da bo upravičencu 
plačala določen znesek, ob pogojih, ki so navedeni v akreditivu oziroma bančni garanciji. 
Ta vrsta garancije je v praksi skoraj vedno formulirana s klavzulo plačljivosti »na prvi 
poziv«. Pri unovčevanju garancije se pogosto zahteva dokazila o izvršeni dobavi, kot so 
npr.: kopija fakture, odpremnega dokumenta, itd … 
 
Bertrams navaja (2004, str. 43), da se povpraševanje po plačilnih garancijah (ali ustreznih 
standby akreditivih), ki zavarujejo plačila pri prodajnih poslih, povečuje in to na račun 
tradicionalnega dokumentarnega akreditiva. Glavna razlika med njima je, da je 
dokumentarni akreditiv prvenstveno namenjen plačevanju, medtem ko je plačilna garancija 
namenjena zavarovanju plačila s strani kupca in se uporabi v primeru, ko kupec ne bi 
plačal. Glavni razlog za porast povpraševanja po plačilnih garancijah in ustreznih standby 

                                                 
40 Ang. Retention money guarantee. 
41 Ang. Payment guarantee, nem. Zahlungsgarantie, fra. Garantie de payement. 
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akreditivih Bertrams vidi predvsem v stroških, ki so pri garanciji nižji kot pa pri izdaji 
dokumentarnega akreditiva. 

 
3.4.7. Konosmanska garancija  

 
Običajno se konosmanska garancija42 uporablja v primerih, ko pri prekomorski kupoprodaji 
ladja z blagom prispe v namembno luko pred dospetjem finančnih in transportnih 
dokumentov v banko. Ker ladjar izdaja blago praviloma le legitimiranemu upravičencu, ki 
predloži vse izvode originalov nakladnice – konosamenta, je poslovna praksa zaradi 
hitrejšega razpolaganja z blagom uvedla konosamentsko garancijo. Z izdajo take garancije 
ladjarju, ki se glasi na polno vrednost blaga, navedenega v fakturi, in količino v 
konosamentu, se banka glede na ladjarja obvezuje, da mu bo do višine garantnega zneska 
povrnila vso škodo, ki bi jo ladjar utrpel, ker je blago izročil notificiranemu prejemniku 
blaga brez predložitve vseh originalov konosamenta. 

 
3.4.8. Carinska garancija  

 
Če želi podjetje ali posameznik razstaviti blago v drugi državi (začasen izvoz blaga na 
sejme v tujino), ali recimo želi podjetnik začasno uvoziti gradbeno opremo za določen 
projekt (začasen uvoz gradbene mehanizacije), se lahko izogne plačilu carinskih dajatev 
tako, da carinski dolg zavaruje s carinsko garancijo43. Če v predvidenem času blago ali 
oprema ne zapusti države, lahko carinski organ unovči garancijo. 

 
3.4.9. Sodna garancija  

 
V svetu ni redkost, da tožnik doseže sodno zaplembo sredstev (npr. zemljiško posest ali 
bančne račune) toženega, dokler ni končan sodni postopek med strankama. Ta zamrznitev 
sredstev seveda ovira toženega v njegovem poslovanju, saj izgubi pravico trgovanja ali 
prodaje zaseženega blaga. Da se izogne blokadi sredstev, ponudi toženi garancijo, ki jo 
imenujemo sodna garancija44. Ta garancija se lahko unovči šele po izdani arbitražni odločbi 
ali sodbi sodišča v korist tožitelja, in sicer v znesku, ki je bil priznan v postopku, ali v 
vrednosti blaga, ki je bilo zaseženo.  

 

 
 
 

                                                 
42 Ang. Bill of lading guarantee, nem. Konnossementengarantie, fra. Garantie pour connaissement. 
43 Ang. Customs guarantee. 
44 Ang. Judicial guarantee. 
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3.5. GARANCIJE, PLAČLJIVE NA PRVI POZIV 
 
Klavzula »na prvi poziv« ali po vsebini podobne klavzule se razlagajo kot odpoved vsem 
ugovorom iz osnovnega posla, kot tudi odpoved predhodne sodne ali arbitražne 
intervencije45 (Falatov, 1996, str. 13). 
 
Bančne garancije, plačljive na prvi poziv, se v poslovni praksi pojavljajo v dveh različicah 
(Bertrams, 2004, str. 49): 

- nepogojne garancije, ki so plačljive samo proti predložitvi pisne zahteve 
upravičenca za plačilo (simple demand guarantees); 

- pogojne garancije, ki so plačljive ob predložitvi pisne zahteve upravičenca za 
plačilo, hkrati pa mora podati tudi pisno izjavo, da nalogodajalec ni izpolnil svoje 
pogodbene obveznosti46. Priložiti mora tudi dokumente, ki so navedeni v tekstu 
garancije. Takšnim garancijam rečemo dokumentarne garancije (documentary 
guarantees). 

 
Kadar je zahtevana izjava, da nalogodajalec ni izpolnil svoje obveznosti, se banka ne sme 
spuščati v ugotavljanje resničnosti takšne izjave, ki jo je podpisal upravičenec, ampak jo 
mora sprejeti, kot je predložena, seveda pod pogojem, da po zunanjem videzu takšna izjava 
ustreza pogojem, ki so navedeni v garanciji. 
 
Banka predložene dokumente kontrolira ob upoštevanju naslednjih meril (čl. 9 EPGP) 
(Falatov, 1996, str. 55-56): 

- banke so dolžne dokumente kontrolirati z razumno skrbnostjo47 (profesionalna 
skrbnost), ki se zahteva v bančnem poslovanju; 

- banka mora kontrolirati samo tiste dokumente, ki so v garanciji navedeni in 
predloženi banki; 

- zahtevo za plačilo in zahtevane dokumente je upravičenec dolžan predložiti banki-
garantu neposredno;  

- obveza banke, da zahtevo za plačilo in dokumente kontrolira, je omejena le na 
ugotavljanje, ali predložena zahteva in dokumenti po svojem zunanjem videzu 
izpolnjujejo pogoje, navedene v garanciji; 

- banka mora tudi ugotavljati, ali so predloženi dokumenti med seboj skladni. Če 
ugotovi, da niso, bo zahtevo za plačilo po garanciji zavrnila; 

- banka zavrne zahtevo za plačilo, če so ji predloženi dokumenti, ki ne izpolnjujejo 
pogojev, navedenih v garanciji. Upravičenec pa ima možnost, da v okviru roka 
veljavnosti garancije predloži nove dokumente. 

 

                                                 
45 OZ (2001) v svojem 1061. členu določa, da velja za slovensko področje še vedno 1087. člen ZOR-a (1978), 
v katerem je določba, ki je smiselno enaka ureditvi pri EPGP, ki najprej predvideva plačilo po garanciji, šele 
potem pa reševanje sporov med nalogodajalcem in upravičencem, če bi ta zahteval izplačilo neupravičeno. 
46 Ang. Statement of default. 
47 Ang. With reasonable care. 
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3.6. UVELJAVLJANJE PLAČILA PO GARANCIJI, KI SE PRESOJA PO EPGP 
 
Falatov navaja (1996, str. 51), da je v praksi uveljavljenih zahtev za plačilo po garanciji 
malo, manj kot en odstotek vseh v praksi izdanih garancij. Če se garancija presoja po 
EPGP, mora upravičenec, ki želi uveljavljati plačilo po garanciji, banki-garantu, v skladu z 
določilom 20.a člena EPGP, pisno podati:  

- zahtevo za plačilo; 
- izjavo, da principal svoje obveznosti ni izpolnil, in tudi konkretno navedbo njegove 

neizpolnitve. 
  
Prav tako mora biti zahteva podana: 

- na pravem mestu, in sicer v kraju izstavitve bančne garancije (čl. 19 EPGP); 
- pravočasno pred iztekom roka veljavnosti (čl. 22 EPGP) (tveganje višje sile nosi 

upravičenec (čl. 13 EPGP), prav tako pa tudi ne šteje oddaja zahteve po pošti, 
veljavna je edino pravočasna predložitev na sedežu garanta). 

 
Obvestilo o tako podani pisni zahtevi bo banka-garant brez odlašanja dostavila 
nalogodajalcu za izdajo garancije. To dolžnost nalaga banki določilo 17. člena EPGP. 
Banka-garant mora takoj po prejemu zahteve za plačilo po garanciji ugotoviti, ali podana 
zahteva za plačilo nima formalnopravnih napak in tudi, ali je podana pravočasno. Banka 
mora še posebej ugotoviti (Falatov, 1996, str. 51-55):  

- Ali je zahtevo za plačilo podala oseba, ki je za tako dejanje aktivno legitimirana?  
- Ali je zahteva za plačilo podana pravilnemu adresatu po bančni garanciji? 
- Ali zahteva za plačilo izpolnjuje formalne zahteve?  
- Ali se zahteva za plačilo po garanciji nanaša na tisti osnovni posel, po katerem je 

bila garancija izdana?  
- Kateri dokumenti morajo biti priloženi zahtevi za plačilo?  

 
Oseba, ki je za uveljavljanje zahteve za plačilo po garanciji aktivno legitimirana, je 
upravičenec po garanciji, razen v primeru, ko je bil izvršen prenos pravice za uveljavljanje 
zahteve za plačilo po garanciji v korist tretje osebe v smislu določil 4. člena EPGP. Banka 
mora preveriti identiteto upravičenca, ki uveljavlja zahtevo za plačilo, in njegova 
pooblastila za podpis take zahteve. Ker se zahteva za plačilo po garanciji banki garantu 
običajno posreduje preko poslovne banke upravičenca, bo ta banki garantu na njeno prošnjo 
potrdila, da je zahtevo za plačilo podpisala oseba, ki je pri njej registrirana za podpisovanje 
v finančnih zadevah.  
 
Naslovnik zahteve za plačilo po bančni garanciji je banka, ki je garancijo izdala ali 
konfirmirala, ne glede na to, katera banka je izdajo garancije avizirala. Zahtevo za plačilo je 
potrebno predložiti tisti podružnici ali filiali banke, ki je tako garancijo izdala ali 
konfirmirala. Omenjeno je zlasti pomembno pri oceni vprašanja, ali je bila zahteva za 
plačilo podana pravočasno.  
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Zahteva za plačilo mora biti podana pisno. Prav tako se kot veljavna pisna oblika šteje 
sporočilo, dano v obliki telegrama, po teleksu ali telefaksu. Pri telekomunikacijskih 
sporočilih, podanih s teleksom, bo poslovna banka upravičenca običajno uporabljala teleks-
kodirano sporočilo ali sporočila v okviru sistema S.W.I.F.T.  
 
Zahteva za plačilo po garanciji se mora nanašati na tisti osnovni posel, ki se navaja v 
preambuli garancije. Zahteva za plačilo po garanciji se lahko nanaša samo na posel, na 
podlagi katerega je bila garancija izdana. Čeprav ni dolžnost upravičenca, da v zahtevi za 
plačilo po garanciji navaja, na kateri posel se njegova zahteva za plačilo nanaša, si banke v 
praksi pridržujejo pravico, da od upravičenca zahtevajo pisno potrditev, na kateri osnovni 
posel se njihova zahteva za plačilo nanaša.  
 
V primeru, ko gre za dokumentarno garancijo, bo banka izplačilo po garanciji zavrnila, če 
upravičenec poleg zahteve za plačilo48 ne predloži tudi izjave, da nasprotna pogodbena 
stran ni izpolnila svojih obveznosti49. V primeru, da je v garanciji navedeno, da se presoja 
po EPGP, mora upravičenec poleg zahteve za plačilo obvezno priložiti tudi konkretizirano 
izjavo, v kateri navaja, da nasprotna stran ni izpolnila svoje obveze, hkrati pa mora navesti 
tudi vsebino te neizpolnitve. 
 
Dvojna izjava je v veliko pomoč predvsem iz naslednjih razlogov, ko pride do  nestrinjanja 
o upravičenosti unovčitve garancije med naročnikom in upravičencem (Affaki, 2001, str. 
96): 
- upravičenec bo težko napisal izjavo, za katero ve, da je neresnična, razen, če je goljuf; 
- če upravičenec kljub temu poda neresnično izjavo, lahko naročnik to uporabi za 

dokazovanje, da gre za neresnico in prepreči izplačilo; 
- če do izplačila vseeno pride, lahko naročnik na sodišču zahteva vračilo plačanega 

zneska, takrat pa elementi osnovne pogodbe niso več izključeni. 
 
Če je v garanciji navedeno, da se presoja po EPGP, se je po pravilno vloženem zahtevku za 
plačilo po garanciji garant dolžen v razumnem roku (čl. 10.a EPGP) odločiti (od 
01.12.200250 v treh dneh), ali bo zahtevani znesek plačal, ali pa bo zahtevo za plačilo 
zavrnil. Če se je odločil za zavrnitev, mora o tem nemudoma obvestiti upravičenca. 
Obvestilo mora biti sporočeno preko telekomunikacijskih sredstev, če to ni mogoče, pa po 
drugi najhitrejši poti. Prav tako mora garant dati dokumente, predložene na osnovi 
garancije, upravičencu na razpolago (čl. 10.b EPGP). 

 
 
 

                                                 
48 Ang. Demand for payment. 
49 Ang. Statement of default. 
50 Sklep Komisije za bančno tehniko in prakso pri MTZ v Parizu. 
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3.7. VELJAVNOST GARANCIJE 
 
Veljavnost garancije je vnaprej določena, plačilo po garanciji lahko upravičenec pravno 
uveljavlja samo v roku, ki je določen v garancijski pogodbi. Garancija postane 
nepreklicna z dnem njene izdaje, če ni izrecno označeno, da je preklicna (čl. 5 EPGP). 
 
Rok pričetka veljavnosti (čl. 6 EPGP) bančne garancije se lahko določi:  

- z dnem njene izdaje; 
- s kasnejšim datumom, če tako določajo pogoji garancije. 

Medtem ko plačilna garancija stopi v veljavo z dnem njene izdaje, je pri drugih vrstah 
nastop veljavnosti odvisen od pogojev, ki so navedeni v garanciji (npr. avansna 
garancija stopi v veljavo z dnem plačila avansa). 
 
Rok izteka veljavnosti (čl. 22 EPGP) bančne garancije se lahko določi na več načinov. 
Običajno se rok veljavnosti garancije določi: 

- s koledarskim datumom51; 
- z nastopom določenega dogodka52 ali s pretekom določenega roka, ki je določen 

za izpolnitev obveznosti iz temeljne pogodbe. 
 
Banke želijo, da je rok veljavnosti garancije natančno opredeljen in čim krajši, kajti na 
ta način se zmanjšuje tveganje, ki ga banka prevzema z izdajo garancije. Vedno pa 
bankam to ne uspe.  
 
Obstaja tudi možnost, da rok veljavnosti ni določen z zgoraj opisanimi dejanji, temveč 
garancija velja, dokler je upravičenec ne vrne banki-garantu. Če rok v garanciji ni 
naveden, velja zastaralni rok53. 
 
Da upravičenec sploh lahko zahteva izplačilo garancijskega zneska, mora biti rok 
izpolnitve temeljne pogodbe v okviru veljavnosti garancije. Razume pa se, da je dolžan 
upravičenec predložiti svoj zahtevek za plačilo po garanciji banki-garantu, z vsemi 
dodatnimi dokumenti, ki so v garanciji navedeni, najkasneje do izteka zadnjega dne 
veljavnosti garancije. Če zadnji dan roka veljavnosti pade na dan, ko banka ne posluje, 
se zahteva za plačilo šteje za pravočasno, če je predana banki prvi naslednji delovni 
dan. 
 
Tveganje nedelovanja poštno-komunikacijskega sistema, vključno s tveganjem višje 
sile, nosi upravičenec sam. Če popolna zahteva za izplačilo po garanciji ni predložena 
pravočasno, bo banka-garant izplačilo zavrnila. 
 

                                                 
51 Ang. Expiry Date. 
52 Ang. Expiry Event. 
53 UNCITRAL Konvencija o samostojnih garancijah in standby akreditivih v členu 12(c) predvideva, da v 
primeru, ko ni določen rok veljavnosti, garancija ali standby akreditiv, prenehata veljati 6 let po izdaji. 



     36 
 

Pomembno je tudi, v kakšnem času je banka-garant dolžna izplačati garancijski znesek 
po predloženem zahtevku upravičenca. V bančni praksi je dolžina tega roka od enega do 
petih dni54. Če bi bil rok izplačila, v katerem je dolžna banka izvršiti plačilo, nerazumno 
dolg, bi bančna garancija izgubila na pomenu v pravnem prometu. 
 
Obveza banke za plačilo po garanciji preneha: 

- s plačilom polnega garantiranega zneska; 
- z iztekom roka veljavnosti; 
- z vračilom originala garancije pred iztekom roka veljavnosti; 
- s pisno izjavo upravičenca po garanciji, da zahtevka za izplačilo garancije ne bo 

uveljavljal; 
- s polno redukcijo garantnega zneska; 
- z nepopolno in/ali nepravočasno predložitvijo dokumentov, ki so zahtevani v  
- garanciji. 

 

3.8. DOKUMENTARNE POSEBNOSTI PRI UVELJAVLJANJU PLAČILA PO 
GARANCIJI, KADAR SE GARANCIJA PRESOJA PO EPPG ALI EPGP 

 
Že v poglavju 3.1.2. sem navedel, da je MTZ izdala dvoje pravil, ki jih je priporočila 
za uporabo za bančne garancije. Razlika med temi pravili je predvsem v tem, kako 
pride upravičenec do izplačila po garanciji. Člena, ki urejata to področje pri obeh 
pravilih, bom zaradi njune pomembnosti predstavil v nadaljevanju tega poglavja, saj 
prav formulaciji teh dveh členov dajeta omenjenim pravilom popolnoma različno 
pravno naravo in posledično uporabnost. 

 
3.8.1. Člen 9.b Enotnih pravil za pogodbene garancije (MTZ publikacija št. 

325) 

 
Leta 1978 je MTZ izdala EPPG, v MTZ publikaciji št. 325 (Falatov, 1996, str. 3). Ta 
pravila urejajo tri vrste pogodbenih garancij:  

- garancijo za udeležbo na licitaciji; 
- garancijo za vračilo predujma; 
- garancijo za dobro izvedbo del.  

 
Ta pravila niso bila splošno sprejeta. Razlog temu je predvsem v zapletenem in za 
upravičenca po garanciji negotovem in dolgotrajnem postopku za uveljavljanje 
zahteve za plačilo po teh garancijah, ker imajo po teh pravilih garancije naravo 
akcesorne (nesamostojne) obveznosti in ker ščitijo le interese nalogodajalcev. 
Upravičenec po garanciji, ki se presoja po EPPG, mora namreč banki-garantu po 9.b 
členu EPPG predložiti:  

                                                 
54 EPGP za razliko od akreditivnega prava ne poznajo prekluzije. Torej lahko garant, ki ni pravočasno (v roku   
3 dni) reklamiral predložene zahteve, izplačilo še vedno zavrne. 
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- pri garanciji za resnost ponudbe pisno izjavo, da principal, po akceptirani 
ponudbi, pogodbe ni podpisal ali ni izdal garancije za dobro izvršitev posla, ter 
da principal soglaša, da bo vse morebitne spore reševala arbitraža MTZ, oz. 
priložnostna arbitraža v skladu s pravili UNCITRAL; 

- pri avansni garanciji in garanciji za dobro izvršitev posla pa sodno ali 
arbitražno odločbo o upravičenosti zahteve za plačilo, ali pisno soglasje 
principala za plačilo zahtevanega zneska. 

 
Stranke se prostovoljno odločajo o uporabi EPPG. Če se o njihovi uporabi dogovorijo, 
mora biti to v garanciji navedeno. Pravila so še vedno v veljavi. 

 
 
3.8.2. Člen 20.a Enotnih pravil za garancije na poziv (MTZ publikacija št. 458)  

 
MTZ se je zavedala slabosti EPPG in je v svojem prizadevanju, da bi to področje 
uredila in da bi kodificirala dobre bančne poslovne običaje na področju bančnih 
garancij, plačljivih na »prvi poziv«, leta 1992 sprejela in priporočila bančni praksi v 
uporabo EPGP. Pravila je izdala v MTZ publikaciji št. 458 (Falatov, 1996, str. 4). 
Namenjena so uporabi garancij, izdanih iz naslova samostojne in abstraktne 
obveznosti banke, ne pa garancij, izdanih iz naslova poroštva ali kakšne druge 
akcesorne obveznosti izdajatelja garancije. So dispozitivne narave in se uporabijo le, 
če se v tekstu garancije izrecno navede njihova uporaba s pomočjo inkorporacijske 
klavzule55. Ta pravila ščitijo predvsem upravičenca po garanciji, ker omogočajo hiter 
in enostaven dostop do garancijskega zneska. Upravičenec po garanciji, ki se presoja 
po EPGP, mora po 20.a členu EPGP banki-garantu predložiti: 

- zahtevo za plačilo; 
- pisno izjavo, da nalogodajalec za bančno garancijo svoje pogodbene obveznosti 

ni izpolnil, in konkretno navedbo neizpolnitve. 
 
V garanciji, ki je izdana po pravilih EPGP, pride torej do polne veljave 
najpomembnejše načelo garancijskega poslovanja, »najprej plačajte, nato 
izpodbijajte«. Na podlagi tega načela je pravdanje prestavljeno na čas po izplačilu 
garancije v korist upravičenca. 

 

4. DOKUMENTARNI AKREDITIV 
 
Standby akreditiv je po svojem izvoru ena od različic klasičnega dokumentarnega 
akreditiva, saj mednarodna poslovna praksa akreditivno poslovanje in posamezne 
akreditivne instrumente prilagaja spreminjajočim se potrebam mednarodnega poslovanja. 
Zaradi izvora standby akreditiva, ki je osrednja tema magistrskega dela, bom v tem 
                                                 
55 Inkorporacijska klavzula se v polnem tekstu običajno glasi: »This Guarantee is subject to Uniform Rules for 
Demand Guarantees, ICC – Publication No. 458«. 
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poglavju podal krajšo predstavitev dokumentarnega akreditiva, predvsem njegovo vlogo in 
uporabnost v mednarodnem poslovanju, podrobnejšo predstavitev načel akreditivnega 
poslovanja, udeležencev v akreditivnem poslu in pravnih razmerij med udeleženci v 
akreditivnem poslu pa bom podal v nadaljevanju magistrskega dela v petem poglavju, ki je 
namenjeno standby akreditivu. 
 
Vsebinsko razliko med klasičnim komercialnim akreditivom in standby akreditivom bi na 
kratko lahko pojasnili z njuno uporabo. Dokumentarni akreditiv je instrument plačila, ki 
strankam v poslu omogoča varen način plačila in zagotavlja ravnotežje med interesi kupca 
in interesi prodajalca. Standby akreditiv pa je instrument zavarovanja in se v praksi 
uporablja v primerih, ko obstaja tveganje, da nasprotna stranka v poslu ne bo izpolnila 
svoje pogodbene obveznosti ali je ne bo izpolnila pravilno ali pravočasno. Skratka klasični 
dokumentarni akreditiv predvideva normalno odvijanje posla, standby akreditiv pa je 
namenjen povračilu škode, če druga pogodbena stranka ne bi izpolnila svoje obveznosti ali 
je ne bi izpolnila pravilno in pravočasno. 

