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DRŽAVNI ZBOR
361. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih 

zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB8)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika dr-
žavnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 27. 11. 2013 
je Državni zbor na seji dne 4. 2. 2014 potrdil uradno prečišče-
no besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki obsega:

– Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insol-
ventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, 
št. 126/07 z dne 31. 12. 2007),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju – ZFPPIPP-A (Uradni list RS, št. 40/09 z dne 
29. 5. 2009),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju – ZFPPIPP-B (Uradni list RS, št. 59/09 z dne 
30. 7. 2009),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju – ZFPPIPP-C (Uradni list RS, št. 52/10 z dne 
30. 6. 2010),

– Avtentično razlago 3. točke prvega odstavka 21. člena 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolven-
tnosti in prisilnem prenehanju – ORZFPPIPP21 (Uradni list 
RS, št. 106/10 z dne 27. 12. 2010),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju – ZFPPIPP-D (Uradni list RS, št. 26/11 z dne 
8. 4. 2011),

– Avtentično razlago 1. točke prvega odstavka 21. člena 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolven-
tnosti in prisilnem prenehanju – ORZFPPIPP21-1 (Uradni list 
RS, št. 47/11 z dne 17. 6. 2011),

– Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgo-
vornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih 
družb – ZPUOOD (Uradni list RS, št. 87/11 z dne 2. 11. 2011),

– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o raz-
veljavitvi 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju, kolikor se nanaša na predpis iz 2. 
točke prvega odstavka 114. člena Zakona o finančnem poslo-
vanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 

in na opravila upravitelja v stečajnem postopku, na katera ta 
zakon veže pravico do nagrade upravitelju, opravljena pred 
uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju, št. U-I-185/10 (Uradni list RS, št. 23/12 
z dne 26. 3. 2012),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju – ZFPPIPP-E (Uradni list RS, št. 47/13 z dne 
31. 5. 2013),

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju – ZFPPIPP-F (Uradni list RS, št. 100/13 z dne 
6. 12. 2013).
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1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE

Oddelek 1.1: Vsebina zakona

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon ureja:
1. finančno poslovanje pravnih oseb,
2. postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi 

osebami ter
3. postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb.

1.a člen
(črtan)
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2. člen
(prenos in izvajanje predpisov EU)

(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
prenašata:

1. Direktiva 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in prenehanju zavaroval-
nic (UL L št. 110 z dne 20. aprila 2001, str. 28) in

2. Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih 
institucij (UL L št. 125 z dne 5. maja 2001, str. 15).

(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje Uredbe 
Sveta št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o insolvenčnih po-
stopkih (UL L št. 160 z dne 30. junija 2000, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1346/2000).

Oddelek 1.2: Opredelitev pojmov in kratic

3. člen
(namen opredelitve pojmov)

(1) V oddelku 1.2 tega zakona so opredeljeni pojmi, upo-
rabljeni v tem zakonu, če ni za posamezen pojem določeno, da 
je namen njegove opredelitve ožji.

(2) V oddelku 8.1 tega zakona so opredeljeni pojmi, upo-
rabljeni v 8. poglavju tega zakona.

4. člen
(kratice drugih zakonov)

V tem zakonu so uporabljene naslednje kratice drugih 
zakonov:

1. OZ je Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, 
32/04 – UROZ195, 28/06 – odločba US, 29/07 – odločba US 
in 40/07 – OZ-A),

2. ZD je Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 
23/78, Uradni list RS, št. 17/91-I – ZUDE, 13/94 – ZN, 40/94 
– odločba US, 82/94 – ZN-B, 117/00 – odločba US, 67/01, 
83/01 – OZ),

3. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list 
RS, št. 42/06, 60/06 – popravek 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – 
ZSReg-B in 67/07 – ZTFI),

4. ZIZ je Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 67/07 – ZS-G),

5. ZNVP je Zakon o nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjih (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
67/07 – ZTFI),

6. ZSReg je Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, 
št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo),

7. ZZK-1 je Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, 
št. 58/03).

5. člen
(postopki zaradi insolvetnosti)

(1) Postopki zaradi insolventnosti so:
1. postopek prisilne poravnave,
2. postopek poenostavljene prisilne poravnave in
3. stečajni postopki.
(2) Stečajni postopki so:
1. stečajni postopek nad pravno osebo,
2. postopek osebnega stečaja in
3. postopek stečaja zapuščine.

6. člen
(postopka prisilnega prenehanja)

Postopka prisilnega prenehanja sta:
1. izbris iz sodnega registra brez likvidacije in
2. prisilna likvidacija.

7. člen
(pravna oseba, podjetnik, zasebnik in potrošnik)

(1) Gospodarska družba je pravna oseba, organizirana v 
eni od oblik iz tretjega odstavka 3. člena ZGD-1.

(2) Podjetnik ali podjetnica (v nadaljnjem besedilu: pod-
jetnik) je fizična oseba iz šestega odstavka 3. člena ZGD-1.

(3) Zavod ali javni zavod je zavod ali javni zavod po za-
konu, ki ureja zavode.

(4) Zadruga je zadruga po zakonu, ki ureja zadruge.
(5) Društvo je društvo po zakonu, ki ureja društva.
(6) Javni sklad je javni sklad po zakonu, ki ureja javne 

sklade.
(7) Zasebnik je zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga 

fizična oseba, ki ni podjetnik in ki kot poklic opravlja določeno 
dejavnost.

(8) Potrošnik ali potrošnica (v nadaljnjem besedilu: potro-
šnik) je fizična oseba, ki ni niti podjetnik niti zasebnik.

8. člen
(poslovodstvo, organ nadzora in zastopniki pravne osebe)

(1) Poslovodstvo:
1. ima pri gospodarski družbi pomen, opredeljen v 

10. členu ZGD-1,
2. je pri zavodu direktor ali drug poslovodni organ zavoda,
3. je pri zadrugi upravni odbor ali predsednik zadruge,
4. je pri javnem skladu uprava,
5. je pri drugi pravni osebi organ, ki je po zakonu ali njenih 

pravilih pristojen in odgovoren za vodenje njenih poslov.
(2) Organ nadzora je:
1. pri delniški družbi z dvotirnim sistemom upravljanja ali 

javnem skladu nadzorni svet,
2. pri delniški družbi z enotirnim sistemom upravljanja 

upravni odbor,
3. pri družbi z omejeno odgovornostjo nadzorni svet, če 

ga družba ima,
4. pri zavodu svet ali drug kolegijski organ upravljanja 

zavoda,
5. pri zadrugi nadzorni odbor zadruge, če ga zadruga ima,
6. pri drugi pravni osebi organ, ki je po zakonu ali njenih 

pravilih pristojen in odgovoren za nadzor nad vodenjem njenih 
poslov.

(3) Zastopnik oziroma zastopnica (v nadaljnjem besedilu: 
zastopnik) pravne osebe je oseba, ki v pravni osebi opravlja 
funkcijo, za katero zakon ali pravila pravne osebe določajo, 
da oseba z imenovanjem na to funkcijo pridobi upravičenje 
zastopati pravno osebo.

(4) Član oziroma članica (v nadaljnjem besedilu: član) 
poslovodstva ali organa nadzora je oseba, ki je bila imenovana 
za opravljanje funkcije poslovodstva ali organa nadzora.

9. člen
(družbenik, pravila pravne osebe in delež)

(1) Družbenik oziroma družbenica (v nadaljnjem besedilu: 
družbenik) je:

1. družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo, koman-
ditne družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo,

2. delničar oziroma delničarka (v nadaljnjem besedilu: 
delničar) delniške družbe ali komanditne delniške družbe,

3. ustanovitelj oziroma ustanoviteljica (v nadaljnjem bese-
dilu: ustanovitelj) ali član druge pravne osebe.

(2) Pravila pravne osebe so:
1. pri družbi z neomejeno odgovornostjo, komanditni druž-

bi ali družbi z omejeno odgovornostjo: družbena pogodba,
2. pri delniški družbi ali komanditni delniški družbi: statut,
3. pri drugi pravni osebi: akt o ustanovitvi ali drug pravni 

akt, s katerim družbeniki v skladu z zakonom uredijo medse-
bojna pravna razmerja.

(3) Delež družbenika je delež, v sorazmerju s katerim 
je družbenik po zakonu ali pravilih pravne osebe upravičen 
prejeti izplačilo iz premoženja pravne osebe po plačilu vseh 
terjatev upnikov oziroma upnic (v nadaljnjem besedilu: upnik) 
te pravne osebe.

(4) Osebno odgovorni družbenik je družbenik osebne 
družbe ali druge pravne osebe, ki je po zakonu ali pravilih te 
pravne osebe odgovoren za njene obveznosti.
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10. člen
(premoženje, obveznosti in kapital)

(1) Premoženje posamezne osebe so:
1. stvari v njeni lasti,
2. njene terjatve in
3. njene druge premoženjske pravice.
(2) Obveznosti posamezne osebe so vse njene obliga-

cijske in druge denarne in nedenarne obveznosti do njenih 
upnikov.

(3) Čista vrednost premoženja posamezne osebe pomeni 
razliko med vrednostjo njenega premoženja in višino njenih 
obveznosti.

(4) Kapital pomeni:
1. pri gospodarski družbi in podjetniku: kapital v raču-

novodskem pomenu in vključuje vse sestavine kapitala, ki se 
izkazujejo v bilanci stanja po 65. členu ZGD-1,

2. pri drugi pravni osebi: čista vrednost njenega premo-
ženja.

11. člen
(kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost;  

kapitalska ustreznost; dolgoročni viri financiranja)
(1) Kratkoročna plačilna sposobnost je sposobnost prav-

ne ali fizične osebe v določenem časovnem obdobju poravnati 
vse obveznosti, ki so zapadle v tem časovnem obdobju.

(2) Dolgoročna plačilna sposobnost je trajna sposobnost 
pravne ali fizične osebe izpolniti vse obveznosti ob njihovi 
zapadlosti.

(3) Pravna oseba ali podjetnik je dolgoročno plačilno 
sposoben, če je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja 
zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter 
tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov (v 
nadaljnjem besedilu: kapitalska ustreznost).

(4) Dolgoročni viri financiranja pravne osebe ali podjetnika 
so:

1. kapital kot njegov lastni vir financiranja in
2. tiste njegove obveznosti kot tuji dolgoročni viri finan-

ciranja, ki so po svojih lastnostih in namenu v skladu s pra-
vili poslovnofinančne stroke primerne za kritje obveznosti iz 
poslovanja in izgub zaradi tveganj, ki jim je pravna oseba ali 
podjetnik izpostavljen pri svojem poslovanju.

12. člen
(pravila poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij)

(1) Pravila poslovnofinančne stroke so:
1. poslovnofinančna načela in standardi, ki jih sprejme 

Slovenski inštitut za revizijo v skladu z zakonom, ki ureja re-
vidiranje, ter

2. druga izkustvena pravila skrbnega finančnega poslova-
nja, ki so splošno uveljavljena v poslovnofinančni stroki.

(2) Pravila stroke upravljanja podjetij so izkustvena pravila 
skrbnega upravljanja podjetij, ki so splošno uveljavljena v stroki 
upravljanja podjetij.

13. člen
(finančno poslovanje)

Finančno poslovanje je zagotavljanje finančnih sredstev, 
upravljanje finančnih sredstev in njihovih virov ter razporejanje 
virov finančnih sredstev zaradi zagotavljanja pogojev za opra-
vljanje gospodarske dejavnosti ali drugih poslov.

14. člen
(insolventnost)

(1) Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik oziro-
ma dolžnica (v nadaljnjem besedilu: dolžnik):

1. v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih 
obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (v nadaljnjem besedi-
lu: trajnejša nelikvidnost), ali

2. postane dolgoročno plačilno nesposoben.

(2) Če se ne dokaže drugače, velja, da je dolžnik trajneje 
nelikviden:

1. pri dolžniku, ki je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik:
– če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali 

več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov 
zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem javno obja-
vljenem letnem poročilu, ali

– če sredstva na njegovih računih ne zadoščajo za izvr-
šitev sklepa o izvršbi ali poplačilo izvršnice in tako stanje traja 
neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s prekinitvami več kot 60 dni v 
obdobju zadnjih 90 dni, in takšno stanje traja na dan pred vlo-
žitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti, ali

– če nima odprtega najmanj enega bančnega računa 
pri ponudnikih plačilnih storitev v Republiki Sloveniji in če po 
preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni poravnal 
svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi,

2. pri dolžniku, nad katerim je tekel postopek prisilne po-
ravnave ali poenostavljene prisilne poravnave, ki je bil končan 
s pravnomočno potrditvijo prisilne poravnave ali poenostavljene 
prisilne poravnave, če za več kot dva meseca zamuja:

– s plačilom svojih obveznosti na podlagi potrjene prisilne 
poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave ali

– s plačilom svojih obveznosti do ločitvenih upnikov, ki so 
nastale pred začetkom postopka prisilne poravnave ali poeno-
stavljene prisilne poravnave, ali

– z izvedbo drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja, 
določenih v načrtu finančnega prestrukturiranja,

3. pri dolžniku, ki je potrošnik:
– če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali 

več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njego-
ve plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno 
v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev, ali

– če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih 
prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo 
obveznosti, ki presega 1.000 eurov.

(3) Če se ne dokaže drugače, velja, da je dolžnik postal 
dolgoročno plačilno nesposoben:

1. če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote 
njegovih obveznosti (v nadaljnjem besedilu: prezadolženost),

2. pri dolžniku, ki je kapitalska družba: tudi če je izguba 
tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico 
osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme 
prenesenega dobička ali rezerv.

(4) Velja in nasproten dokaz ni dovoljen, da je pravna 
oseba, podjetnik ali zasebnik postal trajneje nelikviden, če za 
več kot dva meseca zamuja:

1. s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače ali
2. s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačeva-

lec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem,
in takšno stanje traja na dan pred vložitvijo predloga za začetek 
postopka zaradi insolventnosti.

(5) Če je nad dolžnikom tekel postopek prisilne poravnave 
ali poenostavljene prisilne poravnave, ki je bil končan s pravno-
močno potrditvijo prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne 
poravnave, velja, če se ne dokaže drugače, da je s pravnomoč-
nostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave ali poenostavljene 
prisilne poravnave, prenehal položaj insolventnosti dolžnika.

15. člen
(finančno prestrukturiranje)

Finančno prestrukturiranje je celota ukrepov, ki se izve-
dejo, da bi dolžnik postal kratkoročno in dolgoročno plačilno 
sposoben (v nadaljnjem besedilu: ukrep finančnega prestruk-
turiranja), in lahko vključujejo:

1. zmanjšanje in odložitev zapadlosti dolžnikovih obve-
znosti,

2. pri kapitalski družbi: izvedbo povečanja osnovnega 
kapitala z novimi stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve 
upnikov do dolžnika, ali z novimi denarnimi vložki in

3. druge ukrepe, katerih izvedba v skladu s pravili po-
slovnofinančne stroke omogoča odpravo vzrokov dolžnikove 



Stran 1216 / Št. 13 / 17. 2. 2014 Uradni list Republike Slovenije

insolventnosti in zagotavlja, da dolžnik postane kratkoročno in 
dolgoročno plačilno sposoben.

16. člen
(insolventni dolžnik)

Insolventni dolžnik je pravna ali fizična oseba, nad katero 
se v skladu s tem zakonom začne postopek zaradi insolven-
tnosti.

17. člen
(identifikacijski podatki o dolžniku in upniku)

(1) Identifikacijski podatki o dolžniku, ki je pravna oseba, so:
1. firma ali ime, sedež in poslovni naslov,
2. matična številka, s katero je vpisan v sodnem ali po-

slovnem registru.
(2) Identifikacijski podatki o dolžniku, ki je podjetnik ali 

zasebnik, so:
1. osebno ime,
2. podatki, s katerimi je vpisan v poslovnem registru:
– firma, sedež in poslovni naslov,
– matična številka in
3. v postopku osebnega stečaja tudi podatki iz 2. do 

4. točke tretjega odstavka tega člena.
(3) Identifikacijski podatki o dolžniku, ki je potrošnik, so:
1. osebno ime,
2. naslov stalnega prebivališča,
3. datum rojstva in
4. EMŠO, če je dolžnik vpisan v centralni register prebival-

stva, in davčna številka, če je dolžnik vpisan v davčni register.
(4) Če zakon določa, da mora upnikova vloga v postopku 

vsebovati identifikacijske podatke o dolžniku, za dolžnika, ki je 
fizična oseba, ni treba, da bi vsebovala podatek iz 4. točke tre-
tjega odstavka tega člena, temveč ta podatek pridobi sodišče 
po uradni dolžnosti iz centralnega registra prebivalstva oziroma 
davčnega registra.

(5) Za identifikacijske podatke o zapustniku se pri stečaju 
zapuščine smiselno uporabljata tretji in četrti odstavek tega 
člena.

(6) Za identifikacijske podatke o upniku se smiselno upo-
rabljajo prvi odstavek, 1. in 2. točka drugega odstavka ter 1. in 
2. točka tretjega odstavka tega člena.

(7) Identifikacijski podatki o dolžniku in drugi podatki o 
postopku zaradi insolventnosti se vodijo po 122.a členu in 
objavljajo po 122. členu tega zakona:

1. zaradi varnosti pravnega prometa in
2. da se upnikom omogoči popolna identifikacija dolžnika 

zaradi pravočasne prijave terjatev v postopku zaradi insolven-
tnosti in uresničevanja drugih pravic v tem postopku.

18. člen
(ožje povezana oseba)

Ožje povezana oseba posamezne osebe je:
1. njen zakonec ali oseba, s katero živi v življenjski sku-

pnosti, ki ima po zakonu enake premoženjske posledice kot 
zakonska zveza, ali oseba, s katero živi v istospolni partnerski 
skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske 
skupnosti,

2. otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz 1. točke tega 
člena, ki nima polne poslovne sposobnosti,

3. polnoletni otrok ali posvojenec,
4. starši ali posvojitelji,
5. bratje in sestre,
6. oseba, ki z njo živi v skupnem gospodinjstvu,
7. druga oseba, ki nima polne poslovne sposobnosti in ji 

je dodeljena v skrbništvo.

19. člen
(ločitvena pravica; ločitveni upnik)

(1) Ločitvena pravica je pravica upnika do plačila njego-
ve terjatve iz določenega premoženja insolventnega dolžnika 

pred plačilom terjatev drugih upnikov tega dolžnika iz tega 
premoženja.

(2) Ločitveni upnik je upnik, ki v postopku zaradi insolven-
tnosti uveljavlja terjatev, zavarovano z ločitveno pravico.

20. člen
(nedenarna, zavarovana in nezavarovana terjatev)
(1) Terjatev je pravica upnika od dolžnika zahtevati, da 

opravi izpolnitveno ravnanje, katerega predmet je dajatev, sto-
ritev, opustitev ali dopustitev.

(2) Nedenarna terjatev je terjatev upnika od dolžnika zah-
tevati izpolnitev nedenarne dajatve ali izvedbo storitve.

(3) Zavarovana terjatev je terjatev upnika, ki je zavarova-
na z ločitveno pravico.

(4) Nezavarovana terjatev je terjatev upnika, ki ni zavaro-
vana z ločitveno pravico.

(5) Kot nezavarovana terjatev se obravnava tudi tisti del 
zneska terjatve ločitvenega upnika, za katerega znesek terjatve 
presega vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene pravice.

20.a člen
(finančna in poslovna terjatev)

(1) Finančna terjatev je terjatev do dolžnika, ki je nastala 
na podlagi:

1. kreditne pogodbe, pogodbe o izdaji bančne garancije 
ali drugega posla enakih značilnosti, ki ga je dolžnik sklenil z 
banko, finančno institucijo ali drugo finančno družbo,

2. pogodbe o finančnem leasingu ali drugega posla ena-
kih značilnosti, ki ga je dolžnik sklenil z banko, finančno institu-
cijo ali drugo finančno družbo,

3. posojilne pogodbe ali drugega posla enakih značilnosti, 
ki ga je dolžnik sklenil z osebo nefinančnega sektorja,

4. poroštva ali drugega posla enakih značilnosti, ki ga je 
prevzel dolžnik za finančno terjatev do druge osebe,

5. izvedenega finančnega instrumenta, katerega izdajatelj 
je dolžnik.

(2) Poslovna terjatev do dolžnika je vsaka terjatev do 
dolžnika, razen finančne terjatve.

(3) Izrazi banka, hranilnica, finančna družba, finančna 
institucija in oseba nefinančnega sektorja, uporabljeni v prvem 
odstavku tega člena, imajo enak pomen kakor v zakonu, ki 
ureja bančništvo.

21. člen
(prednostne, podrejene in navadne terjatve)

(1) Prednostne terjatve so naslednje nezavarovane ter-
jatve:

1. plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred 
začetkom postopka zaradi insolventnosti,

2. odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri 
dolžniku, in poklicne bolezni,

3. neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega 
razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim 
pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ 
v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec 
odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,

4. plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi 
začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje 
od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,

5. odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal 
pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečaj-
nega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,

6. davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati 
ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. točke tega odstavka,

7. nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče ko-
ledarsko leto.
("Avtentična razlaga 1. točke prvega odstavka 21. člena Zako-
na o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju – ORZFPPIPP21-1 določa:

"1. točko prvega odstavka 21. člena Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
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prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 52/09, 52/10, 
106/10 – ORZFPPIPP21 in 26/11) je treba razumeti tako, da 
se štejejo kot prednostne terjatve v postopku zaradi insolven-
tnosti med plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece 
pred začetkom postopka tudi denarna povračila (odškodnine) 
namesto odpovednega roka za prenehanje delovnega raz-
merja, dogovorjena med delodajalcem in delavci po zakonu, 
ki ureja delovna razmerja in sicer v sorazmernem delu, glede 
na čas od sklenitve dogovora do začetka postopka zaradi 
insolventnosti.")
(Avtentična razlaga 3. točke prvega odstavka 21. člena Zako-
na o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (ORZFPPIPP21) določa:

"3. točko prvega odstavka 21. člena Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem pre-
nehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10) je 
treba razumeti tako, da se tudi v postopku prisilne poravnave 
štejejo za prednostne terjatve neizplačane odpravnine za 
prenehanje delovnega razmerja, ki so nastale pred začetkom 
postopka prisilne poravnave, in ki zaposlenim pripadajo po 
zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini 
odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove 
pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.")

(2) V stečajnem postopku so prednostne terjatve tudi 
nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale v 
zadnjem letu pred začetkom stečajnega postopka.

(3) Podrejene terjatve so nezavarovane terjatve, ki se 
na podlagi pravnega razmerja med dolžnikom in upnikom, če 
postane dolžnik insolventen, plačajo šele po plačilu drugih 
nezavarovanih terjatev do dolžnika.

(4) Navadne terjatve so nezavarovane terjatve, ki niso 
niti prednostne niti podrejene terjatve.

22. člen
(izločitvena pravica; izločitveni upnik)

(1) Izločitvena pravica je:
1. pravica lastnika oziroma lastnice (v nadaljnjem be-

sedilu: lastnik) premične stvari od insolventnega dolžnika 
zahtevati, da mu izroči premično stvar, ki je v posesti insol-
ventnega dolžnika,

2. pravica osebe, ki je s priposestvovanjem ali na drug 
izviren način pridobila lastninsko pravico na nepremičnini, pri 
kateri je kot lastnik vpisan insolventni dolžnik, od insolven-
tnega dolžnika zahtevati, da prizna njeno lastninsko pravico 
na nepremičnini,

3. pravica osebe, za račun katere insolventni dolžnik 
kot fiduciar na podlagi prenosa lastninske pravice v zavaro-
vanje ali drugega mandatnega pravnega razmerja uresničuje 
lastninsko pravico na stvari ali pravice zakonitega imetnika 
oziroma imetnice (v nadaljnjem besedilu: imetnik) drugega 
premoženja, od insolventnega dolžnika zahtevati, da izvede 
razpolagalni pravni posel in druga pravna dejanja, potrebna 
za prenos te pravice v dobro te osebe in

4. pravica lastnika blaga državnih blagovnih rezerv od 
insolventnega dolžnika zahtevati, da mu izroči blago državnih 
blagovnih rezerv, ki je v posesti, hrambi ali uporabi insolven-
tnega dolžnika.

(2) Izločitveni upnik je upnik, ki v postopku zaradi insol-
ventnosti uveljavlja izločitveno pravico proti insolventnemu 
dolžniku.

23. člen
(vodilna in predpisana obrestna mera)

(1) Vodilna obrestna mera je obrestna mera, ki jo za po-
samezno šestmesečno obdobje uporablja Evropska centralna 
banka za postopke glavnega refinanciranja, ki jih je opravila 
pred prvim koledarskim dnem tega šestmesečnega obdobja.

(2) Predpisana obrestna mera je obrestna mera zamu-
dnih obresti, določena z zakonom.

24. člen
(dvostranska pogodba in vzajemno neizpolnjena  

dvostranska pogodba)
(1) Dvostranska pogodba je pogodba, pri kateri je vsaka 

pogodbena stranka kot dolžnik zavezana opraviti svoje izpolni-
tveno ravnanje in hkrati kot upnik upravičena od druge stranke 
zahtevati, da opravi svoje nasprotno izpolnitveno ravnanje.

(2) Vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba je dvo-
stranska pogodba:

1. ki je bila sklenjena pred začetkom postopka zaradi 
insolventnosti in

2. pri kateri do začetka postopka zaradi insolventnosti:
– niti insolventni dolžnik niti nasprotna pogodbena stranka 

nista izpolnila svoje obveznosti glede izpolnitvenega ravnanja 
na podlagi te pogodbe ali

– nobeden od njiju teh obveznosti ni izpolnil v celoti.

24.a člen
(kvalificirana finančna pogodba in dogovor o izravnavi)

(1) Kvalificirana finančna pogodba je pogodba, katere 
predmet so finančni instrumenti po zakonu, ki ureja trg finanč-
nih instrumentov, in izvedeni finančni instrumenti v zvezi z 
blagom ali emisijskimi pravicami kot osnovnim instrumentom, 
ki se lahko poravnajo s prenosom osnovnega instrumenta.

