_________________
_________________
_________________
(Dolžnik, izdajatelj menice)
MENIČNA IZJAVA
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova
Gorica, DŠ 37102656 in
__________________________________________________
sta sklenila pogodbo, številka ___________ za »zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
od 01.01.2022 do 31.12.2025« z dne ____________ ( v nadaljevanju: Pogodba)
Skladno z 12. členom navedene Pogodbe __________________________ (izdajatelj menice)
izročamo ELEKTRO PRIMORSKI d.d. (1) bianco menico kot garancijo za dobro izvedbo del po zgoraj
navedeni pogodbi.
Menica se lahko vnovči največ do zneska, ki predstavlja 10,00 % pogodbene vrednosti z DPZP, kar
znaša v EUR _______________, z veljavnostjo 01.01.2026.
Menico podpiše pooblaščena oseba dolžnika:
______________________________________________________________________________
(ime priimek)
(delovno mesto)
(podpis)
Izjavljamo in nepreklicno pooblaščamo ELEKTRO PRIMORSKO d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova
Gorica, DŠ 37102656, da brez predhodnega obvestila izpolni menico, nanjo vpiše klavzulo »brez
protesta« ter izpolni vse sestavine, ki ob izdaji niso bile izpolnjene ter predloži menico v plačilo in jo
domicilira pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun, vse z namenom poplačila
zapadlih in neporavnanih obveznosti.
Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in hkrati izjavljamo, da upniku menice ni
potrebno protestirati ter da ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja.
Izjavljamo, do mu prepuščamo odločitev zaradi menično-pravnega uveljavljanja menice in da se
vnaprej odrekamo ugovoru proti meničnemu plačilnemu nalogu. Izdajatelj menice (dolžnik) s
podpisom te menične izjave izrecno in nepreklicno pooblaščam katerokoli banko s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki vodi naš transakcijski račun, da iz dobroimetja na tem računu, do višine
meničnega zneska izplača vsako menico, ki jo v plačilo predloži upnik, ne da bi za tako menico
zahteval naše posebno soglasje za izplačilo.
Vse obveznosti, ki jih s to menično izjavo prevzema dolžnik, prevzemajo tudi drugi podpisniki menice,
kot poroki, ki so solidarno in nerazdelno odgovorni za obveznosti dolžnika in izjavljajo, da se odrekajo
vsem morebitnim meničnim in drugim ugovorom.
Za vse morebitne spore v zvezi z meničnimi obveznostmi se dolžnik in upnik dogovorita, da je
pristojno sodišče v Novi Gorici.
Kraj in datum
_________________
Priloga:
1x bianco menica

Podpis dolžnika in izdajatelja menice
______________________________