 

4.1. POJEM IN VLOGA DOKUMENTARNEGA AKREDITIVA 
 
Zaradi tveganj56, s katerimi se lahko soočamo pri mednarodnem poslovanju, je potrebno 
svoje bodoče terjatve zavarovati s primernimi finančno-pravnimi instrumenti. Resnih 
poslovnih transakcij si danes ni moč zamisliti brez sodobnih plačilnih in zavarovalnih 
instrumentov, med katerimi pomembno vlogo zavzemata bančna garancija in dokumentarni 
akreditiv. Falatov pravi (1999, str. 1), da uporaba bančne garancije in dokumentarnega 
akreditiva ne bi bila možna brez aktivnega sodelovanja bank, ki v poslovni praksi 
prevzemajo vlogo garanta za plačilo ter s svojim ugledom, strokovnim znanjem, mrežo 
poslovnih korespondentov ter finančno močjo omogočajo izpeljavo posla. 
 
Beseda akreditiv izhaja iz francoščine in v bančnem jeziku pomeni pismo, s katerim banka 
naroča drugi ustanovi ali osebi, naj ob izpolnitvi določenih pogojev izplača neko vsoto v 
korist določene tretje osebe. Sicer ima predhodnik akreditiva svoje korenine že v pravu, ki 
so ga uporabljali v starogrškem trgovanju. Moderna različica akreditiva pa se pojavlja že v 
19. stoletju. Akreditivno poslovanje, kot ga poznamo danes pa, se je razvilo po prvi 
svetovni vojni. Akreditiv je pomemben, saj hkrati ščiti interese kupca in prodajalca (Ilešič, 
1985, str. 33). V mednarodni praksi je akreditiv poimenovan Letter of Credit ali kratko L/C. 
Gre za produkt mednarodne poslovne in bančne prakse, omogoča pa varen način plačila za 
dobavljeno blago (Falatov, 1998, str. 1). Za pogodbe, ki omogočajo cirkulacijo blaga in 
storitev, je značilno, da ena stranka dolguje blago ali storitve, druga pa denar za opravljeno 
dostavo blaga ali izvedene storitve. Pravna problematika plačil je tako nadvse pomembna, 
še zlasti pa to velja za mednarodna plačila, ko se pojavljajo še dodatni problemi glede 

                                                 
56 Glej poglavje 2. 
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različnih valut in njihovega prehajanja čez državne meje. Z izbiro dokumentarnega 
akreditiva kot pogodbene oblike plačila je zavarovan interes tako kupca kot prodajalca. 
 
Dokumentarni akreditiv pomeni vsak zapisan dogovor, pri katerem se akreditivna banka na 
zahtevo ali po navodilih nalogodajalca zaveže, da bo za predložene dokumente, ki so v 
skladu s pogoji in roki akreditiva (Del Busto, 1999, str. 20):  

- plačala določen znesek upravičencu;  
- akceptirala ali plačala menico, ki jo je trasiral upravičenec; 
- pooblastila drugo banko, da izvrši plačilo ali da akceptira in plača menico; 
- pooblastila drugo banko, da negocira predložene menice.  

 
V akreditivni posel je vključena najmanj ena, običajno pa več bank, ki zagotavljajo 
strankam čim bolj varno poslovanje. Banka, ki je vključena v akreditivni posel, prodajalcu 
plača dogovorjeni znesek šele takrat, ko prodajalec predloži vse v akreditivu predpisane 
dokumente, ki dokazujejo, da je bila pogodbeno dogovorjena količina in kvaliteta blaga 
odposlana kupcu, prodajalcu pa zagotavlja varnost, da mu bo kupnina ob predložitvi 
zahtevanih dokumentov plačana. Zasluga gre predvsem bančnemu sistemu, ki je z 
vključitvijo akreditivne banke kot nosilca obveznosti in izvršilca plačila, omogočil 
nemoteno in varno poslovanje. Pomembno je tudi, da dokumentarni akreditiv jamči plačilo 
samo na osnovi dokumentov in ne na osnovi blaga ali storitev, na katere se nanaša 
(Mullineux, 2003, str. 268). 
 
Dokumentarni akreditiv ustreza enakovredno željam obeh strank. Prodajalec ima cilj 
vzdrževati ustrezno stopnjo likvidnosti, trudi se zagotoviti varnost za izplačilo celotnega 
zneska dobavljenega blaga in storitev v dogovorjenem roku in v dogovorjeni obliki. Kupec 
želi prejeti pravočasno, na pravem mestu količinsko in kakovostno dogovorjeno blago ali 
storitev. Želi si tudi zagotoviti odlog plačila terjatve, na ta način se želi pred plačilom 
prepričati, da bo prodajalec izpolnil svojo obveznost. 
 
Problem pri dokumentarnih akreditivih predstavljajo stroški, ki so povezani z njim. Banke 
zaračunavajo visoko minimalno provizijo, zato so stroški, kadar gre za nizke akreditivne 
zneske, relativno visoki in se pri nizkih zneskih akreditivi le redko uporabljajo, kljub temu, 
da ta instrumentarij obe stranki zavaruje pred tveganjem. 

 

4.2. PRAVILA IN OBIČAJI ZA DOKUMENTARNE AKREDITIVE 
 
Mednarodna trgovinska zbornica je leta 1933 prvič izdala Pravila za dokumentarne 
akreditive in s poenotenjem tehnike in prakse prevzela skrb nad tem instrumentom. Zadnja 
revizija, peta po vrsti, je bila leta 1993. Enotna pravila in običaji za dokumentarne 
akreditive (EPO), revizija 1993, so bila objavljena v publikaciji MTZ št. 50057. Ta pravila 

                                                 
57 Uniform Rules and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, ICC Publication No. 500. 
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so dispozitivne narave in se uporabljajo le, če so stranke na njihovo uporabo izrecno 
pristale. Treba je pripomniti, da  je v teku že nova revizija akreditivnih pravil. Posodobljena 
pravila EPO-600 naj bi bila predvidoma dokončana do konca leta 2006 in pričela naj bi 
veljati v letu 2007. 
 
Omenjena akreditivna pravila (EPO-500) sprejemajo banke na različne načine: s 
kolektivnim bančnim pristopom pri Mednarodni trgovinski zbornici, preko pristojnih 
nacionalnih komitejev Mednarodne trgovinske zbornice, v nekaterih državah preko bančnih 
združenj, posamezne banke pa pristopajo same in direktno o tem obveščajo MTZ ali kar z 
vključitvijo navedbe EPO pri odprtju posameznega akreditiva (Falatov, 1998, str. 8). 
 
Slovenske banke so EPO-500 kolektivno sprejele decembra 1993 preko Združenja bank 
Slovenije. 
 
Leta 1995 je MTZ prav tako kodificirala materijo medbančnih reimburzov po 
dokumentarnih akreditivih s sprejetjem Enotnih pravil za medbančne reimburze (EPR), ki 
so bila objavljena v publikaciji MTZ št. 525. K EPR-525 so slovenske banke pristopile 
kolektivno v juliju 1996. Za pomoč poslovni in bančni praksi je MTZ pripravila in v 
publikaciji MTZ št. 516 objavila standardne obrazce za dokumentarne akreditive. 
 
EPO-500 natančno urejajo preklicni akreditiv, nepreklicni akreditiv, potrjeni akreditiv in 
prenosni akreditiv. Delno urejajo akreditiv z odloženim plačilom, akceptni akreditiv in 
negociacijski akreditiv. EPO-500 le omenjajo standby akreditiv58, ne omenjajo in ne urejajo 
pa podakreditiva, revolving akreditiva in akreditiva z rdečo klavzulo. 
 
Vsaka različica dokumentarnega akreditiva ima svoje prednosti in slabosti, zato je potrebno 
med njimi izbrati vrsto akreditiva, ki najbolj ustreza posebnostim posamezne poslovne 
situacije. 
 
Dokumentarni akreditiv je produkt avtonomne mednarodne poslovne in bančne prakse ter 
ga večina držav v svojih zakonodajah razen redkih izjem ne ureja. Glede na dolgoletno 
kodifikacijsko aktivnost MTZ v Parizu in dejstvo, da banke večinoma sprejemajo ta pravila 
v svoje vsakodnevno poslovanje, je nacionalna akreditivna zakonodaja v praksi relativne 
vrednosti (Falatov, 1998, str. 3). 

 

4.3. PREDNOSTI DOKUMENTARNEGA AKREDITIVA 
 
Dokumentarni akreditiv je poleg plačilne garancije najučinkovitejši in najuporabnejši 
bančni finančno-plačilni instrument, ki pogodbenim strankam omogoča varen način plačila 
za dobavljeno blago ali opravljene storitve. Je nepreklicna obveznost banke, ki jo izda za 

                                                 
58 Ta akreditiv je podrobno urejen v ISP/98, odpira pa se tudi po pravilih EPO-500. 
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račun kupca/uvoznika, da bo plačala dobavljeno blago ali storitve pod pogojem, da 
upravičenec po akreditivu (prodajalec/izvoznik) izpolni predpisane pogoje: pravočasno 
dobavi blago ali opravi storitev in pravočasno predloži pravilne dokumente.  
 
Dokumentarni akreditiv zagotavlja ob strokovnem pregledu dokumentov varen način 
plačila (Del Busto, 1999, str. 25): 

- kupcu je zagotovljeno, da bodo dokumenti, ki so zahtevani v dokumentarnem 
akreditivu, predloženi v skladu z roki in pogoji dokumentarnega akreditiva in v 
skladu z EPO pravili, če je akreditiv odprt v skladu z EPO-500 (čl. 13); 

- predložene dokumente bodo pregledali bančni strokovnjaki, ki poznajo postopke 
dokumentarnega akreditiva; 

- plačilo bo prodajalcu izvršeno le pod pogojem, da bodo izpolnjeni pogoji in določila 
dokumentarnega akreditiva in akreditivnih pravil. 

 
Dokumentarni akreditiv olajšuje financiranje (Del Busto, 1999, str. 25): 

- dokumentarni akreditiv nudi poslovanje z dokumenti in ne z blagom in z 
zagotovljenim plačilom; 

- zadovoljuje finančne potrebe obeh pogodbenikov, kupec si želi kredit, prodajalec pa 
denar; 

- kupcu lahko omogoči nižjo nakupno ceno blaga in daljše plačilne roke, kot pri 
plačilu na odprti račun ali z inkasom; 

- zmanjšuje komercialno kreditno tveganje, saj je prodajalcu plačilo zagotovljeno s 
strani banke, ki odpre nepreklicni dokumentarni akreditiv; 

- zmanjšuje določena valutna in politična tveganja; 
- akreditivna banka ne zahteva vedno, da kupec vnaprej pokriva akreditivne 

obveznosti; 
- širi sortiment kupcem, saj so nekateri prodajalci pripravljeni trgovati samo proti 

avansu ali dokumentarnemu akreditivu. 
 
Prednosti za kupca: 

- Akreditivno kritje: ob ustreznem zavarovanju banka omogoči kupcu, da zagotovi 
potrebno akreditivno kritje šele od zapadlosti plačila prodajalcu in ne že ob otvoritvi 
akreditiva. S tem kupec dobi priložnost, da blago proda naprej, preden je treba zanj 
plačati, prodajalec pa ima še vedno zagotovilo, da bo kupnino prejel. S kupcem 
akreditivna banka sklene pogodbo o otvoritvi akreditiva. Možni načini zavarovanja 
so: depozit, zastava vrednostnih papirjev. Pod določenimi pogoji akreditivna banka 
nudi tudi možnost odobritve kreditne linije. Če kupec na dan zapadlosti plačila 
zagotovi kritje, se kreditna linija ne črpa;  

- Kredibilnost: možnost doseganja ugodnejše cene in roka plačila (odlog plačila za 
določen čas po odpremi blaga); 

- Pravočasna dobava: kupnina bo plačana le proti predložitvi v akreditivu določenih 
dokumentov, neodvisno od osnovnega posla. Kupčev poslovni partner bo razpolagal 
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z akreditivnim zneskom šele po izpolnitvi pogodbene obveznosti: odpremi blaga v 
dogovorjenem roku in predložitvi pravilnih dokumentov; 

- Dokumenti: kupec ima možnost določiti vrsto in vsebino dokumentov, ki jih mora 
predložiti prodajalec, odvisno od osnovnega posla. Pred slabo kakovostjo blaga se 
lahko zavaruje s predložitvijo ustreznega inspekcijskega certifikata, ki ga izda 
neodvisno mednarodno podjetje za kontrolo blaga59. 

 
Prednosti za prodajalca: 

- Prenos plačilnega rizika iz kupca na banko, neodvisnost od plačilne sposobnosti ali 
volje kupca, ker ima zagotovilo banke, da bo prejel plačilo. Izognitev tveganju pri 
poslovanju s partnerjem, katerega poslovnega ugleda ali plačilne sposobnosti ne 
pozna; 

- Pogoji plačila so znani še pred odpremo blaga; 
- Možnost potrditve akreditiva s strani domače banke; 
- Reklamacije napak v blagu so izven akreditiva. Kupec ne more zadržati plačila; 
- Jasno opredeljeno, kdaj bo akreditivni znesek na razpolago. 

 

4.4. POTEK AKREDITIVNEGA POSLA 
 
Akreditivni posel se začne s podpisom kupoprodajne pogodbe, ki vsebuje akreditivno 
klavzulo. Ta klavzula določa, da bo dobavljeno blago plačano z akreditivom. Določa tudi, 
na kakšno valuto se bo glasilo plačilo, kje bo izplačano, vrsto akreditiva, rok veljavnosti 
akreditivni banki. Po podpisu pogodbe mora kupec/uvoznik odpreti akreditiv. Izbrani 
akreditivni banki predloži nalog za odprtje akreditiva. V nalogu je točno določen 
upravičenec po akreditivu, blago, količina blaga, akreditivni znesek in valuta, način 
transporta, vrsta akreditiva, način obveščanja o otvoritvi akreditiva in pošiljanju blagovnih 
dokumentov, roki in zahtevani blagovni dokumenti. V kolikor akreditivna banka sprejme 
pogoje, mora o odprtju akreditiva obvestiti upravičenca (prodajalec/izvoznik) neposredno 
ali preko korespondenčne banke (sporočilna banka). Odvisno od pogojev, navedenih v 
osnovni pogodbi, lahko prodajalec/izvoznik zahteva tudi potrditev akreditiva s strani banke, 
ki je v njegovi državi. Po prejemu obvestila o odprtju akreditiva mora prodajalec/izvoznik 
odposlati blago na dogovorjen način. V zameno za poslano blago dobi transportne 
dokumente, ki jih mora hkrati z morebitnimi drugimi zahtevanimi dokumenti predložiti 
korespodenčni izplačilni banki ali neposredno akreditivni banki. Banka pregleda 
dokumente in če se ujemajo z roki in pogoji, ki so navedeni v akreditivu, bo banka izplačala 
znesek, ki je dogovorjen v osnovni pogodbi. V primeru, da dokumente honorira potrdilna 
banka, jo mora po predložitvi dokumentov akreditivna banka poplačati (reimburzirati). 
Akreditivna banka se poplača pri kupcu na predhodno dogovorjeni način, prejete 
dokumente pa preda kupcu. Po prejemu dokumentov lahko kupec pri prevozniku prevzame 
blago.  

                                                 
59 SGS, Controll-Co, SAGE, itd.  
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Slika 1: Potek akreditivnega posla 
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Vir: Del Busto, 1999, str. 96. 
 

4.5. VRSTE DOKUMENTARNIH AKREDITIVOV 
 
Posamezne poslovne transakcije imajo različne zahteve, zato so se v mednarodnem 
poslovanju razvile številne različice akreditivov. Bančna in mednarodna poslovna praksa 
sta med dolgoletnim poslovanjem izoblikovali različne vrste akreditivov, od katerih so v 
EPO-500 nekateri urejeni, drugi samo omenjeni (Falatov, 1998, str. 25-35).  

 
4.5.1. Preklicni in nepreklicni akreditiv  

 
Preklicni akreditiv  (Revocable Credit) se v praksi zelo redko uporablja. Ta akreditiv ureja 
čl. 8 EPO-500 in določa, da lahko preklicni akreditiv banka brez predhodnega obvestila 
upravičencu v vsakem trenutku spremeni ali razveljavi. Posebnost pri tem akreditivu se 
nanaša na reimburzno obvezo akreditivne banke. Tudi pri preklicnem akreditivu je 
akreditivna banka dolžna reimburzirati izplačilno banko za izplačani znesek, vendar le, če 

     
 PRODAJALEC / 
  IZVOZNIK 

 
     KUPEC / 
      UVOZNIK 
 

    SPOROČILNA / 
    POTRDILNA 
    BANKA 
 

 
   AKREDITIVNA 
         BANKA 

     BLAGO 
 
 



     44 
 

je ta honorirala akreditivno skladne dokumente, preden je prejela obvestilo akreditivne 
banke o spremembi ali razveljavitvi preklicnega akreditiva.  
 
Nepreklicni akreditiv  (Irrevocable Credit) predstavlja čvrsto obvezo akreditivne banke, da 
bo honorirala akreditivne dokumente pod pogojem, da so akreditivni dokumenti, ki so 
predloženi akreditivni ali izplačilni banki, skladni z roki in s pogoji, navedenimi v 
akreditivu (čl. 9/a EPO-500). Akreditivna banka svoje obveze pri tem akreditivu ne more 
spremeniti ali razveljaviti brez soglasja upravičenca.  

 
4.5.2. Potrjeni in nepotrjeni akreditiv  

 
V praksi se dogaja, da se pogodbeni stranki iz osnovnega posla dogovorita, da bo akreditiv, 
ki naj bi ga odprla banka v državi kupca, potrdila banka s sedežem v neki tretji državi. S 
potrditvijo akreditiva potrdilna banka do upravičenca skupaj z akreditivno banko prevzema 
solidarno obvezo plačila po akreditivu. Kot potrdilna banka običajno nastopa 
korespondenčna banka akreditivne banke v državi prodajalca, ki istočasno postopa tudi kot 
izplačilna banka. Glavna značilnost potrjenega akreditiva (confirmed credit) je torej v tem, 
da poleg akreditivne banke nastopa kot solidarni dolžnik po akreditivu tudi potrdilna banka. 
Upravičenec se lahko poplača ali pri eni ali pri drugi banki.  
 
V primeru nepotrjenega akreditiva pa sporočilna banka deluje kot agent akreditivne banke 
in ne prevzema do upravičenca po akreditivu nobene obveznosti. Sporočilna banka je samo 
dolžna z razumno skrbnostjo na pogled preveriti verodostojnost dokumentarnega 
akreditiva, ki ga sporoči upravičencu. 

 
4.5.3. Akreditiv, pla čljiv na vpogled, in akreditiv z odloženim pla čilom  

 
Medtem ko je pri akreditivih s takojšnjim plačilom banka dolžna izplačati akreditivni 
znesek takoj po predložitvi dokumentov in ugotovitvi skladnosti dokumentov z 
akreditivnimi roki in pogoji, je plačilna obveza banke pri akreditivih z odloženim plačilom 
odložena na v akreditivu določen kasnejši čas dospelosti, seveda pod pogojem, da so 
dokumenti banki predloženi pravočasno in da so akreditivno skladni.  
 
Akreditiv z odloženim plačilom nam v okviru akreditivnega mehanizma z vidika upnika – 
upravičenca ponuja varen finančni inštrument kreditnega osnovnega posla. Ker ta vrsta 
akreditiva daje kupcu možnost, da pred izplačilom akreditivnega zneska prevzame 
dobavljeno blago in ugotovi njegovo dejansko kakovost in količino, se v praksi pogosto 
pojavljajo primeri, ko kupci zaradi utemeljenih, neutemeljenih ali špekulativnih reklamacij 
poskušajo v sodnem postopku doseči, da naj bi banka ob dospelosti akreditivnega zneska ne 
plačala. Upoštevajoč ločenost temeljnega posla od akreditivnega posla, sodišča take 
zahteve dosledno zavračajo. 
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4.5.4. Akreditiv z rde čo klavzulo   

 
V praksi je v uporabi, čeprav redko, predvsem pri poslovanju z državami Daljnega vzhoda 
akreditiv z rdečo klavzulo, ki mu v praksi rečemo tudi avansni akreditiv. Ta vrsta akreditiva 
omogoča prodajalcu delno predfinanciranje priprave blaga za izvoz. Ta akreditiv daje 
izplačilni banki pooblastilo, da upravičencu izplača del akreditivnega zneska pred 
predložitvijo akreditivnih dokumentov. Ta lahko to stori ali pa ne po lastni presoji. Če 
banka izplača del zneska vnaprej, običajno zraven pisne izjave upravičenca, da bo 
akreditivne dokumente banki predložil pravočasno, zahteva tudi ustrezno bančno garancijo 
za vračilo predujma. 

 
4.5.5. Akceptni akreditiv  

 
Pri akceptnem akreditivu se od upravičenca zahteva, da poleg dokumentov predloži banki v 
akceptiranje tudi menico, plačljivo na določen rok. Rok dospelosti menic, trasiranih v 
skladu s pogoji akceptnega akreditiva, je naveden v akreditivu. Menica glede meničnega 
zneska se glasi na fakturni znesek prodanega blaga.  
 
Akreditiv te vrste predpostavlja, da osnovna transakcija temelji na kreditnem poslu in da 
ima upravičenec interes, da s svojim pogodbenim partnerjem sklene tak način plačila, ki mu 
bo omogočal refinanciranje komercialnega kredita, ki ga je odobril svojemu poslovnemu 
partnerju. Prodajalec blaga ali storitev bo to dosegel tako, da bo s svojim kupcem dogovoril 
kot način plačila nepreklicni akceptni dokumentarni akreditiv. Po tem akreditivu se 
akreditivna banka obvezuje, da bo akceptirala menice, trasirane s strani upravičenca na 
akreditivno banko, oziroma da bo zagotovila akcept in plačilo menic ob dospelosti, če je v 
akreditivu predvideno, da bodo menice trasirane na drugo banko, navedeno v akreditivu (čl. 
9/a-iii EPO-500). 
 
S pomočjo pridobljenega meničnega akcepta je dana upravičencu po akreditivu možnost, da 
menično terjatev z bodočo dospelostjo proda akreditivni banki ali kateri drugi banki in tako 
spremeni kreditni posel v gotovinski posel. Plačilna obveza akreditivne banke ali katere 
druge akceptne banke, ki se nanaša na tako akceptirano menico, se presoja po akreditivnih 
pravilih kot akreditivna obveza banke.  
 
Prodajo meničnih terjatev pred dospelostjo se lahko izvede s pomočjo meničnega eskonta 
in forfetiranja menic. Pri meničnem eskontu gre za prodajo menične terjatve pred 
dospelostjo brez izključitve regresne odgovornosti prodajalca, pri poslu forfetiranja 
meničnih terjatev pa za prodajo nedospelih meničnih terjatev, pri katerem je izvzeta 
regresna pravica kupca terjatve nasproti prodajalcu. Izključitev odgovornosti za uspešno 
izterjavo prodane terjatve doseže prodajalec kot indosant menične terjatve s klavzulo »brez 
regresa«. Postavi se vprašanje, kakšen učinek ima takšna klavzula v evropski in kakšnega v 
anglosaksonski zakonodaji. Pri trasiranih menicah po lastni odredbi so trasant, remitent in 
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prvi indosant ista oseba in po ženevski menični zakonodaji trasant svoje regresne 
odgovornosti za plačilo menice meničnopravno ne more izključiti. Po zakonu o menici, ki 
velja v Sloveniji, se trasant s klavzulo »brez regresa« tako ne more izogniti svoji regresni 
odgovornosti. V angloameriškem meničnem pravu je vsebina klavzule »without recourse« 
urejena drugače in trasantu omogoča izključitev njegove regresne odgovornosti. Kljub 
temu, da ženevska menična zakonodaja ne omogoča indosiranja trasiranih menic po lastni 
odredbi s klavzulo »brez regresa«, oziroma šteje takšno klavzulo kot klavzulo brez 
pravnega učinka, pa se je v poslovni praksi izoblikovala rešitev. Forfeterji namreč v praksi 
prodajalcem trasiranih menic po lastni odredbi izdajajo posebne pisne izjave, s katerimi se 
vnaprej odpovedujejo uveljavljanju regresnih zahtevkov do prodajalca menične terjatve 
(Falatov, 1999, str. 77-84). 