(2) Dogovor o izravnavi je:
1. pogodbeni dogovor strank, vključen v posamezni kvali-

ficirani finančni pogodbi ali sklenjen kot okvirni dogovor v zvezi 
z določenimi vrstami kvalificiranih finančnih pogodb, ki jih bosta 
sklepali stranki dogovora, in

2. ki vsebuje naslednja pravila, ki se uporabljajo, če po-
godbena stranka postane insolventna ali nastane drug položaj, 
ki po dogovoru o izravnavi ali po kvalificirani finančni pogodbi 
pomeni kršitev obveznosti pogodbene stranke (v nadaljnjem 
besedilu: položaj kršitve):

– pravilo, da z nastankom položaja kršitve kvalificirana 
finančna pogodba velja za razvezano ali da z nastankom tega 
položaja druga pogodbena stranka pridobi pravico odstopiti 
od te pogodbe ali da z nastankom tega položaja zapadejo vse 
obveznosti pogodbenih strank,

– pravila o izračunu izravnalne, tržne, likvidacijske ali na-
domestitvene denarne vrednosti medsebojnih obveznosti po-
godbenih strank ob prenehanju pogodbe ali predčasne dospe-
losti v skladu s pogodbenim pravilom iz prve alineje te točke,

– pravila o pretvorbi zneskov, na katere se glasijo obve-
znosti iz druge alineje te točke, v isto valuto, če so izraženi v 
različnih valutah, in

– pravila o določitvi neto stanja denarne obveznosti po-
godbene stranke in denarne terjatve druge pogodbene stranke 
po izravnavi denarnih zneskov, na katere se glasijo obveznosti 
pogodbenih strank, ovrednotenih po drugi alineji in preračuna-
nih po tretji alineji te točke.

24.b člen
(druga kvalificirana pogodba)

(1) Druga kvalificirana pogodba je posamezna ali okvirna 
odplačna pogodba, katere predmet je trgovanje z električno 
energijo ali drugimi energenti, in pri kateri je dogovor o izrav-
navi iz drugega odstavka 24.a člena tega zakona običajen za 
tako vrsto trgovanja.

(2) Za pogodbe iz prvega odstavka tega člena se smisel-
no uporabljajo pravila tega zakona, ki veljajo za kvalificirane 
finančne pogodbe in dogovor o izravnavi.

25. člen
(pooblaščeni ocenjevalec)

(1) Pooblaščeni ocenjevalec oziroma ocenjevalka (v na-
daljnjem besedilu ocenjevalec) vrednosti podjetja je fizična 
oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti podjetja v skladu z zakonom, ki ureja 
revidiranje.
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(2) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme 
ali nepremičnin je:

1. fizična oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme ali 
nepremičnin v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, oziroma

2. fizična oseba, ki je imenovana za sodnega cenilca 
za ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ali nepremičnin v 
skladu z zakonom, ki ureja sodišča.

26. člen
(agencija)

Agencija je Agencija Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve.

2. poglavje: FINANČNO POSLOVANJE DRUŽB  
IN DRUGIH PRAVNIH OSEB

Oddelek 2.1: Temeljna pravila o finančnem poslovanju

27. člen
(uporaba 2. poglavja)

(1) 2. poglavje tega zakona se uporablja za gospodarske 
družbe (v nadaljnjem besedilu: družba), smiselno pa tudi za 
podjetnika, zavod, javni zavod, zadrugo in javni sklad.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se 2. poglavje 
tega zakona ne uporablja za banke, zavarovalnice, borznopo-
sredniške družbe in družbe za upravljanje.

(3) Pri delniški družbi z enotirnim sistemom upravljanja 
se pravila o nadzornem svetu, določena v 2. poglavju tega 
zakona, smiselno uporabljajo za njen upravni odbor ali njegove 
člane.

(4) Pravila o skupščini in o izvedbi povečanja osnovnega 
kapitala družbe, določena v 2. poglavju tega zakona in drugih 
določbah tega zakona, ki se sklicujejo na določbe 2. poglavja 
tega zakona, se smiselno uporabljajo:

1. pri zadrugi: za njen občni zbor in za izvedbo povečanja 
zneska ali števila obveznih deležev,

2. pri drugi pravni osebi: za njen organ, ki je pristojen 
odločati o vplačilu novih ali dodatnih deležev, in za izvedbo 
teh vplačil.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za podjetnika 
ali pravno osebo:

1. ki nima organa nadzora: ne uporabljajo pravila o nad-
zornem svetu,

2. nad katero ni dovoljeno začeti prisilne poravnave: ne 
uporabljajo pravila o prisilni poravnavi.

(6) 2. poglavje tega zakona se smiselno in ob upoštevanju 
ureditve v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna, uporablja 
tudi za finančno poslovanje proračunskih uporabnikov.

(7) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: 
minister), pristojen za finance, predpiše podrobnejša pravila o 
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov.

28. člen
(temeljne obveznosti poslovodstva)

(1) Poslovodstvo mora zagotoviti, da družba posluje v 
skladu s tem zakonom in pravili poslovnofinančne stroke.

(2) Poslovodstvo mora pri vodenju poslov družbe ravnati 
s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in si pri 
tem prizadevati, da je družba vedno kratkoročno in dolgoročno 
plačilno sposobna.

(3) Člani poslovodstva so solidarno odgovorni družbi za 
škodo, ki nastane zaradi kršitve njihovih obveznosti, določenih 
v 2. poglavju tega zakona.

(4) Člani poslovodstva so prosti odškodninske odgovor-
nosti iz tretjega odstavka tega člena, če dokažejo, da so pri iz-
polnjevanju svojih obveznosti ravnali s profesionalno skrbnostjo 
poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij.

29. člen
(temeljne obveznosti članov nadzornega sveta)

(1) Nadzorni svet mora pri izvajanju svojih pristojnosti 
in odgovornosti za opravljanje nadzora nad vodenjem poslov 
družbe redno preverjati:

1. ali je družba kratkoročno in dolgoročno plačilno spo-
sobna in

2. ali poslovodstvo ravna v skladu s pravili iz 2. poglavja 
tega zakona.

(2) Člani nadzornega sveta so solidarno odgovorni družbi 
za škodo, ki jo je imela zaradi kršitve njihovih obveznosti iz 2. 
poglavja tega zakona.

(3) Člani nadzornega sveta so prosti odškodninske odgo-
vornosti iz drugega odstavka tega člena, če dokažejo, da so 
pri izpolnjevanju svojih obveznosti ravnali s profesionalno skrb-
nostjo poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij.

30. člen
(upravljanje tveganj)

(1) Upravljanje tveganj zajema ugotavljanje, merjenje ozi-
roma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključ-
no s poročanjem o tveganjih, ki jim je ali bi jim lahko bila družba 
izpostavljena pri svojem poslovanju.

(2) Poslovodstvo mora zagotoviti, da družba redno izvaja 
ukrepe upravljanja tveganj iz 31. in 32. člena tega zakona ter 
druge ukrepe upravljanja tveganj, ki so po pravilih poslovno-
finančne stroke potrebni in primerni glede na vrsto in obseg 
poslov, ki jih družba opravlja.

(3) Poslovodstvo mora pri izpolnjevanju svojih obveznosti 
iz drugega odstavka tega člena upoštevati vsa tveganja, ki jim 
je ali bi jim lahko bila družba izpostavljena pri svojem poslo-
vanju in vključujejo zlasti kreditno tveganje, tržno tveganje, 
operativno tveganje in likvidnostno tveganje.

(4) Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi 
neizpolnitve obveznosti dolžnika do družbe.

(5) Tržno tveganje je tveganje nastanka izgub zaradi 
spremembe cen blaga, valut ali finančnih instrumentov ali 
spremembe obrestnih mer.

(6) Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube sku-
paj s pravnim tveganjem zaradi:

1. neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih po-
stopkov,

2. drugega nepravilnega ravnanja ljudi, ki spadajo v no-
tranje poslovno področje družbe,

3. neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki 
spadajo v notranjo poslovno področje družbe, ali

4. zunanjih dogodkov ali dejanj.
(7) Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube 

zaradi kratkoročne plačilne nesposobnosti.

31. člen
(upravljanje likvidnostnega tveganja)

(1) Družba mora gospodariti z viri in naložbami tako, da 
je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse svoje zapadle 
obveznosti.

(2) Družba mora za upravljanje likvidnostnega tveganja 
oblikovati in izvajati politiko rednega upravljanja likvidnosti, ki 
jo potrdi poslovodstvo in vključuje:

1. načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih 
odtokov in zadostnih denarnih pritokov zanje ob upoštevanju 
normalnega poteka poslovanja in morebitnih položajev likvi-
dnostnih kriz,

2. redno spremljanje in upravljanje likvidnosti,
3. opredelitev ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma 

odpravo vzrokov za nastanek nelikvidnosti in opredelitev drugih 
možnosti zanje.

32. člen
(spremljanje in zagotavljanje kapitalske ustreznosti)
(1) Družba mora zagotoviti, da vedno razpolaga z dovolj 

dolgoročnih virov financiranja glede na obseg in vrste poslov, 
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ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri njihovem 
opravljanju.

(2) Poslovodstvo mora redno spremljati in preverjati, ali 
družba dosega kapitalsko ustreznost.

Oddelek 2.2: Obveznosti družbe ter njenega poslovodstva 
in nadzornega sveta pri nastanku insolventnosti

Pododdelek 2.2.1: Splošna pravila o obveznostih

33. člen
(uporaba oddelka 2.2)

Pri uporabi pravil iz oddelka 2.2 tega zakona o obvezno-
stih družbe in poslovodstva velja, in nasprotni dokaz ni dovo-
ljen, da je družba postala insolventna takrat, ko bi tak položaj 
družbe lahko ugotovilo poslovodstvo, če bi člani poslovodstva 
ravnali s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in 
stroke upravljanja podjetij.

34. člen
(obveznost enakega obravnavanja upnikov)

(1) Če družba postane insolventna, ne sme opravljati 
nobenih plačil ali prevzemati novih obveznosti, razen tistih, ki 
so nujne za redno poslovanje družbe.

(2) Velja, da so za redno poslovanje družbe nujna zlasti 
plačila:

1. terjatev upnikov do družbe, ki so v postopku zaradi 
insolventnosti prednostne terjatve po prvem odstavku 21. člena 
tega zakona,

2. tekočih stroškov rednega poslovanja družbe (elektrika, 
voda in podobno),

3. tekočih dobav blaga ali storitev, potrebnih za redno 
poslovanje družbe,

4. davka na dodano vrednost, trošarin in drugih davkov 
in prispevkov, ki jih mora dolžnik obračunati in plačati v skladu 
s predpisi.

(3) Po tem, ko družba postane insolventna, poslovodstvo 
ali drugi organi družbe ne smejo opraviti nobenega dejanja, za-
radi katerega bi bili upniki, ki so v razmerju do družbe v enakem 
položaju, neenako obravnavani.

(4) Za dejanje, ki je prepovedano po tretjem odstavku 
tega člena, velja zlasti:

1. preusmeritev poslovanja ali finančnih tokov na drugo 
pravno ali fizično osebo,

2. pravna dejanja, ki bi bila ob stečajnem postopku izpod-
bojna po 271. členu tega zakona.

(5) Prepovedi iz prvega in tretjega odstavka tega člena 
trajajo:

1. če mora poslovodstvo po prvem odstavku 38. člena 
tega zakona vložiti predlog za začetek stečajnega postopka: 
do začetka tega postopka,

2. če mora poslovodstvo po prvem odstavku 39. člena 
tega zakona vložiti predlog za začetek postopka prisilne po-
ravnave: do začetka tega postopka ali

3. če se finančno prestrukturiranje izvede zunaj postopka 
prisilne poravnave: do izvedbe vseh ukrepov finančnega pre-
strukturiranja in izpolnitve vseh zapadlih obveznosti družbe do 
upnikov.

(6) Če se finančno prestrukturiranje izvede zunaj po-
stopka prisilne poravnave, sme družba poleg dejanj iz prvega 
odstavka tega člena opraviti tudi pravne posle, določene v 
poročilu poslovodstva o ukrepih finančnega prestrukturiranja 
iz 35. člena tega zakona.

35. člen
(poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja)

(1) Če družba postane insolventna, mora poslovodstvo v 
enem mesecu po nastanku insolventnosti nadzornemu svetu 
predložiti poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja.

(2) Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja mora 
vsebovati:

1. opis finančnega položaja družbe,
2. analizo vzrokov za insolventnost in
3. mnenje poslovodstva, ali obstaja najmanj 50-odstotna 

verjetnost, da bo mogoče uspešno izvesti finančno prestruktu-
riranje družbe tako, da bi družba znova postala kratkoročno in 
dolgoročno plačilno sposobna.

(3) Če je mnenje poslovodstva iz 3. točke drugega od-
stavka tega člena pritrdilno, mora poročilo o ukrepih finančnega 
prestrukturiranja vsebovati tudi:

1. analizo ukrepov finančnega prestrukturiranja, potrebnih 
za odpravo vzrokov za insolventnost družbe in zagotovitev, da 
bi družba znova postala kratkoročno in dolgoročno plačilno 
sposobna,

2. opis ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki jih bo v 
mejah svojih pristojnosti izvedlo poslovodstvo (na primer vpo-
klic nevplačanih vložkov v osnovni kapital, izvedba povečanja 
osnovnega kapitala z novimi vložki na podlagi odobrenega ka-
pitala, prodaja poslovno nepotrebnega premoženja), in rokov, 
v katerih jih bo izvedlo,

3. če po presoji poslovodstva z ukrepi iz 2. točke tega 
odstavka vzrokov insolventnosti ne bo mogoče v celoti odpra-
viti, tudi: opis ukrepov finančnega prestrukturiranja, o katerih 
je pristojna odločati skupščina (na primer redno povečanje 
osnovnega kapitala z novimi vložki) in rokov, v katerih jih je 
treba opraviti,

4. mnenje poslovodstva, ali obstaja najmanj 50-odstotna 
verjetnost, da bo mogoče uspešno izvesti prisilno poravnavo:

– če skupščina ne bi sprejela ukrepov iz 3. točke tega 
odstavka ali

– če izvedba povečanja osnovnega kapitala iz 2. ali 3. toč-
ke tega odstavka ne bi bila uspešna (na primer, ker novi vložki 
na podlagi povečanja osnovnega kapitala družbe ne bi bili 
vplačani).

(4) Če je mnenje poslovodstva iz 4. točke tretjega odstav-
ka tega člena pritrdilno, mora poročilo o ukrepih finančnega 
prestrukturiranja vsebovati tudi opis predloga prisilne porav-
nave z vsebino iz 143. ali 144. člena tega zakona, ki bi bila po 
presoji poslovodstva sprejemljiva za upnike in bi zagotovila, da 
bo družba znova postala kratkoročno in dolgoročno plačilno 
sposobna.

(5) Nadzorni svet mora dati mnenje o poročilu o ukrepih 
finančnega prestrukturiranja v petih delovnih dneh po prejemu 
tega poročila.

(6) Mnenje iz petega odstavka tega člena mora vključevati 
presojo nadzornega sveta:

1. ali je družba insolventna in
2. o potrebnosti in ustreznosti ukrepov iz 2. in 3. točke 

tretjega odstavka tega člena.

36. člen
(sklic skupščine)

(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 
v skladu s poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja 
treba opraviti povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi 
denarnimi vložki, o katerem mora odločiti skupščina.

(2) Ne glede na prvi odstavek 297. člena ZGD-1 je treba 
sklicati skupščino, ki bo odločala o povečanju osnovnega ka-
pitala iz prvega odstavka tega člena, vsaj 15 dni pred dnem 
zasedanja skupščine.

(3) Poslovodstvo mora objaviti sklic skupščine, ki bo odlo-
čala o povečanju osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega 
člena, v treh delovnih dneh po poteku roka iz petega odstavka 
35. člena tega zakona za dan, ki ni poznejši od enega meseca 
po poteku tega roka.

(4) Drugi in tretji odstavek tega člena se smiselno upo-
rabljata tudi, če se hkrati s povečanjem osnovnega kapitala iz 
prvega odstavka tega člena izvede poenostavljeno zmanjšanje 
osnovnega kapitala zaradi pokrivanja nepokrite izgube.
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(5) Če je v skladu s poročilom o ukrepih finančnega pre-
strukturiranja družba kapitalsko neustrezna, ni pa še nastal 
položaj prezadolženosti ali trajnejše nelikvidnosti, lahko vsak 
družbenik ali član nadzornega sveta da nasprotni predlog k 
predlogu sklepa iz prvega odstavka tega člena, za sprejetje 
sklepa o prenehanju družbe in začetku likvidacije iz prvega 
odstavka 403. člena ZGD-1.

37. člen
(vpis in vplačilo novih delnic)

(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 
v skladu s poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja 
treba opraviti povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi 
denarnimi vložki.

(2) Poslovodstvo mora objaviti poziv za vpis in vplačilo 
delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala z vložki v treh 
delovnih dneh.

(3) Rok iz drugega odstavka tega člena teče:
1. pri povečanju na podlagi odobrenega kapitala: od pote-

ka roka iz prvega odstavka 35. člena tega zakona,
2. pri povečanju na podlagi sklepa skupščine iz prvega 

odstavka 36. člena tega zakona: od konca zasedanja, na kate-
rem je skupščina sprejela tak sklep.

(4) Če prednostna pravica do vpisa novih delnic ni izklju-
čena, je ne glede na drugi stavek prvega odstavka 337. člena 
ZGD-1 rok za uveljavitev te pravice osem dni.

(5) Rok za vpis in vplačilo delnic ne sme biti daljši od 
15 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo delnic.

38. člen
(obveznost poslovodstva vložiti predlog  

za začetek stečajnega postopka)
(1) Poslovodstvo mora v treh delovnih dneh vložiti popoln 

predlog za začetek stečajnega postopka:
1. če je mnenje poslovodstva iz 3. točke drugega odstav-

ka 35. člena tega zakona odklonilno ali
2. če je mnenje poslovodstva iz 4. točke tretjega odstavka 

35. člena tega zakona odklonilno in če:
– skupščina ne sprejme sklepa iz prvega odstavka 

36. člena tega zakona ali
– v roku za vpis in vplačilo delnic niso vpisane in vplačane 

vse delnice, ki so predmet povečanja osnovnega kapitala iz 
prvega odstavka 37. člena tega zakona.

(2) Rok iz prvega odstavka tega člena teče:
1. v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena: od 

poteka roka iz prvega odstavka 35. člena tega zakona,
2. v primeru iz prve alineje 2. točke prvega odstavka tega 

člena: od konca zasedanja skupščine, ki je odločala o poveča-
nju osnovnega kapitala,

3. v primeru iz druge alineje 2. točke prvega odstavka 
tega člena: od poteka roka iz petega odstavka 37. člena tega 
zakona.

Pododdelek 2.2.2: Posebna pravila o obveznostih  
pri prisilni poravnavi

39. člen
(obveznosti poslovodstva glede postopka prisilne poravnave)

(1) Če je mnenje poslovodstva iz 4. točke tretjega odstav-
ka 35. člena tega zakona pritrdilno in če skupščina ne sprejme 
sklepa iz prvega odstavka 36. člena tega zakona ali v roku za 
vpis in vplačilo delnic niso vpisane in vplačane vse delnice, ki 
so predmet povečanja osnovnega kapitala iz prvega odstav-
ka 37. člena tega zakona, mora poslovodstvo vložiti popoln 
predlog za prisilno poravnavo v treh mesecih po nastanku 
insolventnosti.

(2) Poslovodstvo mora zagotoviti, da družba med postop-
kom prisilne poravnave pravočasno ravna v skladu z zapoved-
mi in ne krši prepovedi, določenih v 4. poglavju tega zakona.

40. člen
(obveznosti poslovodstva po potrditvi prisilne poravnave)

(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je pri-
silna poravnava pravnomočno potrjena in dokler dolžnik ne pla-
ča terjatev vseh upnikov, za katere učinkuje prisilna poravnava, 
v deležu in z obrestmi, določenimi v potrjeni prisilni poravnavi.

(2) Poslovodstvo mora zagotoviti, da se izvedejo vsi ukre-
pi finančnega prestrukturiranja, določeni v načrtu finančnega 
prestrukturiranja, na podlagi katerega so upniki odločali o spre-
jetju prisilne poravnave, v rokih, določenih za njihovo izvedbo 
v tem načrtu.

(3) Tudi po potrditvi prisilne poravnave poslovodstvo ali 
drugi organi družbe ne smejo opraviti nobenega dejanja, zaradi 
katerega bi bili upniki, ki so v razmerju do družbe v enakem 
položaju, neenako obravnavani.

(4) Za dejanje, ki je prepovedano po tretjem odstavku 
tega člena, velja zlasti:

1. preusmeritev poslovanja ali finančnih tokov na drugo 
pravno ali fizično osebo, razen če je v načrtu finančnega pre-
strukturiranja določeno, da bo družba del poslovanja prenesla na 
drugo pravno osebo, ki ima položaj osebe, odvisne od družbe,

2. plačilo terjatev nekaterih upnikov v višjem deležu od 
deleža, določenega v potrjeni prisilni poravnavi, ali pred po-
tekom rokov za plačilo, določenih v potrjeni prisilni poravnavi.

(5) Poslovodstvo mora za vsako koledarsko trimesečje 
sestaviti poročilo o izvajanju ukrepov finančnega prestruktu-
riranja, ki mora za obdobje, na katero se nanaša, vsebovati:

1. opis ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki so bili 
izvedeni, in njihovih učinkov za dolžnikovo kratkoročno in dol-
goročno plačilno sposobnost,

2. skupni znesek plačil terjatev upnikov, za katere učin-
kuje prisilna poravnava, in delež, v katerem so bile te terjatve 
plačane,

3. trimesečno bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in 
izkaz denarnih tokov,

4. izjavo poslovodstva, da dolžnik ni opravil nobenega de-
janja, zaradi katerega bi bili upniki, ki so v razmerju do družbe 
v enakem položaju, neenako obravnavani.

(6) Ne glede na peti odstavek tega člena mora poslo-
vodstvo prvo poročilo sestaviti za obdobje od konca obdobja 
zadnjega rednega poročila, ki ga je predložilo med postopkom 
prisilne poravnave po 168. členu tega zakona, do zadnjega 
dne koledarskega trimesečja, v katerem je postal pravnomočen 
sklep o potrditvi prisilne poravnave.

(7) Poslovodstvo mora poročilo iz petega odstavka tega 
člena predložiti sodišču, ki je odločalo o potrditvi prisilne po-
ravnave, v 45 dneh po poteku obdobja, na katero se nanaša.

(8) Sodišče mora objaviti poročilo iz petega odstavka 
tega člena po 122. členu tega zakona v treh delovnih dneh po 
prejemu.

(9) Če dolžnik v roku iz sedmega odstavka tega člena 
sodišču ne predloži poročila, sestavljenega v skladu s petim 
odstavkom tega člena, velja, da je dolžnik insolventen.

(10) Dolžnik lahko domnevo iz devetega odstavka tega 
člena izpodbija samo, če hkrati z ugovorom proti upnikovemu 
predlogu za začetek stečajnega postopka predloži poročilo, 
sestavljeno v skladu s petim odstavkom tega člena, za vsa 
trimesečja, za katera te obveznosti ni izpolnil.

(11) Če upnik predlaga začetek stečajnega postopka na 
podlagi domneve iz devetega odstavka tega člena in dolžnik ob 
vložitvi ugovora ne ravna v skladu z desetim odstavkom tega 
člena, sodišče dolžnikov ugovor zavrže kot nedovoljen.

41. člen
(računovodska obravnava učinkov potrjene  

prisilne poravnave)
(1) V izkazu poslovnega izida družbe se ne pripoznajo 

prihodki zaradi prenehanja obveznosti družbe na podlagi:
1. prenehanja terjatev, ki so jih upniki prenesli na družbo 

v postopku spremembe osnovnega kapitala zaradi izvedbe fi-
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nančnega prestrukturiranja v skladu s pododdelkom 4.4.4 tega 
zakona, ali

2. zmanjšanja terjatev v skladu s potrjeno prisilno porav-
navo.

(2) Družba mora v breme zneska njenih obveznosti iz 
prvega odstavka tega člena pokriti preneseno izgubo in za mo-
rebitne razliko do celotnega zneska teh obveznosti oblikovati 
kapitalske rezerve.

(3) Družba, ki je oblikovala kapitalske rezerve po dru-
gem odstavku tega člena, ne sme izvesti rednega zmanjšanja 
osnovnega kapitala prej kot v desetih letih po pravnomočnosti 
sklepa o potrditvi prisilne poravnave in tudi ne pred potekom 
roka za izpolnitve vseh obveznosti po potrjeni prisilni poravnavi.

(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno upo-
rabljajo tudi, če družba zunaj postopka prisilne poravnave 
izvede finančno prestrukturiranje na podlagi poročila o ukrepih 
finančnega prestrukturiranja iz 35. člena tega zakona tako, da 
sklene zunajsodno poravnavo, po kateri se njene obveznosti 
zmanjšajo zaradi delnega odpusta dolga, na katerega upniki 
pristanejo s to poravnavo, če taka zunajsodna poravnava učin-
kuje za najmanj 6/10 vsote vseh terjatev upnikov do družbe.

Pododdelek 2.2.3: Odškodninska odgovornost članov 
poslovodstva in nadzornega sveta družbe do upnikov

42. člen
(odškodninska odgovornost članov poslovodstva)

(1) Poslovodstvo je upnikom odgovorno za škodo, ki so 
jo imeli, ker v stečajnem postopku niso dosegli polnega plačila, 
če je bil nad družbo začet stečajni postopek in če poslovodstvo 
pred začetkom stečajnega postopka:

1. ni pravočasno opravilo dejanj iz 35. do 39. člena tega 
zakona ali

2. je ravnalo v nasprotju s prepovedmi iz 34. člena tega 
zakona.

(2) Če poslovodstvo ne dokaže drugače, velja, da je 
imel upnik zaradi opustitev ali dejanj poslovodstva iz prvega 
odstavka tega člena škodo, ki je enaka razliki med celotnim 
zneskom njegove terjatve in zneskom, do katerega je bila ta 
terjatev plačana v stečajnem postopku.

(3) Če ima poslovodstvo dva ali več članov, so vsi člani 
upnikom solidarno odgovorni za škodo iz prvega odstavka 
tega člena.

(4) Člani poslovodstva so v celoti ali delno prosti odško-
dninske odgovornosti za škodo iz prvega odstavka tega člena, 
če dokažejo, da je celotna škoda ali del škode nastal zaradi 
dogodkov ali ravnanja drugih oseb, ki jih poslovodstvo, čeprav 
je ravnalo v skladu s profesionalno skrbnostjo poslovnofinanč-
ne stroke in stroke upravljanja podjetij, ni moglo niti preprečiti 
niti odvrniti ali omejiti njihovih škodljivih posledic.

(5) Posamezen član poslovodstva je prost odškodninske 
odgovornosti za škodo iz prvega odstavka tega člena, če do-
kaže enega od naslednjih oprostilnih razlogov:

1. da dejanj, določenih v 35. do 39. členu tega zakona, ni 
mogel opraviti samostojno, in:

– je na seji poslovodstva predlagal, da se opravijo, a so 
drugi člani poslovodstva temu nasprotovali, ali

– član poslovodstva, ki je bil v notranjem razmerju med 
člani poslovodstva odgovoren za finančno poslovanje družbe, 
ni pravočasno pripravil ustreznih strokovnih podlag,

ali
2. da za kršitev prepovedi iz 34. člena tega zakona ni 

vedel ali jih ni mogel preprečiti, čeprav je ravnal v skladu s 
profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in stroke 
upravljanja podjetij.