 
4.5.6. Negociacijski akreditiv  

 
Omenjeni akreditivi se uporabljajo zlasti v angloameriškem poslovnem svetu. Posebnost 
teh akreditivov je uporaba trasiranih menic in pooblastil, danih upravičencu v akreditivu, da 
menice trasira na v akreditivu določeno banko. Negociacijski akreditiv je urejen v čl. 9/a-iv 
EPO-500 in predvideva, da je akreditivna banka dolžna plačati, brez pravice do regresa60 
nasproti izdajatelju, menico, ki jo bo upravičenec trasiral na banko, ali odkupiti dokumente, 
ki jih bo upravičenec predložil banki, če so predloženi dokumenti akreditivno skladni. 

 
4.5.7. Prenosni akreditiv  

 
Dokumentarni akreditivi so v poslovni praksi načeloma neprenosljivi. Le redki so primeri, 
ko imamo prenosljiv akreditiv. Ta akreditiv je urejen v čl. 48 EPO-500.  
 
Prenosni akreditiv je akreditiv, na podlagi katerega ima prvi upravičenec (First Beneficiary) 
pravico od banke, ki je dolžna honorirati dokumente, zahtevati, da akreditiv v celoti ali 
deloma prenese v korist enemu ali več drugim upravičencem (Second Beneficiary). 
 
V pravilih EPO-500 je v čl. 48/b določeno, da je akreditiv možno prenesti le, če je s strani 
akreditivne banke izrecno označen kot prenosen. Prenosni akreditiv se lahko prenese samo 
enkrat, razen če v akreditivu ni drugače določeno, torej ne more biti prenesen na zahtevo 
drugega upravičenca na naslednjega tretjega upravičenca (čl. 48/g EPO-500). Ni pa 
prepovedan povratni prenos od drugega na prvega upravičenca. 
 
Pomen prenosnega akreditiva v poslovni praksi je v njegovi vlogi pri financiranju osnovne 
poslovne transakcije. Potreben je obstoj dveh pogodb, pri katerih se organizator posla v 
prvi pogodbi pojavlja kot prodajalec, v drugi pogodbi pa kot kupec. V obeh pogodbah je 
predmet trgovanja enak z različno ceno in z dogovorjenim akreditivnim načinom plačila. 
Končni kupec in dejanski dobavitelj nista v medsebojnem pogodbenem razmerju, z njima 

                                                 
60 Problematika klavzule »brez regresa« je razložena v poglavju 4.5.6. 
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vstopa v samostojno pogodbeno razmerje organizator posla in z akreditivom, ki ga v 
njegovo korist odpre končni kupec, financira nakup blaga. 
 
Eno od najpomembnejših vprašanj pri prenosu akreditiva je vprašanje, katere akreditivne 
elemente lahko prvi upravičenec v nalogu za prenos akreditiva na drugega upravičenca 
spremeni. Prenosna banka lahko akreditiv prenese samo v okviru rokov in pogojev 
izvirnega akreditiva, medtem ko so elementi, ki so lahko spremenjeni, v čl. 48/h EPO-500 
taksativno navedeni61. 
 
V čl. 48/i EPO-500 je predvideno, da lahko prvi upravičenec fakturo in menico drugega 
upravičenca nadomesti s svojo fakturo in menico. Zneski in cene na fakturi prvega 
upravičenca ne smejo presegati vrednosti navedenih v izvirnem akreditivu. Od prenosne 
banke, ki je dejansko izplačilna banka, lahko nato prvi upravičenec zahteva, da mu izplača 
razliko v ceni glede na drugega upravičenca. 

 
4.5.8. Podakreditiv  

 
V primeru, ko se organizatorju posla s končnim kupcem ne uspe dogovoriti za način plačila 
s prenosnim akreditivom, sam pa nima potrebnega kritja za odprtje akreditiva, se lahko 
posel, v katerem organizator posla nastopa kot kupec in prodajalec istega blaga, s pomočjo 
bank financira s posebnim akreditivom, imenovanim podakreditiv, katerega materija pa v 
EPO-500 ni urejena, se pa v poslovni praksi uporablja.  
 
Gre za dva pravno popolnoma ločena posla in tudi za dva samostojna in popolnoma ločena 
akreditiva. Od izplačilne banke je odvisno, ali je pripravljena sprejeti akreditiv iz 
prodajnega posla (prodajni akreditiv) kot akreditivno kritje za odprtje novega akreditiva 
(nabavni akreditiv). Organizator posla je torej upravičenec iz prodajnega akreditiva in 
hkrati nalogodajalec pri nabavnem akreditivu. 
 
V praksi banke vztrajajo, da so pogoji podakreditiva identični s pogoji glavnega akreditiva, 
dopuščajo edino odstopanja, ki se običajno nanašajo na znižanje akreditivnega zneska in 
cene, skrajšanja roka dobave in roka veljavnosti akreditiva ter na zamenjavo fakture. 
 

                                                 
61 Znižani ali skrajšani so lahko: 

- akreditivni znesek; 
- cena po enoti blaga; 
- rok veljavnosti akreditiva; 
- rok za predložitev dokumentov v honoriranje in 
- rok odpreme. 
 
Povečan je lahko: 
-      odstotek zavarovalnega kritja.  
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Dokumenti podakreditiva se predložijo izplačilni banki, ki jih honorira v breme glavnega 
akreditiva in po odbitku stroškov financiranja podakreditiva izplača razliko v vrednosti do 
glavnega akreditiva organizatorju posla. 
 
Obstaja pa veliko tveganje za izplačilno banko, da organizator posla (upravičenec po 
glavnem akreditivu), po odprtju podakreditiva s strani izplačilne banke, ob soglasju 
akreditivne banke spremeni pogoje glavnega akreditiva ali ga celo razveljavi (čl. 9/d-i EPO-
500). Na tako odločitev izplačilna banka nima vpliva, razen če nastopa kot potrdilna banka 
pri glavnem akreditivu.  

 
4.5.9. Revolving akreditiv  

 
Ta vrsta akreditiva je primerna zlasti pri poslih delne zaporedne dobave blaga ali storitev v 
določenem časovnem obdobju. Revolving akreditiv v EPO-500 ni posebej urejen. 
 
Njegova posebnost je, da se akreditivni znesek po vsakem črpanju vrednosti posamezne 
tranše vrača na prvotni znesek tranše, vse dokler plačila ne dosežejo v akreditivu 
navedenega maksimuma. 
 
Revolving akreditiv se lahko obnavlja glede na določeno časovno obdobje ali glede na 
določeno vrednost posameznega črpanja. Pomembna je tudi klavzula kumulativnosti. Če 
tak akreditiv vsebuje klavzulo kumulativnosti, se neizkoriščen del vrednosti tranše prenaša 
na naslednjo tranšo, če pa je vsebovana klavzula nekumulativnosti, prenos neizkoriščene 
vrednosti tranše ni mogoč.   

 
4.5.10. Standby akreditiv  

 
Standby akreditiv, ki je po izvoru akreditiv, po svoji funkciji pa nadomešča bančno 
garancijo, bo predstavljen v nadaljevanju magistrskega dela v petem poglavju. 

 

4.6. UČINKOVITOST DOKUMENTARNEGA AKREDITIVA KOT SREDSTVA ZA 
ZAVAROVANJE PLAČIL 
 
Čeprav prinaša poslovanje z dokumentarnim akreditivom nedvomno prednosti obema 
udeležencema v poslu glede financiranja in zavarovanja plačila, ima tudi svoje slabe strani. 
 
Tveganje kupca je zaradi možnosti, da so dokumenti ponarejeni ali, da je prodajalec zaobšel 
pravila poslovanja z dokumentarnim akreditivom, večje, kot se zdi na prvi pogled, tudi če 
je v akreditivu natančno navedel dokumente, ki naj jih predloži prodajalec. Na drugi strani 
lahko želja po čim večji varnosti za kupca prodajalcu onemogoči, da bi izpolnil prestroge 
pogoje v dokumentarnem akreditivu. Banka bo seveda zavrnila izplačilo že ob najmanjšem 
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odstopanju od akreditivnih pogojev in lahko se zgodi, da bo prodajalec vnaprej zahteval 
spremembo prestrogih akreditivnih pogojev še pred odpremo blaga, zaradi česar bo lahko 
prišlo do spora o tem, kakšen akreditiv je sploh bil kupec dolžan odpreti po pogodbi. 
 
Prodajalec prav tako pri akreditivnem poslovanju nima dokončnega zagotovila, da bo prejel 
plačilo. Abstraktna in praviloma nepreklicna zaveza akreditivne banke garantira izplačilo le 
toliko, kot je zanesljiva sama akreditivna banka. V primeru njene slabe bonitete ali pa da 
izhaja iz tveganega okolja, bo prodajalec zahteval potrditev akreditiva, kar pa pomembno 
vpliva na stroške poslovanja s samim dokumentarnim akreditivom. 
 
Poslovanje z dokumentarnim akreditivom ni poceni, saj akreditivna banka zaračuna storitve 
v zvezi z dokumentarnim akreditivom in tudi provizijo za abstraktno zavezo za plačilo, ki 
jo sprejema nasproti upravičencu. Običajno zahteva kritje akreditivnega zneska vnaprej, kar 
ima vpliv na kupčevo likvidnost, ali pa zaračuna dodatno provizijo za kreditiranje kupca. 
Kupec bo posredno preko pritiska na znižanje prodajne cene poskušal del teh stroškov 
prevaliti na prodajalca. Prodajalec pa verjetno ne bo vztrajal pri plačilu preko 
dokumentarnega akreditiva, če si bo varnost poslovanja lahko zagotovil ceneje.  

 

5. STANDBY AKREDITIV 
 
Poslovna praksa pa se na področju garancij na poziv srečuje s posebnostmi dveh različnih 
pravnih področij. 
 
Prvo je v tretjem poglavju opisano evropsko pravno področje in področje tistih držav, v 
katerih je bančna in poslovna praksa avtonomno izoblikovala institut garancije, plačljive na 
prvi poziv. Ta vrsta garancije, kakor sem že omenil, v večini držav ni zakonsko urejena, 
vendar je njeno vsebino oblikovala in potrdila sodna in arbitražna praksa. Poglavitne 
značilnosti te vrste garancij so samostojna obveznost izdajatelja, neakcesornost garancije v 
razmerju do temeljnega posla in dokumentarnost v postopku uveljavljanja plačila. 
 
Drugo pravno področje je ameriško in področje tistih držav, ki so sledile ameriški bančni in 
poslovni praksi. Produkt tega področja je tudi standby akreditiv. 
 
Neodvisna bančna garancija in njihov ameriški ekvivalent standby akreditiv sta relativno 
nova instrumenta. Najprej sta se pojavila nekje v sredini šestdesetih let prejšnjega stoletja 
na ameriškem domačem trgu, v zgodnjih sedemdesetih letih pa tudi v mednarodnih 
transakcijah. V tem času je prišlo do močnega razvoja držav, bogatih z nafto, na Srednjem 
vzhodu. Razvoj teh držav je vključeval velike pogodbe z zahodnimi podjetji na mnogih 
področjih, kot so izgradnja infrastrukture (ceste, letališča, pristanišča), izgradnja javnih 
objektov (bivališča, bolnišnice, komunikacijske mreže, elektrarne), industrijski objekti, 
kmetijski objekti in tudi projekti, povezani z obrambo. Prav ta razvoj je sprožil 
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povpraševanje po neodvisnih bančnih garancijah in to posebno po takšnih, ki so plačljive na 
prvi poziv (Bertrams, 2004, str. 2).  
 
Neodvisno garancijo in standby akreditiv se lahko oba uporabi za zavarovanje tako 
denarnih kot nedenarnih obveznosti. Pri mednarodnih transakcijah se neodvisne garancije 
in standby akreditiv množično uporablja v povezavi s pogodbami o dobavi blaga, 
gradbenimi deli, ladjedelništvom in dolgim spiskom različnih storitvenih pogodb in pogodb 
o prenosu tehnologij, pri spojitvah in prevzemih podjetij. Prav tako v povezavi z 
mednarodnimi posli se uporabljajo pri zavarovanju finančnih obveznosti, kot so 
zavarovanje posojil, zakupov, zavarovanje udeležbe pri joint-venture poslih, izdajah 
obveznic, izdajah finančnih papirjev in drugih finančnih transakcijah. Na domačem trgu se 
garancije uporablja za zavarovanje različnih poslov, še posebej pa v povezavi s finančnimi 
in plačilnimi obveznostmi (Bertrams, 2004, str. 3). 
 
Neodvisna garancija, ki je plačljiva na prvi poziv, in ustrezni standby akreditiv omogočata 
upravičencu, da pride do poplačila od banke, ne da bi na to pristal nalogodajalec za odprtje 
garancije ali standby akreditiva. Ta oblika zavarovanja je dobila svoje mesto v 
mednarodnem poslovanju tudi na podlagi sprememb na  trgu in tendencah, ki so pripeljale 
do trga, kjer je kralj kupec. Kjer pa je pogajalska moč prodajalca/izvoznika močna, pa 
lahko ta doseže, da se izda garancija, ki bo plačljiva samo ob pristanku prodajalca ali pa 
celo po sodni ali arbitražni odločbi. Bertrams pravi (2004, str. 3), da je predvsem po iranski 
revoluciji (1979-1980), ko so mnoga zahodna podjetja hitela na sodišča, da bi zavarovala 
svoja plačila, ta nova oblika neodvisnih garancij pritegnila pozornost pravnikov in sodišč. 
To obdobje se označuje za začetek razvoja prava na tem področju, ko so nekatera pravna 
dela in sodne odločbe tlakovale pot novi obliki neodvisnih garancij.  

 

5.1. POJAV IN RAZVOJ STANDBY AKREDITIVA V ZDA 
 
Pojem standby akreditiv je ameriškega porekla. Dva razloga sta botrovala, da je ta oblika 
akreditiva sploh nastala in prišla v uporabo. Prvi razlog je, da ameriški National Bank Act 
iz 3. junija 1864 določa predmet poslovanja bank, ki je določen v statutu banke. Omenjena 
zakonodaja zastopa stališče, da banke ne morejo odškodninsko odgovarjati za neizpolnitev 
pogodbenih obveznosti tretjih oseb. Izdaja garancij in plačilo odškodnine je bila dovoljena 
samo zavarovalnicam in banke tako niso imele statutarnih pooblastil, da tretji osebi plačajo 
določen denarni znesek kot pavšalno odškodnino zaradi neizpolnitve obveznosti nasprotne 
pogodbene stranke.  
 
Drugi razlog je, da je posledično omenjeno stališče ameriškega zakonodajalca ameriškim 
podjetjem v poslovni praksi povzročalo velike težave pri udeležbi na mednarodnih razpisih, 
posebno v državah Bližnjega in Srednjega vzhoda, na katerih je naročnik zahteval 
predložitev garancije za resnost ponudbe in kasneje še garancije za dobro izvršitev posla ter 
odpravo napak, te pa so bile praviloma formulirane kot garancije, plačljive na prvi poziv, 
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pri katerih se banka garant ne spušča v problematiko temeljnega posla, temveč plača 
garantirani znesek, če so za to izpolnjeni dokumentarni pogoji. 
 
Kot odgovor na omenjeno stanje je ameriška bančna praksa kot uspešen nadomestek za 
evropske garancije na prvi poziv uvedla nov tip bančnega inštrumenta, posebno vrsto 
akreditiva, t.i. standby akreditiv. S pretvorbo komercialnega akreditiva v garancijski 
dokument se je namreč ameriška bančna praksa izognila oviri izdajanja garancij na prvi 
poziv.  Gre za neodvisno obvezo banke, da bo plačala določen znesek, če bodo izpolnjeni 
določeni pogoji, navedeni v standby akreditivu. Ta vrsta akreditiva je v ameriški praksi 
urejena v členih Enotnega trgovinskega zakonika62 - UCC (čl. 5-101 – 5-117). Izdaja se 
lahko tudi po pravilih EPO-500 in ISP/98 Mednarodne trgovinske zbornice.  Uporaba 
standby akreditiva se je hitro razširila na področja z ameriškim bančnim vplivom (Latinska 
Amerika, Daljni vzhod) in pa tudi v Evropo. 
 
Velja omeniti, da je od 1.1.2000 po posebnem predpisu ameriških finančnih oblasti 
ameriškim bankam izrecno dovoljeno izdajati tudi dokumentarne neodvisne garancije, 
plačljive na poziv, kakršne so nastale v evropski bančni praksi63. 
 
Tradicionalni komercialni akreditiv je instrument, ki je namenjen plačevanju pri 
blagovno/storitvenih transakcijah, medtem ko je standby akreditiv namenjen za zavarovanje 
spolnitve pogodbenih obveznosti kot neodvisna in dokumentarna obveznost banke. Medtem 
ko komercialni akreditiv predvideva normalno odvijanje posla in plačilo temelji na 
predložitvi blagovnih dokumentov, pa se standby akreditiv uporablja kot instrument 
zavarovanja pogodbenih obveznosti in omogoča izplačilo zneska upravičencu brez 
ugotavljanja vzrokov neizpolnitve pogodbenih obveznosti. Torej se uporabi tedaj, ko je 
osnovna pogodba kršena in sta upravičenec in glavni dolžnik v sporu, kar je tudi razlog, da 
je sodnih sporov in posledično sodnih odločb o standby akreditivih mnogo več kot v 
njegovi komercialni inačici. 
 
Bertrams navaja (2004, str. 7), da je razširjeno mnenje, da je ameriški standby akreditiv 
nekaj drugega kot evropska neodvisna garancija. Vendar je to samo navidezno in ne drži. 
Takšno mnenje verjetno izhaja iz izvora posameznega instrumenta, medtem ko so funkcija 
zaščite, dokumentarnost pri pogojih za plačilo in neodvisnost plačila od osnovnega posla 
lastnosti, ki jih najdemo pri obeh instrumentih. Oba instrumenta sta lahko uporabljena za 
iste namene, lahko imata tudi isti mehanizem plačila. Lahko se reče, da obstajajo nekatere 
manjše razlike, ki se kažejo v praksi in terminologiji. Medtem ko je bila evropska garancija 
najprej v uporabi v povezavi z mednarodnimi posli, izhaja standby akreditiv iz domačega 
ameriškega trga, garancije so se začele uporabljati najprej v povezavi z nefinančnimi 
obveznostmi, medtem ko se je standby akreditiv najprej uveljavil pri zavarovanju finančnih 
obveznosti. Prav zaradi izvora je tehnika standby akreditiva mnogo bližje komercialnemu 

                                                 
62 Uniform Commercial Code - UCC 
63 1.1.2000 revizija Interpretive Ruling 7.1016 of the Comptroller of the Currency od 9. februarja 1996. 
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akreditivu kot bančni garanciji. Pri standby akreditivu obstajajo tudi posamezne variante in 
metode plačila, ki jih pri garanciji ni64. Kot zaključek pa lahko kljub manjšim razlikam v 
praksi ugotovimo, da po funkciji in mehanizmu standby akreditiv in neodvisna bančna 
garancija nesporno predstavljata v praksi enako sredstvo, to je, da omogočata upravičencu, 
da pride do poplačila od banke, ne da bi na to pristal nalogodajalec za odprtje neodvisne 
bančne garancije ali standby akreditiva. Banka-garanta se ne spušča v problematiko 
temeljnega posla, temveč plača garantirani znesek, če so za plačilo izpolnjeni dokumentarni 
pogoji. 
 
Kljub temu, da standby akreditiv izvira iz prakse ZDA zaradi posebnosti njihovega 
bančnega prava, in kljub temu, da drugod takšnih omejitev za bančne garancije ni bilo, 
izdajajo standby akreditive danes mnoge banke tudi v Evropi in drugod po svetu.  
 
Banke se pri izbiri vrste instrumenta ravnajo po željah in navadah svojih komitentov, ki si 
pač lahko izberejo ali neodvisno garancijo ali standby akreditiv, kar je največkrat odvisno 
od tega, kateri instrument zahteva pogodbena stranka, v katere korist se instrument izda. 
Včasih je razlog za izbiro bolj poslovna navada kot vsebinski razlogi, včasih pa dejstvo, da 
je akreditiv zelo dodelan instrument, ki v nekaterih situacijah nudi večjo prilagodljivost in 
možnosti kakor garancija. 
 
Sekolec v svojem delu navaja (1997, str. 16) oceno o odprtih različnih instrumentih v letu 
1997, po podatkih, ki so jih posredovale centralne banke. Po teh podatkih je bilo v tistem 
obdobju odprtih, izraženo v ameriških dolarjih za 325 milijard standby akreditivov, za 100 
milijard neodvisnih bančnih garancij in za 175 milijard komercialnih akreditivov.  
 
Ta primerjava kaže na pomembno, pravzaprav na prevladujočo vlogo standby akreditiva 
med temi tremi instrumenti. To je posledica dejstva, da se je standby akreditiv razvil v 
vsestranski spremljajoči finančni instrument65, ki ni v rabi samo kot instrument zavarovanja 
plačila, ki bi na tem področju konkuriral bančni garanciji, plačljivi na prvi poziv, ampak v 
praksi vse pogosteje prevzema tudi funkcijo plačilnega instrumenta. 
 
Tudi Falatov navaja (1999a, str. 41), da je na področju poslovanja s standby akreditivom 
potrebno vedeti, da se je poslovanje s to vrsto akreditiva razširilo do takega obsega, da 
zlasti v državah zunaj Evrope za nekajkrat presega poslovanje s tradicionalnim 
komercialnim akreditivom. Razmerje naj bi bilo kar 5 proti 1 v korist standby akreditiva.  

 
 
 

                                                 
64 Standby akreditiv za direktna plačila (direct pay standby), ki se uporabi za kritje, ko mora ena od strank v 
poslu izpolniti svojo običajno plačilno obvezo. 
65 Sestavljalci ISP/98 trdijo, da je postal all-purpose financial support instrument (Falatov, 1999a, str. 41). 
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5.2. PRAVNA REGULATIVA STANDBY AKREDITIVA 
 

I. Nacionalno pravo: 
 

- ZDA – 5. čl UCC; 
- druge države nimajo ureditve. 

 

II. Konvencijsko pravo: 
 

- Konvencija ZN o samostojnih garancijah in standby akreditivih (New York, 1995). 
 

III. Pravila, kodificirana v okviru Mednarodne trgovinske zbornice: 
 

- Enotna pravila za dokumentarne akreditive – EPO 500 (MTZ Pariz, 1993); 
- Enotna pravila za standby akreditive – ISP/98 (MTZ Pariz, 1998). 

 
5.2.1. Nacionalno pravo  

 
Razen v ZDA, kjer je standby akreditiv urejen v členih Enotnega trgovinskega zakonika - 
UCC (čl. 5-101 – 5-117), ni nikjer nacionalne zakonodaje na tem področju. Ta člen v ZDA 
ureja tako standby akreditiv kot tudi tradicionalni dokumentarni akreditiv. Tekst 5. člena je 
bil revidiran v letu 1995. 

 

5.2.2. Konvencijsko pravo  

 
UNCITRAL66 Konvencija o samostojnih garancijah in standby akreditivih67 je pričela 
veljati s 01.01.2000 in je postala primerna pravna podlaga za mednarodne garancije na prvi 
poziv in standby akreditive v vseh državah, ki so jo ratificirale. Konvencije ni potrebno 
zapisati v garancijo, ker je avtomatično del zakonodaje države, ki je konvencijo ratificirala, 
kar pomeni, da se konvencija uporablja, če je poslovni sedež garanta, kjer je bila garancija 
izdana, v taki državi. Stranke pa imajo po svoji presoji po dogovoru možnost izključiti 
veljavnost konvencije. 
 
Instrumenta, ki jih konvencija pokriva in sta omenjena v njenem imenu, sta po svojem 
pravnotehničnem ustroju sicer različna, a opravljata isto funkcijo. Cela vrsta pravnih 
vprašanj, povezanih z njuno uporabo, je enakih. Zato se konvencija ne spušča v tehniko 
delovanja teh instrumentov, temveč v svojih devetindvajsetih členih ureja tiste 
najpomembnejše zadeve, ki so skupne. 
 

                                                 
66 Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (United Nations Commission on 
International Trade Law – UNCITRAL). 
67 Convetion on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit. 
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Tudi UNCITRAL Konvencija o samostojnih garancijah in standby akreditivih se prav tako 
kot EPGP in ISP/98 nanaša izključno na neodvisna dokumentarna jamstva in ne na 
poroštva. Prav tako so EPGP, ISP/98 in konvencija skladni v pravilih glede nepreklicnosti.  
 
Združljivost in dopolnilnost EPGP, ISP/98 in UNCITRAL Konvencije o samostojnih 
garancijah in standby akreditivih sta UNCITRAL in MTZ podkrepili tako, da UNCITRAL 
priznava pravila MTZ kot pravila iz prakse, MTZ pa je potrdila UNCITRAL Konvencijo o 
samostojnih garancijah in standby akreditivih 21.06.1999 (Affaki, 2001, str. 145).   
 
Do sedaj pa omenjena konvencija nima večjega praktičnega pomena v mednarodni poslovni 
praksi zaradi premajhnega števila držav, ki so konvencijo podpisale in ratificirale68. 

 
5.2.3. Pravila, kodificirana v okviru Mednarodne tr govinske zbornice  

 
Pariška akreditivna pravila prvič omenjajo standby akreditiv šele v Reviziji 1983 – EPO-
400. Standby akreditiv tudi v reviziji 1993 – EPO-500 ni podrobneje urejen, temveč je le 
omenjen v členu 1 (inkorporacijska klavzula) in v členu 2 (definicija akreditiva).  
 
Treba je omeniti, da se je v okviru MTZ 25.10.2006 končalo delo na šesti reviziji Enotnih 
pravil za dokumentarne akreditive, katere rezultat so EPO-600, ki bodo prišla v uporabo 
1.7.2007. Pri nastajanju teh pravil, ki so rezultat več kot triletnega dela, je tvorno 
sodelovala tudi Slovenija ob sodelovanju predstavnikov Nacionalnega odbora na zasedanjih 
Komisije MTZ za bančno tehniko in prakso. Pred nastankom finalne verzije je bilo 
obravnavanih več kot 5000 opomb. Tudi v končnem predlogu69 teh novih revidiranih pravil 
standby akreditiv ni podrobno urejen, temveč je le omenjen v členu 1, kjer je zapisano, da 
se bodo ta pravila uporabila za presojanje standby akreditiva, samo, če bodo izrecno 
navedena v akreditivu (inkorporacijska klavzula). V drugih členih standby akreditiv ni 
izrecno omenjen, torej je razumeti, da se bodo členi teh pravil za standby akreditive 
uporabljali v okviru uporabljivosti. 
 
Bančna in poslovna praksa ima danes s strani MTZ na razpolago dvoje vrst pravil, po katerih 
presoja standby akreditive, se pa morajo stranke o izbiri pravil dogovoriti: 

- po EPO-500 (Uniform Customs and Practices for Documentary Credits – 199370) 
ali 

- po ISP/98 (International Standby Practices – 1998)71. 

                                                 
68 Do konca l. 2005 so Konvencijo podpisale in ratificirale naslednje države: Belorusija, Ekvador, El 
Salvador, Gabon, Kuvajt, Liberija, Panama in Tunizija. ZDA so jo samo podpisale (l. 1997), niso pa je 
ratificirale. 
69 Po končnem predlogu, ki je bil izglasovan, imajo EPO-600 39 členov, torej 10 členov manj kot EPO-500, ki 
imajo 49 členov.  
70 UCP-500 
71 Če na kratko primerjamo vsebino ISP/98 in EPGP ugotovimo. ISP/98 so bolj podrobna od EPGP. 
Natisnjena so v sličnem formatu, vsebujejo 89 členov, ki so razporejeni v 10 pravil in so natisnjeni na 43 
straneh, medtem, ko ima EPGP 28 členov natisnjenih na 9 straneh (Affaki, 2001, str. 142). ISP/98 so napisani 
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Prva so akreditivna pravila, ki so namenjena uporabi tradicionalnih komercialnih 
akreditivov in so bila sprejeta v ameriško in evropsko poslovno prakso. Dejstvo zakaj so se 
banke izven ZDA posluževale pravil EPO, ko so izdajale standby akreditiv je potrebno 
iskati v pomanjkanju ustreznih pravil in regulative in v tem, da standby akreditiv izvira iz 
tradicionalnega dokumentarnega akreditiva.  
 
Druga pravila ISP/98, ki se uporabljajo od 01.01.1999 dalje, so nova pravila za standby 
akreditive. So rezultat petletnega skupnega dela več institucij. Vodilno vlogo pri oblikovanju 
teh pravil je imel ameriški Inštitut za mednarodno bančno pravo in prakso72, ki je tesno 
sodeloval z UNCITRAL kot specializirano komisijo ZN za trgovsko pravo in z Bančno 
komisijo MTZ73. Pravila so bila objavljena v posebni publikaciji MTZ št. 590. 
 
Čeprav se mehanizem standby akreditiva po ISP/98 zelo približuje akreditivnemu mehanizmu 
po EPO-500, je pa vendarle zaznati določene razlike, še zlasti pa so opazne bolj precizne 
pravne formulacije ISP/98 nasproti EPO-500, kar je rezultat dejstva, da so ISP/98 formulirali 
predvsem pravniki (Falatov, 1999a, str. 42). 
 
ISP/98 so dispozitivne narave, kar pomeni, da se uporabljajo le, če sta se zanje stranki izrecno 
dogovorili. To določita s t.i. inkorporacijsko klavzulo 74, ki se običajno glasi: »This Letter of 
Credit is issued subject to International Standby practices 1998« ali »Subject to ISP/98«. Da se 
v klavzuli navede in omeni povezava na ISP/98, je priporočljivo, ker v primeru, da 
identifikacija pravil ni jasna (npr: »Subject to Standby Rules«), lahko pripelje do velikih 
nesporazumov (Byrne, 1998, str. 5). 
 
Mednarodne uzance za standby akreditive, objavljene v publikaciji MTZ št. 590  so po svoji 
vsebini kodificirani dobri poslovni običaji na področju bančnega mednarodnega akreditivnega 
poslovanja.  
 
Standby akreditiv se lahko uporablja tudi v domačem poslovanju (določilo 1.01 ISP/98). 
 
Pravilo 1.06 ISP/98 določa, da je standby akreditiv nepreklicna75, samostojna, 
dokumentarna in zavezujoča obveza izdajatelja76, t.j. akreditivne banke (Byrne, 1998, str. 
24). Standby akreditiv, ki se presoja po ISP/98, je nepreklicen in ga ni mogoče spremeniti ali 
preklicati brez soglasja upravičenca. 

                                                                                                                                                     
tudi kot smernica za odvetnike in sodnike pri interpretaciji standby akreditivov v praksi. Vsebujejo tudi 
nekatere pravne določbe in zelo podrobne opise. 
72 Institute of International Banking Law and Practice 
73 ICC – Banking Commission 
74 Potreba po inkorporacijski klavzuli je izrecno navedena v ISP/98 pravilo 1.01/b.  
75 ISP/98 v nasprotju z EPO-500 ne predvidevajo možnosti odprtja preklicnega standby akreditiva. Standby 
akreditiv, ki se presoja po ISP/98, je nepreklicen in ga je možno spremeniti ali razveljaviti samo s soglasjem 
upravičenca. Izjema od omenjenega pravila je inštitut avtomatičnega amandmaja (automatic amendment), ki 
ga ISP/98 urejajo v pravilu 2.06. 
76 Issuer 
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Samostojnost77 obveze akreditivne banke pomeni, da banka ni vezana na pravni obstoj in 
problematiko, izhajajočo iz temeljnega posla, ki je sklenjen med nalogodajalcem za odprtje 
standby akreditiva in akreditivnim upravičencem, ampak predstavlja samostojno obvezo banke, 
ki je ločena od temeljnega posla (Byrne, 1998, str. 26). 
 
Dokumentarnost obveze akreditivne banke po standby akreditivu pomeni, da je le-ta oz. 
nominirana banka dolžna upravičencu po standby akreditivu izplačati akreditivni znesek, če ta 
predloži banki tiste dokumente, ki se v akredititvu zahtevajo in če so ti dokumenti akreditivno 
skladni. 
 
Obveza akredititvne banke je abstraktna v odnosu na temeljni posel, vendar kavzalna v odnosu 
do obveze predložitve akreditivno skladnih dokumentov, navedenih v standby akreditivu. 

 

5.3. NAČELA AKREDITIVNEGA PRAVA 
 
V izogib napakam in kasnejšim zapletom je pri uporabi akreditiva bistvenega pomena 
upoštevanje načel in pravnih razmerij, ki veljajo med udeleženci akreditivnega poslovanja 
(Falatov, 1998, str. 13 – 15). 

 
5.3.1. Načelo inkorporacije  

  
Če akreditiv vsebuje inkorporacijsko klavzulo78, v kateri je določena uporaba EPO-500 ali 
če je upravičencu akreditiv sporočen v okviru sistema S.W.I.F.T., je potrebno upoštevati, 
da so EPO-500 obvezujoča pravila za vse stranke v akreditivnem poslu (čl. 1 EPO-500), 
razen če je v akreditivu izrecno naveden drugačen dogovor (dispozitivnost).  
 
Prav tako velja pravna domneva, da se akreditiv, ki je odprt preko telekomunikacijskega 
sistema S.W.I.F.T., presoja po EPO-500. Taka domneva za uporabo ISP/98 ne obstaja, 
četudi je akreditiv odprt v sistemu S.W.I.F.T., kar pomeni, da je vsebino inkorporacijske 
klavzule potrebno vnesti v telekomunikacijsko sporočilo o odprtju standby akreditiva za 
vsak primer posebej, če želimo, da se presoja po ISP/98 (Byrne, 1998, str. 5). 

 
5.3.2. Načelo, da stranke poslujejo z dokumenti in ne z blago m 

 
Pri akreditivnem poslovanju, če govorimo o dokumentarnem komercialnem akreditivu, gre 

                                                 
77 ISP/98 niso uporabljiva za akcesorne in subsidiarne obveznosti, kot so poroštva bank in različne akcesorne 
obveznosti zavarovalnic. 
78 Formulacija te klavzule običajno vsebuje tudi označbo konkretne revizije EPO ter številko publikacije 
MTZ, v kateri so pravila objavljena. Npr.: »This Credit is subject to Uniform Customs and Practice for 
Documentary Credits, Revision 1993, ICC Publication No. 500« ali »This Letter of Credit is issued subject to 
International Standby practices 1998« ali »Subject to ISP/98«. 
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običajno za poslovanje s takimi dokumenti, ki predstavljajo blago ali storitve in omogočajo 
tistemu, ki jih poseduje, da razpolaga z blagom ali storitvami. 
 
Banka se ne spušča v problematiko izpolnjevanja pogodbenih obvez iz osnovnega posla, 
temveč se ukvarja le s predloženimi dokumenti. Ko so ji predloženi dokumenti v 
honoriranje, je dolžna ugotoviti le, ali so predloženi vsi dokumenti, ali ti ustrezajo 
akreditivnim rokom in pogojem ter ali so med seboj skladni. Banke takim plačilom ne 
morejo oporekati, ker jih veže osnovno pravilo, da vse stranke v akreditivnem poslovanju 
poslujejo z dokumenti in ne z blagom. 
 
Ko govorimo o standby akreditivu, načelo dokumentarnosti pomeni, da je akreditivna 
oziroma nominirana banka dolžna upravičencu po standby akreditivu izplačati akreditivni 
znesek, če ta predloži banki tiste dokumente, ki se v standby akreditivu zahtevajo in če so ti 
dokumenti akreditivno skladni. 

 
5.3.3. Načelo lo čenosti akreditivnega posla od osnovnega posla  

 
Akreditivna obveza banke je abstraktna in ločena od osnovnega posla (ISP/98 - 1.06/c), 
vendar kavzalna v razmerju do obveznosti glede predložitve akreditivno skladnih 
dokumentov, navedenih v konkretnem standby akreditivu.  
 
EPO-500 v čl. 3 določa, da so akreditivi po naravi transakcije, ločene od pogodb, na katerih 
temeljijo, in da se banke na take pogodbe ne ozirajo in jih take pogodbe ne vežejo, čeprav 
se akreditivi nanje sklicujejo. Banke zavezuje le besedilo veljavnega akreditiva. Pravila tudi 
določajo, da je akreditivna obveza banke neodvisna od ugovorov, ki bi jih lahko uveljavljal 
nalogodajalec iz svojih pravnih razmerij do akreditivne banke ali upravičenca.  
 
Slična ureditev je tudi v EPGP, kjer je v čl. 2/b določeno, da je bančna garancija ločena od 
temeljne pogodbe iz osnovnega posla. 

 
5.3.4. Načelo lo čenosti in samostojnosti pravnih razmerij  

 
Značilnost ločenosti pravnih razmerij se kaže v tem, da se nalogodajalec in upravičenec ne 
moreta v svojo korist sklicevati na pravna razmerja, v katerih sama nista udeleženca, saj so 
razmerja v akreditivu izključno dvostranska. 
 
Samostojnost obveznosti akreditivne banke po standby akreditivu pomeni, da akreditivna 
banka ni vezana na pravni obstoj in problematiko, ki izhaja iz temeljnega posla, sklenjenega 
med nalogodajalcem za odprtje standby akreditiva, in upravičencem, pa tudi ne na obstoj ali 
veljavnost reimburznega dogovora med akreditivno in izplačilno banko oziroma 
nalogodajalcem za odprtje standby akreditiva, in banko, ki standby akreditiv odpira. 
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5.3.5. Načelo pregleda dokumentov in dokumentarne strogosti  

 
Pravilen in natančen pregled akreditivnih dokumentov, ki so navedeni v akreditivu, je 
primarna dolžnost akreditivne banke, potrdilne banke in izplačilne banke. Banka ne 
prevzema obveznosti glede količine, kvalitete, stanja ter drugih lastnosti blaga, pač pa je pri 
pregledu dokumentov dolžna ravnati z razumno skrbnostjo79. Dokumenti morajo biti po 
zunanjem izgledu80 skladni z akreditivnimi pogoji in roki ter po svojem zunanjem videzu 
skladni med seboj81. Banka je dolžna pregledati le dokumente, ki so navedeni v akreditivu. 

 

5.4. UDELEŽENCI V AKREDITIVNEM POSLOVANJU 
 
V akreditivnem poslu, tako pri komercialnem dokumentarnem akreditivu kot pri standby 
akreditivu, sodelujejo najmanj trije udeleženci. To so: 

- nalogodajalec za odprtje standby akreditiva (Applicant); 
- akreditivna banka oz. izdajatelj (Issuer); 
- akreditivni upravičenec (Beneficiary). 

 
V primeru prenosa akreditiva se lahko poleg prvega upravičenca pojavlja tudi en ali več 
drugih upravičencev (Transferee Beneficiary), v primeru cesije oz. odstopa akreditivnega 
priliva (Assignement of proceeds) pa v posel stopi še cesionar oz. nov akreditivni upnik po 
akreditivnem prilivu (Assignee). 

 
5.4.1. Nalogodajalec za odprtje standby akreditiva  

 
Nalogodajalec za odprtje akreditiva je prvi dolžan začeti izpolnjevati obveznosti določene v 
akreditivu. Preko določene banke mora pravočasno in v skladu s pogoji in roki finančne 
klavzule osnovne pogodbe odpreti standby akreditiv. To je njegova obveznost. 
 
Če je akreditiv nepravočasno ali nepravilno odprt, nalogodajalec ni izpolnil svoje 
obveznosti. Upravičenec ga je dolžan pozvati, da spremeni odprti akreditiv do naknadno 
določenega datuma. V primeru nalogodajalčeve zamude začnejo zoper njega veljati pravila 
o dolžniški zamudi. 

 
5.4.2. Akreditivni upravi čenec 

 
Akreditivni upravičenec je oseba, v korist katere je standby akreditiv odprt. Če ta banki v 
skladu s pogoji in roki predloži dogovorjeno dokumentacijo, je banka dolžna izplačati 
zahtevani denarni znesek oz. akceptirati in plačati menico, ki jo je sama izdala. 

                                                 
79 Ang. With reasonable care 
80 Ang. On their face 
81 Ang. Consistent with one another 
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Poleg predložitve ustrezne in skladne dokumentacije je upravičenčeva obveznost tudi 
takojšnje reklamiranje napačno ali nepravočasno odprtega akreditiva. Če reklamacija ni 
narejena takoj, upravičenec kasneje ne more ugovarjati in se sklicevati na odprtje 
akreditiva, ki ni bilo v skladu z določili osnovne pogodbe. 

 
5.4.3. Banke, vklju čene v posel standby akreditiva  

 
Akreditivna banka  prevzame po standby akreditivu obvezo, ki je samostojna, neakcesorna 
in dokumentarna. Akreditivna banka je navadno locirana v državi uvoznika in je banka, pri 
kateri je akreditiv odprt. V poslu je predvsem zadolžena, da presodi, če so akreditivni 
pogoji izpolnjeni ter da ugotovi ali so določila akreditiva v skladu s poslovno prakso in z 
zakonodajo v državi, v kateri je locirana. Do upravičenca je v obveznosti do preteka roka 
(pri nepreklicnem akreditivu) ali do preklica (pri preklicnem akreditivu).  
 
Proti predložitvi v akreditivu navedenih dokumentov, ki morajo biti skladni s pogoji in roki 
akreditiva, je po navodilih nalogodajalca ali v svojem lastnem imenu akreditivna banka 
dolžna (Falatov, 1998, str. 11-12):  

- plačati upravičencu ali po njegovi odredbi določen znesek;  
- akceptirati in plačati menico, ki jo je na banko trasiral upravičenec - izvoznik; 
- pooblastiti drugo banko, da izvrši plačilo ali da akceptira in plača menico; 
- pooblastiti drugo banko, da predložene menice in/ali dokumente negocira, t.j. 

odkupi. 
 
Pri poslovanju je običajno vključena še vsaj ena banka, korespondenčna banka, ki je 
navadno locirana v državi upravičenca. V posel pa se lahko vključujejo tudi druge banke, 
ne glede na lokacijo. Korespondenčna banka ima lahko po navodilih akreditivne banke več 
vlog (Falatov, 1998, str. 19):  

- kot obvestilna oziroma avizirna banka (Advising Bank);  
- kot potrdilna banka (Confirming bank); 
- kot imenovana, izplačilna banka (Nominated Bank); 
- kot reimburzna banka (Reimbursing Bank); 
- kot transferna banka, ki akreditiv prenaša na drugega upravičenca (Transferring 

Bank). 
  
Avizirna banka se ravna izključno po navodilih akreditivne banke, saj nalogodajalec ni v 
pravnem razmerju z avizirno banko. Vloga avizirne banke je, da po pooblastilu akreditivne 
banke obvesti upravičenca o odprtju akreditiva. Obveznosti avizirne banke so urejene v čl. 7 
EPO-500, po pravilih ISP/98 pa v pravilu 2.05. O aviziranju se avizirna banka odloča 
samostojno. V primeru, da se banka odloči o neaviziranju akreditiva, mora o tem obvestiti 
akreditivno banko (čl. 7/a EPO-500 ali ISP/98 - 2.05/b). Če pa bo avizirna banka avizirala 
upravičencu standby akreditiva, mora pred aviziranjem z razumno skrbnostjo preveriti 
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navidezno pristnost akreditiva. Od avizirne banke se zahteva, da ravna kot strokovni bančnik, ki 
pozna akreditivno poslovanje. Avizirna banka tudi ni v pravnem razmerju do upravičenca po 
akreditivu, zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za honoriranje dokumentov. Za njeno 
posredovanje pri aviziranju ji je akreditivna banka dolžna povrniti stroške, ki so nastali z 
aviziranjem akreditiva, plačati pa ji mora tudi avizirno provizijo. 
 
Potrdilna banka s potrditvijo standby akreditiva prevzema skupaj z akreditivno banko 
solidarno obveznost honoriranja predloženih akreditivno skladnih dokumentov (ISP/98 - 
2.01/d). Zaradi možnih politično-monetarnih tveganj (moratorij, embargo plačil itd.) v državi, 
kjer ima sedež akreditivna banka, upravičenec navadno zahteva, da akreditiv potrdi druga 
banka, ki solidarno z akreditivno banko prevzame obveznost za izplačilo akreditivnega zneska. 
ISP/98 določajo, da lahko upravičenec zahtevo za izplačilo predloži neposredno potrdilni ali 
akreditivni banki, po EPO-500 pa je upravičenec dolžan zahtevo za izplačilo najprej predložiti 
nominirani banki.  
 
Nominirana banka (pooblaščena banka, imenovana banka) nastopa kot izplačilna banka, 
saj pravilo ISP/98 - 2.04 določa, da je lahko v besedilu standby akreditiva imenovana 
oseba, ki je lahko pooblaščena za aviziranje akreditiva, prevzem in pregled dokumentov, 
potrditev akreditiva, pa tudi za honoriranje zahteve za plačilo po akreditivu. Vendar pa 
nominirana banka s samo nominacijo v akreditivu ne po EPO-500 in ne po ISP/98 ne 
prevzema še nikakršne obveznosti do akreditivnega upravičenca. Za prevzem takšne 
obveznosti po odprtem standby akreditivu je potrebno izrecno soglasje nominirane banke. 
Na podlagi nominacije v akreditivu torej nominirana banka prav tako še ne prevzema 
obveze, da bo po akreditivu tudi plačala (ISP/98 - 2.04/c ). Za honoriranje akreditivnih 
dokumentov prevzame nominirana banka obvezo šele z izrecno privolitvijo (Byrne, 1998, 
str. 74). Funkcijo izplačilne banke bo prevzela samo takrat, ko ji bo akreditivna banka 
predhodno zagotovila akreditivno kritje ali ustrezno reimburzno linijo. ISP/98 urejajo 
reimburz nominirane banke v odnosu do akreditivne banke, analogno določilom EPO-500 
(čl. 19)  sprejemajo načelo, da je akreditivna banka dolžna za izplačani znesek reimburzirati 
nominirano banko, če je ta honorirala dokumente skladno z akreditivnimi pogoji. Ne 
urejajo pa medbančnega reimburza in glede te problematike napotujejo na določila Enotnih 
pravil za medbančne reimburze (EPR-525), ki jih je MTZ objavila v publikaciji št. 52582.  
Nominirana banka lahko nastopa poleg omenjenih vlog tudi v vlogi transferne banke, če 
standby akreditiv prenos akreditiva dovoljuje. 
 
Reimburzna banka ima vlogo, da poplača nominirano banko za znesek, ki ga je ta izplačala 
upravičencu iz standby akreditiva. Akreditivna banka ima namreč možnost, da pooblasti tretjo 
banko, da reimburzira banko, ki je dokumente honorirala. ISP/98 ne urejajo medbančnega 
reimburza in v pravilu 8.04 napotujejo na Enotna pravila za medbančne reimburze, ki jih je 
objavila MTZ v publikaciji št. 525. Je pa problematika medbančnega reimburza urejena v čl. 19 
EPO-500.  