43. člen
(odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta)

(1) Člani nadzornega sveta so upnikom solidarno odgo-
vorni za škodo, ki so jo imeli, ker v stečajnem postopku niso 

dosegli polnega plačila, če je bil nad družbo začet stečajni 
postopek in če obstaja eden od naslednjih pogojev:

1. če je poslovodstvo v zadnjih dveh letih pred začetkom 
stečajnega postopka na podlagi poročila o ukrepih finančnega 
prestrukturiranja predlagalo skupščini sprejetje sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala z vložki in:

– je nadzorni svet o poročilu o ukrepih finančnega pre-
strukturiranja dal mnenje iz petega odstavka 35. člena tega 
zakona, v katerem je presodil, da družba ni insolventna in 
povečanje osnovnega kapitala ni potrebno, ter

– je skupščina zavrnila sprejetje sklepa o povečanju 
osnovnega kapitala,

2. če od poslovodstva niso zahtevali poročil po drugem 
in četrtem odstavku 272. člena ZGD-1, čeprav bi jih morali 
zahtevati po pravilih poslovnofinančne stroke ali stroke upra-
vljanja podjetij,

3. če bi na podlagi letnega poročila ali drugih poročil 
poslovodstva lahko ugotovili, če bi ravnali s profesionalno skrb-
nostjo poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij, da 
je družba postala insolventna, pa niso z ukrepi, ki so v njihovi 
pristojnosti, zagotovili, da poslovodstvo pravočasno opravi de-
janja iz 35. do 39. člena tega zakona, ali preprečili dejanja v 
nasprotju s prepovedmi iz 34. člena tega zakona.

(2) Za vzročno zvezo med dejanji ali opustitvami članov 
nadzornega sveta in škodo se smiselno uporablja drugi odsta-
vek 42. člena tega zakona.

(3) Za oprostitev odgovornosti članov nadzornega sveta 
se smiselno uporabljata četrti in peti odstavek 42. člena tega 
zakona.

44. člen
(omejitev, izključitev in uveljavitev odškodninske 

odgovornosti)
(1) Posamezen član poslovodstva ali nadzornega sveta 

je odgovoren upnikom za škodo iz prvega odstavka 42. člena 
ali prvega odstavka 43. člena tega zakona do višine dvakratne-
ga skupnega zneska vseh njegovih prejemkov za opravljanje 
funkcije člana poslovodstva ali nadzornega sveta v letu, v ka-
terem je bilo izvedeno ali opuščeno dejanje iz prvega odstavka 
42. člena ali prvega odstavka 43. člena tega zakona, vendar pri 
članih poslovodstva ne manj kot:

1. pri veliki družbi 150.000 eurov,
2. pri srednji družbi 50.000 eurov in
3. pri majhni družbi ali drugi pravni osebi 20.000 eurov.
(2) Odškodninska odgovornost po prvem odstavku tega 

člena se ne omeji, če je bilo dejanje izvedeno ali opuščeno 
namenoma ali iz hude malomarnosti.

(3) Odškodninske odgovornosti po 42. ali 43. členu tega 
zakona ni mogoče izključiti niti je omejiti v nasprotju s prvim in 
drugim odstavkom tega člena.

(4) Ureditev odškodninske odgovornosti v pododdelku 
2.2.3 tega zakona ne izključuje odškodninske odgovornosti 
članov poslovodstva in nadzornega sveta po drugih zakonih.

(5) Odškodninski zahtevek po 42. in 43. členu tega za-
kona:

1. se uveljavlja za račun vseh upnikov, ki imajo pravico 
do plačila svojih terjatev v stečajnem postopku nad družbo, 
tako, da mora odgovorna oseba odškodnino plačati družbi kot 
stečajnemu dolžniku.

2. je upravičen uveljavljati:
– stečajni upravitelj v imenu družbe kot stečajnega dol-

žnika in
– vsak upnik, ki je v skladu s tem zakonom upravičen 

opravljati procesna dejanja v stečajnem postopku nad družbo, 
v svojem imenu in za račun družbe kot stečajnega dolžnika.

(6) Če član poslovodstva ali nadzornega sveta odškodnin-
sko odgovarja po 42. ali 43. členu tega zakona, pridobi s plači-
lom obveznosti na podlagi te odgovornosti pravico v stečajnem 
postopku nad družbo zahtevati povrnitev tega, kar je plačal (v 
nadaljnjem besedilu: regresna terjatev člana).
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(7) Član poslovodstva ali nadzornega sveta, proti katere-
mu je bila vložena tožba za uveljavitev odškodninske odgovor-
nosti po 42. ali 43. členu tega zakona, mora v enem mesecu 
po dnevu, ko mu je vročena ta tožba, v stečajnem postopku 
kot svojo pogojno terjatev prijaviti regresno terjatev iz šestega 
odstavka tega člena, sicer ta regresna terjatev v razmerju do 
družbe kot stečajnega dolžnika preneha.

(8) Regresna terjatev iz šestega odstavka tega člena se 
plača ob razdelitvi stečajne mase kot podrejena terjatev dru-
gega vrstnega reda, iz razdelitvene mase, ki ostane po plačilu 
vseh prednostnih in navadnih terjatev ter morebitnih podrejenih 
terjatev iz tretjega odstavka 21. člena tega zakona.

44.a člen
(taksna oprostitev)

Stečajni dolžnik ali upnik, ki s tožbo v skladu s petim 
odstavkom 44. člena tega zakona uveljavlja odškodninski zah-
tevek po 42. ali 43. členu tega zakona, je oproščen plačila takse 
za pravdni postopek, ki se začne z vložitvijo te tožbe.

Oddelek 2.3: Postopek preventivnega prestrukturiranja

Pododdelek 2.3.1: Temeljna pravila postopka preventivnega 
prestrukturiranja

44.b člen
(dolžnik v postopku preventivnega prestrukturiranja;  

uporaba pravil o postopkih zaradi insolventnosti)
(1) Postopek preventivnega prestrukturiranja je dovoljeno 

voditi nad pravno osebo:
1. ki ima položaj kapitalske družbe,
2. ki se po četrtem odstavku 55. člena ZGD-1 razvršča 

med srednje družbe ali ki se po petem odstavku 55. člena 
ZGD-1 razvršča med velike družbe in

3. nad katero je dovoljeno voditi postopek prisilne porav-
nave.

(2) V postopku preventivnega prestrukturiranja se smi-
selno uporabljajo:

– 19. člen,
– 46., 48. in 49. člen,
– oddelek 3.2,
– oddelek 3.3,
– oddelek 3.7 tega zakona, razen drugega do osmega 

odstavka 122.a člena in 129. člen tega zakona.
(3) V postopku preventivnega prestrukturiranja se prvi 

odstavek 122. člena tega zakona smiselno uporablja tako, da 
se objavijo samo pisanja, za katere je v oddelku 2.3 določeno, 
da se objavijo.

(4) Dolžnik mora upnikom, ki so stranke postopka preven-
tivnega prestrukturiranja, povrniti sorazmeren del stroškov, ki 
jim nastanejo z udeležbo v postopku in za katere je po splošno 
uveljavljeni poslovni praksi običajno, da jih nosi dolžnik. O po-
vrnitvi teh stroškov se dolžnik in upniki dogovorijo v sporazumu 
o finančnem prestrukturiranju.

44.c člen
(namen postopka preventivnega prestrukturiranja;  

sporazum o finančnem prestrukturiranju)
(1) Postopek preventivnega prestrukturiranja se vodi z 

namenom, da se dolžniku, za katerega je verjetno, da bo v 
obdobju enega leta postal insolventen, omogoči, da na pod-
lagi sporazuma o finančnem prestrukturiranju izvede ustrezne 
ukrepe prestrukturiranja svojih finančnih obveznosti in druge 
ukrepe finančnega prestrukturiranja, potrebne, da odpravi vzro-
ke, zaradi katerih bi lahko postal insolventen.

(2) Sporazum o finančnem prestrukturiranju je sporazum, 
ki ga sklene dolžnik z upniki, in:

1. s katerim se udeleženci sporazuma dogovorijo o načrtu 
finančnega prestrukturiranja dolžnika tako, da opredelijo:

– potrebne ukrepe finančnega prestrukturiranja,
– časovni načrt izvedbe teh ukrepov in
– morebitne pogoje za izvedbo teh ukrepov,

2. določijo druge medsebojne pravice in obveznosti glede 
finančnega prestrukturiranja in

3. ki mu je priložen osnovni seznam finančnih terjatev iz 
1. točke drugega odstavka 44.h člena tega zakona.

(3) Dolžnik in upniki morajo pri pogajanjih za sklenitev 
sporazuma o finančnem prestrukturiranju spoštovati usmeritve 
za taka pogajanja, ki so splošno uveljavljene v poslovni praksi.

(4) Če sporazum kot ukrep finančnega prestrukturiranja 
določa zmanjšanje oziroma odložitev dospelosti navadnih fi-
nančnih terjatev, mora za vse navadne finančne terjatve do-
ločati enak delež zmanjšanja oziroma enake odložene roke 
dospelosti, razen če posamezen upnik izrecno pristane na 
večji delež zmanjšanja oziroma daljše odložene roke dospelosti 
njegovih navadnih finančnih terjatev.

(5) Če sporazum kot ukrep finančnega prestrukturiranja 
določa odložitev dospelosti zavarovanih finančnih terjatev ali 
spremembo obrestnih mer, po kateri se obrestuje glavnica za-
varovane finančne terjatve, mora za vse zavarovane finančne 
terjatve določati enake odložene roke dospelosti vendar ne 
daljše od petih let od pravnomočne potrditve sporazuma o 
finančnem prestrukturiranju, oziroma spremenjeno obrestno 
mero, razen če posamezen upnik izrecno pristane na daljše 
odložene roke dospelosti njegovih zavarovanih finančnih ter-
jatev ali večje znižanje obrestnih mer, po katerih se obrestuje 
glavnice teh terjatev.

(6) Četrti in peti odstavek tega člena se ne uporabljata:
1. za finančne terjatve Republike Slovenije, lokalnih sku-

pnosti in drugih enot sektorja države, za katere drug zakon 
določa, da se v stečajnem postopku ali postopku prisilne po-
ravnave obravnavajo kot prednostne terjatve,

2. za finančne terjatve bank, za katere je dala poroštvo 
Republika Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja jamstveno 
shemo Republike Slovenije.

(7) Finančne terjatve iz šestega odstavka tega člena je 
dovoljeno prestrukturirati:

1. samo z odložitvijo njihove dospelosti za največ pet let 
od pravnomočne potrditve sporazuma o finančnem prestruktu-
riranju, vendar ne za daljše obdobje, kot se s sporazumom o 
finančnem prestrukturiranju odloži dospelost drugih finančnih 
terjatev, in

2. če Republika Slovenije, lokalna skupnost ali druga eno-
ta sektorja države privoli v sklenitev sporazuma o finančnem 
prestrukturiranju.

(8) Republika Slovenija, lokalna skupnost ali druga eno-
ta sektorja države lahko v postopku spremembe osnovnega 
kapitala dolžnika, ki se izvede v postopku preventivnega fi-
nančnega prestrukturiranja, kot stvarni vložek za vplačilo novih 
delnic oziroma poslovnih deležev (v nadaljnjem besedilu: nove 
delnice) na dolžnika prenese svojo terjatev iz 1. točke šestega 
odstavka tega člena, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. prenese jo lahko samo za vplačilo novih delnic v dele-
žu, sorazmernemu z deležem, v katerem preostali upniki vpla-
čajo nove delnice s prenosom njihovih terjatev na dolžnika, in

2. prenese jo lahko samo:
– če dolžnik tekoče posluje pozitivno (pozitiven kazalec 

EBITDA),
– če dolžnik ne izkazuje izgub iz poslovanja v preteklih 

letih ali v tekočem letu ali če je take izgube mogoče pokriti v 
breme preostalih sestavin kapitala ali z odpisom oziroma kon-
verzijo terjatev upnikov zasebnega sektorja in

– če iz primerjave ocen prejemkov enot sektorja države 
ob predpostavki delujočega podjema dolžnika in ob predpo-
stavki njegove likvidacije izhaja, da bodo novi delničarji ure-
sničili zadostno stopnjo donosa iz novih delnic, vplačanih s 
stvarnim vložkom, in

3. če se po načrtu finančnega prestrukturiranja, ki ga 
vključuje sporazum o finančnem prestrukturiranju, izvede tudi 
poslovno prestrukturiranje tudi: če se to prestrukturiranje izvede 
po postopku in v skladu s pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb 
v težavah.
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(9) Republika Slovenija, lokalna skupnost ali druga enota 
sektorja države lahko privoli v sklenitev sporazuma o finanč-
nem prestrukturiranju, po katerem se njene terjatve iz 1. točke 
šestega odstavka tega člena prestrukturirajo v skladu s 1. točko 
sedmega odstavka tega člena:

1. če so izpolnjeni pogoji iz 2. in 3. točke osmega odstav-
ka tega člena,

2. če so v načrtu finančnega prestrukturiranja izkazani 
finančni viri, potrebni za poslovanje dolžnika najmanj v obdobju 
naslednjih treh let, in

3. v skladu s predpisi, ki urejajo njeno poslovanje.

44.d člen
(razlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja)

(1) Postopek preventivnega prestrukturiranja se začne, če 
dolžnik še ni postal insolventen in je verjetno, da bo v obdobju 
enega leta postal insolventen.

(2) Domneva se, da obstaja razlog iz prvega odstavka 
tega člena, če z začetkom postopka preventivnega prestruk-
turiranja soglašajo upniki, ki so imetniki finančnih terjatev do 
dolžnika, ki skupaj dosegajo 30 odstotkov vsote vseh finančnih 
terjatev do dolžnika.

(3) Domneva iz drugega odstavka tega člena velja za 
izpodbito, če upniki, ki so imetniki finančnih terjatev do dol-
žnika, ki skupaj dosegajo 30 odstotkov vsote vseh finančnih 
terjatev do dolžnika, zahtevajo, da se postopek preventivnega 
prestrukturiranja ustavi.

44.e člen
(upniki kot stranke glavnega postopka preventivnega 

prestrukturiranja)
Stranka glavnega postopka preventivnega prestrukturi-

ranja je vsak upnik, ki je imetnik finančne terjatve do dolžnika, 
navedene v osnovnem seznamu finančnih terjatev do dolžnika 
iz 1. točke drugega odstavka 44.h člena tega zakona.

Pododdelek 2.3.2: Predhodni postopek preventivnega 
prestrukturiranja

44.f člen
(upravičeni predlagatelj)

(1) O začetku postopka preventivnega prestrukturiranja 
odloča sodišče na predlog upravičenega predlagatelja.

(2) Predlog za začetek postopka preventivnega prestruk-
turiranja je upravičen vložiti dolžnik.

44.g člen
(procesne ovire za vodenje postopka  

preventivnega prestrukturiranja)
(1) Predlog za začetek postopka preventivnega prestruk-

turiranja ni dovoljen:
1. če je vložen pred potekom dveh let od dneva, ko je bil 

nad dolžnikom pravnomočno končan prejšnji postopek preven-
tivnega prestrukturiranja,

2. če je bil nad dolžnikom uveden postopek prisilne porav-
nave, ki še ni pravnomočno končan,

3. če je vložen pred potekom dveh let od dneva, ko je dol-
žnik izpolnil vse obveznosti iz prejšnje pravnomočno potrjene 
prisilne poravnave, ali

4. če je bil nad dolžnikom začet stečajni postopek.
(2) Ne glede na 1. ali 3. točko prvega odstavka tega člena 

je predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja 
dovoljen, če z začetkom soglašajo upniki, ki so skupno imetniki 
najmanj 75 odstotkov vsote vseh finančnih terjatev do dolžnika.

44.h člen
(predlog za začetek postopka preventivnega 

prestrukturiranja)
(1) Predlog za začetek postopka preventivnega prestruk-

turiranja mora vsebovati:
1. identifikacijske podatke o dolžniku,
2. opis okoliščin, iz katerih izhaja, da je verjetno, da bo 

dolžnik v obdobju enega leta postal insolventen, in

3. zahtevek, da sodišče začne postopek preventivnega 
prestrukturiranja.

(2) Predlogu za začetek postopka preventivnega prestruk-
turiranja je treba priložiti:

1. seznam vseh finančnih terjatev do dolžnika po stanju 
ob koncu zadnjega koledarskega trimesečja pred vložitvijo 
predloga za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja 
(v nadaljnjem besedilu: osnovni seznam finančnih terjatev),

2. revizorjevo poročilo o pregledu osnovnega seznama 
finančnih terjatev, v katerem je revizor dal revizijsko mnenje 
brez pridržkov,

3. notarsko overjene izjave o soglasju z začetkom po-
stopka preventivnega prestrukturiranja upnikov, ki so imetniki 
najmanj naslednjega deleža vsote vseh finančnih terjatev do 
dolžnika, vključenih v osnovni seznam finančnih terjatev:

– v primeru iz drugega odstavka 44.g člena tega zakona: 
75 odstotkov,

– v drugih primerih: 30 odstotkov.
(3) Osnovni seznam finančnih terjatev mora za vsako 

terjatev vsebovati:
1. identifikacijske podatke o upniku,
2. pravni temelj nastanka terjatve,
3. skupni znesek terjatve (glavnico s kapitaliziranimi 

obrestmi) po stanju ob koncu zadnjega koledarskega trimese-
čja pred vložitvijo predloga za začetek postopka preventivnega 
prestrukturiranja,

4. podatek, ali je terjatev zavarovana ali nezavarovana,
5. če je terjatev zavarovana, podatke o premoženju, ki je 

predmet ločitvene pravice.
(4) Osnovni seznam finančnih terjatev mora vsebovati 

tudi:
1. naslednje vsote:
– vsoto vseh navadnih finančnih terjatev,
– vsoto vseh zavarovanih finančnih terjatev in
– vsoto vseh finančnih terjatev kot seštevek vsot iz prej-

šnjih alinej,
2. za vsakega upnika:
– skupni znesek navadnih finančnih terjatev, katerih ime-

tnik je, in delež teh terjatev v vsoti vseh navadnih finančnih 
terjatev,

– skupni znesek zavarovanih finančnih terjatev, katerih 
imetnik je, in delež teh terjatev v vsoti vseh zavarovanih finanč-
nih terjatev in

– skupni znesek vseh finančnih terjatev, katerih imetnik je, 
in delež teh terjatev v vsoti vseh finančnih terjatev.

(5) Predlagatelj mora ob vložitvi predloga za začetek 
postopka preventivnega prestrukturiranja založiti predujem za 
stroške postopka preventivnega prestrukturiranja, ki je enak 
znesku pavšalnega nadomestila za objave iz petega odstavka 
122. člena tega zakona.

44.i člen
(sklep o dopolnitvi nepopolnega predloga za začetek 

postopka preventivnega prestrukturiranja)
(1) Če vsebina predloga za začetek postopka preventiv-

nega prestrukturiranja ni v skladu s prvim odstavkom 44.h čle-
na tega zakona, če mu niso priložene priloge iz drugega 
odstavka 44.h člena tega zakona, če vsebina osnovnega se-
znama preizkušenih terjatev ni v skladu s tretjim ali četrtim 
odstavkom 44.h člena tega zakona ali če predlagatelj ne založi 
predujma iz petega odstavka 44.h člena tega zakona, sodišče 
predlagatelju s sklepom o dopolnitvi naloži, da v 15 dneh po 
prejemu sklepa o dopolnitvi ustrezno dopolni nepopoln predlog 
za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja.

(2) Sklep o dopolnitvi mora sodišče izdati v osmih dneh 
po vložitvi predloga za začetek postopka preventivnega pre-
strukturiranja.

(3) Roka za dopolnitev nepopolnega predloga za začetek 
postopka preventivnega prestrukturiranja iz prvega odstavka 
tega člena ni dovoljeno podaljšati.
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(4) Če predlagatelj v roku iz prvega odstavka tega člena 
ne dopolni nepopolnega predloga za začetek postopka pre-
ventivnega prestrukturiranja tako, kot mu je bilo naloženo s 
sklepom o dopolnitvi, mora sodišče v osmih dneh po poteku 
tega roka zavreči predlog za začetek postopka preventivnega 
prestrukturiranja.

44.j člen
(odločanje o predlogu za začetek postopka  

preventivnega prestrukturiranja)
(1) Sodišče odloči o predlogu za začetek postopka pre-

ventivnega prestrukturiranja zunaj naroka.
(2) Sodišče izda sklep, s katerim odloči, da se začne po-

stopek preventivnega prestrukturiranja (v nadaljnjem besedilu: 
sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja):

1. če je predlog vložil upravičeni predlagatelj iz drugega 
odstavka 44.f člena tega zakona,

2. če ne obstajajo procesne ovire iz prvega odstavka 
44.g člena tega zakona,

3. če je vsebina predloga v skladu s prvim odstavkom 
44.h člena tega zakona,

4. če so predlogu priložene priloge iz drugega odstavka 
44.h člena tega zakona in

5. če je vsebina osnovnega seznama preizkušenih ter-
jatev v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 44.h člena tega 
zakona.

(3) Izrek sklepa o začetku postopka preventivnega pre-
strukturiranja mora vsebovati:

1. identifikacijske podatke o dolžniku,
2. odločitev sodišča o začetku postopka preventivnega 

prestrukturiranja in
3. ugotovitev sodišča, da začetek postopka preventivnega 

prestrukturiranja učinkuje samo za finančne terjatve, vsebova-
ne v osnovnem seznamu finančnih terjatev.

(4) Sodišče zavrže predlog za začetek postopka preven-
tivnega prestrukturiranja:

1. če predloga ni vložil upravičeni predlagatelj iz drugega 
odstavka 44.f člena tega zakona ali

2. če obstajajo procesne ovire iz prvega odstavka 
44.g člena tega zakona.

(5) Sodišče mora sklep o začetku postopka preventivnega 
prestrukturiranja objaviti isti dan, kot ga je izdalo.

(6) Sodišče mora odločiti o predlogu za začetek postopka 
preventivnega prestrukturiranja v osmih dneh.

(7) Rok iz šestega odstavka tega člena teče:
1. če je sodišče izdalo sklep o dopolnitvi: od poteka roka 

iz prvega odstavka 44.i člena tega zakona,
2. v drugih primerih: od prejema predloga za začetek 

postopka preventivnega prestrukturiranja.

44.k člen
(vpliv uvedbe postopka preventivnega prestrukturiranja  
na postopek prisilne poravnave in stečajni postopek)
(1) Pravne posledice uvedbe postopka preventivnega 

prestrukturiranja, določene v tem členu, nastanejo z začetkom 
naslednjega dne po vložitvi predloga za začetek postopka 
preventivnega prestrukturiranja in trajajo do pravnomočnega 
končanja tega postopka.

(2) Po uvedbi postopka preventivnega prestrukturiranja 
nad dolžnikom ni dovoljeno predlagati začetka postopka pri-
silne poravnave, če ni v sedmem odstavku 44.u člena tega 
zakona določeno drugače.

(3) Če je upnik pred uvedbo postopka preventivnega 
prestrukturiranja vložil predlog za začetek stečajnega postop-
ka, o katerem sodišče do uvedbe postopka preventivnega 
prestrukturiranja še ni odločilo, ali če je upnik tak predlog vložil 
po uvedbi in pred koncem postopka preventivnega prestruk-
turiranja, sodišče prekine postopek odločanja o upnikovem 
predlogu za začetek stečajnega postopka do konca postopka 
preventivnega prestrukturiranja.

(4) Če je sodišče v predhodnem stečajnem postopku nad 
dolžnikom odložilo odločanje o upnikovem predlogu za zače-
tek stečajnega postopka v skladu z 237. členom tega zakona, 
lahko dolžnik opraviči zahtevo za odložitev odločanja v skladu 
s prvim odstavkom 238. člena tega zakona tudi tako, da vloži 
predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja. 
V tem primeru ravna sodišče po tretjem odstavku tega člena.

(5) Sodišče zavrže upnikov predlog za začetek stečajne-
ga postopka iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena:

1. če je pravnomočno potrjen sporazum o finančnem 
prestrukturiranju ali

2. če je pravnomočno potrjena prisilna poravnava v po-
stopku, začetem po sedmem odstavku 44.u člena tega zakona.

(6) Če je postopek preventivnega prestrukturiranja usta-
vljen po šestem odstavku 44.u člena tega zakona, ne da bi bil 
hkrati začet postopek prisilne poravnave po sedmem odstavku 
ali stečajni postopek po desetem odstavku 44.u člena tega 
zakona, sodišče nadaljuje postopek o upnikovem predlogu 
za začetek stečajnega postopka iz tretjega oziroma četrtega 
odstavka tega člena.

(7) Če sodišče nadaljuje postopek odločanja o upnikovem 
predlogu za začetek stečajnega postopka po šestem odstavku 
tega člena, do pravnomočne odločitve o tem predlogu ni do-
voljeno ponovno predlagati začetka postopka preventivnega 
prestrukturiranja ali postopka prisilne poravnave.

(8) Če je upnik pred uvedbo postopka preventivnega 
prestrukturiranja vložil predlog za začetek stečajnega postop-
ka na podlagi domneve o insolventnosti iz četrtega odstavka 
14. člena tega zakona, sodišče ne glede na tretji odstavek tega 
člena, prekine postopek odločanja o začetku postopka preven-
tivnega prestrukturiranja do pravnomočne odločitve o začetku 
stečajnega postopka. Če v tem primeru pravnomočno odloči 
o začetku stečajnega postopka, zavrže predlog za začetek 
postopka preventivnega prestrukturiranja.

Pododdelek 2.3.3: Pravne posledice začetka postopka 
preventivnega prestrukturiranja

44.l člen
(nastanek in trajanje pravnih posledic postopka preventivnega 

prestrukturiranja)
(1) Pravne posledice začetka postopka preventivnega 

prestrukturiranja nastanejo z začetkom dneva, ko je bil obja-
vljen sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturiranja.

(2) Pravne posledice začetka postopka preventivnega 
prestrukturiranja trajajo do pravnomočnosti sklepa o končanju 
postopka preventivnega prestrukturiranja.

(3) Pravne posledice začetka postopka preventivnega 
prestrukturiranja nastanejo samo za finančne terjatve, vključe-
ne v osnovni seznam finančnih terjatev.

(4) Za pravne posledice postopka preventivnega finanč-
nega prestrukturiranja se smiselno uporabljata prvi in četrti 
odstavek 164.a člena tega zakona.

(5) Niti začetek postopka preventivnega prestrukturiranja 
niti potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju ne učin-
kujeta za finančno zavarovanje po zakonu, ki ureja finančna 
zavarovanja, in terjatev, zavarovano s takim zavarovanjem, 
razen, če imetnik tega zavarovanja privoli v sklenitev sporazu-
ma o finančnem prestrukturiranju.

44.m člen
(vpliv začetka postopka preventivnega prestrukturiranja  

na izvršilne postopke in postopke zavarovanja)
(1) Po začetku postopka preventivnega prestrukturiranja 

proti dolžniku ni dovoljeno izdati sklepa o izvršbi ali zavarova-
nju za izterjavo ali zavarovanje terjatve iz tretjega odstavka 
44.l člena tega zakona.

(2) Postopek izvršbe ali zavarovanja, ki je bil začet proti 
dolžniku za izterjavo ali zavarovanje terjatve iz tretjega od-
stavka 44.l člena tega zakona pred začetkom postopka pre-
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ventivnega prestrukturiranja, se prekine z začetkom postopka 
preventivnega prestrukturiranja.

(3) O prekinitvi postopka izvršbe ali zavarovanja iz dru-
gega odstavka tega člena odloči izvršilno sodišče na predlog 
dolžnika. Predlogu mora dolžnik priložiti:

1. sklep o začetku postopka preventivnega prestrukturi-
ranja in

2. potrdilo sodišča, ki vodi postopek preventivnega pre-
strukturiranja, da je terjatev, ki je predmet postopka izvršbe 
ali zavarovanja, vsebovana v osnovnem seznamu finančnih 
terjatev.

44.n člen
(zadržanje zastaranja in dospelosti terjatev)

(1) V obdobju trajanja pravnih posledic postopka preven-
tivnega prestrukturiranja zastaranje terjatev iz tretjega odstavka 
44.l člena tega zakona ne teče.

(2) V obdobju trajanja pravnih posledic postopka preven-
tivnega prestrukturiranja velja, da dolžnik ni v zamudi s plačilom 
glavnice terjatev iz tretjega odstavka 44.l člena tega zakona.

Pododdelek 2.3.4: Glavni postopek preventivnega 
prestrukturiranja

44.o člen
(pogoji za uveljavitev sporazuma o finančnem 

prestrukturiranju)
(1) Sporazum o finančnem prestrukturiranju začne veljati, 

ko izrečejo privolitev v njegovo sklenitev:
1. dolžnik,
2. upniki, katerih skupni znesek navadnih finančnih terja-

tev, vključenih v osnovni seznam finančnih terjatev, je najmanj 
75 odstotkov vsote vseh navadnih finančnih terjatev, vključenih 
v ta seznam, in

3. če sporazum učinkuje tudi za zavarovane finančne 
terjatve: upniki, katerih skupni znesek zavarovanih finančnih 
terjatev, vključenih v osnovni seznam finančnih terjatev, je naj-
manj 75 odstotkov vsote vseh zavarovanih finančnih terjatev, 
vključenih v ta seznam.

(2) Če sporazum o finančnem prestrukturiranju kot doda-
ten pogoj za njegovo uveljavitev določa enega ali več od teh 
pogojev:

1. soglasje vseh upnikov, ki so imetniki zavarovanih fi-
nančnih terjatev do dolžnika oziroma

2. soglasje določenih upnikov, ki so imetniki poslovnih 
terjatev do dolžnika, oziroma

3. izvedbo spremembe osnovnega kapitala dolžnika, ki 
vključuje povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, 
katerih predmet so terjatve upnikov do dolžnika,
začne sporazum veljati, ko se izpolnijo tudi ti dodatni pogoji.

(3) V primeru iz 3. točke drugega odstavka tega člena
1. se za spremembo osnovnega kapitala smiselno upo-

rabljajo 187. do191. člen, tretji odstavek 192. člena, 193. člen, 
2. točka 194. člena, prvi do peti odstavek 195. člena, 196. člen 
in 199. člen tega zakona;

2. mora vpis in vplačilo novih delnic pregledati revizor; za 
revizorjevo poročilo se smiselno uporablja 197. člen tega zakona.

(4) Sporazum o finančnem prestrukturiranju in pogoje za 
njegovo uveljavitev mora pregledati revizor.

(5) O pregledu iz četrtega odstavka tega člena mora 
revizor pripraviti poročilo (v nadaljnjem besedilu: revizorjevo 
poročilo o pregledu sporazuma o finančnem prestrukturiranju) v 
skladu z ustreznim mednarodnim standardom o poslih dajanja 
zagotovil, ki mora vsebovati:

1. uvod, v katerem je naveden sporazum o finančnem 
prestrukturiranju, ki je predmet pregleda,

2. opis namena in obsega pregleda,
3. revizorjevo mnenje, v katerem mora biti jasno nave-

deno:
– ali je sporazum v skladu s četrtim in petim odstavkom 

44.c člena tega zakona in

– ali so izpolnjeni pogoji za uveljavitev sporazuma iz pr-
vega in drugega odstavka tega člena.

(6) Z mnenjem brez pridržka revizor presodi:
1. da je sporazum o finančnem prestrukturiranju v skladu 

s četrtim in petim odstavkom 44.c člena tega zakona in
2. da so izpolnjeni pogoji za uveljavitev sporazuma o 

finančnem prestrukturiranju iz prvega in drugega odstavka 
tega člena.

(7) Pri izračunu deležev iz 2. in 3. točke prvega odstavka 
tega člena se ne upoštevajo finančne terjatve upnikov, ki imajo 
v razmerju do dolžnika položaj povezane družbe po 527. členu 
ZGD-1 ali položaj ožje povezane osebe, in finančne terjatve iz 
šestega odstavka 44.c člena tega zakona.

44.p člen
(sklenitev sporazuma o finančnem prestrukturiranju  

in notarska hramba)
(1) Dolžnik in upniki izrečejo soglasje za sklenitev spo-

razuma o finančnem prestrukturiranju tako, da podpišejo isti 
izvod listine z zapisom besedila tega sporazuma. Ta listina je 
edini izvirnik sporazuma.

(2) Podpisi zastopnikov podpisnikov sporazuma o finanč-
nem prestrukturiranju morajo biti notarsko overjeni.

(3) Ko sporazum o finančnem prestrukturiranju podpišejo 
vsi, ki z njim soglašajo, mora dolžnik izvirnik tega sporazu-
ma izročiti v hrambo notarju (v nadaljnjem besedilu: notarska 
hramba izvirnika sporazuma o finančnem prestrukturiranju). 
Za to hrambo se uporabljajo pravila zakona, ki ureja notarsko 
hrambo listin, če ni v četrtem in petem odstavku tega člena 
določeno drugače.

(4) Zapisnik o notarski hrambi izvirnika sporazuma o 
finančnem prestrukturiranju mora poleg podatkov, ki jih mora 
vsebovati vsak zapisnik o notarski hrambi listine, vsebovati tudi 
opravilno številko zadeve, pod katero teče postopek preventiv-
nega prestrukturiranja, v katerem je bil sklenjen ta sporazum.

(5) Notar trajno hrani izvirnik sporazuma o finančnem pre-
strukturiranju. Notar mora izročiti notarsko overjeni prepis tega 
sporazuma vsakemu podpisniku in vsakemu upniku, katerega 
terjatev je vključena v osnovni seznam finančnih terjatev, tudi 
če ni podpisnik tega sporazuma.

44.r člen
(zahteva za potrditev sporazuma o finančnem 

prestrukturiranju)
(1) Dolžnik mora vložiti zahtevo za potrditev sporazuma 

o finančnem prestrukturiranju v naslednjih rokih, ki tečejo od 
začetka postopka preventivnega prestrukturiranja:

1. če je dolžnik srednja družba: v treh mesecih,
2. če je dolžnik velika družba: v petih mesecih.
(2) Zahtevi za potrditev sporazuma o finančnem prestruk-

turiranju mora dolžnik priložiti:
1. notarsko overjeni prepis izvirnika sporazuma o finanč-

nem prestrukturiranju iz prvega odstavka 44.p člena tega za-
kona,

2. odpravek zapisnika o notarski hrambi izvirnika spo-
razuma o finančnem prestrukturiranju iz četrtega odstavka 
44.p člena tega zakona,

3. revizorjevo poročilo o pregledu sporazuma o finančnem 
prestrukturiranju iz petega odstavka 44.o člena tega zakona, v 
katerem je revizor dal revizijsko mnenje brez pridržkov.

(3) Sodišče na zahtevo dolžnika, vloženo pred potekom 
roka iz prvega odstavka tega člena, podaljša rok za vložitev 
zahteve za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju 
iz prvega odstavka tega člena, če s takim podaljšanjem sogla-
šajo upniki, ki so imetniki najmanj naslednjega deleža vsote 
vseh finančnih terjatev, vključenih v osnovni seznam finančnih 
terjatev:

1. v primeru iz drugega odstavka 44.g člena tega zakona: 
75 odstotkov,

2. v drugih primerih: 30 odstotkov.
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(4) Sodišče v primeru iz tretjega odstavka tega člena rok 
podaljša za naslednje obdobje:

1. če je dolžnik srednja družba: za dva meseca,
2. če je dolžnik velika družba: za tri mesece.
(5) Dolžnik mora zahtevi iz tretjega odstavka tega člena 

priložiti notarsko overjene izjave o soglasju s podaljšanjem roka 
upnikov iz tretjega odstavka tega člena.

(6) Dodatni rok iz četrtega odstavka tega člena teče od 
poteka roka iz prvega odstavka tega člena.

(7) Roka za vložitev zahteve za potrditev sporazuma o 
finančnem prestrukturiranju, ki je bil podaljšan po četrtem od-
stavku tega člena, ni dovoljeno znova podaljšati.

44.s člen
(sklep o dopolnitvi nepopolne zahteve za potrditev 

sporazuma o finančnem prestrukturiranju)
(1) Če zahtevi za potrditev sporazuma o finančnem 

prestrukturiranju niso priložene priloge iz drugega odstavka 
44.r člena tega zakona, sodišče dolžniku s sklepom o dopolnitvi 
naloži, da v osmih dneh po prejemu sklepa ustrezno dopolni 
nepopolno zahtevo za potrditev sporazuma o finančnem pre-
strukturiranju.

(2) Sklep o dopolnitvi mora sodišče izdati v osmih dneh 
po vložitvi zahteve za potrditev sporazuma o finančnem pre-
strukturiranju.

(3) Roka za dopolnitev nepopolne zahteve za potrditev 
sporazuma o finančnem prestrukturiranju ni dovoljeno podaljšati.

44.t člen
(odločanje o zahtevi za potrditev sporazuma  

o finančnem prestrukturiranju)
(1) Sodišče odloči o zahtevi za potrditev sporazuma o 

finančnem prestrukturiranju zunaj naroka.
(2) Sodišče izda sklep, s katerim potrdi sporazum o fi-

nančnem prestrukturiranju (v nadaljnjem besedilu: sklep o po-
trditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju):

1. če je bila zahteva za potrditev sporazuma o finančnem 
prestrukturiranju vložena v roku iz prvega odstavka 44.r člena,

2. če so zahtevi za potrditev sporazuma o finančnem 
prestrukturiranju priložene listine iz drugega odstavka 44.r čle-
na tega zakona, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni pogoji za 
uveljavitev sporazuma o finančnem prestrukturiranju iz prvega 
in drugega odstavka 44.o člena tega zakona.

(3) Sodišče s sklepom o potrditvi sporazuma o finančnem 
prestrukturiranju:

1. odloči, da se potrdi sporazum o finančnem prestruk-
turiranju,

2. ugotovi, da potrjeni sporazum o finančnem prestruktu-
riranju, učinkuje:

– za terjatve vseh upnikov, ki so soglašali s sklenitvijo 
sporazuma,

– za navadne finančne terjatve, navedene v osnovnem 
seznamu finančnih terjatev, tistih upnikov, ki niso soglašali s 
sklenitvijo sporazuma, in

– za zavarovane finančne terjatve, navedene v osnovnem 
seznamu finančnih terjatev, tistih upnikov, ki niso soglašali s 
sklenitvijo sporazuma,

3. pouči upnike o notarski hrambi izvirnika sporazuma o 
finančnem prestrukturiranju tako:

– da navede podatke o notarju, ki ga hrani, in opravilni 
številki zadeve, pod katero notar hrani ta sporazum, ter

– da pouk, da lahko vsak upnik od notarja zahteva notar-
sko overjeni prepis tega sporazuma.

(4) Sodišče zavrže zahtevo za potrditev sporazuma o 
finančnem prestrukturiranju:

1. če je zahteva vložena po poteku roka iz prvega odstav-
ka 44.r člena tega zakona oziroma roka, ki je bil podaljšan v 
skladu s tretjim odstavkom 44.r člena tega zakona, ali

2. če dolžnik v roku iz prvega odstavka 44.s člena tega 
zakona nepopolne zahteve za potrditev sporazuma o finanč-
nem prestrukturiranju ne dopolni tako, kot mu je s sklepom o 
dopolnitvi naložilo sodišče.

(5) Sodišče mora odločiti o zahtevi za potrditev sporazu-
ma o finančnem prestrukturiranju v osmih dneh.

(6) Rok iz petega odstavka tega člena teče:
1. če je sodišče izdalo sklep o dopolnitvi: od poteka roka 

iz prvega odstavka 44.s člena tega zakona,
2. v drugih primerih: od prejema zahteve za potrditev 

sporazuma o finančnem prestrukturiranju.

44.u člen
(ustavitev postopka preventivnega prestrukturiranja)
(1) Razlogi za ustavitev postopka preventivnega prestruk-

turiranja so:
1. če sodišče zavrže zahtevo za potrditev sporazuma o 

finančnem prestrukturiranju po četrtem odstavku 44.t člena 
tega zakona,

2. če dolžnik do poteka roka iz prvega odstavka 44.r člena 
tega zakona oziroma roka, ki je bil podaljšan po tretjem odstav-
ku 44.r člena tega zakona, ne vloži zahteve za potrditev,

3. če ustavitev zahtevajo upniki, katerih skupni znesek 
finančnih terjatev, vključenih v osnovni seznam finančnih ter-
jatev, je najmanj 30 odstotkov vsote vseh finančnih terjatev, 
vključenih v ta seznam,

4. če ustavitev zahteva dolžnik pred vložitvijo popolne 
zahteve za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju,

5. če dolžnik za več kot 15 dni zamuja s plačilom plač 
delavcem do višine minimalne plače ali s plačilom davkov in 
prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati 
s plačilom plač delavcev.

(2) Zahtevi iz 3. točke prvega odstavka tega člena morajo 
biti priložene notarsko overjene izjave vseh upnikov, ki zahte-
vajo ustavitev postopka.

(3) Če nastane razlog za ustavitev postopka preventiv-
nega prestrukturiranja iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega 
člena, sodišče izda sklep, s katerim:

1. ugotovi, da je nastal razlog za ustavitev postopka pre-
ventivnega prestrukturiranja in

2. pouči dolžnika in upnike o tem, da bo sodišče ustavilo 
postopek preventivnega prestrukturiranja in bodo prenehale 
pravne posledice začetka tega postopka, če v enem mesecu 
od objave sklepa ne bodo vložili predloga za začetek postopka 
prisilne poravnave.

(4) Sodišče mora sklep iz tretjega odstavka tega člena 
izdati v osmih dneh od dneva, ko je nastal razlog za ustavitev 
postopka iz prvega odstavka tega člena.

(5) Proti sklepu iz tretjega odstavka tega člena ni posebne 
pritožbe. Sklep je dovoljeno izpodbijati s pritožbo proti sklepu, s 
katerim sodišče ustavi postopek preventivnega prestrukturiranja.

(6) Sodišče ustavi postopek preventivnega prestrukturi-
ranja po poteku enega meseca od objave sklepa iz tretjega 
odstavka tega člena.

(7) Če v enem mesecu po objavi sklepa iz tretjega od-
stavka tega člena dolžnik vloži predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave ali če tak predlog v skladu z 221.j členom 
tega zakona vložijo upniki, sodišče odloči o ustavitvi postopka 
preventivnega prestrukturiranja s sklepom, s katerim odloči o 
predlogu za začetek prisilne poravnave v skladu s 153. členom 
tega zakona.

(8) Zahtevo za ustavitev postopka finančnega prestruktu-
riranja zaradi razloga iz 5. točke prvega odstavka tega člena 
lahko poleg vsakega upnika, ki je stranka postopka, vloži tudi 
vsak delavec dolžnika. Za odločanje o tej zahtevi se smisel-
no uporabljajo 176. člen, prvi, drugi, četrti in peti odstavek 
177. člena in 178. člen tega zakona, če ni v devetem ali dese-
tem odstavku tega člena drugače določeno.

(9) Sodišče mora po uradni dolžnosti v osmih dneh po 
prejemu zahteve iz osmega odstavka tega člena od pristojnega 
davčnega organa in drugih pristojnih oseb pridobiti podatke o 
plačilu plač delavcem ter davkov in prispevkov, ki jih mora iz-
plačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcev.

(10) Če sodišče presodi, da obstaja razlog iz 5. točke prvega 
odstavka tega člena, ustavi postopek preventivnega finančnega 
prestrukturiranja in izda sklep o začetku stečajnega postopka.
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44.v člen
(pravni učinki potrditve sporazuma o finančnem 

prestrukturiranju)
(1) Sporazum o finančnem prestrukturiranju začne učin-

kovati s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi tega sporazuma.
(2) Sporazum o finančnem prestrukturiranju učinkuje za 

terjatve vseh upnikov, ki so soglašali s sklenitvijo sporazuma, 
na način in v obsegu, določenem v sporazumu. Proti tem 
upnikom učinkujejo tudi druge obveznosti, ki so jih prevzeli s 
sklenitvijo sporazuma.

(3) Zmanjšanje oziroma odložitev dospelosti navadnih 
finančnih terjatev iz osnovnega seznama finančnih terjatev, 
določeno v sporazumu o finančnem prestrukturiranju, učinkuje 
tudi za imetnike teh terjatev, ki niso soglašali s sklenitvijo spo-
razuma, če ni v šestem in sedmem odstavku 44.c člena tega 
zakona drugače določeno.

(4) Odložitev dospelosti zavarovanih finančnih terjatev iz 
osnovnega seznama finančnih terjatev oziroma sprememba 
obrestnih mer, po katerih se obrestuje glavnica teh terjatev, 
določena v sporazumu o finančnem prestrukturiranju, učinkuje 
tudi za imetnike teh terjatev, ki niso soglašali s sklenitvijo spo-
razuma, če ni v šestem in sedmem odstavku 44.c člena tega 
zakona drugače določeno.

(5) Pravice upnikov v razmerju do dolžnika, določene v 
sporazumu o finančnem prestrukturiranju, učinkujejo tudi v 
korist upnikov iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.

(6) Za druge pravne učinke pravnomočno potrjenega 
sporazuma o finančnem prestrukturiranju na terjatve iz drugega 
do četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 214., 
214.a, 215., 216. in 217. člen tega zakona.

44.z člen
(posebna prednost pri plačilu finančnih terjatev,  

ki nastanejo med postopkom preventivnega prestrukturiranja, 
in izključitev izpodbojnosti)

(1) Če sodišče v postopku odločanja o upnikovem predlo-
gu za začetek stečajnega postopka, ki ga nadaljuje v skladu s 
šestim odstavkom 44.k člena tega zakona, izda sklep o začetku 
stečajnega postopka nad dolžnikom, se za finančne terjatve, ki 
so nastale od začetka postopka preventivnega prestrukturira-
nja do začetka stečajnega postopka, smiselno uporablja drugi 
odstavek 289. člena tega zakona.

(2) V postopku prisilne poravnave, ki se začne po sedmem 
odstavku 44.u člena tega zakona, se finančne terjatve, ki so 
nastale od začetka postopka preventivnega prestrukturiranja do 
začetka postopka prisilne poravnave, obravnavajo kot predno-
stne terjatve in zanje potrjena prisilna poravnava ne učinkuje.

(3) Če sodišče v postopku prisilne poravnave, ki se začne 
po sedmem odstavku 44.u člena tega zakona, izda sklep o 
začetku stečajnega postopka, se za finančne terjatve, ki so 
nastale od začetka postopka preventivnega prestrukturiranja 
do začetka stečajnega postopka, smiselno uporablja drugi 
odstavek 289. člena tega zakona.

(4) Ne glede na 271. člen tega zakona v morebitnem 
poznejšem stečajnem postopku nad dolžnikom ni mogoče iz-
podbijati pravnih dejanj, ki jih je opravil dolžnik zaradi plačila 
terjatev upnikov ali izpolnitve drugih obveznosti v skladu s 
potrjenim sporazumom o finančnem prestrukturiranju.

3. poglavje: SKUPNA PRAVILA O POSTOPKIH  
ZARADI INSOLVENTNOSTI

Oddelek 3.1: Temeljna pravila o postopkih  
zaradi insolventnosti

45. člen
(uporaba 3. poglavja)

3. poglavje tega zakona se uporablja za vse postopke 
zaradi insolventnosti, razen če zakon določa, da se posamezna 
določba uporablja samo za posamezno vrsto postopka.

46. člen
(načelo enakega obravnavanja upnikov)

V postopku zaradi insolventnosti je treba vse upnike, ki 
so v razmerju do insolventnega dolžnika v enakem položaju, 
obravnavati enako.

47. člen
(načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov)

Postopek zaradi insolventnosti je treba voditi tako, da se 
zagotovijo najugodnejši pogoji glede višine plačila in rokov za 
plačilo terjatev upnikov.

48. člen
(načelo hitrosti postopka)

(1) Sodišče mora svoja procesna dejanja v postopku za-
radi insolventnosti izvajati v rokih, določenih s tem zakonom, 
in si z izvajanjem svojih pristojnosti nadzora nad upraviteljem 
oziroma upraviteljico (v nadaljnjem besedilu: upravitelj) priza-
devati, da upravitelj vsa dejanja v postopku zaradi insolventno-
sti opravi v rokih, določenih v tem zakonu.

(2) Sodišča in drugi državni organi morajo prednostno 
obravnavati zadeve, v katerih je kot stranka postopka udele-
žen stečajni dolžnik ali katerih izid vpliva na potek stečajnega 
postopka.

(3) V pravdnih postopkih izpodbijanja pravnih dejanj ste-
čajnega dolžnika iz pododdelka 5.3.4. tega zakona in pravdnih 
postopkih v zvezi s preizkusom terjatev ter ločitvenih in izlo-
čitvenih pravic iz pododdelka 5.6. tega zakona mora sodišče 
opraviti poravnalni narok, oziroma, če ni poravnalnega naroka, 
prvi narok za glavno obravnavo najpozneje v dveh mesecih od 
prejema odgovora na tožbo.

48.a člen
(obvezna mediacija v postopkih zaradi insolventnosti)
(1) Sodišče, ki vodi postopek zaradi insolventnosti, napoti 

stranke postopka in upravitelja v postopek mediacije, kadar 
oceni, da je to glede na okoliščine zadeve primerno za reši-
tev spornega vprašanja ali interesnega nasprotja, ki izvira iz 
postopka zaradi insolventnosti ali je v neposredni zvezi z njim.

(2) Postopek mediacije se začne z izdajo sklepa o napo-
titvi v mediacijo.

(3) Če sodišče ne odloči drugače, sklep o napotitvi v me-
diacijo ni ovira za nadaljevanje postopka zaradi insolventnosti.

(4) Stranke mediacijskega postopka so se dolžne vestno 
in pošteno udeleževati postopka mediacije.

(5) Glede napotitve v mediacijo se smiselno uporabljajo 
določbe drugega do šestega odstavka 19. člena Zakona o al-
ternativnem reševanju sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/09 
in 40/12 – ZUJF).

(6) Šteje se, da je bil postopek mediacije neuspešno za-
ključen, če ni bil dosežen dogovor o rešitvi spornega vprašanja 
ali interesnega nasprotja v roku 30 dni od začetka postopka 
mediacije.

48.b člen
(sporazumna mediacija pred vložitvijo tožbe)

(1) V primerih, ko ta zakon določa, da so stranke glavnega 
postopka zaradi insolventnosti ali upravitelj v zvezi s svojimi 
zahtevki upravičeni vložiti tožbo, se stranke postopka in upra-
vitelj lahko sporazumejo za mediacijo pred vložitvijo tožbe.

(2) Postopek mediacije se začne z dnem, ko stranke skle-
nejo pisni sporazum o reševanju spora z mediacijo.

(3) Sporazum je treba skleniti v roku, ki ga za vložitev 
tožbe določa ta zakon. V sporazumu morajo stranke določno 
opredeliti spor, na katerega se nanaša mediacija. Listino o 
sporazumu mora tožeča stranka priložiti tožbi.

(4) O sklenitvi sporazuma morajo stranke mediacijskega 
postopka v treh dneh od sklenitve sporazuma obvestiti sodišče, 
ki vodi postopek zaradi insolventnosti.



Stran 1228 / Št. 13 / 17. 2. 2014 Uradni list Republike Slovenije

(5) Stranke mediacijskega postopka so se dolžne vestno 
in pošteno udeleževati postopka mediacije.

(6) Šteje se, da je bil postopek mediacije neuspešno za-
ključen, če ni bil dosežen dogovor o rešitvi spora v roku 30 dni 
od začetka postopka mediacije.

(7) Med postopkom mediacije rok za vložitev tožbe ne 
teče.

49. člen
(predhodni in glavni postopek zaradi insolventnosti)
(1) Postopek zaradi insolventnosti zajema predhodni in 

glavni postopek zaradi insolventnosti.
(2) Predhodni postopek zaradi insolventnosti se začne z 

vložitvijo predloga za začetek postopka (v nadaljnjem besedilu: 
uvedba postopka zaradi insolventnosti).

(3) V predhodnem postopku zaradi insolventnosti sodišče 
odloča o pogojih za začetek postopka zaradi insolventnosti.

(4) Glavni postopek zaradi insolventnosti se začne s 
sklepom, s katerim sodišče odloči o začetku postopka zaradi 
insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: začetek postopka zaradi 
insolventnosti).

50. člen
(razlog za začetek postopka zaradi insolventnosti)
Postopek zaradi insolventnosti se začne, če dolžnik po-

stane insolventen in so izpolnjeni drugi pogoji, ki jih za posa-
mezno vrsto postopka določa zakon.

Oddelek 3.2: Pristojnost in sestava sodišča

51. člen
(stvarna pristojnost sodišča)

Za odločanje v postopku zaradi insolventnosti je pristojno 
okrožno sodišče.

52. člen
(krajevna pristojnost sodišča)

(1) Za odločanje v postopku zaradi insolventnosti nad 
pravno osebo ali podjetnikom je pristojno sodišče, na območju 
katerega ima insolventni dolžnik svoj sedež.

(2) Za odločanje v postopku osebnega stečaja zasebnika 
ali potrošnika je pristojno:

1. če ima dolžnik svoje stalno prebivališče na območju 
Republike Slovenije: sodišče, na območju katerega ima insol-
ventni dolžnik svoje stalno prebivališče,

2. če dolžnik na območju Republike Slovenije nima stalne-
ga prebivališča: sodišče, na območju katerega ima insolventni 
dolžnik svoje začasno prebivališče,

3. če dolžnik na območju Republike Slovenije nima niti 
stalnega niti začasnega prebivališča:

– če v Republiki Sloveniji prejema plačo ali druge stalne 
prejemke, sodišče, na območju katerega je sedež osebe, ki 
izplačuje te prejemke,

– v drugih primerih sodišče, na območju katerega je pre-
moženje dolžnika.