                                                 
82 Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursement under Documentary Credits, MTZ publikacija št. 525. 
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5.5. PRAVNA RAZMERJA MED UDELEŽENCI V AKREDITIVNEM POSLOVANJU 
 
V akreditivnem poslu se v predhodnem poglavju omenjeni udeleženci nalogodajalec za 
odprtje standby akreditiva, upravičenec po standby akreditivu in banke, vključene v 
akreditivni posel,  srečujejo v naslednjih pravnih razmerjih:  

- valutno razmerje; 
- kritno razmerje; 
- pravno razmerje med akreditivno banko in katerokoli drugo banko, ki vstopa v 

akreditiven posel; 
- pravno razmerje med posamezno banko in upravičencem.  

 
Omenjena pravna razmerja opisujem v nadaljevanju poglavja. 

 
5.5.1. Pravno razmerje med pogodbenima strankama  

 
Valutno razmerje nastane med strankama pogodbenikoma iz osnovnega posla, med 
nalogodajalcem in upravičencem po standby akreditivu in je pogoj za nastanek posameznih 
akreditivno-pravnih razmerij. Temelji na konkretnem pravnem poslu, ki ga pogodbenika 
skleneta med seboj (Wunnicke, Wunnicke, Turner, 1996, str. 19). V finančni klavzuli 
osnovne pogodbe določita tudi način in rok plačila dolžnika iz osnovnega posla in tudi 
obliko zavarovanja. Če je določen akreditiv, mora nalogodajalec pravočasno in v skladu s 
pogodbo odpreti akreditiv v korist upravičenca. Ko akreditivna banka ali po njenem 
pooblastilu avizirna banka obvesti upravičenca o odprtju akreditiva, velja, da je ta odprt.  
 
V primeru, da rok za odprtje akreditiva v finančni klavzuli osnovne pogodbe ni naveden, 
sta sodna in arbitražna praksa zavzeli stališče, da mora nalogodajalec v takem primeru 
storiti vse potrebno, da bo banka akreditiv odprla najkasneje prvi dan, s katerim prične teči 
pričetek izpolnjevanja pogodbenih obveznosti upravičenca (Falatov, 1998, str. 22). 
 
Valutno razmerje je popolnoma samostojno v okviru akreditivnega posla in je ločeno od 
ostalih akreditivno-pravnih razmerij. Prav tako je abstraktna in samostojna tudi obveza 
banke v okviru standby akreditiva glede na osnovni posel. Akreditivna banka ne more 
uveljavljati ugovorov nasproti akreditivnemu upravičencu, kot to lahko stori nalogodajalec 
za odprtje akreditiva. 

 
5.5.2. Pravno razmerje med nalogodajalcem za odprtj e akreditiva in 

akreditivno banko  

 
Nalogodajalec in akreditivna banka imata medsebojno akreditivno-pravno razmerje, ki mu 
rečemo kritno  razmerje in ga v praksi uredita s posebnim sporazumom o odprtju standby 
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akreditiva. V vsebini omenjenega sporazuma je opredeljena oblika in višina kritja, ki ga 
nalogodajalec zagotavlja banki, če bi ta bila pozvana na plačilo po standby akreditivu. 
  
Razmerje se vzpostavi s pogodbo za odprtje standby akreditiva in določa način, kako bo 
dolžnik poravnal svoje obveznosti (reimburzna obveza) iz naslova akreditivnega posla, če 
bo banka morala honorirati akreditivno skladne dokumente. Banka s podpisom takšne 
pogodbe postane samostojen gospodarski subjekt nasproti upravičencu ali sodelujoči banki.  
 
Obveznost akreditivne banke je samostojna in abstraktna. Upravičenca ne zanima kritno 
razmerje, zato je zanj tudi nepomembna naknadno odkrita plačilna nezmožnost 
nalogodajalca, ki je ugotovljena po odprtju standby akreditiva. 
 
ISP/98 urejajo reimburz akreditivne banke v odnosu do nalogodajalca, analogno določilom 
EPO-500 sprejemajo načelo, da je akreditivna banka upravičena do poplačila od 
nalogodajalca za odprtje standby akreditiva, če je honorirala akreditivno skladne 
dokumente. 
 
Ustrezno zavarovanje garancij, akreditivov in posojil je v današnjih časih, glede na veliko 
finančno nedisciplino dolžnikov, zelo pomembno. Izbira oblike zavarovanja bančne 
naložbe je odvisna od bonitete in kreditne sposobnosti nalogodajalca, stopnje tveganosti 
posla in statusa posojilojemalca, ki ga uživa pri banki. Od številnih možnostih zavarovanja 
se mora banka odločiti za najbolj varnega. Bistveni cilj zavarovanja je, da se izbere takšna 
oblika, ki bi v primeru realizacije dosegla poplačilo terjatve, po možnosti brez spora, s čim 
manjšimi stroški in v najkrajšem času.  
 
Način poplačila (reimburza) nalogodajalec in akreditivna banka običajno uredita v 
pogodbi o izdaji standby akreditiva, ki ureja kritno razmerje med strankama. 
 
Najpogostejše oblike zavarovanja, ki jih banke sprejemajo za zavarovanje, so: 

- zavarovanje z zastavo depozita za zavarovanje standby akreditiva predstavlja za 
banko prvovrstno zavarovanje. Zastavni dolžnik je lahko nalogodajalec za 
standby akreditiv ali pa tretja oseba. Osnova za zavarovanje je depozitna 
pogodba. 

- poroštvo - za poroka lahko nastopi fizična oseba, ki ima poslovno sposobnost, ali 
pravna oseba. Porok se s poroštvom zaveže, da bo upniku (banki) izpolnil 
veljavno in zapadlo obveznost dolžnika (nalogodajalca za standby akreditiv), če 
tega ne bo storil on sam; 

- bianko menica podjetja, ki jo da dolžnik (nalogodajalec za standby akreditiv) za 
zavarovanje. V bančni praksi se pojavlja kot bianko menica, kjer je na meničnem 
blanketu le podpis in žig dolžnika, hkrati pa da dolžnik banki kot upniku 
menično izjavo - pooblastilo, da ga lahko izpolni z vsemi bistvenimi elementi in 
uporabi v svojo korist, v kolikor je to potrebno; 
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- odstop terjatev lahko služi kot zavarovalni instrument. Predmet je lahko   vsaka 
še nezapadla terjatev, ki se lahko cedira. V bančni praksi se najpogosteje 
odstopajo domače blagovne terjatve in terjatve iz naslova bodočih deviznih 
prilivov upnikov ustrezne bonitete; 

- zastava premičnine - predmet zastave je lahko vsaka premičnina, na kateri 
obstaja lastninska pravica in ki je lahko predmet pravnega prometa. Pomembno 
je, da ima premičnina premoženjsko vrednost, ki daje upniku možnost, da doseže 
zamenjavo stvari za denar, iz katerega je mogoče njegovo poplačilo83; 

- zastava vrednostnih papirjev- najpogostejši vrednostni papirji, s katerimi se 
zavaruje standby akreditiv, so delnice in obveznice, ki kotirajo na Ljubljanski 
borzi; 

- zastava nepremičnine- hipoteka je stvarna pravica na tuji stvari, s katero se lahko 
zavaruje terjatev upnika - banke. Hipoteka daje upniku prednostno poplačilno 
pravico iz vrednosti zastavljene stvari; 

 
Najosnovnejše »zavarovanje«, s katerim je običajno zavarovana reimburzna obveza 
nalogodajalca, je nalog za obremenitev transakcijskega računa nalogodajalca pri banki. 

 
5.5.3. Pravno razmerje med akreditivnim upravi čencem in akreditivno banko  

 
Pravno razmerje med upravičencem in akreditivno banko nastane v trenutku, ko 
upravičenec prejme obvestilo, da je bil odprt akreditiv v njegovo korist.  
 
Obveza akreditivne banke je samostojna in abstraktna v razmerju do osnovnega posla in je 
odvisna samo od rokov in pogojev, navedenih v akreditivu. Če so ti izpolnjeni, mora banka 
predložene dokumente honorirati. Upravičenec je sedaj zavezan, da bo predložil v naprej 
določene dokumente v skladu s pogoji in roki. V kolikor tega ne stori, akreditivna obveza 
banke ugasne.  

 
5.5.4. Pravno razmerje med bankami v akreditivnem p oslu  

 
Pravna razmerja med bankami, ki so vključene v akreditivni posel, se vzpostavljajo na 
podlagi navodil in pooblastila akreditivne banke. Akreditivna banka navadno vključi v 
akreditivni posel svojo korespodenčno banko v državi upravičenca. Posamezne banke, ki so 
vključene v akreditivni posel, lahko po navodilu in pooblastilu akreditivne banke nastopajo 
kot: 

- avizirna banka; 
- potrdilna banka; 
- izplačilna banka, ki je lahko tudi prenosna banka; 
- reimburzna banka. 

                                                 
83  Javni register neposestnih zastavnih pravic (glej AJPES) [URL: http:// www.ajpes.si/rzpp/], 22.05.2006. 
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Podrobneje je problematika posameznih bank, ki nastopajo v akreditivnem poslu, 
predstavljena v poglavju 5.4.3. 

 

5.6. RAZLIČICE STANDBY AKREDITIVOV GLEDE NA VSEBINO POSLA 
 
Odgovor, katere vrste standby akreditivov poznamo glede na vsebino posla, je v bistvu 
odgovor, katere vrste bančnih garancij poznamo. Med najbolj pogoste vrste standby akreditivov 
prištevamo: 

- standby akreditiv za resnost ponudbe84; 
- standby akreditiv za dobro izvršitev posla85; 
- standby akreditiv za vračilo avansa86; 
- standby akreditiv za odpravo napak / vračilo zadržanih zneskov87; 
- standby akreditiv za neposredna plačila88; 
- indirekten standby akreditiv89; 
- finančni standby akreditiv90; 
- komercialni standby akreditiv91. 

 
5.6.1. Standby akreditiv za resnost ponudbe  

 
Standby akreditiv za resnost ponudbe se uporabi pri javnih naročilih, licitacijah itd. v fazi 
izročitve ponudbe in nadomešča garancijo za resnost ponudbe92. 
 
Namen je, da ponudnik ne umakne svoje ponudbe v primeru, ko je njegova ponudba 
izbrana kot najustreznejša, da sklene pogodbo pod pogoji, ponujenimi v ponudbi, in da v 
roku izroči nasprotni pogodbeni stranki »garancijo za dobro izvršitev posla«. V primeru, da 
ponudnik naštetega ne stori, krije po akreditivu izplačan znesek pavšalizirano škodo, v 
naprej določeno odškodnino za neizpolnitev obveze, katere višina se ne dokazuje. Ponavadi 
je v praksi njegova višina od 1% do 5% vrednosti posla. 

 
5.6.2. Standby akreditiv za dobro izvršitev posla  

 
Standby akreditiv za dobro izvršitev posla nadomešča garancijo za dobro izvršitev posla93 
in zagotavlja povračilo pavšalizirane škode, ki bi nasprotni pogodbeni stranki nastala zaradi 

                                                 
84 Ang. Bid Bond (Tender Bond Standby) 
85 Ang. Performance Standby 
86 Ang. Advance Payment Standby 
87 Ang. Warranty / Retention Money Standby 
88 Ang. Direct Pay Standby 
89 Ang. Counter Standby 
90 Ang. Financial Standby 
91 Ang. Commercial Standby 
92 Za primerjavo glej poglavje 3.4.1. 
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neizpolnitve, nepravočasne ali nepravilne izpolnitve pogodbe. Ponavadi je njegova višina 
od 5% do 10% vrednosti pogodbe.  

 
5.6.3. Standby akreditiv za vra čilo avansa  

 
Omenjeni standby akreditiv, ki nadomešča garancijo za vračilo avansa94, zagotavlja v 
primeru plačanega avansa pogodbeni stranki varen in hiter način za vračilo le-tega v 
primeru, če bi pogodbena stranka odstopila od sklenjene pogodbe ali pa je sploh ne bi 
pričela izpolnjevati. Znesek dogovorjenega avansa v praksi običajno znaša do 30% 
pogodbene vrednosti. Veljavnost tega akreditiva je običajno izenačena s pogodbenim 
rokom, v katerem mora prodajalec/izvajalec izpolniti svojo obveznost, in podaljšanjem za 
rok uveljavljanja zahteve za plačilo po standby akreditivu s strani upravičenca. 

 
5.6.4. Standby akreditiv za odpravo napak / vra čilo zadržanih zneskov  

 
Standby akreditiv za odpravo napak/vračilo zadržanih zneskov opravlja funkcijo garancije 
za odpravo napak95 oz. garancije za vračilo zadržanih zneskov96, običajno se uporablja pri 
investicijskih delih ali pri dobavi investicijske opreme. 
 
S standby akreditivom za odpravo napak so kriti stroški morebitne odprave napak, v kolikor 
jih ne bi odpravil sam izvajalec kljub temu, da so bile pravočasno in pravilno reklamirane s 
strani kupca. Standby akreditiv za vračilo zadržanih zneskov po svoji vsebini nadomešča 
standby akreditiv za odpravo napak. Uporabi se, kadar je v pogodbi predvideno, da 
naročnik zadrži del plačila do izteka dogovorjenega garancijskega roka. Da lahko izvajalec 
pride do zadržanega plačila predčasno, mora predložiti omenjeni standby akreditiv.  

 
5.6.5. Standby akreditiv za neposredna pla čila  

 
Ta standby akreditiv se uporabi kot kritje v primeru, ko mora ena od strank v poslu izpolniti 
svojo običajno plačilno obveznost. Byrne pravi (1998, str. 3), da ta vrsta standby akreditiva 
predvideva plačilo, ko to normalno zapade, ne da bi prišlo do kakšnih nepravilnosti. Hkrati 
pa predvideva tudi možnost plačila, ko pride do kršitve pogodbe. Taki akreditivi se 
uporabljajo pogosto takrat, ko izdajatelj akreditiva nastopa ne le kot garant, ampak tudi kot 
plačilni agent za poravnavo dogovorjenih finančnih obveznosti glavnega dolžnika 
(nalogodajalca). 

 
 

                                                                                                                                                     
93 Za primerjavo glej poglavje 3.4.2. 
94 Za primerjavo glej poglavje 3.4.4. 
95 Za primerjavo glej poglavje 3.4.3. 
96 Za primerjavo glej poglavje 3.4.5. 
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5.6.6. Indirekten standby akreditiv  

 
Ta vrsta standby akreditiva se uporablja po enaki analogiji kot indirektne garancije. Torej 
se uporabi takrat, ko devizni predpisi v državi, kjer ima svoj sedež upravičenec, ne 
dovoljujejo izdaje direktnih standby akreditivov. 

 
5.6.7. Finančni standby akreditiv  

 
Finančni standby akreditiv se uporablja pri poslovanju kot instrument zavarovanja vračila 
finančnih kreditov. Treba je pripomniti, da je razlika med finančnim standby akreditivom in 
akreditivom za dobro izvršitev posla zelo neprecizna. Namen obeh je zavarovanje 
upravičenca po standby akreditivu pred neizpolnitvijo obveze nalogodajalca za odprtje 
standby akreditiva. Pri finančnem standby akreditivu gre za zavarovanje neizpolnitve 
povračila dolgovanega denarja, pri stanby akreditivu za dobro izvršitev posla pa za 
zavarovanje neizpolnitve nedenarnih obveznosti. Finančne institucije v mnogih državah se 
poslužujejo razvrščanja standby akreditivov na ene ali druge s pomočjo namena kapitala 
(Byrne, 1998, str. 3). 

 
5.6.8. Komercialni standby akreditiv  

 
V praksi se ta standby akreditiv uporablja običajno ob predložitvi istih ali sličnih 
dokumentov kot pri tradicionalnem komercialnem akreditivu. 

 

5.7. VRSTE STANDBY AKREDITIVOV GLEDE NA ROK IN VSEBINO 
OBVEZNOSTI AKREDITIVNE OZ. POTRDILNE BANKE 

 
Po pravilih ISP/98 je standby akreditiv samostojna, nepreklicna in dokumentarna obveznost 
izdajatelja. Ni pa nujno izdajatelj banka, kot to navajajo EPO-500. ISP/98 je možno 
tolmačiti, da kot stranka v standby poslu lahko nastopa katerakoli oseba. Največkrat pa 
običajno banka prevzema to funkcijo, saj gre za tipični bančni posel.  
  
Glede na način in rok honoriranja dokumentov, predloženih po standby akreditivu (ISP/98 - 
2.01), delijo ISP/98 standby akreditive na: 

- standby akreditiv, plačljiv na vpogled97; 
- akceptni standby akreditiv98; 
- standby akreditiv z odloženim plačilom99; 
- negociacijski standby akreditiv100. 

                                                 
97 Ang. Payable at Sight. 
98 Ang. by Acceptance of a Draft. 
99 Ang. by Deferred Payment. 
100 Ang. by Negotiation. 
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5.7.1. Standby akreditiv na vpogled  

 
Banka se obveže, da bo predloženo zahtevo za plačilo honorirala v okviru 
sedemdnevnega101 roka, ki je potreben za pregled dokumentov. Pogoj je, da so zahteva in 
vsi ostali dokumenti akreditivno skladni, kar pomeni, da v celoti izpolnjujejo akreditivne 
pogoje. Pregled mora temeljiti izključno na dokumentih brez posvetovanja z 
nalogodajalcem za odprtje standby akreditiva in brez nepotrebnega odlašanja (Byrne, 1998, 
str. 64). 

 
5.7.2. Akceptni standby akreditiv  

 
Uporabi se v primeru, ko osnovna transakcija temelji na kreditnem poslu in v okviru 
katerega se banka obvezuje, da bo svojo dolžnost plačila določenega zneska izpolnila po 
izteku določenega časovnega obdobja, to je ob dospelosti finančne obveznosti, kar je 
navedeno v akreditivu. 
 
V akreditivni mehanizem je vključena menica kot vrednostni papir. Banka se v akreditivu 
obvezuje, da bo akceptirala menico, ki jo nanjo trasira akreditivni upravičenec, ob njenem 
dospetju pa se obvezuje, da jo bo honorirala ob odpovedi regresa. 
 
Upravičenec lahko po akceptiranju menice menično terjatev pred dospelostjo na denarnem 
trgu proda in refinancira osnovni kreditni posel. Ta vrsta standby akreditiva v praksi služi 
za posle prodaje akreditivne terjatve iz naslova forfetiranja. 

 
5.7.3. Standby akreditiv z odloženim pla čilom  

 
Tudi ta standby akreditiv je prav tako kot akceptni standby akreditiv namenjen kreditnim 
transakcijam. Banka se obvezuje, da bo plačala določeni znesek šele v določenem roku po 
predložitvi dokumentov. 
 
Posebnost tega standby akreditiva pa je, da v akreditivni mehanizem ni vključena menica 
kot kreditni vrednostni papir. Osnovni posel se seveda tudi v tem primeru lahko refinancira 
s prodajo akreditivne terjatve. Tej transakciji je namenjen institut cesije akreditivnega 
priliva, ki je urejen v akreditivnih pravilih. Podrobneje bomo cesijo akreditivnega priliva 
obravnavali v nadaljevanju magistrskega dela. 

 
 
 

                                                 
101 Po predlogu EPO-600 je predviden rok pet dni. 
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5.7.4. Negociacijski standby akreditiv  

 
Obveznost banke je, da bo brez regresa nasproti izdajatelju odkupila menico na vpogled, ki 
jo je akreditivni upravičenec trasiral na akreditivno banko. Menica ne sme biti trasirana na 
nalogodajalca za odprtje akreditiva, če se akreditiv presoja po EPO-500. 
 
ISP/98 v nasprotju z EPO-500 dovoljujejo, da akreditivni upravičenec menico trasira tudi 
na nalogodajalca (ISP/98 - 2.01/b). 
 
Pri negociacijskem akreditivu se menice trasirajo s klavzulo brez regresa102, pri tem pa je 
potrebno vedeti, da tukaj obstajajo razlike med evropsko in anglosaksonsko zakonodajo103.  

 

5.8. RAZMEJITEV STANDBY AKREDITIVA IN GARANCIJ NA POZIV NASPROTI 
POROŠTVOM, KAVCIJSKEMU ZAVAROVANJU IN DOKUMENTARNEMU 
AKREDITIVU 

 

5.8.1. Razmejitev standby akreditiva in garancij na  poziv nasproti garancijam, 
izdanim iz naslova poroštva  

 
Značilnosti obveze banke pri standby akreditivu in garancijah na poziv: 

- obveza banke-garanta je samostojna; 
- obveza banke-garanta je abstraktna; 
- obveza banke-garanta je dokumentarna; 
- obveza banke-garanta je brezpogojna. 

 
Značilnosti obveze banke pri garancijah, izdanih iz naslova poroštva: 

- obveza poroka je akcesorna; 
- obveza poroka je načeloma subsidiarna; 
- porok nasproti upnikom lahko uveljavlja tako ugovore glavnega dolžnika kot tudi 

svoje lastne ugovore. 
 
Razlike med standby akreditivom in bančno garancijo nasproti poroštvom so:  

- poroštvo je po svoji naravi neodplačen, standby akreditiv in bančna garancija pa 
odplačen posel. Za izdajo standby akreditiva in bančne garancije moramo plačati 
provizijo, za poroštvo pa ne; 

- porok lahko odgovarja samo do višine glavnega dolga, garant (banka) pa le za točno 
določen znesek, naveden v standby akreditivu ali garanciji – ta je lahko večji, 

                                                 
102 Ang. Without recourse 
103 V slovenski zakonodaji v 9. členu Zakona o menici (1946), ki se v RS uporablja na podlagi 4. člena 
Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS (1991), ki temelji 
na Ženevski konvenciji, je določeno, da se trasant s klavzulo »brez regresa« ne more izogniti svoji regresni 
odgovornosti. 
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manjši ali enak obveznosti glavnega dolžnika; 
- poroštvo se lahko glasi tudi na izpolnitev obveznosti nedenarnega značaja, medtem 

ko se standby akreditiv in bančne garancije glasijo izključno in samo na denarni 
znesek; 

- ko preneha obveznost glavnega dolžnika, samodejno preneha tudi poroštvena 
obveznost, medtem ko je obveznost iz standby akreditiva ali bančne garancije lahko 
daljša ali krajša; to je odvisno od roka veljavnosti, ki mora biti naveden v njunem 
besedilu;  

- porok lahko uveljavlja vse ugovore dolžnika in ugovore iz pogodbe o poroštvu, 
medtem ko garant lahko uveljavlja le določene ugovore iz garancijskega posla;  

- iz standby akreditiva ali bančne garancije izhaja bančna obveznost, ki je neodvisna 
od osnovnega posla, poroštvo pa je vezano na glavno obveznost dolžnika – 
obveznost poroka obstaja le, če obstaja glavni dolg.  

 

5.8.2. Razmejitev standby akreditiva in garancij na  poziv nasproti 
kavcijskemu zavarovanju  

 
Kavcijsko zavarovanje je pomembna vrsta zavarovanja in zanesljiv zavarovalni instrument, 
čigar stopnja varnosti je pogojena z varnostjo zavarovalnice, ki garancijo izda. Tako 
imenovano garantno pismo je jamstvena izjava, ki jo zavarovalnica izda v korist 
upravičenca. Pri kavcijskem zavarovanju gre za zavarovanje tveganja, da sklenitelj 
zavarovanja (ponudnik v postopku javnega naročila) ne bi izpolnjeval svojih pogodbenih 
obveznosti do upravičenca (naročnika v postopku javnega naročanja). V tem primeru je 
zavarovalnica dolžna plačati odškodnino na prvi poziv ali ob izpolnitvi pogodbenih določil 
(Kocič, 2002, str. 124). Po svoji vlogi je kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v 
postopkih javnih naročil izenačeno z garancijo, izdano pri banki104. Za unovčitev 
garantnega pisma veljajo enaki pogoji kot za unovčitev garancij, izdanih pri banki. 
 