(3) Za krajevno pristojnost za odločanje v postopku steča-
ja zapuščine se smiselno uporablja 177. člen ZD.

(4) Za odločanje o pritožbah je v vseh postopkih zaradi 
insolventnosti krajevno pristojno Višje sodišče v Ljubljani.

53. člen
(sestava sodišča)

(1) V postopku zaradi insolventnosti sodi sodnik ali sodni-
ca (v nadaljnjem besedilu: sodnik) posameznik.

(2) Sodniški pomočnik lahko v postopku zaradi insolven-
tnosti samostojno opravlja ta procesna dejanja sodišča:

1. obvešča upravitelja o vseh zadevah, o katerih ga mora 
obvestiti sodišče po tem zakonu,

2. izvaja objave vsebine procesnih dejanj po 122. členu 
tega zakona.

(3) Samostojni sodniški pomočnik in strokovni sodelavec 
lahko v stečajnem postopku samostojno odloča o vseh vpra-
šanjih, razen o naslednjih:

1. o začetku in končanju postopka,
2. o začasnih odredbah,
3. o preizkusu terjatev,
4. o prodaji premoženja, katerega vrednost presega 

50.000 eurov,
5. o razdelitvi razdelitvene mase in
6. o vprašanjih v postopku odpusta obveznosti.
(4) Proti sklepu samostojnega sodniškega pomočnika in 

strokovnega sodelavca je dovoljen ugovor.
(5) Za ugovor proti sklepu iz četrtega odstavka tega člena 

se smiselno uporablja 127. člen tega zakona.
(6) O ugovoru proti sklepu iz četrtega odstavka tega 

člena odloča sodnik posameznik okrožnega sodišča, ki vodi 
stečajni postopek, v katerem je bil izdan sklep, ki se izpodbija 
z ugovorom.

(7) Sodnik o ugovoru proti sklepu iz četrtega odstavka 
tega člena odloči:

1. če je ugovor prepozen ali nedovoljen, ga zavrže,
2. če je ugovor neutemeljen, ga zavrne,
3. če je ugovor utemeljen, spremeni odločitev sodniške-

ga pomočnika ali strokovnega sodelavca, tudi če po splošnih 
pravilih pravdnega postopka obstajajo razlogi za razveljavitev 
izpodbijane odločitve in vrnitev zadeve v ponovno odločanje.

(8) Proti sklepu sodnika o ugovoru je dovoljena pritožba. 
Za odločanje o tej pritožbi se ne uporablja drugi odstavek 
128. člena tega zakona.

Oddelek 3.3: Stranke postopka

54. člen
(predlagatelj postopka)

Predlagatelj postopka je oseba, ki je vložila predlog za 
začetek postopka zaradi insolventnosti.

55. člen
(stranke predhodnega postopka)

V predhodnem postopku zaradi insolventnosti so proce-
sna dejanja upravičeni opravljati:

1. predlagatelj postopka,
2. dolžnik, proti kateremu je vložen predlog za začetek 

postopka, če ni njegov predlagatelj,
3. upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika, proti 

kateremu je bil vložen predlog za začetek postopka, če prijavi 
svojo udeležbo v predhodnem postopku.

56. člen
(stranke glavnega postopka)

V glavnem postopku zaradi insolventnosti so procesna 
dejanja upravičeni opravljati:

1. vsak upnik, ki v tem postopku uveljavlja terjatev do 
insolventnega dolžnika, in

2. insolventni dolžnik, če zakon za posamezen postopek 
tako določa.

Oddelek 3.4: Upnik kot stranka glavnega postopka  
ter prijava in preizkus terjatev

Pododdelek 3.4.1: Pridobitev in prenehanje procesne 
legitimacije upnika

57. člen
(pridobitev procesne legitimacije upnika)

(1) Upnik pridobi upravičenje opravljati procesna dejanja 
v glavnem postopku zaradi insolventnosti, če v tem postopku 
prijavi svojo terjatev v roku za prijavo terjatve, določenem v 
59. členu tega zakona (v nadaljnjem besedilu: pravočasno 
prijavljena terjatev).
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(2) Če zakon za opravljanje posameznega procesnega 
dejanja poleg predpostavke iz prvega odstavka tega člena 
določa še druge predpostavke (v nadaljnjem besedilu: dodatne 
predpostavke za procesno dejanje), pridobi upnik upravičenje 
opraviti to procesno dejanje, če obstajajo tudi dodatne pred-
postavke zanj.

(3) Če upnik pravočasno prijavljeno terjatev prenese na 
novega upnika, novi upnik pridobi procesno legitimacijo in pro-
cesna legitimacija prejšnjega upnika preneha, ko eden od njiju 
o prenosu obvesti upravitelja in mu dokaže prenos.

58. člen
(prenehanje procesne legitimacije upnika)

Upravičenje upnika opravljati procesna dejanja v glavnem 
postopku zaradi insolventnosti preneha:

1. če je bila njegova prijava pravnomočno zavržena kot 
nepopolna glede vseh terjatev, ki se z njo uveljavljajo,

2. v stečajnem postopku tudi, če vse njegove terjatve, ki 
jih uveljavlja v tem postopku, prenehajo, ker:

– je zamudil rok za izvedbo dejanj, potrebnih za njihovo 
uveljavitev,

– je bilo s pravnomočno sodno odločbo ali odločbo druge-
ga državnega organa ugotovljeno, da ne obstajajo, ali

– so bile v celoti plačane.

Pododdelek 3.4.2: Prijava in preizkus terjatev

59. člen
(rok za prijavo terjatve)

(1) V postopku prisilne poravnave mora upnik prijaviti 
svojo terjatev do insolventnega dolžnika v enem mesecu po 
objavi oklica o začetku tega postopka.

(2) V stečajnem postopku mora upnik prijaviti svojo terja-
tev do insolventnega dolžnika v treh mesecih po objavi oklica 
o začetku tega postopka, če ni v tretjem ali četrtem odstavku 
tega člena drugače določeno.

(3) Upnik, proti kateremu je bila vložena tožba za izpodbi-
janje pravnih dejanj stečajnega dolžnika, mora v enem mesecu 
po dnevu, ko mu je bila vročena ta tožba, v stečajnem postopku 
kot pogojno terjatev prijaviti svojo terjatev, ki bo nastala po 
tretjem odstavku 278. člena tega zakona, če bo tožbenemu 
zahtevku pravnomočno ugodeno.

(4) Upnik, ki je stečajnemu dolžniku prostovoljno pred vro-
čitvijo tožbe iz tretjega odstavka tega člena vrnil korist, prido-
bljeno z izpodbojnim pravnim dejanjem, mora v enem mesecu 
po vračilu te koristi v stečajnem postopku prijaviti svojo terjatev, 
ki nastane po tretjem odstavku 278. člena tega zakona.

(5) Upnik mora svojo terjatev za povrnitev škode iz tre-
tjega odstavka 248. člena ali iz petega odstavka 268. člena 
tega zakona ali terjatev za plačilo razlike iz četrtega odstavka 
268. člena tega zakona prijaviti v enem mesecu po prejemu 
izjave stečajnega dolžnika o uresničitvi odpovedne ali odstopne 
pravice.

60. člen
(vsebina prijave terjatve)

(1) Prijava terjatve v postopku zaradi insolventnosti mora 
vsebovati:

1. določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku,
2. opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, 

in dokaze o njih.
(2) Zahtevek za priznanje terjatve mora vsebovati:
1. znesek glavnice terjatve,
2. če upnik v postopku zaradi insolventnosti poleg glav-

nice terjatve uveljavlja obresti: kapitalizirani znesek morebitnih 
obresti, obračunanih za obdobje od dospelosti terjatve do za-
četka postopka zaradi insolventnosti,

3. če upnik v postopku zaradi insolventnosti poleg glavni-
ce terjatve uveljavlja stroške, ki so mu nastali z uveljavljanjem 
terjatve v sodnem ali drugem postopku pred začetkom postop-
ka zaradi insolventnosti: zneske teh stroškov,

4. če upnik uveljavlja terjatev kot prednostno terjatev: 
določen zahtevek, da se terjatev ob razdelitvi plača kot pred-
nostna,

5. če upnik uveljavlja terjatev kot pogojno terjatev: dolo-
čen opis okoliščin, nastanek katerih pomeni uresničitev odlo-
žnega ali razveznega pogoja, s katerim je povezana terjatev.

(3) Upnik mora prijavi terjatve priložiti morebitne listinske 
dokaze o dejstvih iz 2. točke prvega odstavka tega člena.

(4) Če prijava terjatve ne vsebuje opisa dejstev in do-
kazov iz 2. točke prvega odstavka tega člena ali če ji niso 
priloženi dokazi iz tretjega odstavka tega člena, se zanjo ne 
uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč upnika bre-
menijo stroški morebitnega postopka za ugotovitev obstoja 
terjatve, če je bila terjatev prerekana.

(5) Če upnik s prijavo terjatve uveljavlja obresti do za-
četka postopka zaradi insolventnosti in zahtevek za priznanje 
terjatve ne vsebuje kapitaliziranega zneska obresti iz 2. točke 
drugega odstavka tega člena:

1. mora upravitelj v stečajnem postopku, če je predmet 
prijave prednostna terjatev, ob preizkusu te terjatve izračunati 
kapitalizirani znesek obresti in ga vnesti v osnovni seznam 
preizkušenih terjatev,

2. se v drugih primerih za prijavo terjatve ne uporabljajo 
pravila o nepopolnih vlogah, temveč velja, in nasproten do-
kaz ni dovoljen, da upnik v postopku ne uveljavlja obresti za 
obdobje od dospelosti terjatve do začetka postopka zaradi 
insolventnosti.

(6) Če zahtevek za priznanje terjatve ne vsebuje zneska 
stroškov iz 3. točke drugega odstavka tega člena, se za prija-
vo terjatve ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč 
velja, in nasproten dokaz ni dovoljen, da upnik v postopku 
zaradi insolventnosti ne uveljavlja teh stroškov.

(7) Upnik lahko v postopku zaradi insolventnosti z isto 
vlogo prijavi več svojih terjatev.

61. člen
(izjava upravitelja o prijavljenih terjatvah;  
osnovni seznam preizkušenih terjatev)

(1) Upravitelj se mora v enem mesecu po poteku roka za 
prijavo terjatve iz prvega ali drugega odstavka 59. člena tega 
zakona o vsaki pravočasno prijavljeni terjatvi določno izreči, 
ali jo priznava ali prereka.

(2) Če zaradi velikega števila pravočasno prijavljenih 
terjatev upravitelj v stečajnem postopku v roku iz prvega od-
stavka tega člena ne more preizkusiti vseh terjatev, sodišče 
na zahtevo upravitelja ta rok podaljša, vendar največ za en 
mesec.

(3) Upravitelj se mora o pravočasno prijavljenih terjatvah 
izreči tako, da sodišču predloži seznam (v nadaljnjem besedi-
lu: osnovni seznam preizkušenih terjatev).

(4) Osnovni seznam preizkušenih terjatev mora za vsako 
pravočasno prijavljeno terjatev vsebovati naslednje podatke:

1. zaporedno številko terjatve,
2. identifikacijske podatke o upniku, ki je prijavil terjatev,
3. znesek glavnice prijavljene terjatve,
4. kapitalizirani znesek obresti iz 2. točke drugega od-

stavka ali iz 1. točke petega odstavka 60. člena tega zakona, 
znesek stroškov iz 3. točke drugega odstavka 60. člena 
tega zakona ter podatke iz 4. in 5. točke drugega odstavka 
60. člena tega zakona, če so vsebovani v prijavi terjatve,

5. izjavo upravitelja, ali terjatev priznava ali prereka,
6. če upravitelj prereka terjatev samo delno: prerekani 

znesek terjatve,
7. če upravitelj prereka terjatev: opis dejstev, iz katerih 

izhaja, da terjatev ali prerekani del terjatve ne obstaja.
(5) Osnovni seznam preizkušenih terjatev mora sodišče 

objaviti v treh delovnih dneh po prejemu seznama.
(6) Po objavi osnovnega seznama preizkušenih terjatev 

upravitelj terjatev, ki jih je priznal, ne more več prerekati.
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62. člen
(ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev)

(1) Upnik lahko vloži ugovor proti osnovnemu seznamu 
preizkušenih terjatev:

1. če seznam ne vsebuje njegove pravočasno prijavljene 
terjatve ali

2. če so podatki o tej terjatvi iz 2., 3. ali 4. točke četrtega 
odstavka 61. člena tega zakona nepravilni.

(2) Ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih ter-
jatev mora upnik vložiti v 15 dneh po objavi seznama preizku-
šenih terjatev.

(3) Če upravitelj presodi, da je ugovor upnika proti osnov-
nemu seznamu preizkušenih terjatev utemeljen, mora v osmih 
dneh po poteku roka iz drugega odstavka tega člena sodišču 
predložiti popravek osnovnega seznama preizkušenih terjatev.

(4) Popravek osnovnega seznama preizkušenih terjatev 
mora vsebovati:

1. podatke iz četrtega odstavka 61. člena tega zakona in
2. v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena tudi: 

opombo, da se s tem popravljajo podatki o terjatvi iz seznama 
preizkušenih terjatev.

(5) Popravek osnovnega seznama preizkušenih terjatev 
mora sodišče objaviti naslednji delovni dan po prejemu.

(6) Rok iz tretjega odstavka 63. člena tega zakona za 
ugovor o prerekanju terjatev, ki so vsebovane v popravku 
osnovnega seznama preizkušenih terjatev, začne teči z objavo 
popravka seznama preizkušenih terjatev.

63. člen
(ugovor o prerekanju terjatve)

(1) Upnik lahko prereka pravočasno prijavljeno terjatev 
drugega upnika.

(2) Upnik prereka pravočasno prijavljeno terjatev z ugo-
vorom (v nadaljnjem besedilu: ugovor o prerekanju terjatve).

(3) Ugovor o prerekanju terjatve mora upnik vložiti v po-
stopku prisilne poravnave v 15 dneh in v stečajnem postopku 
v enem mesecu po objavi osnovnega seznama preizkušenih 
terjatev.

(4) Po poteku roka za vložitev ugovora o prerekanju ter-
jatve upnik pravočasno prijavljene terjatve drugega upnika ne 
more več prerekati.

(5) Poleg podatkov, ki jih mora vsebovati vsaka vloga, 
mora ugovor o prerekanju terjatve vsebovati tudi:

1. podatke o terjatvi iz 1. do 4. točke četrtega odstavka 
61. člena tega zakona,

2. izjavo upnika, da prereka terjatev,
3. če upnik prereka terjatev samo delno: prerekani znesek 

terjatve,
4. opis dejstev, iz katerih izhaja, da terjatev ali prerekani 

del terjatve ne obstaja, in dokaze o njih.
(6) Upnik mora ugovoru o prerekanju terjatve priložiti mo-

rebitne listinske dokaze o dejstvih iz 4. točke petega odstavka 
tega člena.

(7) Če ugovor o prerekanju terjatve ne vsebuje opisa dej-
stev in dokazov iz 4. točke petega odstavka tega člena ali mu 
niso priloženi dokazi iz šestega odstavka tega člena, se zanj 
ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah.

(8) Če ugovor o prerekanju terjatve ne vsebuje podatkov 
iz 1. ali 2. točke petega odstavka tega člena ali drugih podatkov, 
ki jih mora vsebovati vsaka vloga, ga sodišče zavrže, ne da bi 
moralo upniku dati rok za popravo ugovora.

(9) O zavrženju ugovora, ki je bil vložen po poteku roka iz 
tretjega odstavka tega člena, in ugovora iz osmega odstavka 
tega člena odloči sodišče s sklepom o preizkusu terjatev.

64. člen
(ugovor insolventnega dolžnika o prerekanju terjatve)
(1) Če ima insolventni dolžnik v postopku zaradi insolven-

tnosti položaj stranke postopka, lahko tudi on prereka pravoča-
sno prijavljeno terjatev upnika v tem postopku.

(2) Za ugovor insolventnega dolžnika o prerekanju ter-
jatve se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o ugovoru 
upnika o prerekanju terjatev.

65. člen
(dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev)

(1) Če je bil proti osnovnemu seznamu preizkušenih ter-
jatev vložen ugovor iz prvega odstavka 62. člena tega zakona 
ali ugovor o prerekanju terjatev iz 63. člena tega zakona, mora 
upravitelj v osmih dneh po poteku roka za vložitev ugovora o 
prerekanju terjatve iz tretjega odstavka 63. člena tega zakona 
sodišču predložiti dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev, s 
katerim dopolni osnovni seznam preizkušenih terjatev tako, da 
za vsako terjatev, proti kateri je bil vložen ugovor, vnese:

1. identifikacijske podatke o vlagatelju ugovora,
2. podatke iz 2. do 4. točke petega odstavka 63. člena 

tega zakona.
(2) Če je bil v skladu s petim odstavkom 62. členom tega 

zakona objavljen popravek osnovnega seznama preizkušenih 
terjatev, mora upravitelj v dopolnjeni seznam preizkušenih ter-
jatev vključiti tudi podatke in popravke podatkov o terjatvah, 
vsebovanih v popravku osnovnega seznama preizkušenih ter-
jatev.

(3) Dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev mora sodišče 
objaviti v treh delovnih dneh po prejemu seznama.

66. člen
(ugovor proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev)

(1) Proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev 
lahko vloži ugovor:

1. upnik, ki je pravočasno vložil ugovor proti osnovnemu 
seznamu preizkušenih terjatev, če upravitelj njegovega ugovo-
ra ni upošteval v popravku osnovnega seznama preizkušenih 
terjatev po tretjem odstavku 62. člena tega zakona,

2. upnik, ki je pravočasno vložil ugovor o prerekanju 
terjatve:

– če seznam ne vsebuje njegovega ugovora ali
– če so podatki o tem ugovoru nepravilni.
(2) Ugovor proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih 

terjatev mora upnik vložiti v 15 dneh po objavi dopolnjenega 
seznama preizkušenih terjatev.

67. člen
(priznana in prerekana terjatev)

(1) Terjatev je priznana, če jo prizna upravitelj v skladu z 
61. členom tega zakona in je ne prereka nihče od upnikov v 
skladu s 63. členom tega zakona.

(2) Terjatev je prerekana, če jo prereka upravitelj v skladu 
z 61. členom tega zakona ali upnik v skladu s 63. členom tega 
zakona.

(3) V stečajnem postopku velja za priznano tudi terjatev, 
ki je bila prerekana, ko se izpolnijo naslednji pogoji:

1. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 300. člena ali iz 
prvega odstavka 301. člena tega zakona: ko postane pravno-
močna sodba, s katero je sodišče ugodilo tožbenemu zahtevku 
za ugotovitev obstoja terjatve,

2. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 302. člena 
tega zakona:

– ko poteče rok za vložitev tožbe iz drugega odstavka 
302. člena tega zakona, če ni nihče od tistih, ki so prerekali 
terjatev, v tem roku vložil tožbe, ali

– ko postane pravnomočna sodna odločba, s katero je 
sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek za ugotovitev neobstoja 
terjatve, zavrglo tožbo iz drugega odstavka 302. člena tega 
zakona ali ustavilo postopek zaradi umika te tožbe.

3. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 314. člena 
tega zakona:

– ko poteče rok za prijavo udeležbe iz tretjega odstavka 
314. člena tega zakona, če nihče od tistih, ki so prerekali terja-
tev v tem roku ne prijavi udeležbe, ali
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– ko postane pravnomočna odločba, s katero je pristojni 
državni organ odločil, da ta terjatev obstaja.

68. člen
(verjetno izkazana terjatev)

(1) Verjetno izkazana je tista prerekana terjatev, za katero 
sodišče odloči, da je verjetno izkazana.

(2) Pri presoji, ali je terjatev verjetno izkazana, sodišče 
upošteva samo opis dejstev o obstoju terjatve v prijavi terjatve 
in listinske dokaze, ki so bili priloženi tej prijavi, in

1. če je terjatev prerekal upravitelj: opis dejstev o neob-
stoju terjatve v osnovnem seznamu preizkušenih terjatev ali

2. če je terjatev prerekal upnik: opis dejstev o neobstoju 
terjatve v ugovoru o prerekanju terjatve in listinske dokaze, ki 
so bili priloženi temu ugovoru.

(3) Velja, in drugačna presoja ni dovoljena, da terjatev 
ni verjetno izkazana, če ima prijava terjatve pomanjkljivosti iz 
četrtega odstavka 60. člena tega zakona.

(4) Velja, in drugačna presoja ni dovoljena, da je terjatev 
verjetno izkazana:

1. če je bilo o terjatvi odločeno z odločbo sodišča ali 
drugega državnega organa, ki je postala pravnomočna pred 
začetkom postopka zaradi insolventnosti,

2. če je terjatev ugotovljena v obračunu davka, kot je 
opredeljen v zakonu, ki ureja davčni postopek,

3. v drugih primerih:
– če prijava terjatve nima pomanjkljivosti iz četrtega od-

stavka 60. člena tega zakona in
– niti osnovni seznam preizkušenih terjatev niti nobeden 

od pravočasnih ugovorov o prerekanju terjatve ne vsebuje 
opisa dejstev o neobstoju terjatve.

69. člen
(sklep o preizkusu terjatev)

(1) O preizkusu terjatev sodišče odloči zunaj naroka.
(2) Sodišče s sklepom o preizkusu terjatev odloči:
1. o ugovorih proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih 

terjatev iz 66. člena tega zakona in o zavrženju ugovorov iz 
devetega odstavka 63. člena tega zakona,

2. katere terjatve so dokončno priznane ali prerekane,
3. v postopku prisilne poravnave tudi, katere prerekane 

terjatve so verjetno izkazane,
4. v stečajnem postopku tudi o tem, kdo mora v drugem 

postopku uveljavljati zahtevek za ugotovitev obstoja ali neob-
stoja prerekane terjatve.

(3) V izreku sklepa o preizkusu terjatev sodišče svoje 
odločitve iz 2. do 4. točke prvega odstavka tega člena oblikuje 
tako, da navede končni seznam preizkušenih terjatev, ki je 
sestavni del izreka tega sklepa.

(4) Sodišče mora:
1. sprejeti sklep o preizkusu terjatev in o tem obvestiti 

upravitelja v teh rokih:
– če je bil v skladu s prvim odstavkom 65. člena tega 

zakona objavljen dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev in 
je bil proti temu seznamu vložen ugovor, v postopku prisilne 
poravnave v treh delovnih dneh in v stečajnem postopku v 
15 dneh od poteka roka za ugovor proti dopolnjenemu sezna-
mu preizkušenih terjatev,

– če je bil v skladu s prvim odstavkom 65. člena tega 
zakona objavljen dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev in 
proti temu seznamu ni bil vložen noben ugovor, v treh delovnih 
dneh od poteka roka za ugovor proti dopolnjenemu seznamu 
preizkušenih terjatev,

– če proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev ni 
nihče vložil niti ugovora iz prvega odstavka 62. člena tega zako-
na niti ugovora o prerekanju terjatev iz 63. člena tega zakona, v 
treh delovnih dneh od poteka rokov za ta ugovor, ter

2. v treh delovnih dneh po dnevu, ko mu upravitelj predloži 
končni seznam preizkušenih terjatev, objaviti sklep o preizkusu 
terjatev in končni seznam preizkušenih terjatev, ki je sestavni 
del izreka tega sklepa.

(5) V stečajnem postopku mora sodišče odločiti, katere 
prerekane terjatve so verjetno izkazane samo, če upniki zahte-
vajo oblikovanje upniškega odbora v skladu s prvim odstavkom 
82. člena tega zakona.

(6) O tem, katere prerekane terjatve so verjetno izkazane, 
v stečajnem postopku sodišče odloči:

1. če je vložena zahteva za oblikovanje upniškega odbora 
iz 1. točke prvega odstavka 82. člena tega zakona: s sklepom 
o preizkusu terjatev v roku iz 1. točke četrtega odstavka tega 
člena,

2. če je vložena zahteva za oblikovanje upniškega od-
bora iz 2. točke prvega odstavka 82. člena tega zakona: z 
dopolnilnim sklepom o preizkusu terjatev, ki ga mora objaviti 
hkrati z objavo poziva upnikom iz tretjega odstavka 82. člena 
tega zakona.

70. člen
(končni seznam preizkušenih terjatev)

(1) Upravitelj mora v treh delovnih dneh po prejemu ob-
vestila iz 1. točke četrtega odstavka 69. člena tega zakona so-
dišču predložiti končni seznam preizkušenih terjatev v skladu z 
odločitvijo sodišča iz drugega odstavka 69. člena tega zakona.

(2) Končni seznam preizkušenih terjatev mora za vsako 
terjatev vsebovati podatke iz 1. do 4. točke četrtega odstavka 
61. člena tega zakona, če je bila terjatev prerekana, pa tudi:

1. odločitev sodišča o tem, ali je terjatev verjetno izka-
zana,

2. podatke o osebah, ki so prerekale terjatev, in sicer:
– če je terjatev prerekal upravitelj: navedbo, da je terjatev 

prerekal upravitelj,
– če je terjatev prerekal drug upnik: identifikacijske podat-

ke o vlagatelju ugovora,
3. prerekani znesek terjatve ali podatek, da je terjatev 

prerekana v celoti,
4. v stečajnem postopku tudi: kdo mora v drugem po-

stopku uveljavljati zahtevek za ugotovitev obstoja ali neobstoja 
prerekane terjatve.

71. člen
(poznejši preizkus terjatev)

(1) O pravočasno prijavljenih terjatvah iz tretjega ali četr-
tega odstavka 59. člena tega zakona, ki niso bile vključene v 
osnovni seznam preizkušenih terjatev, se mora upravitelj izreči 
tako, da sodišču predloži seznam teh terjatev (v nadaljnjem 
besedilu: dodatni seznam preizkušenih terjatev).

(2) Za preizkus terjatev iz prvega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo 61. do 70. člen tega zakona.

(3) Pri smiselni uporabi določb tega zakona iz drugega 
odstavka tega člena se namesto pojma »seznam preizkuše-
nih terjatev« uporablja pojem »dodatni seznam preizkušenih 
terjatev«.

72. člen
(posodabljanje končnega seznama preizkušenih terjatev)

Upravitelj mora v stečajnem postopku ob vsaki izdelavi 
načrta razdelitve posodobiti končni seznam preizkušenih ter-
jatev tako, da:

1. dopolni podatke o prerekanih terjatvah s podatki o za-
četku in izidu postopkov iz 4. točke drugega odstavka 70. člena 
tega zakona in

2. v primeru iz prvega odstavka 71. člena tega zakona: 
dopolni ta seznam s podatki o terjatvah, vključenih v končni 
dodatni seznam preizkušenih terjatev.