Obstaja pa razlika pri obračunu stroškov za izdajo garancije pri banki in za izdajo 
garantnega pisma pri zavarovalnici.  
 
Banka za izdajo garancije zaračuna provizijo, ki je običajno odvisna od bonitete podjetja in 
od tega, ali gre za komitenta banke ali ne. Tej proviziji pridruži še kvartalne obračune za 
vodenje garancij. 
 
Zavarovalnica pa obravnava kavcijsko zavarovanje kot zavarovalni posel in za izdajo 
»zavarovalne police«, ki je analogna garanciji, izdani pri banki, zaračuna premijo, katere 
višina je prav tako odvisna od bonitete podjetja. Običajno zavarovalnica skleniteljem 
zavarovanja svojo storitev zaračuna samo enkrat, to je po odobritvi izdaje garantnega 
pisma.  

                                                 
104 Glej Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v 
postopku oddaje javnega naročila (2004). 
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5.8.3. Razmejitev standby akreditiva in garancij na  poziv nasproti 
dokumentarnemu akreditivu  

 
Dokumentarni akreditiv je plačilni instrument in predpostavlja normalno odvijanje posla, 
medtem ko sta standby akreditiv in bančna garancija instrumenta zavarovanja plačila in se 
izkoristita, ko ena od pogodbenih strank ne izpolni pogodbe v skladu z dogovorom 
(nenormalno odvijanje posla). Je pa potrebno poudariti, da gre pri vseh instrumentih za 
abstraktno obvezo banke-garanta, torej za njeno popolno neodvisnost od osnovnega posla 
in izključno vezanost na izpolnitev pogojev, ki so navedeni v dokumentarnem akreditivu, 
bančni garanciji ali standby akreditivu (Falatov, 1996, str. 14-15). 
 
Tabela 1: Primerjava storitev med standby akreditivom, bančno garancijo »na prvi 

poziv« in dokumentarnim akreditivom 
 
 Standby akreditiv Bančna garancija Dokumentarni 

akreditiv 
Primerno za podjetja, zasebnike in občane podjetja, zasebnike in občane podjetja, zasebnike in občane 

Zavarovanje pogodbenih 
obveznosti 

da da da 

Način zavarovanja pogodbene 
obveznosti 

nepreklicna obveznost banke 
plačati določen znesek ob 
neizpolnitvi pogodbenih 
obveznosti nasprotnega 
partnerja 

nepreklicna obveznost banke 
plačati določen znesek ob 
neizpolnitvi pogodbenih 
obveznosti nasprotnega 
partnerja 

nepreklicna plačilna obljuba 
oziroma zaveza banke 

Ločenost od osnovnega posla 
(abstraktnost) 

da da da 

Zagotovljena pravočasnost 
plačila 

ne (da, če se uporabi kot 
instrument plačila) 

ne da 

Zavarovana gotovost plačila da da da 

Izločeno tveganje finančne 
bonitete kupca 

da da da 

Izločeno tveganje poslovne 
bonitete partnerja 

da da da 

Izločeno deželno tveganje da (potrditev akreditiva) da (izdaja garancije na 
podlagi protigarancije) 

da (potrditev akreditiva) 

Varnost prodajalca da da da 

Varnost kupca da da da 

Kje se kaže (ne)varnost (za) 
prodajalca? 

v primeru neizpolnitve 
pogodbenih obveznosti banka 
plača po standby akreditivu 

v primeru neizpolnitve 
pogodbenih obveznosti banka 
plača po garanciji 

prodajalec ima bančno 
obljubo oziroma zavezo 
plačila - varna prodaja 

Kje se kaže (ne)varnost (za) 
kupca? 

v primeru neizpolnitve 
pogodbenih obveznosti banka 
plača po standby akreditivu 

v primeru neizpolnitve 
pogodbenih obveznosti banka 
plača po garanciji 

kupec ve, da banka ne bo 
plačala prodajalcu, če ta ne 
izpolni pogojev akreditiva 

Zanesljivost plačilnih poti - 
banke prevzamejo izvedbo 
plačila 

da da da 

Urejenost oz. poenotenost 
poslovanja - mednarodna 
pravila 

da (EPO500, ISP/98 - 
opcijsko) 

delno (URDG458 - opcijsko, 
neobvezno) 

da (EPO500) 

 
Vir: Primerjava storitev, 2005 (prirejeno).  
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5.9. POSEBNOSTI, KI JIH GLEDE STANDBY AKREDITIVA UREJAJO ISP/98 
 
Pravila ISP/98 kot kodificirani dobri poslovni trgovski in bančni običaji na področju 
poslovanja s standby akreditivi, urejajo nekatere posebnosti: 

- pravilo 2.06/a določa, da ima amadma banke k že odprtemu akreditivu takojšen 
avtomatičen učinek brez poprejšnjega soglasja akreditivnega upravičenca; 

- ISP/98 imajo posebnost (pravilo 3.14), da kadar zahteve za plačilo banki ni mogoče 
predložiti iz katerega koli vzroka (zajeta tudi višja sila), se zadnji dan roka veljavnosti 
avtomatsko podaljša na 30. koledarski dan od dneva, ko banka zopet normalno posluje;  

- posebnost zahteve za plačilo (pravilo 4.16) po standby akreditivu je, da se lahko 
predloži v obliki menice, ki jo upravičenec po standby akreditivu trasira na 
nominirano ali akreditivno banko; 

- ISP/98 sprejemajo generalno pravilo, da morajo biti dokumenti, ki se predlagajo po 
standby akreditivu, izdani v istem jeziku kot sam akreditiv (ISP/98 - 4.04). 
Akreditivna banka lahko od tega pravila odstopi na podlagi pooblastila, ki ji ga daje 
pravilo ISP/98 - 3.11/b. Zahteva za plačilo pa mora biti podana v jeziku standby 
akreditiva; 

- za razumen rok se po ISP/98 štejejo trije dnevi, rok nad sedem dni pa se šteje za 
nerazumnega (ISP/98 - 5.01/a-i); 

- banka mora reklamirane dokumente vrniti upravičencu oz. ga mora obvestiti, da so 
mu dokumenti na razpolago v banki. Četudi banka tega ne stori, to po določilih 
ISP/98 ni razlog za nastop pravnega učinka prekluzije (ISP/98 - 5.07); 

- ISP/98 urejajo pravno razmerje, da lahko nalogodajalec, ki misli, da predloženi 
dokumenti niso akreditivno skladni, reklamira honoriranje teh dokumentov 
akreditivni banki (ISP/98 - 5.09); 

- akreditivna banka ima pri zahtevi akreditivnega upravičenca, ki se glasi »podaljšaj 
rok veljavnosti ali plačaj« diskrecijsko pravico, da se odloči, ali bo od nalogodajalca 
zahtevala soglasje za podaljšanje roka veljavnosti ali pa bo po tako formulirani 
zahtevi plačala (ISP/98 - 3.09);  

- posebnost ISP/98 je tudi v pravilu, da akreditivna banka o prejeti zahtevi za plačilo 
po standby akreditivu ni dolžna obvestiti nalogodajalca za odprtje standby 
akreditiva (ISP/98 - 3.10); 

- posebnost ISP/98 je tudi pravilo 4.20, po katerem se akreditivna skladnost 
transportnih, zavarovalnih in komercialnih dokumentov presoja po splošnih 
kriterijih, ki veljajo za vse dokumente, predlagane po standby akreditivu in ne po 
EPO-500, ki vsebujejo natančne kriterije za presojo teh dokumentov; 

- če je standby akreditiv označen za prenosljivega, velja pravilo (ISP/98 - 6.02), da je 
dovoljen večkratni vertikalni prenos akreditiva, prepovedan pa je horizontalni 
prenos akreditiva; 

- ISP/98 ne vsebujejo določil, ki bi dopuščala spremembo dokumentov pri prenosu 
akreditiva; 

- ISP/98 po pravilu 6.06 dovoljujejo delni odstop pričakovanega priliva po akreditivu; 
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- pooblaščena banka mora za pravno veljavnost odstopa pričakovanega priliva v 
korist tretje osebe ta odstop potrditi, drugače nima po takem poslu odstopa 
akreditivnega priliva nikakršne obveznosti (ISP/98 - 6.07/a-i ). 

 
Posebnosti bodo podrobneje predstavljene in obrazložene v nadaljevanju magistrskega dela. 

5.10. AVTOMATIČNI AMADMA 
 
Institut avtomatičnega amadmaja105 k rokom in pogojem že odprtega standby akreditiva je 
posebnost pravil ISP/98, medtem, ko ta posebnost v EPO-500 ni poznana. Nanaša se lahko 
na: 

- akreditivni znesek; 
- rok veljavnosti akreditiva; 
- katerikoli drugi akreditivni pogoj. 

 
Če standby akreditiv vsebuje klavzulo avtomatičnega amadmaja, ki se nanaša na zvišanje 
ali znižanje akreditivnega zneska, podaljšanje roka veljavnosti ali na kateri drugi pogoj, 
pravilo 2.06/a določa, da ima amadma banke k že odprtemu akreditivu takojšen 
avtomatičen učinek brez poprejšnjega soglasja akreditivnega upravičenca. Če standby 
akreditiv te klavzule ne vsebuje, je za amadma k akreditivu potrebno soglasje upravičenca 
(ISP/98 - 2.06/c), pri tem pa delno soglasje šteje za zavrnitev celotnega amadmaja (ISP/98 - 
2.06/d) (Byrne, 1998, str. 83-84). 

 

5.11. ROK VELJAVNOSTI STANDBY AKREDITIVA 
 
Standby akreditiv mora vsebovati rok veljavnosti. V primeru, da rok za predložitev zahteve za 
plačilo ni naveden, se smatra rok veljavnosti akreditiva tudi kot skrajni rok za predložitev 
zahteve za plačilo (ISP/98 - 3.05). ISP/98 imajo posebnost, da kadar zahteve za plačilo banki ni 
mogoče predložiti iz katerega koli vzroka (zajeta tudi višja sila), se zadnji dan roka veljavnosti 
avtomatsko podaljša na 30. koledarski dan od dneva, ko banka zopet normalno posluje (ISP/98 
- 3.14) (Byrne, 1998, str. 136).  
 
Te posebnosti pri pravilih EPO-500 ni, saj ta določajo, da rizik višje sile (EPO-500 - čl. 17) 
nosi upravičenec in se rok ne podaljša (EPO-500 - čl. 44/b).  
 
Analogno stališče EPO-500 je zavzela tudi judikatura na področju bančnih garancij, 
plačljivih na prvi poziv. Da po EPGP upravičenec sploh lahko zahteva izplačilo 
garancijskega zneska, mora biti rok izpolnitve temeljne pogodbe v okviru veljavnosti 
garancije. Razume pa se, da je dolžan upravičenec predložiti svoj zahtevek za plačilo po 
garanciji banki-garantu, z vsemi dodatnimi dokumenti, ki so v garanciji navedeni, 

                                                 
105 Ang. Automatic amendment 



     73 
 

najkasneje do izteka zadnjega dne veljavnosti garancije (EPGP - čl. 22). Če zadnji dan 
roka veljavnosti pade na dan, ko banka ne posluje, se zahteva za plačilo šteje za 
pravočasno, če je predana banki prvi naslednji delovni dan. Tveganje nedelovanja 
poštno-komunikacijskega sistema, vključno s tveganjem višje sile, nosi upravičenec 
sam. Če popolna zahteva za izplačilo po garanciji ni predložena pravočasno, bo banka-
garant izplačilo zavrnila. 

 

5.12. PLAČILO PO STANDBY AKREDITIVU 
 
Zahteva za plačilo po standby akreditivu z zahtevanimi dokumenti mora biti banki predložena 
do konca zadnjega delovnega dne veljavnosti standby akreditiva. Pri tem se potrdilo o 
priporočeni pošiljki preko pošte ne upošteva, kajti dokumenti morajo do tega roka biti izročeni 
v banki. 
 
Za izplačilo sta običajno potrebna samo dva dokumenta: 

- zahteva za plačilo (demand for payment) in 

- pisna izjava upravičenca, da pogodbena stranka svoje pogodbene obveze ni 
izpolnila (statement of default). 

 
Zahtevo za plačilo (ISP/98 - 4.16) mora izdati in podpisati upravičenec, razen če je v 
standby akreditivu določeno drugače. Naslovljena in predložena mora biti nominirani ali 
akreditivni banki. Vpisan mora biti datum izdaje, vsebovati mora tudi znesek zahtevanega 
plačila. Posebnost zahteve za plačilo po standby akreditivu je, da se lahko predloži v obliki 
menice, ki jo upravičenec po standby akreditivu trasira na nominirano ali akreditivno 
banko.  
 
V poslovni praksi banka običajno poleg zahteve za plačilo, kot pogoj za honoriranje 
standby akreditiva zahteva še predložitev raznih dodatnih dokumentov, kot so razni 
certifikati in izjave o kršitvi pogodbene obveznosti pogodbene stranke106. Priporoča se, da 
je formulacija in vsebina teh dokumentov navedena v standby akreditivu. V primeru, ko 
formulacija teh dokumentov ni navedena, se kot akreditivno skladen sprejme tak dokument, 
ki vsebuje podpis akreditivnega upravičenca, datum izdaje in navedbo, da nasprotna 
pogodbena stranka ni izpolnila svoje pogodbene obveznosti (ISP/98 - 4.17). 
 
Pri standby akreditivu so dovoljena delna črpanja standby akreditiva, pa tudi večkratna 
predložitev dokumentov v honoriranje. 
 

                                                 
106 Glede predložitve omenjenega dokumenta (statement of default) so ISP/98 sprejele analogijo EPGP in 
sicer čl. 20.a EPGP, ki predpisuje, da mora upravičenec po garanciji banki garantu predložiti: 

- zahtevo za plačilo in 
- pisno izjavo, da nalogodajalec za bančno garancijo svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil, in 

konkretno navedbo neizpolnitve. 
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Cirka klavzula je v ISP/98 (pravilo 3.08) urejena na enak način kot v EPO-500 (čl. 39/a) in 
dovoljuje odstopanje za 10% navzdol ali navzgor (Byrne, 1998, str. 117). 
 
Izplačilo po akreditivu lahko banka zavrne samo v primeru, če upravičeno sumi, da gre za 
pravno zlorabo, recimo poskus stranke po neupravičenem izplačilu akreditiva. To velja tudi 
za bančno garancijo. 

 

5.13. KONTROLA DOKUMENTOV 
 
Zahteva za plačilo po standby akreditivu pa tudi vsi ostali dokumenti, ki so zahtevani v 
akreditivu, morajo biti skladni z roki in pogoji, navedenimi v akreditivu. Pri tem so ISP/98 
natančnejša od EPO-500. V standby akreditivu morajo glede predložitve dokumentov biti 
navedeni:  

- čas;  
- kraj in lokacija v tem kraju;  
- oseba;  
- sredstvo. 

 
Naštete zahteve skupaj določajo, komu, kdaj, kje in na kakšen način naj bo zahteva za 
plačilo predložena v plačilo (ISP/98 - 3.01), le-ta pa mora biti predložena pravočasno 
(ISP/98 - 3.05) (Byrne, 1998, str. 90). 
 
Pri načinu kontrole dokumentov se prevzema praksa komercialnih akreditivov. To pomeni, 
da je banka dolžna kontrolirati le, če predloženi dokumenti po svojem zunanjem videzu 
ustrezajo akreditivnim pogojem in rokom (on their face). Od banke se ne pričakuje, da 
raziskuje in ugotavlja dejstva zunaj dokumentov, ki se v standby akreditivu zahtevajo za 
predložitev. Medsebojno skladnost dokumentov banka kontrolira samo v obsegu, ki je v 
standby akreditivu naveden (razlika nasproti EPO-500 in EPGP). 
 
ISP/98 sprejemajo generalno pravilo, da morajo biti dokumenti, ki se predlagajo po standby 
akreditivu, izdani v istem jeziku kot sam akreditiv (ISP/98 - 4.04). Tudi to pravilo je 
posebnost ISP/98 in ne velja za EPO-500. Akreditivna banka lahko od tega pravila odstopi 
na podlagi pooblastila, ki ji ga daje pravilo ISP/98 - 3.11/b. Zahteva za plačilo pa mora biti 
podana v jeziku standby akreditiva. 
 
Če mora upravičenec banki predložiti negociabilne dokumente, ki se prenašajo z 
indosamentom, npr. menico, v standby akreditivu pa ni navedeno, na koga naj bo ta 
dokument indosiran, je dokument lahko bianko indosiran in opremljen s klavzulo »brez 
regresa«. Navedba te klavzule ni pogoj za indosiranje. 
 
Pri komercialnem standby akreditivu imamo posebnost, saj se pri njem zahteva predložitev 
dokumentov, ki se nanašajo na konkretno komercialno transakcijo (faktura, transportni 
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dokument, zavarovalna polica). ISP/98 ne vsebujejo za razliko od EPO-500 strogih 
kriterijev za kontrolo pravilnosti teh dokumentov (ISP/98 - 4.20). Razlog je v tem, da kot 
upravičenci po takem standby akreditivu nastopajo največkrat financerji poslov in ne kupci. 
Omenjeni dokumenti so po ISP/98 skladni, če vsebujejo ustrezen naziv in če služijo 
namenu, za katerega je tak dokument izdan. Banka v tem primeru ne gleda vsebine, 
kontrolira le skladnost. 

 

5.14. HONORIRANJE ALI REKLAMACIJA PREDLOŽENIH DOKUMENTOV PO 
STANDBY AKREDITIVU, PRAVNI UČINEK PREKLUZIJE 

 
Po predložitvi zahteve za plačilo in ostalih dokumentov banki se banka obveže, da bo v 
razumnem roku obvestila upravičenca o odločitvi, ali bo honorirala zahtevo za plačilo ali pa 
bo dokumente zavrnila in podala ugovor. Za razumen rok se po ISP/98 štejejo trije dnevi, 
rok nad sedem dni pa se šteje za nerazumnega (ISP/98 - 5.01/a-i). Rok se šteje od prvega 
delovnega dne, ki sledi predložitvi dokumentov. Po EPO-500 se za razumen rok šteje 
sedem bančnih dni, ki sledijo dnevu od prejema dokumentov. Nova pravila EPO-600 
predvidevajo za razumen rok pet dni. Po EPGP pa se za razumen rok po sklepu Komisije za 
bančno tehniko in prakso pri MTZ v Parizu od 01.12.2002 štejejo trije dnevi. 
 
Odločitev o tem, ali bo banka honorirala zahtevo za plačilo, ta sprejme izključno na podlagi 
svoje ugotovitve, ali so predloženi dokumenti po njenem mnenju po svojem zunanjem 
videzu skladni z roki in pogoji standby akreditiva. 
 
V primeru odločitve, da bo izplačilna banka zahtevo za plačilo honorirala in so bili 
dokumenti predloženi nominirani banki107, jih ta po plačilu pošlje akreditivni banki in od 
nje, ali v akreditivu določene reimburzne banke, zahteva povračilo plačanega zneska. Tudi 
akreditivna banka pregleda dokumente po prejemu in presodi, ali ustrezajo akreditivnim 
pogojem. V razmerju do nominirane banke je akreditivna banka tista, ki dokončno odloči, 
ali so dokumenti, ki jih je prevzela in posredovala nominirana banka, akreditivno skladni 
ali ne. V primeru, da dokumenti niso akreditivno skladni, poda akreditivna banka 
reklamacijo nominirani banki in jo mora nemudoma o tem obvestiti preko 
telekomunikacijskih sredstev. Akreditivna banka mora navesti razlog za zavrnitev 
dokumentov in podati obvestilo, ali daje nominirani banki dokumente na razpolago. Če je 
zavrnitev dokumentov upravičena, lahko akreditivna banka zavrne reimburziranje 
akreditivnega zneska, ali pa uveljavlja odškodninsko odgovornost izplačilne banke, če je 
reimburzna banka že honorirala reimburzni zahtevek izplačilne banke. 
 
V primeru, ko izplačilna banka ugotovi neskladje predloženih dokumentov z roki in pogoji 
standby akreditiva, se odloči za reklamiranje predloženih dokumentov. O tem mora 

                                                 
107 ISP/98 določajo, da lahko upravičenec zahtevo za izplačilo predloži neposredno potrdilni ali akreditivni 
banki, po EPO-500 pa je dolžan upravičenec zahtevo za izplačilo najprej predložiti nominirani banki. 
Podrobneje o vlogi bank, vključenih v posel standby akreditiva, glej poglavje 5.4.3. 
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obvestiti osebo, ki ji je dokumente predložila (ISP/98 - 5.02). Reklamacija predloženih 
dokumentov mora biti: 

- pravočasna (najkasneje 7. dan po prejemu dokumentov); 
- sporočena upravičencu s telekomunikacijskim sredstvom ali drugim hitrim 

komunikacijskim sredstvom; 
- vsebovati mora vsa ugotovljena odstopanja. 

 
Banka, ki ne postopa po navedenem postopku, je glede uveljavljanja svojih pravic 
prekludirana . Pravni učinek prekluzije108 se kaže v obvezi banke, da dokumente honorira, 
ne glede na to, ali je kasneje ugotovila neskladnost predloženih dokumentov (ISP/98 - 
5.03/a). Pravni učinek prekluzije se odraža samo v razmerju do akreditivne in potrdilne 
banke, ne pa tudi v razmerju do nominirane banke (Byrne, 1998, str. 211).  
 
Banka mora reklamirane dokumente vrniti upravičencu oz. ga mora obvestiti, da so mu 
dokumenti na razpolago v banki. Četudi banka tega ne stori, to po določilih ISP/98 ni 
razlog za nastop pravnega učinka prekluzije (ISP/98 - 5.07).  
 
Ravno nasprotno pa je to urejeno v EPO-500, kjer je potrebno v primeru reklamiranih 
dokumentov poslati upravičencu ali banki, od katere so bili dokumenti prejeti, obvestilo po 
telekomunikacijskem sredstvu ali na kakšen drugi hiter način najkasneje do konca sedmega 
bančnega dne in v tem obvestilu je potrebno tudi navesti, ali se dokumenti vračajo ali so na 
razpolago v banki. V primeru, da se ne postopa tako, je po EPO-500 (čl. 14/d in čl. 14/e) 
banka prekludirana in izgubi pravico ugovarjati, da dokumenti niso v skladu z določili in 
pogoji akreditiva. 
 
Tudi pri bančnih garancijah, ki se presojajo po EPGP, mora banka po zavrnitvi plačila 
nemudoma in najkasneje v treh delovnih dneh obvestiti upravičenca. Obvestilo mora 
sporočiti preko telekomunikacijskih sredstev, če to ni mogoče, pa po drugi najhitrejši poti. 
Prav tako mora garant dati dokumente, predložene na osnovi garancije, upravičencu na 
razpolago (EPGP - čl. 10/b). EPGP prekluzije ne predvidevajo. 

 

5.15. SPREGLED NESKLADNOSTI PREDLOŽENIH DOKUMENTOV 
 
Akreditivna banka ima diskrecijsko pravico, da v primeru, ko ugotovi neskladnost 
predloženih dokumentov z roki in pogoji v standby akreditivu, po svoji presoji stopi v stik z 
nalogodajalcem za odprtje standby akreditiva in mu predlaga, da se odpove (spregleda) 
ugotovljeno neskladnost predloženih dokumentov (ISP/98 - 5.05). Določilo z enakim 
pomenom vsebuje tudi EPO-500 (čl. 14/c).  
 

                                                 
108 Če preteče prekluzivni rok, izgubimo svojo pravico, če pa preteče zastaralni rok, izgubimo sodno varstvo. 
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Takšno ravnanje je časovno omejeno z rokom sedmih dni, to je čas, ki ga ima akreditivna 
banka na voljo za pregled dokumentov in vsak daljši rok se šteje za nerazumnega (Byrne, 
1998, str. 216). Vendar pa kljub morebitnemu pristanku nalogodajalca, akreditivna banka 
ne izgubi pravice za uveljavljanje ugovora zaradi ugotovljene neskladnosti nasproti osebi, 
ki je vložila zahtevek za plačilo. V poslovni praksi se spregled običajno uporabi v primerih, 
ko gre za nebistvene napake v dokumentih. 
 
Pri EPGP ni podobnega pravila. 

 

5.16. NALOGODAJALČEVO REKLAMIRANJE DOKUMENTOV AKREDITIVNI 
BANKI 

 
ISP/98 urejajo pravno razmerje, da lahko nalogodajalec, ki misli, da predloženi dokumenti 
niso akreditivno skladni, reklamira honoriranje teh dokumentov akreditivni banki (ISP/98 - 
5.09). V primeru take reklamacije mora nalogodajalec: 

- takšno neskladje reklamirati takoj oz. najkasneje v sedmih dneh od dneva prejetja 
dokumentov; 

- konkretno opredeliti ugotovljeno neskladnost; 
- obvestiti mora banko preko hitrih komunikacijskih poti. 

 
Nepravilna in nepravočasna reklamacija ima za posledico pravni učinek prekluzije, tokrat 
nasproti nalogodajalcu v odnosu do akreditivne banke. To pomeni, da v tem primeru 
nalogodajalec kljub akreditivno neskladnim dokumentom ne more uveljavljati pravice 
povračila neutemeljenega izplačila po standby akreditivu. 
 
Sličnega pravila EPO-500 in EPGP ne urejajo, vendar način reklamacije v praksi poteka na 
enak način. 

 

5.17. ZAHTEVA FORMULIRANA »PODALJŠAJ ROK VELJAVNOSTI ALI 
PLAČAJ« 

 
Zahteva, ki jo poda akreditivni upravičenec in je formulirana »podaljšaj rok veljavnosti ali 
plačaj«109, je v poslovni praksi pogost primer. ISP/98 določajo, da se tako formulirana 
zahteva smatra kot zahteva za plačilo, ki vključuje soglasje akreditivnega upravičenca, da 
zahtevo za plačilo umika, če bo veljavnost standby akreditiva podaljšana za zahtevano 
obdobje.  
 
Pri bančnih garancijah po EPGP je pristop nekoliko drugačen, saj mora banka-garant, če 
pride do tako formulirane zahteve, suspendirati plačilo za razumen čas, ki omogoča 
dogovor med nalogodajalcem in upravičencem o podaljšanju garancije (EPGP - čl. 26).  

                                                 
109 Ang. Extend Validity or Pay (ISP/98 - 3.09) 
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Akreditivna banka ima diskrecijsko pravico, da se odloči, ali bo od nalogodajalca zahtevala 
soglasje za podaljšanje roka veljavnosti ali pa bo po tako formulirani zahtevi plačala 
(ISP/98 - 3.09).  
 
Posebnost ISP/98 je tudi v pravilu, da akreditivna banka o prejeti zahtevi za plačilo po 
standby akreditivu ni dolžna obvestiti nalogodajalca za odprtje standby akreditiva (ISP/98 - 
3.10). Omenjeno pravilo je v nasprotju z bančno prakso pri dokumentarnih akreditivih in 
tudi v nasprotju s EPGP, kjer je izrecno določena obveza banke-garanta, da v primeru 
prejete zahteve za plačilo po garanciji o tem brez odlašanja obvesti nalogodajalca za odprtje 
bančne garancije (EPGP - čl. 17). 

 

5.18. PRENOS STANDBY AKREDITIVA 
 
Prenosljivost standby akreditiva mora biti po pravilih ISP/98 v akreditivu izrecno 
dovoljena, to pomeni, da mora akreditiv vsebovati transferno klavzulo (ISP/98 - 6.02/a). Če 
je standby akreditiv označen za prenosljivega, velja (ISP/98 - 6.02/b): 

- dovoljen je večkratni vertikalni prenos110 akreditiva (Multiple Transfers Permitted); 
- prepovedan je horizontalni prenos111 akreditiva (Partial Transfers not Permitted). 

       
Pri EPO-500 pa ni dovoljen večkratni vertikalni prenos (EPO-500 - čl. 48/g), dovoljen pa je 
večkraten horizontalni prenos pod pogojem, da so delne dobave dopustne (EPO-500 - čl. 
48/e). 
 
Po EPGP  prenos bančne garancije na novega upravičenca prav tako ni možen, saj je v 4. 
členu določeno, da so vse garancije neprenosljive, razen če se v besedilu garancije to 
izrecno dovoli (klavzula o transferu garancije). Klavzulo o prenosljivosti garancije (»this 
guarantee is transferable/assignable«) zasledimo navadno v plačilnih garancijah, s katerimi 
je zavarovana terjatev iz osnovnega posla. Če je garancija označena za prenosljivo, jo lahko 
upravičenec prenese na drugega upravičenca brez soglasja garanta.   
 
Četudi je standby akreditiv označen za prenosljivega, se mora po ISP/98 s prenosom na 
novega upravičenca strinjati transferna banka (ISP/98 -  6.02/b-iii). Kot transferna banka pri 
prenosu standby akreditiva nastopa akreditivna ali nominirana banka. O prenosu se 
transferna banka odloča sama. Tako je urejeno tudi po EPO-500, kjer prenosna banka prav 
tako ni v obvezi, da izvrši prenos, če se sama z njim ne strinja. 
 
Kot pogoj za prenos standby akreditiva lahko transferna banka postavi določene zahteve: 

                                                 
110 Akreditiv se lahko prenese večkrat tudi na zahtevo drugega upravičenca na naslednjega tretjega 
upravičenca. 
111 Na več upravičencev za delne zneske in delne dobave. 



     79 
 

- predložitev zahteve za prenos, ki vsebuje ime in naslov drugega upravičenca ter 
datum; 

- predložitev originala standby akreditiva; 
- overjen podpis osebe, ki podpisuje za prvega akreditivnega upravičenca; 
- overjeno pooblastilo osebe, ki podpisuje za prvega upravičenca; 
- dokazilo o plačilu bančnih stroškov transferja akreditiva; 
- morebitne druge zahteve. 

 
Zahteva po izpolnitvi teh pogojev zmanjšuje možnost zlorabe pri prenosu neobstoječih, 
zastarelih ali neveljavnih akreditivov, saj se mednarodna bančna praksa srečuje s pravno 
zlorabo akreditivov prav pri prenosu standby akreditivov in odstopu akreditivnih prilivov. 
 
V primeru prenosa standby akreditiva na novega upravičenca je razumljivo, da ostane 
reimburzna obveznost nalogodajalca za odprtje standby akreditiva oz. akreditivne banke 
nespremenjena v primeru honoriranja prenesenega akreditiva. 
 
ISP/98 v nasprotju z EPO-500 ne vsebujejo določil, ki bi dopuščala spremembo 
dokumentov pri prenosu akreditiva, kar je na naravo in vsebino dokumentov, ki se 
predlagajo, tudi razumljivo. 

 

5.19. ODSTOP PRIČAKOVANEGA PRILIVA PO STANDBY AKREDITIVU 
 
V poslovni praksi običajno pride do odstopa akreditivnega priliva po standby akreditivu 
tedaj, ko želi akreditivni upravičenec terjatev, ki jo ima do akreditivne, potrdilne ali 
nominirane banke, prodati pred dospelostjo na denarnem trgu. Ta institut pride v poštev 
zlasti pri forfetiranju akreditivnih terjatev. V praksi so predmet forfetiranja terjatve po 
akreditivih z odloženim plačilom, pa tudi terjatve po akceptnih akreditivih. Prenos terjatve 
od forfetista na forfeterja se izvrši s poslom cesije, ki je predvidena v akreditivnih pravilih. 
 
ISP/98 dovoljujejo tudi delno cesijo akreditivnega priliva (ISP/98 - 6.06), ne dovoljujejo pa 
delnega prenosa akreditiva (ISP/98 - 6.02/b-ii ) (Byrne, 1998, str. 246). 
 
Pri poslu odstopa priliva po standby akreditivu akreditivni upravičenec, ki pooblaščeni 
banki predloži zahtevo za plačilo po standby akreditivu v honoriranje, sočasno obvesti 
pooblaščeno banko, da je svojo terjatev, ki jo uveljavlja nasproti banki, odstopil v korist 
tretje osebe (cesionarja112). Pooblaščena banka mora za pravno veljavnost odstopa 
pričakovanega priliva v korist tretje osebe ta odstop potrditi, drugače nima po takem poslu 
odstopa akreditivnega priliva nikakršne obveznosti (ISP/98 - 6.07/a-i ).  
 

                                                 
112 Ang. Assignee of Proceeds 
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Po EPO-500 potrditev odstopa priliva v korist tretje osebe s strani akreditivne ali 
nominirane banke ni potrebna (EPO-500 - čl. 49). 
 
Po EPGP je pri bančnih garancijah institut odstopa terjatve (pričakovanega denarnega 
priliva), nasproti banki-garantu, v korist tretje osebe urejen v 4. členu. Odstop terjatve se 
presoja po merodajnem pravu, ki velja za institut cesije. Soglasje garanta ni potrebno. 

 

5.20. PRAVNA ZLORABA STANDBY AKREDITIVA 
 
Pri garancijah iz naslova poroštva ni posebnih težav glede pravnih zlorab113, saj banka 
nastopa po navodilih nalogodajalca in proti upravičencu uveljavlja ugovore glavnega 
dolžnika, kot tudi možne lastne ugovore, kar vse utegne plačilo po garanciji do rešitve 
morebitnega spora zadržati.  
 
Drugače pa je, ko se stranki odločita za uporabo standby akreditiva ali neodvisne bančne 
garancije na poziv. Ta dva instrumenta sta neodvisna od osnovnega posla in zavezujeta 
izdajatelja k plačilu takoj in brez ugovora, če predloži upravičenec v plačilo dokumente, ki 
so skladni z roki in pogoji, navedenimi v standby akreditivu ali neodvisni bančni garanciji. 
V praksi se dogaja, da je banka soočena z dejanskim stanjem, ko je upravičenec na eni 
strani izpolnil vse formalne pogoje za plačilo po garanciji, na drugi strani pa nalogodajalec 
za izdajo standby akreditiva ali neodvisne bančne garancije banki zatrjuje, da upravičenec 
ni upravičen do plačila, ker je podan utemeljen sum goljufivega uveljavljanja zahteve za 
plačilo. Goljufivo114 dejanje upravičenca se lahko nanaša na osnovni posel115 ali na 
predložene dokumente116. 
 
Banka pri poslu standby akreditiva kontrolira dokumente le po zunanjem videzu in se ne 
spušča v materialno vsebino posameznega dokumenta. Nalogodajalec je torej tisti, ki mora 
dokazati svojo trditev o zlorabi. Dokazi morajo biti prepričljivi, jasni, nedvoumni in 
dokumentirani. Nalogodajalec poskuša s pravnimi sredstvi doseči, da sodišče upravičencu 
prepove uveljavljati zahtevo za plačilo po standby akreditivu. Če je zahteva za plačilo banki 
že predložena, pa se prepove banki izvršiti plačilo po predloženi zahtevi. Vrsto in obseg 
predlaganega začasnega sodnega varstva običajno predpisujejo pravila izvršilnega 
postopka. 
 
V nadaljevanju navajam najbolj pogoste primere, v katerih lahko v praksi prihaja do pravne 
zlorabe standby akreditivov:  

 
                                                 
113 V slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem zloraba razložen kot uporaba nečesa pozitivnega za 
nekaj negativnega, slabega. 
114 Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga goljufijo kot okoriščanje z oškodovanjem koga ali z 
zavajanjem v zmoto. 
115 Ang. Fraud in the transaction 
116 Ang. Fraud in the documents 
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Osnovna pogodba je izpolnjena117 je eden najpogostejših ugovorov nalogodajalca za 
izdajo standby akreditiva, ko upravičenec uveljavlja plačilo po standby akreditivu.  
 
Iztek garantnega roka118 je tudi eden od ugovorov, s katerim nalogodajalec dokazuje 
goljufivo uveljavljanje zahteve za plačilo po standby akreditivu za odpravo napak, kadar 
upravičenec zahteva plačilo po izteku garancijskega roka. 
 
Plačilna zamuda upravičenca119 je prav tako lahko eden od vzrokov zlorab. Dogaja se, da 
nalogodajalec prekine z izpolnjevanjem svojih pogodbenih obvez, ker upravičenec svojih 
dospelih obveznosti ni poravnal. Dokazno breme neplačila dospelih in nespornih 
obveznosti upravičenca nosi nalogodajalec, ki mora dokazati, da je zaradi plačilne zamude 
dolžnika upravičen odstopiti od pogodbe. Ta razlog se največkrat pojavi zaradi 
neupravičenega uveljavljanja zahtevka za plačilo po standby akreditivu za dobro izvršitev 
posla. 
 
Pogodbeni rok dobave ali izvršitve del se še ni iztekel120, ta ugovor uporabi 
nalogodajalec, da bi preprečil predčasno izplačilo standby akreditiva upravičencu, ki 
uveljavlja zahtevek za izplačilo po standby akreditivu za dobro izvršitev posla, čeprav se 
pogodbeni rok še ni iztekel. 
 
Neizpolnitev pogodbenih obvez upravičenca121 je ugovor, ki se pojavlja v primerih, ko je 
pogoj za izpolnitev obveznosti nalogodajalca predhodna izpolnitev obveze upravičenca. V 
primerih, ko je upravičenec prvi dolžan pričeti z izpolnjevanjem pogodbenih obvez, pa tega 
ne stori, nalogodajalec zaradi posledice dolžniške zamude upravičenca ne izpolni svoje 
obveznosti v pogodbeno dogovorjenem roku. Upravičenec pa uveljavlja zahtevek za plačilo 
pogodbene kazni zaradi neizpolnjene obveznosti nalogodajalca, krite s standby akreditivom 
za dobro izvršitev posla. 
 
Nastop višje sile122 in pogoji, pod katerimi lahko pogodbena stranka v danem primeru 
odstopi od pogodbe, so običajno zapisani že v pogodbi. Če nastopi dokazano takšen 
dogodek, upravičenec ni upravičen do plačila po standby akreditivu. 
 

Zahteva za plačilo po standby akreditivu, ki se ne nanaša na osnovni posel, po 
katerem je bil izdan, je v praksi goljufivo dejanje upravičenca. Upravičenec lahko 
uveljavlja zahtevo za izplačilo po standby akreditivu le v primerih, ko je utrpel škodo po 
osnovni pogodbi, na katero se standby akreditiv nanaša. 
 

                                                 
117 Ang. Completion of the principal contract. 
118 Ang. Lapse of the contractual warranty period. 
119 Ang. Non-payment by the beneficiary. 
120 Ang. Completion not yet due. 
121 Ang. Breach of contract by the beneficiary. 
122 Ang. Force majeure. 
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Zloraba v predloženih dokumentih se zgodi, če upravičenec predloži neresnično izjavo, 
da nalogodajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil (statement of default). 
Predložitev takega dokumenta, ki je po vsebini ponaredek, ima lahko kazensko-pravne 
posledice. 
 
Za področje odkrivanja in obveščanja o prevarah je MTZ v letu 1992 ustanovila Urad za 
preprečevanje trgovinskega kriminala123. V obdobju od začetka svojega delovanja je 
zabeležil velik razcvet trgovinskega kriminala, še posebej pri državah, ki so na novo prešle 
v tržno gospodarstvo. Urad za preprečevanje trgovinskega kriminala pri MTZ omogoča 
svojim članicam dostop do svoje baze podatkov, saj je ravno omejenost dostopa do 
podatkov lahko eden ključnih elementov za porast prevar in zlorab. Mesečno svojim 
članom tudi pošilja zaupna poročila o najnovejših kriminalnih metodah in prevarah124. 
 
Za primerjavo podajam ureditev, ki je za področje zlorab predvidena v UNCITRAL 
Konvenciji o samostojnih garancijah in standby akreditivih. Omenjena konvencija ureja 
pravico do zavrnitve plačila. Ključno vlogo pri tem ima 19. člen, ki opisuje okoliščine v 
katerih ima izdajatelj garancije pravico zavrniti zahtevo za plačilo. Gre za okoliščine, ki v 
garancijski praksi povzročajo največ težav in sporov. S skrbno formuliranim opisom 
situacij, ko ima dobroverni izdajatelj pravico zavrniti plačilo, konvencija varuje po eni 
strani neodvisnost in likvidnost garancijskih zavez in po drugi strani daje pravni temelj za 
preprečevanje očitnih zlorab. V 20. členu omenjene konvencije je urejena pravica do 
začasnih odredb, s katerimi lahko sodišče zadrži plačilo na podlagi zaveze, seveda je pogoj 
obstoj situacije, ki so opisane v 19. členu. Dokazi morajo biti neposredni in prepričljivi, 
hkrati mora obstajati tudi verjetnost, da bi stranka brez začasne odredbe utrpela znatno 
škodo. Poleg omenjenega pa lahko sodišče pred izdajo začasne odredbe naloži predlagatelju 
odredbe, da zagotovi primerno varščino. 

 

6. PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED EPGP IN ISP/98 
 
EPGP in ISP/98 predstavljajo skupek pravil pogodbene narave, ki imajo vlogo zavarovanj 
pred tveganji in so neodvisne od osnovnega posla. 
 
Vsekakor se morajo pogodbene stranke zavedati, da v obojnih pravilih ne bodo našle 
popolnoma enakih rešitev in da pravila niso zamenljiva med sabo. Čeprav obojna pravila 
nedvomno izražajo neodvisnost od osnovnega posla in dokumentarno naravo, pa lahko 
posamezni členi omenjenih pravil predlagajo nekoliko drugačne rešitve za ista vprašanja. 
Pogodbeni stranki morata dobro poznati vsebino posameznih pravil in s primerjavo morata 
ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti posameznih pravil, ki se lahko pokažejo pri poslu, ki 

                                                 
123 ICC Commercial Crime Bureau. 
124 Nacionalni odbor MTZ za Slovenijo se je v Urad za preprečevanje trgovinskega kriminala pri MTZ v 
Parizu včlanil leta 2004 in je od takrat sproti seznanjen z novo odkritimi oblikami goljufij pri finančnih 
transakcijah.  
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ga mislita skleniti.  Vsekakor morajo pogodbene stranke dobro premisliti in se same 
odločiti, kateri skupek pravil bolje odgovarja zahtevam posameznega posla.  
 
V nadaljevanju poglavja podajam prikaz podobnosti in razlik, ki lahko pomaga pri izboru 
pravil, ki nam lahko bolje odgovarjajo v posameznem poslu. 

 

6.1. PODOBNOSTI MED EPGP IN ISP/98 
 
Ne glede na izbor pravil, ali EPGP ali ISP/98, ki jih bosta stranki uporabili, lahko pričakujeta, 
da bodo uporabljena naslednja določila, ki so v obojnih pravilih podobno urejena (Affaki, 
2001, str. 137-138) : 

- nanašajo se na jamstvo, če so pravila navedena v bančni garanciji na poziv ali v standby 
akreditivu (EPGP čl. 1 in ISP/98 pravilo 1.01); 

- neodvisnost od osnovnega posla in pisna oblika bančnih garancij na poziv in standby 
akreditivov (EPGP čl. 2 in ISP/98 pravilo 1.06/c in d); 

- urejenost bančnih garancij na poziv in standby akreditiva tako v obliki pisma kot tudi v 
elektronski obliki (EPGP čl. 2/d in ISP/98 pravilo 1.09/c); 

- nepreklicnost po izdaji in zavezanost izdajatelja bančne garancije na poziv ali standby 
akreditiva po njuni izdaji (EPGP čl. 5 in ISP/98 pravilo 1.06/a); 

- omejitev garantove oz. izdajateljeve dolžnosti ob zahtevi za plačilo, da jo oceni na 
vpogled ali je skladna s pogoji bančne garancije na poziv ali standby akreditiva (EPGP 
čl. 9 in ISP/98 pravilo 2.01); 

- od garanta oz. izdajatelja se zahteva, da preuči zahtevane dokumente, pa čeprav niso bili 
predloženi vsi zahtevani dokumenti po bančni garanciji na poziv ali standby akreditivu 
(EPGP čl. 9 in ISP/98 pravilo 3.02); 

- od garanta oz. izdajatelja se ne zahteva, da preučuje predložene dokumente, ki niso bili 
zahtevani v bančni garanciji na poziv ali standby akreditivu (EPGP čl. 9 in ISP/98 
pravilo 4.02);  

- podobno urejena izključitev odgovornosti za garanta bančne garancije na poziv in 
izdajatelja standby akreditiva (EPGP čl. 11 do 14 in ISP/98 pravilo 1.08); 

- pri zahtevi »podaljšaj ali plačaj«, ki odgovarja pogojem bančne garancije na poziv ali 
standby akreditiva, se zavrnitev podaljšanja obravnava kot zahteva za plačilo (EPGP čl. 
26 in ISP/98 pravilo 3.09). 

 

6.2. RAZLIKE MED EPGP IN ISP/98 
 
Affaki (2001, str. 138-141) v svojem delu navaja naslednje razlike med EPGP in ISP/98, ki 
jih povzemam v nadaljevanju poglavja. 
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Za predložitev zahteve v elektronski obliki pri EPGP ni potrebnega posebnega dovoljenja 
in garant sprejme dokumente, če so skladni z garancijskimi pogoji. Pri standby akreditivu 
pa mora biti po ISP/98 pravilo 1.09/c to posebej dovoljeno. 
 
Če se ob zahtevi za plačilo ne more razbrati, na kateri standby akreditiv se nanaša, je v 
ISP/98 pravilo 3.03 predpisano, da se zahtevo upošteva šele na dan, ko se standby akreditiv 
identificira. EPGP tega ne obravnavajo in v primeru, da se pojavi tako vprašanje, se rešuje 
po pravilih merodajnega prava. 
 
EPGP nimajo pravila za konfirmacijo in odloženo plačilo, medtem ko ISP/98 to urejajo v 
pravilu 2.01. 
 
Pri EPGP lahko upravičenec garancijo po čl. 4 prenese na nekoga drugega brez soglasja 
garanta, če je v tekstu garancija označena za prenosljivo. Če pa je za prenosljiv označen 
standby akreditiv po ISP/98, je v pravilu 6.02 zahtevano, da se s prenosom na novega 
koristnika strinja izdajatelj akreditiva. 
 
Po sprejemu zahteve za plačilo mora garant ali kontragarant po določilu čl. 17 EPGP o tem 
obvestiti nalogodajalca. Prav tako mora to storiti po prejemu zahteve »podaljšaj ali plačaj«, 
kar mu nalaga čl. 26. Pravilo 3.10 ISP/98 pa tega v nasprotju z bančno prakso od izdajatelja 
standby akreditiva ne zahteva. 
 
Pri standby akreditivu ima izdajatelj možnost enostranske spremembe akreditiva v primeru 
okoliščin, ki so naštete v pravilu 3.11/a. Garant te možnosti nima, saj bi v primeru 
spremembe izgubil regresno pravico glede na nalogodajalca. 
 
Če na zadnji dan predložitve zahteve to ni možno izvesti, ker je kraj predložitve zaprt 
zaradi kakršnihkoli razlogov, se čas za predložitev v primeru standby akreditiva po ISP/98 
pravilo 3.14/a avtomatsko podaljša za 30 koledarskih dni potem, ko je kraj predložitve 
zopet odprt. Pri garancijah po EPGP pa je po čl. 13 garant osvobojen vseh obveznosti, če 
zaprtje kraja predložitve ni bilo v njegovi moči. Če pa je zaprtje kraja predložitve načrtoval 
garant, pa je od merodajnega prava odvisno, ali se bo veljavnost garancije podaljšala ali ne. 
 