Pododdelek 3.4.3: Delež glasovalnih pravic upnika

73. člen
(terjatve upnika za izračun deleža njegovih  

glasovalnih pravic)
(1) Če se upravičenje opraviti procesno dejanje v postop-

ku zaradi insolventnosti presoja glede na delež glasovalnih 
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pravic upnika, se pri izračunu tega deleža upošteva skupni 
znesek vseh priznanih in verjetno izkazanih terjatev upnika po 
stanju ob začetku tega postopka.

(2) Kot znesek terjatve se po prvem odstavku tega člena 
upoštevajo:

1. znesek glavnice terjatve,
2. kapitalizirani znesek obresti, če jih upnik uveljavlja v 

skladu z 2. točko drugega odstavka 60. člena tega zakona in
3. znesek stroškov, če jih upnik uveljavlja v skladu s 

3. točko drugega odstavka 60. člena tega zakona.
(3) V stečajnem postopku se od zneska terjatev iz druge-

ga odstavka tega člena odšteje znesek terjatev po stanju ob 
začetku tega postopka, glede katerih je prenehala upnikova 
pravica do plačila v tem postopku.

74. člen
(osnova za izračun deleža glasovalnih pravic)

Osnova za izračun deleža glasovalnih pravic posamezne-
ga upnika je vsota zneskov vseh terjatev upnikov iz 73. člena 
tega zakona.

75. člen
(procesna dejanja, o katerih odločajo upniki z glasovanjem)

(1) Če je za procesno dejanje, o katerem odločajo upniki 
z glasovanjem, potrebna večina vseh glasov upnikov, je odlo-
čitev sprejeta, če zanjo glasujejo upniki, katerih skupni znesek 
terjatev iz 73. člena tega zakona presega polovico osnove za 
izračun deleža glasovalnih pravic iz 74. člena tega zakona, če 
ni v zakonu za posamezen primer drugače določeno.

(2) Če je za procesno dejanje, o katerem odločajo upniki 
z glasovanjem, potrebna večina oddanih glasov upnikov, je 
odločitev sprejeta, če zanjo glasujejo upniki, katerih skupni zne-
sek terjatev iz 73. člena tega zakona presega polovico zneska 
terjatev upnikov, ki so se udeležili glasovanja.

(3) Pri presoji izida glasovanja se upoštevajo izjave upnikov 
o glasovanju, ki jih sodišče prejme do poteka roka za oddajo 
glasovnic, ne glede na to, ali so bile glasovnice oddane s pri-
poročeno poštno pošiljko ali sodišču predložene na drug način.

Oddelek 3.5: Upniški odbor

76. člen
(upniški odbor kot organ upnikov)

Upniški odbor je organ upnikov, ki v postopku zaradi insol-
ventnosti opravlja procesna dejanja, za katera zakon določa, 
da jih je pristojen opraviti upniški odbor, za račun vseh upnikov, 
ki so stranke tega postopka.

77. člen
(oblikovanje upniškega odbora)

(1) Upniški odbor je treba oblikovati:
1. v postopku prisilne poravnave,
2. v stečajnem postopku, če oblikovanje upniškega odbo-

ra zahtevajo upniki.
(2) Procesna dejanja, za katera ta zakon določa, da jih v 

stečajnem postopku opravlja upniški odbor, se v stečajnem po-
stopku ne izvajajo v obdobju od začetka stečajnega postopka 
do dne, ko so imenovani ali izvoljeni člani upniškega odbora 
na podlagi zahteve upnikov za oblikovanje upniškega odbora.

78. člen
(člani upniškega odbora)

(1) Za člana upniškega odbora je lahko izvoljen vsak 
upnik, ki je po 57. členu tega zakona upravičen opravljati pro-
cesna dejanja.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena za člana upni-
škega odbora ne more biti izvoljen ali imenovan upnik:

1. ki je hkrati dolžnik insolventnega dolžnika in njegova 
obveznost do insolventnega dolžnika presega en odstotek 
vrednosti premoženja insolventnega dolžnika,

2. ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo postopka zaradi 
insolventnosti opravljal funkcijo člana poslovodstva ali organa 
nadzora ali funkcijo prokurista insolventnega dolžnika ali imel 
v insolventnem dolžniku položaj družbenika z najmanj 0,5 od-
stotnim kapitalskim deležem,

3. ki je družba in ima v razmerju do insolventnega dol-
žnika ali dolžnika iz 1. točke tega odstavka položaj povezane 
družbe po 527. členu ZGD-1,

4. ki opravlja funkcijo člana poslovodstva ali organa nad-
zora ali funkcijo prokurista ali ima položaj družbenika z najmanj 
0,5 odstotnim kapitalskim deležem v:

– dolžniku iz 1. točke tega odstavka ali
– družbi iz 3. točke tega odstavka,
5. ki ima v razmerju do insolventnega dolžnika ali osebe iz 

1., 2. ali 4. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
6. ki ima glede vseh terjatev, ki jih uveljavlja v postopku, 

položaj ločitvenega upnika, razen če upnik dokaže, da vrednost 
premoženja, ki je predmet njegove ločitvene pravice, ne zado-
šča za plačilo celotne terjatve, ali

7. ki ima položaj izločitvenega upnika.

79. člen
(število članov upniškega odbora)

(1) Število članov upniškega odbora določi sodišče.
(2) Število članov upniškega odbora mora biti liho in ne 

sme biti manjše kot tri, razen če je število upnikov manjše kot 
tri, ter ne večje kot 11.

(3) Pri določitvi števila članov upniškega odbora mora 
sodišče upoštevati skupno število upnikov.

(4) Število članov upniškega odbora določi sodišče:
1. če je pristojno odločati o imenovanju članov upniškega 

odbora: s sklepom, s katerim imenuje upniški odbor,
2. če člane upniškega odbora volijo upniki: s sklepom o 

izvolitvi upniškega odbora.
(5) Proti sklepu o določitvi števila članov upniškega od-

bora ni posebne pritožbe, lahko pa se izpodbija s pritožbo proti 
sklepu o imenovanju ali izvolitvi upniškega odbora.

80. člen
(imenovanje članov upniškega odbora)

(1) V postopku prisilne poravnave sodišče imenuje člane 
upniškega odbora s sklepom o začetku tega postopka.

(2) Sodišče mora za člane upniškega odbora imenovati 
upnike, ki so imetniki navadnih terjatev do dolžnika v najvišjem 
skupnem znesku.

(3) Pri imenovanju članov upniškega odbora sodišče do-
loči upnike z najvišjim skupnim zneskom terjatev po drugem 
odstavku tega člena:

1. v postopku prisilne poravnave: na podlagi seznama iz 
3. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona,

2. v stečajnem postopku: na podlagi podatkov, ki jih izka-
zuje insolventni dolžnik v svojih poslovnih knjigah.

81. člen
(razrešitev imenovanih članov upniškega odbora)

(1) Če je bil upniški odbor imenovan po 80. členu tega 
zakona, lahko upniki, ki imajo skupaj 1/10 glasovalnih pravic, 
po objavi sklepa o preizkusu terjatev zahtevajo razrešitev ime-
novanega člana upniškega odbora in izvolitev novega člana.

(2) Zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora biti prilo-
žena izjava upnika, ki se predlaga za novega člana upniškega 
odbora, da soglaša z izvolitvijo za člana upniškega odbora in 
da za njegovo izvolitev ni ovir iz drugega odstavka 78. člena 
tega zakona.

(3) Sodišče mora v treh delovnih dneh po prejemu zah-
teve upnikov iz prvega odstavka tega člena objaviti poziv 
upnikom, da v 15 dneh po objavi poziva oddajo glasovnice za 
glasovanje o razrešitvi imenovanega člana upniškega odbora 
in izvolitvi novega člana.
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(4) Za razrešitev imenovanega člana upniškega odbora je 
potrebna večina oddanih glasov upnikov.

(5) Če imenovani član upniškega odbora ni razrešen, 
glasovanje o izvolitvi novega člana upniškega odbora nima 
pravnega učinka.

82. člen
(zahteva upnikov za oblikovanje upniškega odbora  

v stečajnem postopku)
(1) V stečajnem postopku lahko zahtevo za oblikovanje 

upniškega odbora vložijo:
1. če je zahteva vložena pred objavo sklepa o preizkusu 

terjatev: vsak upnik, ki je pravočasno prijavil svojo terjatev v 
postopku,

2. če je zahteva vložena po objavi sklepa o preizkusu 
terjatev: upniki, ki imajo skupaj 1/10 glasovalnih pravic.

(2) Sodišče mora na zahtevo iz 1. točke prvega odstavka 
tega člena v 15 dneh po prejemu te zahteve izdati in objaviti 
sklep o imenovanju članov upniškega odbora po drugem in 
tretjem odstavku 80. člena tega zakona.

(3) Sodišče mora na zahtevo iz 2. točke prvega odstavka 
tega člena v 15 dneh po prejemu zahteve objaviti poziv upni-
kom, da v 15 dneh po objavi poziva:

1. glasujejo o oblikovanju upniškega odbora in
2. dajo predloge izvolitev za člane upniškega odbora po 

prvem do tretjem odstavku 83. člena tega zakona.
(4) Za sprejetje odločitve o oblikovanju upniškega odbora 

je potrebna večina vseh glasov upnikov.
(5) Če je odločitev o oblikovanju upniškega odbora spre-

jeta, mora sodišče v osmih dneh po poteku roka iz drugega 
odstavka tega člena objaviti poziv upnikom, da v 15 dneh po 
objavi poziva glasujejo o volilnih predlogih za izvolitev članov 
upniškega odbora, ki jih sodišče uvrsti na glasovanje po četr-
tem odstavku 83. člena tega zakona.

83. člen
(volitve članov upniškega odbora)

(1) Predlog za izvolitev za člana upniškega odbora (v 
nadaljnjem besedilu: volilni predlog) lahko da vsak upnik.

(2) Volilnemu predlogu mora biti priložena izjava upnika, 
katerega izvolitev se predlaga, da soglaša z izvolitvijo za člana 
upniškega odbora in da za njegovo izvolitev ni ovir iz drugega 
odstavka 78. člena tega zakona.

(3) Če volilnemu predlogu ni priložena izjava upnika iz 
drugega odstavka tega člena, se ne uporabljajo pravila o nepo-
polnih vlogah, temveč se volilni predlog ne uvrsti na glasovanje.

(4) Sodišče mora uvrstiti na glasovanje vse volilne predlo-
ge, ki jih je prejelo do poteka roka iz tretjega odstavka 82. člena 
tega zakona.

(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena sodišče zavrne 
volilni predlog:

1. če predlagana oseba ne izpolnjuje pogoja za izvolitev 
iz prvega odstavka 78. člena tega zakona ali

2. če obstaja ovira za izvolitev iz drugega odstavka 
78. člena tega zakona.

(6) O zavrnitvi volilnega predloga odloči sodišče s skle-
pom.

(7) Proti sklepu o zavrnitvi volilnega predloga ni posebne 
pritožbe, lahko pa se izpodbija s pritožbo proti sklepu o izvolitvi 
upniškega odbora.

(8) Za izvolitev upnika za člana upniškega odbora je po-
trebna večina oddanih glasov upnikov.

(9) Če je število volilnih predlogov, ki so bili uvrščeni na 
glasovanje, večje od števila članov upniškega odbora, so za 
člane upniškega odbora izvoljeni upniki, ki so prejeli več glasov.

84. člen
(sklep o izvolitvi upniškega odbora)

(1) Sodišče odloči o izidu volitev članov upniškega odbora 
s sklepom o izvolitvi upniškega odbora.

(2) Sodišče mora sklep o izvolitvi upniškega odbora obja-
viti v osmih dneh po poteku roka za glasovanje o volilnih pre-
dlogih za izvolitev članov upniškega odbora iz petega odstavka 
82. člena tega zakona.

(3) Upnik pridobi položaj člana upniškega odbora z objavo 
sklepa o izvolitvi upniškega odbora.

(4) Izrek sklepa o izvolitvi upniškega odbora mora vse-
bovati:

1. sklep o določitvi števila članov upniškega odbora iz 
2. točke četrtega odstavka 79. člena tega zakona,

2. identifikacijske podatke o upnikih, ki so bili izvoljeni za 
člane upniškega odbora,

3. morebitni sklep ali sklepe o zavrnitvi volilnih predlogov 
iz petega odstavka 83. člena tega zakona.

(5) Če je sklep o izvolitvi upniškega odbora na podlagi 
pravnega sredstva razveljavljen ali spremenjen, to ne vpliva 
na veljavnost dejanj, ki jih je v upniškem odboru opravil član 
upniškega odbora do takrat, ko je izvedel za to razveljavitev ali 
spremembo sklepa o izvolitvi upniškega odbora.

(6) Velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, da je član upni-
škega odbora izvedel za razveljavitev ali spremembo sklepa o 
izvolitvi upniškega odbora najpozneje naslednji delovni dan po 
dnevu, ko je bila objavljena sodna odločba o razveljavitvi ali 
spremembi sklepa o izvolitvi upniškega odbora.

85. člen
(prenehanje položaja člana upniškega odbora)

(1) Upniku preneha položaj člana upniškega odbora:
1. če preneha njegovo upravičenje opravljati procesna 

dejanja po tretjem odstavku 57. člena ali po 58. členu tega 
zakona,

2. če je razrešen v skladu s 86. členom tega zakona,
3. če odstopi s položaja člana upniškega odbora ali
4. če je sklep o izvolitvi upniškega odbora v delu, v kate-

rem se nanaša nanj, razveljavljen ali spremenjen.
(2) O pravnem dejstvu iz 1. točke prvega odstavka tega 

člena mora upravitelj obvestiti sodišče v osmih dneh, ko zanj 
izve.

(3) Izjavo o odstopu s položaja člana upniškega odbora 
je treba vložiti pri sodišču in začne učinkovati z dnem, ko jo 
sodišče prejme.

86. člen
(razrešitev izvoljenih članov upniškega odbora  

in nadomestne volitve)
(1) Upniki, ki imajo skupaj 1/10 glasovalnih pravic, lahko 

zahtevajo razrešitev izvoljenega člana upniškega odbora in 
izvolitev novega člana.

(2) Sodišče mora v treh delovnih dneh po prejemu zah-
teve upnikov iz prvega odstavka tega člena objaviti poziv 
upnikom, da v 15 dneh po objavi poziva oddajo glasovnice za 
glasovanje o razrešitvi izvoljenega člana upniškega odbora in 
izvolitvi novega člana.

(3) Če članu upniškega odbora preneha ta položaj po 1., 
3. ali 4. točki prvega odstavka 85. člena tega zakona, mora 
sodišče v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz drugega 
odstavka 85. člena, izjave iz tretjega odstavka 85. člena tega 
zakona ali sodne odločbe iz petega odstavka 84. člena tega 
zakona objaviti poziv upnikom, da v 15 dneh po objavi poziva 
dajo predloge za izvolitev novega člana upniškega odbora.

(4) Za razrešitev izvoljenega člana upniškega odbora 
se smiselno uporabljata četrti in peti odstavek 81. člena tega 
zakona, za izvolitev novega člana upniškega odbora pa 83. in 
84. člen tega zakona.

87. člen
(pristojnosti upniškega odbora)

(1) Upniški odbor:
1. odloča o mnenju ali soglasju o zadevah, določenih z 

zakonom,
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2. obravnava poročila, ki jih mora v skladu z zakonom 
predložiti upravitelj, in

3. izvaja druge pristojnosti, določene z zakonom.
(2) Upniški odbor ima zaradi uresničevanja svojih pravic in 

izvajanja svojih pristojnosti pravico pregledati poslovne knjige 
in celotno dokumentacijo, ki jo je prevzel upravitelj v stečajnem 
postopku ter pregledati dokumentacijo, ki jo mora upravitelj 
voditi v zvezi s tem postopkom.

(3) Upniški odbor upnike na njihovo zahtevo obvešča o 
stanju stečajne mase.

88. člen
(postopek v zvezi z mnenjem ali soglasjem  

upniškega odbora)
(1) Če mora sodišče v skladu s tem zakonom o posame-

zni zadevi odločiti na podlagi mnenja upniškega odbora ali v 
soglasju z upniškim odborom, mora sodišče zahtevo za mnenje 
ali soglasje objaviti.

(2) Zahteva za mnenje ali soglasje upniškega odbora 
mora vsebovati:

1. vsebino nameravane odločitve sodišča, ki je predmet 
zahteve, in

2. razloge sodišča za tako odločitev.
(3) Če o zadevi, ki je predmet zahteve, sodišče odloča na 

predlog upravitelja ali druge osebe, mora sodišče objaviti tudi 
ta predlog in listine, ki so mu priložene.

(4) Če mora sodišče v skladu s tem zakonom o posame-
zni zadevi odločiti na podlagi mnenja upniškega odbora ali v 
soglasju z upniškim odborom in upniški odbor v 15 dneh po 
objavi zahteve za mnenje ali soglasje predsedniku upniškega 
odbora, odločitve o mnenju ali soglasju ne sprejme, velja, da je 
izpolnjena procesna predpostavka za odločitev sodišča v zvezi 
z mnenjem ali soglasjem upniškega odbora.

89. člen
(postopek v zvezi z obravnavo poročil in mnenj upravitelja  

na upniškem odboru)
(1) Če mora upravitelj v skladu s tem zakonom predložiti 

svoje poročilo ali mnenje sodišču, ga mora hkrati poslati tudi 
vsem članom upniškega odbora.

(2) Skupaj s poročilom ali mnenjem iz prvega odstavka 
tega člena mora upravitelj članom upniškega odbora poslati 
tudi listine, ki so mu priložene.

(3) Upravitelj mora na seji upniškega odbora, ki obrav-
nava njegovo poročilo ali mnenje, na zahtevo vsakega člana 
upniškega odbora dati dodatna pojasnila o izvajanju svojih 
pristojnosti in nalog upravitelja v postopku in o drugih zadevah, 
pomembnih za varovanje ali uresničitev interesov upnikov v 
tem postopku.

(4) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata za 
poročila in listine, ki se objavijo.

90. člen
(odločanje upniškega odbora)

(1) Upniški odbor odloča o zadevah iz njegove pristojnosti 
na sejah.

(2) Vsak član upniškega odbora ima en glas.
(3) Član upniškega odbora lahko da svojo izjavo o gla-

sovanju:
1. ustno na seji upniškega odbora ali
2. pred sejo upniškega odbora tako, da jo predloži pred-

sedniku upniškega odbora.
(4) Izjava o glasovanju iz 2. točke tretjega odstavka tega 

člena se upošteva pri glasovanju, če jo predsednik upniškega 
odbora prejme pred začetkom seje upniškega odbora, na kateri 
se glasuje o zadevi, na katero se izjava nanaša.

(5) Odločitev upniškega odbora je sprejeta:
1. če se je glasovanja udeležila večina članov upniškega 

odbora in
2. če zanjo glasuje večina članov upniškega odbora, ki 

so se udeležili glasovanja, razen če zakon določa, da mora 

biti posamezna odločitev sprejeta z večino glasov vseh članov 
upniškega odbora.

(6) Upniški odbor lahko z večino glasov vseh članov upni-
škega odbora sprejme svoj poslovnik.

91. člen
(predsednik upniškega odbora)

(1) Člani upniškega odbora med seboj na prvi seji upni-
škega odbora izvolijo predsednika.

(2) Če je predsednik upniškega odbora odsoten ali če mu 
preneha funkcija člana upniškega odbora, opravlja pristojnosti 
in naloge predsednika član upniškega odbora z najvišjim dele-
žem glasovalnih pravic upnika.

92. člen
(zastopanje člana upniškega odbora)

(1) Če je član upniškega odbora upnik, ki je fizična oseba, 
lahko sodeluje v upniškem odboru sam ali po svojem poobla-
ščencu.

(2) Če je član upniškega odbora upnik, ki je pravna oseba, 
ga v upniškem odboru zastopa njegov zakoniti zastopnik ali 
oseba, ki jo pooblasti.

(3) Pooblastilo za zastopanje na sejah upniškega odbora 
mora biti pisno.

(4) Član upniškega odbora lahko da pooblastilo za zasto-
panje na sejah upniškega odbora kot splošno pooblastilo ali kot 
pooblastilo za zastopanje na posamezni seji upniškega odbora.

(5) Član upniškega odbora lahko za zastopanje na po-
samezni seji upniškega odbora pooblasti tudi drugega člana 
upniškega odbora.

(6) Član upniškega odbora lahko za zastopanje na sejah 
upniškega odbora pooblasti več kot eno osebo.

(7) Če član upniškega odbora za zastopanje na sejah 
upniškega odbora pooblasti dve ali več oseb, mora v poobla-
stilu določiti, kateri od pooblaščencev ga zastopa pri uresniče-
vanju glasovalne pravice.

93. člen
(udeležba na sejah upniškega odbora)

(1) Sej upniškega odbora se smejo udeleževati samo:
1. člani upniškega odbora ali njihovi pooblaščenci,
2. upravitelj in osebe, ki za upravitelja v postopku opra-

vljajo posamezne naloge,
3. sodnik, ki vodi postopek, ter
4. v postopku prisilne poravnave tudi zastopnik in poobla-

ščenci insolventnega dolžnika.
(2) Upravitelj se mora udeležiti seje upniškega odbora, če 

se na njej obravnava njegovo poročilo ali mnenje ali če tako v 
drugih primerih zahteva sklicatelj seje.

(3) V postopku prisilne poravnave se drugi odstavek tega 
člena smiselno uporablja tudi za zastopnike in pooblaščence 
insolventnega dolžnika.

94. člen
(sklic seje upniškega odbora)

(1) Prvo sejo upniškega odbora mora sklicati upravitelj za 
dan, ki ni prej kot deset dni in ne pozneje kot 15 dni po dnevu, 
ko je bil upniški odbor imenovan ali izvoljen.

(2) Druge seje upniškega odbora sklicuje predsednik 
upniškega odbora.

(3) Predsednik upniškega odbora mora sklicati sejo upni-
škega odbora:

1. če mora upniški odbor v skladu s tem zakonom odločiti 
o mnenju ali soglasju,

2. če mora upniški odbor v skladu s tem zakonom obrav-
navati poročilo upravitelja ali

3. če tako zahteva član upniškega odbora, ki navede 
namen in razlog za sklic seje.
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(4) Predsednik upniškega odbora mora sklicati sejo upni-
škega odbora v treh delovnih dneh za dan, ki ni prej kot deset 
dni in ne pozneje kot 15 dni po dnevu, ko prejme zahtevo 
sodišča za mnenje ali soglasje upniškega odbora, poročilo 
upravitelja ali zahtevo člana upniškega odbora.

(5) Če predsednik upniškega odbora v roku iz četrtega 
odstavka tega člena ne skliče seje upniškega odbora, jo lahko 
sama skličeta najmanj dva člana upniškega odbora.

(6) O drugih sejah, razen o prvi, mora sklicatelj seje člane 
upniškega odbora, upravitelja in sodišče obvestiti z vabilom 
za sejo, ki jim mora biti vročeno najmanj pet delovnih dni pred 
dnevom seje.

(7) Vabilo za sejo upniškega odbora mora vsebovati:
1. dan in uro seje ter mesto zasedanja,
2. dnevni red seje in
3. predlog sklicatelja seje za sprejetje sklepa upniškega 

odbora k vsaki točki dnevnega reda.

95. člen
(mesto zasedanja upniškega odbora)

(1) Mesto zasedanja upniškega odbora mora biti na ob-
močju sodišča, ki vodi postopek.

(2) Če poslovnik upniškega odbora ne določa stalnega 
mesta zasedanja upniškega odbora, določi mesto zasedanja 
sklicatelj seje z vabilom za sejo upniškega odbora.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko mesto 
zasedanja v kraju zunaj območja sodišča, ki vodi postopek, če 
z mestom zasedanja v tem drugem kraju soglašajo vsi člani 
upniškega odbora.

96. člen
(potek seje upniškega odbora)

(1) Seje upniškega odbora vodi predsednik upniškega 
odbora.

(2) Poleg sklicatelja seje lahko da predlog za sprejetje 
sklepa upniškega odbora tudi vsak član upniškega odbora.

(3) Če je k posamezni točki dnevnega reda danih več 
predlogov za sprejetje sklepa, se o njih glasuje po vrstnem 
redu, ki se določi glede na delež glasovalnih pravic upnika, ki 
je predlagal sprejetje sklepa, tako da se najprej glasuje o pre-
dlogu upnika z najvišjim deležem glasovalnih pravic.

(4) Izid glasovanja o posameznem predlogu sklepa raz-
glasi predsednik upniškega odbora.

(5) Če je v primeru iz tretjega odstavka tega člena sprejet 
sklep upniškega odbora, se o drugih predlogih za ta sklep s 
poznejšim vrstnim redom ne glasuje.

(6) O poteku seje se piše zapisnik, ki mora pri vsaki točki 
dnevnega reda vsebovati:

1. predlog ali predloge sklepov k tej točki,
2. izid glasovanja o predlogu sklepa, ki ga je po četrtem 

odstavku tega člena razglasil predsednik upniškega odbora.
(7) Zapisnik mora podpisati predsednik upniškega odbora.

96.a člen
(dopisna seja upniškega odbora)

(1) Upniški odbor lahko odloči na dopisni seji, če noben 
član upniškega odbora ne nasprotuje takemu načinu odločanja 
v petih delovnih dneh, odkar je imel možnost seznaniti se s 
sklicem seje.

(2) Glede odločanja upniškega odbora na dopisni seji 
veljata drugi in peti odstavek 90. člena tega zakona. Član 
upniškega odbora na dopisni seji glasuje tako, da poda svojo 
pisno izjavo o glasovanju. Izjava se upošteva, če jo predsednik 
upniškega odbora prejme pred iztekom dopisne seje. Glede 
zastopanja pri glasovanju velja 92. člen tega zakona, glede 
poteka seje pa 96. člen tega zakona.

(3) Način sklica dopisne seje, pošiljanja gradiva in posre-
dovanja pisne izjave o glasovanju na dopisni seji se določi s 
poslovnikom o delu upniškega odbora.

Oddelek 3.6: Upravitelj

Pododdelek 3.6.1: Temeljna pravila o upravitelju

97. člen
(položaj in pristojnosti upravitelja)

(1) Upravitelj je organ postopka zaradi insolventnosti, ki 
v tem postopku opravlja svoje pristojnosti in naloge, določene 
v zakonu, zaradi varovanja in uresničitve interesov upnikov.

(2) V stečajnem postopku upravitelj vodi posle insolven-
tnega dolžnika v skladu s potrebami postopka in ga zastopa:

1. pri procesnih in drugih pravnih dejanjih v zvezi s preiz-
kusom terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic,

2. pri procesnih in drugih dejanjih v zvezi z izpodbijanjem 
pravnih dejanj insolventnega dolžnika,

3. pri pravnih poslih in drugih dejanjih, potrebnih za unov-
čitev stečajne mase,

4. pri uresničevanju odstopnih in drugih pravic, ki jih prido-
bi insolventni dolžnik kot pravne posledice začetka stečajnega 
postopka, in

5. pri drugih pravnih poslih, ki jih insolventni dolžnik lahko 
izvede v skladu s tem zakonom.

98. člen
(obveznosti upravitelja)

(1) Upravitelj mora svoje naloge in pristojnosti opravljati 
v skladu:

1. s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
2. z drugimi zakoni, ki se uporabljajo za insolventnega 

dolžnika, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi,
3. s pravili stroke oseb, ki kot mandatarji opravljajo posle 

za druge osebe.
(2) Upravitelj mora pri opravljanju svojih nalog in pristoj-

nosti ravnati:
1. vestno in pošteno,
2. z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter
3. tako, da varuje in uresničuje interese upnikov, ki mu 

morajo biti vodilo pri opravljanju teh nalog in pristojnosti.
(3) Upravitelj mora upnike, ki so v razmerju do insolven-

tnega dolžnika v enakem položaju, obravnavati enako, in ne 
sme omogočiti ali dopustiti:

1. da posamezni upniki v postopku dosežejo prednostno 
plačilo ali druge koristi na škodo drugih upnikov, ki so v razmer-
ju do insolventnega dolžnika v enakem položaju, ali

2. da druge osebe pridobijo premoženje insolventnega 
dolžnika, ki spada v stečajno maso, ne da bi zagotovile enako-
vredno nasprotno izpolnitev, ali druge koristi na škodo stečajne 
mase, ki niso v skladu z zakoni, predpisi in pravili stroke iz 
prvega odstavka tega člena.

(4) Upravitelj mora svoja poročila, sezname preizkušenih 
terjatev in druga pisanja upravitelja predložiti sodišču v elek-
tronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom, over-
jenim s kvalificiranim potrdilom. Minister, pristojen za pravosod-
je, predpiše podrobnejša pravila o vlaganju pisanj upravitelja.

99. člen
(redna poročila upravitelja)

(1) Upravitelj mora za vsako koledarsko trimesečje pripra-
viti poročilo o poteku postopka (v nadaljnjem besedilu: redno 
poročilo).

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora upravitelj 
prvo redno poročilo pripraviti:

1. če je obdobje od začetka postopka do konca prvega 
koledarskega trimesečja po začetku postopka krajše od enega 
meseca: za obdobje od začetka postopka do konca drugega 
koledarskega trimesečja po začetku postopka,

2. v drugih primerih: za obdobje od začetka postopka do 
konca prvega koledarskega trimesečja po začetku postopka.

(3) Upravitelj mora svoje redno poročilo predložiti sodišču 
v postopku prisilne poravnave v osmih dneh in v stečajnem 
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postopku v enem mesecu po koncu obdobja, na katero se 
nanaša.

100. člen
(izredna poročila upravitelja)

(1) Upravitelj mora na zahtevo sodišča ali upniškega 
odbora predložiti svoje pisno poročilo o posamezni zadevi, ki 
je pomembna za potek postopka ali varovanje ali uresničitev 
interesov upnikov v tem postopku (v nadaljnjem besedilu: izre-
dno poročilo), v osmih dneh po prejemu zahteve, razen če je v 
zahtevi določen daljši rok za predložitev.

(2) Proti zahtevi upniškega odbora iz prvega odstavka 
tega člena lahko upravitelj v treh delovnih dneh ugovarja:

1. ker zadeva, o kateri je upniški odbor zahteval poročilo, 
ni pomembna za potek postopka ali varovanje ali uresničitev 
interesov upnikov v tem postopku,

2. ker je rok za izdelavo poročila prekratek glede na obseg 
in zahtevnost zadeve, ki je predmet zahtevanega poročila.

(3) Sodišče mora odločiti o ugovoru upravitelja iz drugega 
odstavka tega člena v treh delovnih dneh po prejemu ugovora.

(4) Proti odločitvi sodišča o ugovoru iz drugega odstavka 
tega člena imata pravico do pritožbe upravitelj in upniški odbor.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora upravitelj 
v nujnih primerih na zahtevo sodišča temu takoj ustno poročati 
ali izdelati poročilo o posamezni zadevi iz prvega odstavka tega 
člena v treh delovnih dneh po prejemu zahteve.

101. člen
(navodila sodišča upravitelju)

(1) Sodnik, ki vodi postopek, daje upravitelju navodila za 
njegovo delo, ki so zanj obvezna.

(2) Sodnik mora navodilo dati v pisni obliki, če tako zah-
teva upravitelj.

102. člen
(odškodninska odgovornost upravitelja)

(1) Upravitelj je upnikom odgovoren za škodo, ki jim jo 
povzroči s kršitvijo svojih obveznosti.

(2) Upravitelj je odškodninske odgovornosti oproščen, 
če dokaže:

1. da je imel upnik škodo zaradi nepravilnih ali nepopolnih 
podatkov v njegovi prijavi terjatve ali drugih dejanj ali opustitev, 
ki izvirajo s področja upnika,

2. da je ravnal v skladu s sklepom ali odredbo sodišča ali
3. da je škoda nastala zaradi dogodkov ali ravnanja oseb, 

ki jih upravitelj, čeprav je ravnal z ustrezno profesionalno skrb-
nostjo, ni mogel niti preprečiti niti odvrniti ali omejiti njihovih 
škodljivih posledic.

(3) Upravitelj ni oproščen odškodninske odgovornosti, 
ker je ravnal v skladu s sklepom ali odredbo sodišča, če upnik 
dokaže, da je upravitelj izdajo tega sklepa ali odredbe dosegel:

1. tako, da je sodišču namenoma ali zaradi hude malo-
marnosti dal nepopolne ali nepravilne informacije, ali

2. na drug nepošten način.
(4) Upravitelj je odgovoren upnikom za škodo iz prvega 

odstavka tega člena, povzročeno v posameznem postopku 
zaradi insolventnosti, do višine petkratnega zneska nagrade, 
do katere je upravičen v tem postopku, vendar ne manj kot 
5.000 eurov.

(5) Odškodninska odgovornost se po četrtem odstavku 
tega člena ne omeji, če je bilo dejanje izvedeno ali opuščeno 
namenoma ali iz hude malomarnosti.

103. člen
(nagrada upravitelja)

(1) Upravitelj ima pravico do nagrade za svoje delo.
(2) V postopku prisilne poravnave nagrada upravitelja 

vključuje:
1. nadomestilo za preizkus terjatev,
2. nadomestilo za izdelavo poročila o izidu glasovanja o 

sprejetju prisilne poravnave,

3. nadomestilo za izdelavo poročila o vpisu in vplačilu 
novih delnic in

4. nadomestilo za opravljanje nadzora upravitelja po 
171. členu tega zakona.

(3) Nadomestila iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka tega 
člena se določijo v sorazmerju s številom pravočasno prijavlje-
nih terjatev, nadomestilo iz 4. točke drugega odstavka tega 
člena pa za vsak mesec trajanja postopka prisilne poravnave.

(4) V stečajnem postopku nagrada upravitelja vključuje:
1. nadomestilo za prevzem prostorov, premoženja in po-

slov stečajnega dolžnika ter za izdelavo otvoritvenega poročila 
(v nadaljnjem besedilu: nadomestilo za izdelavo otvoritvenega 
poročila),

2. nadomestilo za preizkus terjatev, ki se določi v soraz-
merju s številom pravočasno prijavljenih terjatev, in

3. nadomestilo za unovčenje stečajne mase in razdelitev 
splošne ali posebne stečajne mase, ki se določi v sorazmerju 
z višino zneska, ki je predmet razdelitve.

(5) (črtan)
(6) (črtan)
(7) Nadomestila, ki jih vključuje nagrada upravitelja, so 

nadomestilo za vse storitve, ki so potrebne za izvedbo nalog 
upravitelja v postopku zaradi insolventnosti, razen:

1. (črtana),
2. računovodskih storitev v zvezi z vodenjem poslovnih 

knjig in sestavljanjem računovodskih izkazov in davčnih obra-
čunov v stečajnem postopku,

3. storitev pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti,
4. posredniških storitev pri prodaji premoženja na bor-

znem ali drugem organiziranem trgu, na katerem lahko trgujejo 
samo pooblaščeni udeleženci tega trga,

5. storitev arhiviranja dokumentacije v skladu s predpisi 
o arhiviranju,

6. drugih storitev, za katere je potrebno posebno stro-
kovno znanje s področij, ki niso predmet strokovnega izpita 
za opravljanje funkcije upravitelja, ali ki jih je v posameznem 
postopku treba opraviti v takem obsegu, da jih ne more opraviti 
upravitelj sam.

(8) Podrobnejša pravila o odmeri nagrade upravitelja se do-
ločijo s tarifo iz 2. točke prvega odstavka 114. člena tega zakona.

104. člen
(odmera in plačilo nagrade upravitelja)

(1) V postopku prisilne poravnave pridobi upravitelj pravi-
co zahtevati plačilo nagrade, ko opravi vsa dejanja v postopku 
in sodišču predloži svoje končno poročilo.

(2) V stečajnem postopku pridobi upravitelj pravico zah-
tevati plačilo:

1. 90 odstotkov:
– nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila: ko so-

dišču predloži otvoritveno poročilo v skladu z 294. členom tega 
zakona,

– nadomestila za preizkus terjatev: ko sodišču predloži 
končni seznam preizkušenih terjatev v skladu s 70. členom 
tega zakona,

– sorazmernega dela nadomestila iz 3. točke četrtega 
odstavka 103. člena tega zakona: ko sodišču predloži končni 
načrt razdelitve,

2. 10 odstotkov vseh nadomestil: ko sodišču predloži 
svoje končno poročilo v skladu s 375. členom tega zakona.

(3) Če je upravitelj razrešen zaradi kršitve svojih obvezno-
sti, nima pravice do nagrade.

(4) Če je upravitelj razrešen na svojo zahtevo, ima pravico 
do dela nagrade, sorazmernega z obsegom dejanj, ki jih je 
opravil do svoje razrešitve, zmanjšanega za pavšalno nadome-
stilo za prevzem poslov razrešenega upravitelja, ki se po petem 
odstavku tega člena izplača novemu upravitelju.

(5) Upravitelj, ki je bil imenovan med postopkom zaradi 
razrešitve prejšnjega upravitelja, ima pravico do:

1. pavšalnega nadomestila za prevzem poslov razreše-
nega upravitelja in
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2. dela nagrade, sorazmernega z obsegom dejanj, ki jih 
opravi od prevzema poslov prejšnjega upravitelja do konca 
postopka.

(6) O odmeri nadomestil, vključenih v nagrado, in pavšal-
nega nadomestila odloči sodišče na zahtevo upravitelja.

(7) Sodišče mora odločiti o odmeri nadomestil, vključenih 
v nagrado, in pavšalnega nadomestila v osmih dneh po preje-
mu zahteve upravitelja.

(8) Nagrada in pavšalno nadomestilo se izplačata kot stro-
šek postopka po pravnomočnosti sklepa o odmeri iz sedmega 
odstavka tega člena.

(9) Proti sklepu o odmeri nadomestil, vključenih v nagra-
do, in pavšalnega nadomestila se lahko pritoži tudi upravitelj.

(10) Pritožba proti sklepu o odmeri nadomestil, vključenih 
v nagrado, in pavšalnega nadomestila zadrži njegovo izvršitev.

105. člen
(stroški upravitelja)

(1) Upravitelj ima pravico do povrnitve stroškov, ki so mu 
nastali pri opravljanju nalog in pristojnosti upravitelja.

(2) O povrnitvi stroškov upravitelju, ki so nastali v posa-
meznem mesecu, odloči sodišče s sklepom, s katerim odloča o 
izplačilu drugih tekočih stroškov postopka za ta mesec.

(3) Za pritožbo proti sklepu o povrnitvi stroškov upravitelju 
se smiselno uporabljata deveti in deseti odstavek 104. člena 
tega zakona.

Pododdelek 3.6.2: Nadzor nad upravitelji

106. člen
(pristojnost za nadzor nad upravitelji)

(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je pristojno za 
opravljanje nadzora nad upravitelju v skladu s pravili, določe-
nimi v pododdelku 3.6.2 tega zakona.

(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je upravičeno, v 
obsegu, potrebnem za opravljanje nadzora iz prvega odstavka 
tega člena, neposredno dostopati in pridobivati podatke iz cen-
tralnega registra prebivalstva, poslovnega registra in podatke, 
ki jih vodijo drugi upravljavci osebnih podatkov.

(3) Za postopek odločanja o zadevah, urejenih v podod-
delku 3.6.2 tega zakona, se uporablja zakon, ki ureja splošni 
upravni postopek.

(4) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko pri opravlja-
nju nadzora iz prvega odstavka tega člena:

1. opravi pregled dokumentacije insolventnega dolžnika, 
ki jo je prevzel upravitelj v zvezi s postopkom zaradi insolven-
tnosti, in dokumentacije, ki jo mora voditi upravitelj v zvezi s 
tem postopkom, ali zahteva od zbornice upraviteljev, da opravi 
tak pregled,

2. zahteva uvedbo disciplinskega postopka proti upravi-
telju in

3. odredi ali izvede druge ukrepe, potrebne za preveritev, 
ali upravitelj opravlja svoje naloge v postopku zaradi insolven-
tnosti v skladu z zakonom.

(5) Pregled iz 1. točke četrtega odstavka tega člena, ki ga 
opravi ministrstvo, pristojno za pravosodje, se opravi po vna-
prejšnjem obvestilu upravitelju ali brez njega. Pregled opravijo 
sodniki, ki so v skladu z določbami zakona, ki ureja sodniško 
službo, dodeljeni v ministrstvo, pristojno za pravosodje, za 
opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog in imajo izkušnje na 
področju postopkov zaradi insolventnosti, gospodarskih spo-
rov ali izvršbe, ali univerzitetni diplomirani pravniki z najmanj 
petimi leti praktičnih izkušenj na pravniških delih s področja 
postopkov zaradi insolventnosti po opravljenem pravniškem 
državnem izpitu ali revizorji, ki jih imenuje minister, pristojen 
za pravosodje. O opravljenem pregledu pregledovalci sestavijo 
poročilo, katerega en izvod se posreduje upravitelju. Ugotovitve 
iz poročila se lahko uporabijo za izvrševanje zakonitih pristoj-
nosti ministrstva, pristojnega za pravosodje.

(6) Zbornica upraviteljev opravlja nadzor nad poslovanjem 
upraviteljev v skladu s pravili, določenimi v pododdelku 3.6.4. 
tega zakona.

107. člen
(komisija)

(1) Minister, pristojen za pravosodje, imenuje komisijo kot 
svoj svetovalni organ, ki jo sestavljajo:

1. dva neodvisna strokovnjaka za insolventno pravo,
2. dva sodnika, ki sodita v postopkih zaradi insolventnosti, in
3. predstavnik ministrstva, pristojnega za pravosodje.
(2) Člani komisije se imenujejo za pet let in so lahko po 

poteku tega obdobja ponovno imenovani.
(3) Komisija daje ministru mnenja o izdaji in odvzemu 

dovoljenj za opravljanje funkcije upravitelja in o drugih zadevah 
glede izvajanja tega zakona.

(4) Delo komisije vodi predsednik, ki ga med seboj izvolijo 
člani komisije.

(5) Komisija sprejme poslovnik o svojem delu.
(6) Sredstva za delo komisije ter administrativne, tehnične 

in druge pogoje za delo komisije zagotavlja ministrstvo, pristoj-
no za pravosodje.

108. člen
(dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja)

(1) Funkcijo upravitelja lahko opravlja le oseba, ki ima 
veljavno dovoljenje ministra, pristojnega za pravosodje, za 
opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventno-
sti in prisilne likvidacije (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za 
opravljanje funkcije upravitelja).

(2) Minister, pristojen za pravosodje, izda dovoljenje za opra-
vljanje funkcije upravitelja osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je državljan Republike Slovenije ali države članice 
Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega 
prostora ali države članice Organizacije za gospodarsko so-
delovanje in razvoj in ima aktivno znanje slovenskega jezika,

2. je poslovno sposobna in ima splošno zdravstveno 
zmožnost,

3. ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali 
primerljivo izobrazbo, pridobljeno v tujini, nostrificirano, prizna-
no ali ovrednoteno v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje in 
priznavanje izobraževanja, ali dovoljenje za opravljanje nalog 
revizorja ali pooblaščenega revizorja v skladu z zakonom, ki 
ureja revidiranje,

4. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri opravljanju del 
s strokovno izobrazbo iz 3. točke tega odstavka,

5. ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodnin-
sko odgovornost iz prvega odstavka 102. člena tega zakona 
za najnižjo zavarovalno vsoto 500.000 v posameznem letu,

6. je opravila strokovni izpit za opravljanje funkcije upra-
vitelja,

7. je vredna javnega zaupanja za opravljanje te funkcije,
8. je ministru, pristojnem za pravosodje, dala izjavo, da 

bo vestno in odgovorno opravljala svoje pristojnosti in naloge 
upravitelja ter si v vsakem postopku zaradi insolventnosti, v 
katerem bo imenovana, prizadevala za kar najhitrejše končanje 
postopka in čim ugodnejše poplačilo upnikov.

(3) Pogoja iz 7. točke drugega odstavka tega člena ne iz-
polnjuje tisti, za katerega je na podlagi njegovega dosedanjega 
dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da funkcije 
upravitelja ne bo opravljal strokovno, pošteno in vestno, ali 
kdor je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, 
storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali 
zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: 
povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, 
posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, 
prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, 
pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne ne-
varnosti ali izdaje državne tajnosti, in kazen še ni bila izbrisana 
iz kazenske evidence.
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(4) Minister, pristojen za pravosodje, zavrne zahtevo za 
izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja:

1. če vlagatelj zahteve ne izpolnjuje pogojev iz drugega 
odstavka tega člena ali

2. če je bilo vlagatelju zahteve že odvzeto dovoljenje za 
opravljanje funkcije upravitelja ali

3. če je vlagatelju zahteve že prenehalo veljati dovoljenje 
za opravljanje funkcije upravitelja po 5. točki četrtega odstavka 
109. člena tega zakona ali

4. če je zoper vlagatelja uveden kazenski postopek zaradi 
suma storitve kaznivega dejanja iz tretjega odstavka tega člena 
in je v tem postopku obtožnica postala pravnomočna ali je na 
podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava,

5. ne glede na 4. točko tega odstavka pa tudi v primeru, če 
je proti vlagatelju uveden kazenski postopek zaradi kaznivega 
dejanja, storjenega z naklepom, zoper premoženje ali zoper 
gospodarstvo, ki se preganja po uradni dolžnosti, in je v tem 
postopku pravnomočna obtožnica, vložena brez preiskave, ali 
pravnomočno uvedena preiskava,

6. ne glede na vrsto očitanega kaznivega dejanja, če je 
zoper vlagatelja pravnomočno odrejen pripor.

(5) Če ima upravitelj položaj odvetnika, ne sme kot odve-
tnik zastopati stečajnega dolžnika v sodnih ali drugih postopkih, 
ki se vodijo v zvezi s stečajnim postopkom, v katerem je bil 
imenovan za upravitelja, in ne sme uporabljati naziva odvetnik.

109. člen
(odvzem in prenehanje dovoljenja za opravljanje  

funkcije upravitelja)
(1) Minister, pristojen za pravosodje, upravitelju odvzame 

dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja:
1. če se ugotovi, da krši ali je kršil določbo iz petega od-

stavka 108. člena tega zakona,
2. če se ugotovi, da ne izpolnjuje pogoja iz 3., 4., 5., 6. ali 

7. točke drugega odstavka 108. člena tega zakona.
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije 

upravitelja je dokončna.
(3) O odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije upra-

vitelja odloča minister, pristojen na pravosodje, na predlog 
sodišča, ki vodi postopek zaradi insolventnosti, v katerem je 
upravitelj storil kršitev, ki je razlog za odvzem dovoljenja, ali po 
uradni dolžnosti.

(4) Dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja preneha 
veljati:

1. če upravitelj izgubi državljanstvo Republike Slovenije 
ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega 
gospodarskega prostora, ne da bi istočasno pridobil državljan-
stvo druge države, ki je Republika Slovenija ali država članice 
Evropske unije ali država članica Evropskega gospodarskega 
prostora,

2. če je upravitelju s pravnomočno odločbo odvzeta po-
slovna sposobnost ali če ne izpolnjuje več pogoja splošne 
zdravstvene zmožnosti,

3. če da upravitelj pisno izjavo, na kateri je njegov podpis 
overjen, da naj se izbriše iz seznama upraviteljev,

4. če upravitelj umre,
5. če je upravitelju s pravnomočno odločbo disciplinske 

komisije izrečen ukrep trajnega odvzema pravice opravljati 
funkcijo upravitelja.

(5) O prenehanju dovoljenja za opravljanje funkcije upra-
vitelja mora minister, pristojen za pravosodje, izdati ugotovi-
tveno odločbo.

(6) Če je upravitelju s pravnomočno odločbo disciplinske 
komisije izrečen ukrep trajnega odvzema pravice opravljati 
funkcijo upravitelja, mora zbornica o tem obvestiti ministrstvo, 
pristojno za pravosodje, v treh delovnih dneh po dnevu, ko taka 
odločba postane pravnomočna.

(7) Kazensko sodišče mora ministra, pristojnega za pra-
vosodje, obvestiti o pravnomočni obsodbi za kaznivo dejanje 
iz tretjega odstavka 108. člena tega zakona naslednji delovni 
dan po nastanku tega dejstva.

110. člen
(seznam upraviteljev)

(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi seznam 
upraviteljev.

(2) Seznam mora za vsako osebo, ki ima veljavno dovo-
ljenje za opravljanje funkcije upravitelja, vsebovati:

1. identifikacijske podatke o upravitelju,
2. številko in datum izdaje dovoljenja za opravljanje funk-

cije upravitelja,
3. sodišča, pri katerih oseba opravlja funkcijo upravitelja,
4. za vsak postopek zaradi insolventnosti ali prisilne likvi-

dacije, v katerem oseba opravlja funkcijo upravitelja:
– sodišče, ki vodi postopek, osebno ime sodnika in opra-

vilno številko postopka,
– osebno ime ali firmo in sedež dolžnika,
– vrsto postopka,
– datum začetka postopka,
– datum končanja postopka,
5. datum vpisa v seznam upraviteljev,
6. obdobje začasne ustavitve imenovanja za upravitelja 

v novih zadevah,
7. datum izbrisa iz seznama upraviteljev in razlog za 

izbris,
8. podatke o zavarovanju upraviteljeve odgovornosti iz 

5. točke drugega odstavka 108. člena tega zakona in
9. elektronski naslov upravitelja.
(3) Identifikacijski podatki o upravitelju so:
1. osebno ime,
2. naslov stalnega prebivališča,
3. datum rojstva, če upravitelj nima niti EMŠO niti davčne 

številke,
4. identifikacijska številka, in sicer:
– EMŠO, če je upravitelj vpisan v centralni register pre-

bivalstva, ali
– davčna številka v drugih primerih,
5. če upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravitelja 

prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali go-
spodarske družbe, tudi podatki, s katerimi je vpisan v registru:

– firma, sedež in poslovni naslov,
– matična številka.
(4) Seznam upraviteljev se objavi na spletnih straneh 

za objave v postopkih zaradi insolventnosti iz 122. člena tega 
zakona.

(5) Podatki se v seznamu upraviteljev vodijo in objavljajo 
zaradi preverjanja pogojev za imenovanje upravitelja v posa-
meznem postopku in nadzora nad upravitelji.

(6) Seznam upraviteljev, ki se objavi po četrtem odstavku 
tega člena, ter podatki, sklepi in druga pisanja, ki se objavijo 
po 122. členu tega zakona, ne smejo vsebovati podatkov iz 
2. do 4. točke tretjega odstavka tega člena.

(7) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, odgovarja za 
pravilnost podatkov, vsebovanih v seznamu upraviteljev, ki 
ga posreduje agenciji zaradi objave po četrtem odstavku tega 
člena. Agencija mora zagotoviti, da se na spletnih straneh v 
postopkih zaradi insolventnosti iz 122. člena tega zakona objavi 
seznam upraviteljev, ki ji ga zaradi objave posreduje ministr-
stvo, pristojno za pravosodje.

111. člen
(izbira sodišča, pri katerem upravitelj opravlja  

funkcijo upravitelja)
(1) Oseba, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje funk-

cije upravitelja, mora izbrati najmanj eno in lahko izbere vsa 
okrožna sodišča, pri katerih opravlja funkcijo upravitelja.

(2) Oseba mora izjavo o izbiri sodišč po prvem odstavku 
tega člena priložiti svoji zahtevi za izdajo dovoljenja za opra-
vljanje funkcije upravitelja.

(3) Oseba lahko spremeni svojo izbiro sodišč z izjavo, ki 
jo predloži ministrstvu, pristojnemu za pravosodje.



Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / 17. 2. 2014 / Stran 1239 

(4) Oseba lahko spremeni izbiro sodišč:
1. bodisi tako, da pri posameznem okrožnem sodišču ne 

bo več opravljala funkcije upravitelja,
2. bodisi tako, da izbere dodatno okrožno sodišče, pri 

katerem bo opravljala funkcijo upravitelja.
(5) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi za vsako 

okrožno sodišče seznam upraviteljev, ki so izbrali posame-
zno okrožno sodišče (v nadaljnjem besedilu: seznam izbranih 
upraviteljev posameznega okrožnega sodišča). Upravitelji se 
v seznamu izbranih upraviteljev posameznega okrožnega so-
dišča razvrstijo po vrstnem redu zaporedne številke pridobitve 
dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja.

(6) Sprememba izbire sodišč iz 1. točke četrtega odstavka 
tega člena začne učinkovati z vpisom te spremembe v seznam 
upraviteljev in ne vpliva na pristojnosti in naloge osebe v po-
stopkih, v katerih je bila imenovana za upravitelja pred začet-
kom učinkovanja spremembe izbire.

(7) Sprememba izbire sodišč iz 2. točke četrtega odstavka 
tega člena, ki je bila zahtevana do 30. novembra posameznega 
leta, začne učinkovati 1. januarja naslednjega leta.

(8) Če je za posamezno okrožno sodišče izbrano število 
upraviteljev, ki ne zadošča glede na število zadev, ki jih pov-
prečno vodi to sodišče in okrajna sodišča z njegovega obmo-
čja, minister, pristojen za pravosodje na predlog tega sodišča 
določi dodatno število upraviteljev.

(9) Obvestilo o določitvi dodatnega števila upraviteljev 
iz osmega odstavka tega člena mora ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, objaviti na spletnih straneh za objave v postopkih 
zaradi insolventnosti iz 122. člena tega zakona skupaj s po-
zivom upraviteljem, da dodatno izberejo okrožno sodišče, na 
katerega se nanaša obvestilo.