Pri EPGP po čl. 9 ob ugotovitvi neskladnosti dokumentov mora garant zahtevo za plačilo 
po bančni garanciji na poziv zavrniti, pri standby akreditivu po ISP/98 pa po pravilu 4.03 
vodi neskladnost do zavrnitve zahteve za plačilo le, če je tako v akreditivu določeno. 
 
Pri standby akreditivu po ISP/98 je v pravilu 4.04 zahteva, da so spremljajoči dokumenti 
napisani v jeziku, v katerem je izdan sam akreditiv. Pri EPGP takega pravila ni. Garanta se 
lahko celo prosi (po merodajnem pravu in ne po EPGP), da pregleda dokumente v tujem 
jeziku glede na garancijo in da jih prevede, če je to potrebno. Pri garancijah po EPGP je v 
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čl. 12 celo določeno, da je garant oproščen odgovornosti za napake pri prevodu, vendar pa 
ta izključitev odgovornosti ne velja pri pregledu zahteve za plačilo. 
 
Pri ISP/98 je posebnost tudi pravilo 4.09/c, ki zahteva, da mora v zahtevi za plačilo biti 
ponovljena katerakoli tipkarska napaka, ki je vključena v zapis, če standby akreditiv 
zahteva natančen zapis. V primeru, da upravičenec v zahtevi za plačilo take napake ne 
ponovi, se njegova zahteva zavrne. 
 
Zahteva za plačilo pri garancijah po EPGP mora po čl. 20/a vsebovati izjavo o vsebini 
kršitve pogodbe, če je ta zahtevana v garanciji ali ne. Pri standby akreditivih po ISP/98 pa 
je po pravilu 4.17 izjavo o kršitvi pogodbenih obveznosti potrebno priložiti samo, če je 
zahtevana v akreditivu. Če je zahtevana, pa nima določene vsebine, je potrebno samo 
navesti, da je plačilo zapadlo, ker se je zgodil dogodek, ki zahteva plačilo (pravilo 4.17/a), 
ni pa potrebno navajati vsebine kršitve. 
 
Pri zahtevi za plačilo po kontra-standby akreditivu po ISP/98 ni potrebno prilagati nobene 
izjave ali dokumenta, razen če je tako zahtevano v samem kontra-standby akreditivu. Če pa 
je predložena zahteva za plačilo po kontra-garanciji, je potrebno po čl. 20/b EPGP priložiti 
tudi izjavo o kršitvi, če je to v kontra-garanciji izrecno zahtevano ali ne. 
 
Po ISP/98 ni pravil v zvezi z merodajnim pravom, medtem ko imajo EPGP to problematiko 
urejeno v čl. 27. V omenjenem členu EPGP je določeno, da je merodajno pravo, če v 
garanciji ni drugače določeno, tisto pravo, ki velja v kraju, kjer ima sedež garant. V 
primeru, da ima garant več poslovnih sedežev, velja pravo, ki je veljavno v kraju s 
poslovnim sedežem podružnice, ki je izdala garancijo. 
 
Po ISP/98 ni pravil v zvezi s sodno-arbitražno pristojnostjo, medtem, ko imajo EPGP to 
problematiko urejeno v čl. 28. Izbira sodno-arbitražne pristojnosti je lahko izražena ali 
naznačena. V primeru izražene izbire je potrebno v garanciji navesti pristojnost določenega 
sodišča ali arbitraže. V primeru, da stranki ne določita sodno-arbitražne pristojnosti, niti je 
ne naznačita, se uporabi drugi del čl. 28, t.j. določitev sodno-arbitražne pristojnosti brez 
izbire strank. V tem primeru je pristojno sodišče kraja, kjer ima svoj sedež garant. Pravo 
države pa določi sodišče, ki je primerno tako po kraju kot po predmetu. Se pa ta člen nanaša 
le na sodišča in ne tudi na arbitraže. Pravila Arbitraže MTZ125 se uporabijo in veljajo 
izključno takrat, ko so v garanciji dogovorjena. 

 

7. STANDBY AKREDITIV V SLOVENSKI POSLOVNI PRAKSI 
 
V nadaljevanju magistrskega dela bom podal povzetek informativne raziskave, ki sem jo 
izvedel v nekaj slovenskih bankah in katere cilj je bil ugotoviti dejansko prisotnost in 

                                                 
125 ICC Court of Arbitration. 
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uporabnost standby akreditiva v slovenski poslovni praksi, hkrati bom podal tudi svoje 
komentarje. 
 
Raziskava je bila izvedena v obliki intervjuja, v katerem sem uslužbencem v  obiskanih 
bankah postavljal vprašanja na temo standby akreditiva. 
 
Obiskane banke so potrdile, da standby akreditive izdajajo, če stranka izrazi takšno željo. 
Odgovor v vse obiskanih bankah je bil, da so standby akreditiv do sedaj večinoma izdali v 
primerih, ko je šlo za mednarodni posel, medtem ko standby akreditiva, ki bi ga zahtevali 
dve slovenski pogodbeni stranki v domačem poslovanju, večinoma še niso izdali. Pri tem 
poudarjajo, da gre v večini poslov, kjer so izdali standby akreditiv, za pogodbene partnerje 
iz Severne Amerike, predvsem iz ZDA in Kanade, odkoder ima ta instrument tudi poreklo. 
Zelo redko se dogodi, da bi izdali standby akreditiv v poslu, ki ni povezan s pogodbenikom 
iz tega dela sveta. Tudi v primeru, ko so izdali standby akreditiv v domačem poslovanju, je 
potrebno pripomniti, da je šlo za pogodbena partnerja, ki sta sicer slovenska devizna 
rezidenta, vendar pa v večinski tuji lasti. To kaže na to, da se pogodbeniki v poslu opirajo 
predvsem na finačne instrumente, s katerimi imajo več prakse in so jim bolj poznani, zato 
jih v primeru, da imajo možnost, tudi poskušajo vključiti v posel. Ocena sogovornikov iz 
bank je bila, da se količinsko uporaba standby akreditiva v slovenski poslovni praksi v 
zadnjih letih malenkostno povečuje, predvsem pa se o njem v zadnjem času več govori.  
 
Glede pravil, ki jih slovenske banke uporabljajo pri izdaji standby akreditivov, je bil 
odgovor, da se akreditivi izdajajo po EPO-500, medtem ko na uporabo pravil ISP/98 
izjemoma pristanejo in jih uporabijo samo takrat, ko stranke pri tem vztrajajo. Pri tem 
navajajo kot vzroke, da so EPO-500 prijaznejša za uporabo, da so bolj definirana in da 
obstaja pri njihovi uporabi predvsem večja poslovna praksa. ISP/98 se jim zdijo preveč 
obsežna in natančna, obenem pa dopuščajo veliko prostora za možne različne presoje, 
skratka ta pravila se bolje ujamejo z anglosaksonskim pravom. Kot zanimivost so mi 
navedli tudi podatek, da EBRD126 za izdajo standby akreditivov uporablja EPO-500, ko 
izdaja standby akreditive našim bankam kot garancijo za dane kredite. Navajajo tudi, da se 
z UNCITRAL Konvencijo o samostojnih garancijah in standby akreditivih v praksi do 
sedaj še niso srečali in ji ne pripisujejo praktične vrednosti. 
 
Moje mnenje glede uporabe pravil je, da se standby akreditiv malo uporablja v slovenski 
praksi, medtem ko je klasični dokumentarni akreditiv našim bančnikom dobro poznan in 
imajo z njegovimi pravili velike praktične izkušnje, zato menim, da je predvsem to 
poznavanje pravil glavni razlog, da se držijo uporabe pravil EPO-500. Pravila EPO-500 jim 
tudi omogočajo več svobode pri uporabi.  
 
Slovenske banke izdajajo standby akreditive tako za plačilne garancije (recimo po finančnih 
kreditih), kot tudi za storitvene garancije s katerimi zavarujejo posle, kjer so predmet 

                                                 
126 Evropska banka za obnovo in razvoj (European Bank for Reconstruction and Developement). 
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zavarovanja blago ali storitve. Slovenske banke izdajajo tudi posredne standby akreditive, 
ki največkrat pridejo v poštev v primerih, ko banka podjetja v Sloveniji odpre posredni 
standby akreditiv za katero od hčerinskih podjetij v tujini, ki ima sedež na področju, kjer 
področne banke nimajo zadostne bonitete, da bi bil njihov standby akreditiv zadostno 
jamstvo za pogodbenega partnerja, ki posluje s tem hčerinskim podjetjem.  
 
Slovenskim bančnikom so znani tudi primeri, ko se je standby akreditiv uporabil kot 
komercialni akreditiv (kot plačilo kupnine pri dobavi blaga ali storitve), čeprav se s takšno 
obliko v praksi skoraj ne srečujejo. V primeru, da bi se standby akreditiv uporabil kot 
plačilni akreditiv, pa bi se njegovi stroški izenačili s klasičnim komercialnim akreditivom, 
zato ne vidijo prednosti v nižjih stroških v takšnih primerih. Prav tako mislijo, da imata 
pogodbenika druge možnosti za plačilo in bi koriščenje standby akreditiva za takšen namen 
imelo slab vpliv na boniteto nalogodajalca. Prav tako naše banke velikokrat pri standby 
akreditivu zahtevajo poleg zahteve za izplačilo in izjave še dodatne dokumente (običajno 
kopijo odpremnega dokumenta, če gre za nakup blaga). 
 
Naše banke prav tako praviloma ne dopuščajo prenosa standby akreditiva, saj pravijo, da je 
s tem tudi povezanih največ prevar in zlorab. Če pa dopustijo prenosnost, pa to dovolijo 
brez svoje zaveze. 
 
Praksa naših bank je običajno tudi, da same preverjajo in odobravajo izplačila po standby 
akreditivih. Pri tem je potrebno povedati, da v primeru, ko upravičenec po standby 
akreditivu neupravičeno zahteva izplačilo, lahko takšno izplačilo praviloma ustavi edino 
sodna prepoved sodišča, ki jo mora doseči nalogodajalec za izdajo standby akreditiva. 
 
Zanimiva je primerjava tekstov izdanih standby akreditivov pri slovenski banki, kjer gre pri 
prvem tekstu (glej Prilogo 1) za tekst, ki je po mojem mnenju po svoji enostavnosti tekst, ki 
popolnoma odgovarja namenu standby akreditiva in  njegovi abstraktnosti glede na osnovni 
posel, prav tako pa tudi ločenosti posameznih razmerij med udeleženci v poslu izdaje 
standby akreditiva.  
 
V drugem besedilu (glej Prilogo 2) ima banka dodano klavzulo (klavzula 47A), v kateri 
upravičencu pravi, da mu kljub pravilni zahtevi za plačilo po standby akreditivu ne bo 
plačala, če bo lahko dokazala, da je bila obveza do upravičenca že izpolnjena. Po mojem 
mnenju bi se morala takšnim klavzulam banka izogibati saj jo lahko pripeljejo na slab glas 
v poslovnem svetu, hkrati pa je tudi vprašljiva njena abstraktna vloga glede na osnovni 
posel, kar je temelj tako garancijskega poslovanja kot tudi temelj akreditivnega poslovanja.                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Stroške za poslovanje s standby akreditivom banke zaračunavajo nekoliko različno. 
Navadno znašajo okoli 0,2% njegove vrednosti za otvoritev standby akreditiva, kar je 
odvisno od bonitete podjetja in v primeru, da ne pride do koriščenja, je to povečini tudi 
edini strošek. Nekatere banke dodajo še kvartalne obračune kot pri dokumentarnem 
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akreditivu. So pa tudi banke, ki standby akreditiv obravnavajo enako kot bančno garancijo 
in zato so pri njih izenačeni tudi stroški. Pri bančnih garancijah pa banka za izdajo bančne 
garancije zaračuna provizijo, ki je običajno odvisna od bonitete podjetja in od tega, ali gre 
za komitenta banke ali ne, tej proviziji nato pridruži še kvartalne obračune za vodenje 
garancij, torej je storitev izdaje bančne garancije za nalogodajalca praviloma dražja. 
 
Ocena sogovornikov iz bank je bila, da je standby akreditivov izdanih približno 5% glede 
na klasične dokumentarne akreditive. Banke običajno standby akreditive tudi izdajajo na 
oddelkih, kjer imajo opravka že s klasičnim dokumentarnim akreditivom in ne na oddelkih, 
kjer izdajajo bančne garancije. Takšna organiziranost v bankah je po mojem mnenju 
posledica majhnega povpraševanja s strani poslovnih subjektov, ki v tem instrumentu ne 
vidijo alternative bančnim garancijam na poziv. To pripisujem poslovnim navadam, ki 
veljajo v slovenskem prostoru, hkrati pa tudi nepoznavanju tega instrumenta pri slovenskih 
poslovnih subjektih in tudi pri zakonodajalcu.  
 
Eden od dobrih pokazateljev nepoznavanja tega instrumenta v slovenskem prostoru je 
namreč tudi dejstvo, da v postopku javnega naročanja, ki se izvaja po ZJN-1127 (2000) ni 
predvideno, da bi lahko ponudnik v postopku javnega naročila zavaroval svoje obveznosti s 
standby akreditivom, vsaj ne takrat, ko je za zavarovanje obvezna bančna garancija ali 
ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. V 23. členu ZJN-1 (2000) je namreč 
predvideno, da natančna navodila o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik 
zavaruje svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila, izda minister za finance s 
posebnim pravilnikom. Zadnji Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik 
zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (2004), je bil 
objavljen 19.03.2004. V pravilniku je predpisana obvezna predložitev bančne garancije ali 
ustreznega kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici, kadar znesek javnega naročila 
presega mejo, ki je določena v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za 
posamezno leto. V Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 
2007 (2005) je v 20. členu predpisano, da mora naročnik obvezno zahtevati omenjeni 
zavarovanji, če vrednost naročila presega: 

- 30.000.000 SIT brez DDV za blagovne dobave in 
- 120.000.000 SIT brez DDV za storitve v gradbeništvu. 

 
Po zakonodaji torej naročnik v postopku javnega naročanja ne more zahtevati ali ponudnik 
ponuditi standby akreditiva, če so zneski nad tistimi, od katerih je po zakonu potrebno 
obvezno predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. Ta 
instrument bi se teoretično torej lahko uporabil edino pri zneskih, ki so pod to mejo.  
 
Ta pristop Ministrstva za finance je nerazumljiv in neustrezen, še posebej, če se vrnemo v 
zgodovino in poudarimo, zakaj je v ZDA sploh prišlo do nastanka standby akreditiva128. 

                                                 
127 Zakon o javnih naročilih. 
128 Glej poglavje 5.1. 
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Njegov nastanek je namreč neposredno povezan ravno z udeležbo ameriških podjetij na 
mednarodnih javnih razpisih. Pričakujemo lahko, da bo Ministrstvo za finance to 
pomanjkljivost spoznalo in uredilo zakonodajo ter uvrstilo standby akreditiv v isti rang 
zavarovanj, kot sta uvrščena bančna garancija in kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah. 
S tem bo dana vsaj teoretična podlaga za uporabo te oblike zavarovanja pri postopkih 
oddaje javnih naročil v Sloveniji in glede na to, da so javna naročila, še posebej po 
vključitvi Slovenije v EU vedno bolj mednarodna, bi bila ta sprememba zakonodaje 
dobrodošla. Hkrati bi s tako potezo standby akreditiv uvrstilo med instrumente finančnih 
zavarovanj, ki so v uporabi v slovenski praksi, kar bi lahko vzpodbudilo uporabo tega 
instrumenta tudi na drugih področjih, ki niso del javnih naročil. 

 

8. SKLEP 
 
V vsakdanji poslovni praksi se poslovni subjekti ne morejo izogniti številnim tveganjem 
plačilne nesposobnosti v poslovanju, ki lahko pripeljejo do izgube premoženja, v skrajnem 
primeru pa tudi do propada podjetja. Podjetja tako preko upravljanja s tveganji poskušajo 
zaščititi svojo eksistenco. Seveda se zaščita pred tveganji, ki jo ponujajo banke in druge 
institucije, plača in zato mora vsak posameznik oceniti, koliko zaščite potrebuje in ali jo je 
sposoben plačati. 
 
Vsakdo, ki se ukvarja z domačim in mednarodnim poslovanjem, ve, da na tem področju 
veljajo nekatere posebne zakonitosti. Te zakonitosti so predvsem posledica značilnosti 
pogodb, ki se sklepajo v poslovni praksi. Pogodbe pogosto sklepajo med seboj poslovni 
subjekti, ki medsebojno nimajo vzpostavljene daljše poslovne prakse, lahko izhajajo tudi iz 
različnih pravnih sistemov, če gre recimo za mednarodne pogodbe. Med njimi so lahko 
velike razdalje in tudi zneski takšnih pogodb so lahko visoki. 
 
Poslovna praksa, tako domača kot tuja, torej potrebuje in zahteva instrumente zavarovanja 
pogodbenih obveznosti (za dobavo blaga, za plačilo dolgovanega zneska). Vsakdanja 
poslovna praksa je nekaj teh instrumentov že izoblikovala, pričakovati pa je tudi, da se 
bodo obstoječi instrumenti dopolnjevali preko revizij njihovih pravil, nastajali pa bodo tudi 
novi, če se bo pokazala takšna potreba v vsakdanji poslovni praksi, saj je gospodarsko 
pravo zelo gibljivo področje. Med temi instrumenti so z razvojem bančništva velik razvoj 
doživele bančne garancije, na področju z ameriškim bančnim vplivom pa je velik razvoj 
doživel podoben instrument standby akreditiv. 
 
V slovenski poslovni in bančni praksi se kot instrument zavarovanja pogodbenih 
obveznosti pojavljajo poroštva, garancije na poziv in bianko menice. Druge oblike so 
redkejše, prav tako je na žalost prezrt tudi standby akreditiv. V mednarodnem poslovanju 
pa se pojavljata garancija na poziv in standby akreditiv.  
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V poslovni in bančni praksi so predvsem banke tiste, ki izdajajo garancije za plačilo 
denarnih zneskov kot pavšalno odškodnino za neizpolnitev pogodbenih obveznosti. S 
standby akreditivi in bančnimi garancijami se lahko podjetje zavaruje pred tveganji tako v 
domačem kot v tujem poslovnem okolju. 
 
Standby akreditiv in bančna garancija imata za upravičenca po standby akreditivu ali 
garanciji več pomenov. Dokazujeta resnost pogodbenega partnerja, vplivata kot sredstvo 
pritiska na dobro izpolnitev pogodbe in dajeta na razpolago sredstva za pokritje morebitne 
škode, v primeru nepravilne in nepravočasne izpolnitve pogodbe.  Nalogodajalec za odprtje 
standby akreditiva ali bančne garancije si seveda želi, da bi se zavaroval pred zlorabo in 
želi instrument zavarovanja čim bolj vezati na osnovni posel ali pogodbo.  
 
Za garanta pomeni izdajanje standby akreditiva ali bančne garancije storitev, ki ob ustrezni 
pogodbeni ureditvi kritnega razmerja in možnosti reimburza predstavlja razmeroma nizko 
tveganje. Banke se ne želijo vmešavati v temeljno pogodbeno razmerje, ker želijo ohraniti 
nevtralen položaj. Prav tako je interes bank, da si zagotovijo, da bodo znesek, ki ga bodo po 
standby akreditivu ali garanciji izplačale upravičencu, dobile povrnjen od nalogodajalca, za 
katerega garantirajo. Zato bo banka od nalogodajalca v njunem kritnem razmerju zahtevala 
zadostno varstvo. 
 
Standby akreditiv se predvsem v ZDA, zadnje čase pa tudi v Evropi, razvija v vsestranski 
finančni instrument. Prednost uporabe standby akreditiva je predvsem v postopku, v 
katerem upravičenec po standby akreditivu uveljavlja svoje pravice iz akreditiva. Ta je 
namreč hiter in predvsem zelo enostaven. Po obsegu uporabe v vsakdanji poslovni in 
bančni praksi presega uporabo neodvisne bančne garancije. Uporaba obeh instrumentov se 
bo še stopnjevala, seveda pa bodo imele pri obeh pomembno vlogo banke, ki so v poslu z 
obema glavni akterji. 
 
K uveljavljanju in širjenju uporabe standby akreditiva je veliko pripomogla tudi MTZ, ki je 
s svojimi Enotnimi pravili in običaji za dokumentarne akreditive (EPO), kasneje pa z 
mednarodnimi uzancami za standby akreditive (ISP/98) uspela uspešno spremljati zahteve 
mednarodne poslovne in bančne prakse. 
 
V uvodu naloge sem postavil hipotezo, da »ameriški standby akreditiv in evropska 
neodvisna garancija predstavljata konceptualno in pravno enako sredstvo«. Po 
preučitvi literature in virov lahko hipotezo kljub nekaterim razlikam pri pravilih, po katerih 
se presojata in ki sem jih prikazal v šestem poglavju naloge, potrdim. Hkrati ugotavljam, da 
sta oba instrumenta zavarovanja obveznosti zelo kvalitetna in prisotna v mednarodni 
poslovni praksi. Kljub temu pa je potrebno dodati, da sta instrumenta varna, če sta pravilno 
sestavljena, če so jasna pravila, po katerih se presojata, če ju izda dober garant in če je 
upravičenec seznanjen z njuno uporabnostjo in ju zna tudi pravilno uporabiti. 
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Ugotavljam tudi, da Slovenija spada med države kjer je uporaba standby akreditiva še bolj 
v povojih in ta pride izjemoma v poštev edino pri mednarodnih poslih, kjer je nasprotna 
pogodbena stranka običajno s področja ZDA ali področja, ki je pod bančnim vplivom ZDA. 
V domačem poslovanju se standby akreditiva v Sloveniji običajno ne prakticira. Tako lahko 
potrdim tudi drugo hipotezo, ki se glasi: »standby akreditiv je v slovenski bančni praksi 
neizkoriščen instrument zavarovanja pogodbenih obveznosti«. 
 
Razloge za to vidim v nepoznavanju tega instrumenta, zato slovenski poslovneži in 
bančniki raje uporabljajo poznane instrumente iz poslovne prakse.  
 
Eden od dobrih pokazateljev nepoznavanja tega instrumenta je tudi dejstvo, da čeprav je 
Slovenija po osamosvojitvi na novo uredila področje javnega naročanja, ki ureja tudi 
finančna zavarovanja pogodbenih obveznosti, s katerimi ponudnik zavaruje svoje 
obveznosti v postopku oddaje javnega naročila, v Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj, s 
katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila 
(2004), ni vključila standby akreditivov.  
 
Ta pristop Ministrstva za finance je nerazumljiv in neustrezen, še posebej, če se ozremo po 
zgodovini standby akreditiva in poudarimo, zakaj je v ZDA sploh prišlo do njegovega 
nastanka. Njegov nastanek je namreč neposredno povezan ravno z udeležbo ameriških 
podjetij na mednarodnih javnih razpisih.  
 
Upravičeno lahko pričakujemo, da bo Ministrstvo za finance to pomanjkljivost spoznalo, 
uredilo zakonodajo ter uvrstilo standby akreditiv v isti rang zavarovanj, kot sta uvrščena 
bančna garancija in kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah. S tem bo dana vsaj teoretična 
podlaga za uporabo te oblike zavarovanja pri postopkih oddaje javnih naročil v Sloveniji in 
glede na to, da so javna naročila, še posebej po vključitvi Slovenije v EU vedno bolj 
mednarodna, bi bila ta sprememba zakonodaje dobrodošla. Hkrati bi s tako potezo standby 
akreditiv uvrstilo med instrumente finančnih zavarovanj, ki so v uporabi v slovenski praksi, 
kar bi lahko vzpodbudilo uporabo tega instrumenta tudi na drugih področjih, ki niso del 
javnih naročil. 
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