(10) Pri dodatni izbiri okrožnega sodišča na podlagi pozi-
va iz devetega odstavka tega člena ne velja omejitev, določena 
v prvem odstavku tega člena.

(11) Če v 15 dneh po objavi obvestila in poziva iz devete-
ga odstavka tega člena ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, 
izjave o dodatni izbiri okrožnega sodišča, na katerega se nana-
ša obvestilo, ne da zadostno število upraviteljev, mora minister, 
pristojen za pravosodje, v osmih dneh po poteku tega roka 
izdati odločbo, s katero določi dodatne upravitelje, ki morajo 
svojo funkcijo opravljati tudi pri tem sodišču.

(12) Minister, pristojen za pravosodje, kot dodatne upra-
vitelje po enajstem odstavku tega člena določi med upravitelji, 
ki so po prvem odstavku tega člena izbrali manj kot tri sodišča.

(13) Če je število upraviteljev iz dvanajstega odstavka 
tega člena večje od potrebnega dodatnega števila upraviteljev, 
se kot dodatni upravitelji določijo tisti, ki so bili na sezam upra-
viteljev vpisani kasneje.

112. člen
(začasna ustavitev imenovanja za upravitelja  

v novih zadevah)
(1) Oseba, vpisana v seznam upraviteljev, lahko zahteva, 

da se njeno imenovanje za upravitelja v novih zadevah zača-
sno ustavi:

1. če je imenovana na državno ali mednarodno funkcijo, 
ki zahteva poklicno opravljanje: za obdobje trajanja te funkcije,

2. v drugih primerih: za obdobje, navedeno v zahtevi, ki 
ne more biti krajše od treh mesecev.

(2) Minister, pristojen za pravosodje, mora začasno usta-
viti imenovanje posamezne osebe za upravitelja v novih za-
devah tudi:

1. če je proti njej uveden kazenski postopek zaradi suma 
storitve kaznivega dejanja iz tretjega odstavka 108. člena tega 
zakona in je v tem postopku obtožnica postala pravnomočna ali 
je na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava,

2. ne glede na 1. točko tega odstavka pa tudi v primeru, 
če je proti njej uveden kazenski postopek zaradi kaznivega 
dejanja, storjenega z naklepom, zoper premoženje ali zoper 
gospodarstvo, ki se preganja po uradni dolžnosti, in je v tem 
postopku pravnomočna obtožnica, vložena brez preiskave, ali 
pravnomočno uvedena preiskava,

3. ne glede na vrsto očitanega kaznivega dejanja, če je 
zoper osebo pravnomočno odrejen pripor.

(3) Začasna ustavitev imenovanja iz drugega odstavka 
tega člena traja:

1. če je kazenski postopek pravnomočno ustavljen ali 
izdana zavrnilna oziroma oprostilna sodba: do pravnomočnosti 
te odločitve v kazenskem postopku,

2. če je v kazenskem postopku oseba pravnomočno ob-
sojena: do pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za 
opravljanje funkcije upravitelja,

3. če je pripor odpravljen in niso izpolnjeni pogoji iz 
1. ali 2. točke drugega odstavka tega člena: do pravnomočnosti 
odločbe o odpravi pripora.

(4) Minister, pristojen za pravosodje, mora začasno usta-
viti imenovanje posamezne osebe za upravitelja v novih zade-
vah, tudi če je bila proti njej v zvezi z uvedenim disciplinskim 
postopkom izrečena začasna prepoved opravljati funkcijo upra-
vitelja po šestem odstavku 120.l člena tega zakona. Ta zača-
sna ustavitev traja, dokler traja začasna prepoved po šestem 
odstavku 120.l člena tega zakona.

(5) Minister, pristojen za pravosodje, v seznam upravite-
ljev vpiše obdobje začasne ustavitve imenovanja za upravitelja 
v novih zadevah iz 6. točke drugega odstavka 110. člena tega 
zakona.

(6) Minister, pristojen za pravosodje, mora odločiti:
1. o zahtevi iz prvega odstavka tega člena v osmih dneh 

po prejemu te zahteve,
2. o začasni ustavitvi imenovanja po drugem odstavku 

tega člena v treh delovnih dneh po dnevu, ko izve za razlog iz 
drugega odstavka tega člena,

3. o začasni ustavitvi imenovanja po četrtem odstavku 
tega člena v treh delovnih dneh po dnevu, ko izve za razlog iz 
četrtega odstavka tega člena; če je ukrep začasnega odvzema 
pravice opravljati funkcijo upravitelja izrekel sam, hkrati tudi 
začasno ustavi imenovanje.

(7) Ministra, pristojnega za pravosodje, mora naslednji 
delovni dan po nastanku dejstva obvestiti:

1. kazensko sodišče o pravnem dejstvu iz drugega in 
tretjega odstavka tega člena,

2. Zbornica upraviteljev o pravnem dejstvu iz četrtega 
odstavka tega člena.

(8) Obdobje začasne zaustavitve imenovanja za upravite-
lja v novih zadevah začne teči z vpisom tega pravnega dejstva 
v seznam upraviteljev.

(9) Upravitelja, katerega imenovanje v novih postopkih je 
začasno ustavljeno po drugem ali četrtem odstavku tega člena, 
mora sodišče razrešiti v vseh postopkih zaradi insolventnosti, v 
katerih je bil imenovan za upravitelja, v treh delovnih dneh po 
prejemu obvestila o vpisu tega pravnega dejstva v evidenco 
upraviteljev. Za to razrešitev se smiselno uporabljajo peti in 
šesti odstavek 119. člena ter prvi in drugi odstavek 120. člena 
tega zakona.

113. člen
(vodenje seznama upraviteljev)

(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, mora v treh de-
lovnih dneh po izdaji odločbe:

1. osebo, ki ji izda dovoljenje za opravljanje funkcije upra-
vitelja, vpisati v seznam upraviteljev,

2. osebo, ki ji odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije 
upravitelja ali ji dovoljenje preneha veljati po petem odstavku 
109. člena tega zakona, izbrisati s seznama upraviteljev.

(2) V seznam upraviteljev se vpiše upraviteljeva identifi-
kacijska številka, drugi identifikacijski podatki upravitelja pa se 
avtomatično na podlagi povezanosti centralnega registra prebi-
valstva, davčnega registra in poslovnega registra (v nadaljnjem 
besedilu: matične evidence) s seznamom upraviteljev prevza-
mejo iz teh evidenc in so s tem vpisani v seznam upraviteljev.

(3) Če se v matični evidenci spremenijo identifikacijski 
podatki o upravitelju, se te spremembe avtomatično na podlagi 
povezanosti z matično evidenco prevzamejo tudi v seznam 
upraviteljev.
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(4) O spremembah identifikacijskih podatkov, ki niso vpi-
sani v matične evidence, mora upravitelj obvestiti ministrstvo, 
pristojno za pravosodje, v 15 dneh po nastanku spremembe.

(5) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, mora o vpisu 
vsake spremembe v seznam upraviteljev v treh delovnih dneh 
po vpisu obvestiti vsa sodišča, ki na prvi stopnji vodijo postopke 
zaradi insolventnosti.

(6) Sodišča morajo v treh delovnih dneh po izdaji odločbe 
o imenovanju ali razrešitvi upravitelja obvestiti ministrstvo, pri-
stojno za pravosodje, o podatkih iz 4. točke drugega odstavka 
110. člena tega zakona.

114. člen
(predpisi o upraviteljih)

(1) Minister, pristojen za pravosodje, predpiše:
1. program in način opravljanja strokovnega izpita za 

opravljanje funkcije upravitelja,
2. tarifo za odmero nagrade upravitelja in pavšalnega 

nadomestila za prevzem poslov razrešenega upravitelja,
3. podrobnejša pravila o stroških, do povrnitve katerih je 

upravičen upravitelj, in o pavšalnem znesku za kritje drugih 
stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve 
upnikom, iz 3. točke prvega odstavka 233. člena tega zakona,

4. podrobnejša pravila o vodenju seznama upraviteljev,
5. podrobnejša pravila o vsebini in načinu obveščanja po 

petem in šestem odstavku 113. člena tega zakona.
(2) V predpisu, s katerim predpiše tarifo za odmero na-

grade upravitelja in pavšalnega nadomestila za prevzem poslov 
razrešenega upravitelja ter podrobnejša pravila o stroških, do 
povrnitve katerih je upravičen upravitelj, in o pavšalnem znesku 
za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez 
razdelitve upnikom, iz 3. točke prvega odstavka 233. člena tega 
zakona, minister, pristojen za pravosodje, določi tudi maksi-
malne zneske, ki jih nagrada, pavšalno nadomestilo, povrnitev 
stroškov ali pavšalni znesek za kritje drugih stroškov v posa-
meznem primeru ne smejo preseči.

(3) Vrhovno sodišče zbira podatke o pravnomočno odmer-
jenih zneskih iz drugega odstavka tega člena in jih s poročilom, 
ki vsebuje ugotovitve, ki izhajajo iz sodne prakse, do 30. junija 
za preteklo leto posreduje ministrstvu, pristojnemu za pravo-
sodje, in Državnemu zboru.

Pododdelek 3.6.3: Imenovanje in razrešitev upravitelja

115. člen
(pogoji za imenovanje za upravitelja)

(1) V posameznem postopku zaradi insolventnosti je lah-
ko za upravitelja v skladu s 116. členom tega zakona imeno-
vana oseba:

1. ki je vpisana v seznam upraviteljev in
2. je sodišče, ki vodi ta postopek, v seznamu upravite-

ljev pri njej vpisano kot sodišče, pri katerem opravlja funkcijo 
upravitelja.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena za upravitelja ne 
more biti imenovana oseba:

1. ki je hkrati dolžnik ali upnik insolventnega dolžnika,
2. ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo postopka zaradi 

insolventnosti
– opravljala funkcijo člana poslovodstva, člana organa 

nadzora ali prokurista insolventnega dolžnika,
– bila zaposlena pri insolventnem dolžniku ali
– bila na podlagi pogodbe ali drugega pravnega temelja v 

poslovnem razmerju z insolventnim dolžnikom,
3. ki ima v razmerju do osebe iz 1. ali 2. točke tega od-

stavka položaj ožje povezane osebe,
4. ki že opravlja funkcijo upravitelja v postopku zaradi 

insolventnosti nad drugo družbo, ki ima v razmerju do insolven-
tnega dolžnika položaj povezane družbe po 527. členu ZGD-1,

5. če obstajajo druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njeni 
nepristranskosti pri opravljanju funkcije upravitelja v tem po-
stopku.

(3) Oseba mora odkloniti svoje imenovanje za upravitelja 
v posameznem postopku zaradi insolventnosti, če obstajajo 
ovire za njeno imenovanje iz drugega odstavka tega člena.

(4) Oseba lahko odkloni svoje imenovanje za upravitelja 
v posameznem postopku zaradi insolventnosti samo v primeru 
iz tretjega odstavka tega člena ali če je bilo začasno ustavljeno 
njeno imenovanje za upravitelja po 112. členu tega zakona.

116. člen
(postopek imenovanja upravitelja)

(1) Upravitelja imenuje sodišče s sklepom o začetku po-
stopka zaradi insolventnosti.

(2) Če je prejšnji upravitelj razrešen, imenuje sodišče 
novega upravitelja s sklepom, s katerim odloči o razrešitvi 
prejšnjega upravitelja.

(3) Sodišče mora za upravitelja imenovati vsakič drugo 
osebo iz seznama izbranih upraviteljev posameznega okro-
žnega sodišča po vrstnem redu, kot so navedeni v seznamu iz 
petega odstavka 111. člena tega zakona. Vrstni red imenova-
nja upraviteljev se vodi ločeno za naslednji skupini postopkov 
zaradi insolventnosti:

1. za postopke prisilnih poravnav in stečajne postopke 
nad pravno osebo, ter

2. za postopke osebnih stečajev in stečajev zapuščine.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena je za upravi-

telja v stečajnem postopku nad gospodarsko družbo, ki je po 
55. členu ZGD-1 velika družba, lahko imenovana samo oseba, 
ki je pred imenovanjem najmanj dve leti opravljala naloge in 
pristojnosti upravitelja.

(5) Če bi po vrstnem redu iz tretjega odstavka tega čle-
na v stečajnem postopku nad gospodarsko družbo, ki je po 
55. členu ZGD-1 velika družba, morala biti imenovana oseba, 
ki ne izpolnjuje pogoja iz četrtega odstavka tega člena, mora 
sodišče za upravitelja imenovati prvo naslednjo osebo med 
osebami, ki izpolnjujejo te pogoje.

(6) Tretji odstavek tega člena se ne uporablja za imeno-
vanje upravitelja, o katerem sodišče odloča na predlog pristoj-
nega nadzornega organa po zakonu, ki ureja bančništvo ali 
zavarovalništvo.

(7) Če je vložen predlog za začetek postopka prisilne 
poravnave nad gospodarsko družbo, ki je po 55. členu ZGD-1 
velika, srednja ali mala družba, sodišče ne glede na prvi od-
stavek tega člena imenuje upravitelja s posebnim sklepom 
naslednji delovni dan po uvedbi postopka prisilne poravnave.

(8) Če je nad dolžnikom iz sedmega odstavka tega člena 
začet postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek, upra-
vitelj, ki je bil imenovan s sklepom iz sedmega odstavka tega 
člena, nadaljuje z delom kot upravitelj v teh postopkih, razen 
če v primeru stečajnega postopka nad gospodarsko družbo, 
ki je po 55. členu ZGD-1 velika družba, ne izpolnjuje pogoja iz 
četrtega odstavka tega člena.

117. člen
(položaj upravitelja)

(1) Upravitelj se imenuje kot fizična oseba.
(2) Če upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravite-

lja prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali 
gospodarske družbe, se v sklepu o imenovanju navede tudi 
ta pravnoorganizacijska oblika in podatki iz 5. točke tretjega 
odstavka 110. člena tega zakona.

118. člen
(razlogi za razrešitev upravitelja)

Upravitelj se razreši:
1. če krši obveznosti upravitelja v postopku, v katerem je 

bil imenovan,
2. če mu je odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije 

upravitelja,
3. če mu je dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja 

prenehalo veljati po petem odstavku 109. člena tega zakona,



Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / 17. 2. 2014 / Stran 1241 

4. če zaradi bolezni, delovne nezmožnosti ali smrti ne 
more več opravljati funkcije upravitelja,

5. če v skladu s 119.a členom tega zakona tako odloči 
večina upnikov.

119. člen
(odločanje o razrešitvi upravitelja)

(1) O razrešitvi upravitelja iz razlogov po 1. do 4. točki 
118. člena tega zakona odloči sodišče po uradni dolžnosti, 
na zahtevo upravitelja ali na zahtevo, ki jo lahko vloži upniški 
odbor ali vsak upnik.

(2) Sodišče mora v treh delovnih dneh po prejemu zahte-
ve upniškega odbora ali upnika iz prvega odstavka tega člena 
zahtevo vročiti upravitelju, ki se lahko o njej izreče v 15 dneh 
po prejemu.

(3) Drugi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi, 
če sodišče po uradni dolžnosti presodi, da obstajajo razlogi za 
razrešitev upravitelja.

(4) O zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora sodišče 
odločiti v osmih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja iz 
drugega odstavka tega člena.

(5) Sklep, s katerim sodišče odloči o razrešitvi upravitelja, 
se vroči upravitelju, če je sodišče odločilo na zahtevo upniške-
ga odbora ali upnika iz prvega odstavka tega člena, pa tudi 
vlagatelju zahteve. O pravnomočnosti sklepa, s katerim sodišče 
razreši upravitelja po 1. točki 118. člena tega zakona, sodišče 
obvesti ministrstvo, pristojno za pravosodje.

(6) Upravitelj ima pravico do pritožbe proti sklepu, s kate-
rim ga je sodišče razrešilo.

(7) Proti sklepu, s katerim je sodišče zavrnilo zahtevo 
upniškega odbora ali upnika za razrešitev upravitelja, ima pra-
vico do pritožbe samo vlagatelj zahteve.

(8) Drugi upniki, razen vlagatelja zahteve, nimajo pravice 
do pritožbe proti sklepu, s katerim je sodišče odločilo o razre-
šitvi upravitelja.

119.a člen
(razrešitev imenovanega upravitelja in imenovanje novega 

upravitelja na podlagi odločitve večine upnikov)
(1) Če upravitelj po presoji upniškega odbora ne uživa 

več zaupanja upnikov, lahko upniški odbor kadarkoli po objavi 
sklepa o preizkusu terjatev z večino glasov vseh svojih čla-
nov brez obrazložitve zahteva glasovanje upnikov o razrešitvi 
imenovanega upravitelja. Upniški odbor mora hkrati z zahtevo 
za glasovanje o razrešitvi imenovanega upravitelja zahtevati 
glasovanje o imenovanju novega upravitelja. V zahtevi za 
imenovanje novega upravitelja lahko upniški odbor izbere ka-
terokoli osebo, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje iz 115. člena 
tega zakona.

(2) Sodišče mora v treh delovnih dneh po prejemu zah-
teve upniškega odbora iz prvega odstavka tega člena objaviti 
poziv upnikom, da v 15 dneh po objavi poziva oddajo glasov-
nice za glasovanje o zahtevi upniškega odbora za razrešitev 
imenovanega upravitelja in imenovanje novega upravitelja.

(3) O razrešitvi imenovanega upravitelja in imenovanju 
novega upravitelja ima pravico glasovati vsak upnik, katerega 
terjatev je v postopku zaradi insolventnosti priznana ali verjetno 
izkazana.

(4) Odločitev o razrešitvi imenovanega upravitelja in 
imenovanju novega upravitelja je sprejeta, če zanjo glasujejo 
upniki, katerih skupni znesek terjatev iz 73. člena tega zakona 
presega polovico osnove za izračun deleža glasovalnih pravic 
iz 74. člena tega zakona.

(5) Sodišče imenovanega upravitelja razreši in imenuje 
novega upravitelja, če je dosežena večina iz četrtega odstavka 
tega člena. Sklep o razrešitvi imenovanega upravitelja in ime-
novanju novega upravitelja se vroči upraviteljema.

(6) S pritožbo proti sklepu iz petega odstavka tega člena 
je dovoljeno izpodbijati samo način izračunavanja večine in da 
je bila za upravitelja imenovana oseba, ki ne izpolnjuje pogojev 

za imenovanje iz 115. člena tega zakona. Pritožbo lahko vložita 
tudi razrešeni in novo imenovani upravitelj.

120. člen
(pravne posledice razrešitve upravitelja)

(1) Z izdajo sklepa o razrešitvi prenehajo pravica raz-
rešenega upravitelja zastopati insolventnega dolžnika in vse 
njegove pristojnosti v postopku.

(2) Razrešeni upravitelj mora v osmih dneh po prejemu 
sklepa o razrešitvi:

1. pripraviti svoje poročilo za obdobje od konca trimese-
čja, na katero se nanaša njegovo prejšnje poročilo, do svoje 
razrešitve, in

2. novemu upravitelju predati vso dokumentacijo o poslih, 
ki jih je opravil za insolventnega dolžnika, in drugih dejanjih, ki 
jih je izvedel v postopku.

(3) Če upravitelj umre, mora dejanja iz 2. točke drugega 
odstavka tega člena opraviti oseba, ki za stečajnega dolžnika 
opravlja računovodske storitve. Če je pokojni upravitelj računo-
vodske storitve opravljal sam, mora ta dejanja opraviti sodnik, 
ki vodi postopek.

Pododdelek 3.6.4: Zbornica upraviteljev in disciplinska 
odgovornost upraviteljev

120.a člen
(zbornica upraviteljev)

(1) Osebe, ki imajo veljavno dovoljenje za opravljanje 
funkcije upravitelja, se obvezno združujejo v Zbornico upravi-
teljev (v nadaljnjem besedilu: zbornica).

(2) Zbornica je pravna oseba s pristojnostmi in nalogami, 
določenimi z zakonom ali statutom zbornice.

(3) Za postopek odločanja v zadevah, urejenih v podod-
delku 3.6.4. tega zakona, se uporablja zakon, ki ureja splošni 
upravni postopek, če ni s posebnim pravilom iz pododdelka 
3.6.4. člena tega zakona drugače določeno.

120.b člen
(pristojnosti in naloge zbornice)

(1) Zbornica skrbi za ugled stroke upraviteljev in razvoj 
dobre poslovne prakse upraviteljev.

(2) Zbornica z namenom varovanja ugleda stroke upravi-
teljev in razvoja dobre poslovne prakse upraviteljev:

1. določa program trajnega strokovnega izobraževanja 
upraviteljev,

2. sprejema kodeks dobre poslovne prakse upraviteljev in
3. daje upraviteljem priporočila za uveljavljanje dobre 

poslovne prakse.

120.c člen
(način opravljanja nadzora zbornice nad upravitelji)
(1) Zbornica lahko pri opravljanju nadzora nad upravitelji:
1. opravi pregled dokumentacije insolventnega dolžnika, 

ki jo je prevzel upravitelj v zvezi s postopkom zaradi insolven-
tnosti, in dokumentacije, ki jo mora voditi upravitelj v zvezi s 
tem postopkom,

2. odredi ali izvede druge ukrepe, potrebne za preve-
ritev, ali upravitelj opravlja svoje naloge v postopku zaradi 
insolventnosti v skladu z zakonom in dobro poslovno prakso 
upraviteljev,

3. odredi upravitelju, da odpravi nepravilnosti pri svojem 
poslovanju in o tem izdela poročilo.

(2) Zbornica mora opraviti pregled iz 1. točke prvega 
odstavka tega člena, če to zahteva minister, pristojen za pra-
vosodje, in ministru o tem predložiti ustrezno poročilo.

120.d člen
(nadzor nad zbornico)

(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je pristojno za 
opravljanje nadzora nad zbornico.
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(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko pri opravlja-
nju nadzora iz prvega odstavka tega člena:

1. opravi pregled poslovanja zbornice,
2. zahteva poročilo zbornice o posameznem postopku 

nadzora nad upraviteljem ali o drugih zadevah s področja pri-
stojnosti in nalog zbornice po tem zakonu,

3. odredi ali izvede druge ukrepe, potrebne za zagotovi-
tev, da zbornica opravlja svoje pristojnosti in naloge v skladu 
z zakonom.

(3) Zbornica mora do 31. januarja posameznega leta 
ministru, pristojnem za pravosodje, predložiti svoje poročilo o 
delu v preteklem letu.

120.e člen
(položaj člana zbornice)

(1) Oseba pridobi položaj člana zbornice z vpisom v 
seznam upraviteljev iz 110. člena tega zakona in ji preneha 
položaj člana zbornice z izbrisom iz tega seznama.

(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, mora zbornico 
obvestiti o vpisu novega upravitelja v seznam upraviteljev ali o 
izbrisu upravitelja iz seznama v treh delovnih dneh po izvede-
nem vpisu ali izbrisu.

120.f člen
(organi zbornice)

(1) Organi zbornice so skupščina, upravni odbor in pred-
sednik zbornice.

(2) Skupščino zbornice sestavljajo vsi člani zbornice.
(3) Upravni odbor in predsednika zbornice izvoli skupšči-

na zbornice za dobo štirih let.

120.g člen
(statut in drugi splošni akti zbornice)

(1) Skupščina zbornice sprejema statut zbornice in druge 
splošne akte zbornice, s katerimi ureja organizacijo in poslova-
nje zbornice ter zadeve iz njene pristojnosti.

(2) Statut zbornice ali njegove spremembe začnejo ve-
ljati, ko minister, pristojen za pravosodje, da soglasje k njihovi 
uveljavitvi.

120.h člen
(disciplinska odgovornost upraviteljev)

(1) Upravitelj je disciplinsko odgovoren:
1. če pri opravljanju pristojnosti in nalog upravitelja v po-

stopku zaradi insolventnosti krši obveznosti upravitelja, določene 
s tem zakonom, ali pravila dobre poslovne prakse upraviteljev,

2. če zamuja s plačevanjem članarine in drugih prispev-
kov zbornici,

3. če se ne izobražuje v skladu s programom trajnega 
strokovnega izobraževanja, ki ga določi zbornica.

(2) Upravitelj stori hujšo disciplinsko kršitev:
1. če krši obveznosti iz tretjega odstavka 98. člena tega 

zakona,
2. če pri opravljanju pristojnosti in nalog upravitelja v 

postopku zaradi insolventnosti krši obveznosti upravitelja, do-
ločene s tem zakonom, in je zaradi kršitve obveznosti nastala 
škoda za premoženje insolventnega dolžnika, ki spada v ste-
čajno maso,

3. če stori kršitev iz 1. točke prvega odstavka tega člena 
enakih značilnosti že drugič v petletnem obdobju ali kršitev iz 
2. ali 3. točke prvega odstavka tega člena enakih značilnosti že 
drugič v obdobju zadnjega leta.

120.i člen
(disciplinski ukrepi)

(1) Za hujšo disciplinsko kršitev se upravitelju lahko iz-
reče:

1. denarna kazen, ki ni manjša od 5.000 eurov in ne večja 
od 15.000 eurov,

2. pogojni odvzem pravice opravljati funkcijo upravitelja, 
ki se izvrši, če upravitelj v petih letih po izreku ukrepa znova 
stori disciplinsko kršitev,

3. trajni odvzem pravice opravljati funkcijo upravitelja.
(2) Za disciplinsko kršitev, ki nima znakov hujše disci-

plinske kršitve iz prvega odstavka tega člena, se upravitelju 
lahko izreče:

1. opomin,
2. denarna kazen, ki ni manjša od 1.700 eurov in ne večja 

od 5.000 eurov.
(3) Pri izrekanju disciplinskih ukrepov se upoštevajo teža 

kršitve in njene posledice, stopnja odgovornosti, prejšnje delo 
in vedenje osebe, proti kateri se vodi disciplinski postopek, ter 
morebitni prej izrečeni disciplinski ukrepi.

(4) Če disciplinska komisija izreče disciplinski ukrep de-
narne kazni, mora določiti rok za plačilo te kazni, ki ne sme biti 
krajši od enega meseca in ne daljši od šestih mesecev.

(5) Z odločbo, s katero izreče disciplinski ukrep, disci-
plinska komisija naloži upravitelju, da zbornici povrne stroške 
disciplinskega postopka.

(6) Pravnomočna odločba, s katero je bila izrečena denar-
na kazen ali naložena povrnitev stroškov disciplinskega postop-
ka, je izvršilni naslov, na podlagi katerega se na predlog zbor-
nice lahko izvede prisilna izterjava v postopku sodne izvršbe.

(7) Sredstva od vplačane denarne kazni se uporabijo za 
namene, določene s statutom zbornice.

120.j člen
(disciplinska evidenca)

(1) Zaradi izvajanja pristojnosti nadzora po tem zakonu 
zbornica vodi disciplinsko evidenco, v kateri se obdelujejo na-
slednji podatki o pravnomočno izrečenih disciplinskih ukrepih:

1. identifikacijski podatki o upravitelju,
2. podatki o odločbi disciplinske komisije,
3. izrečen disciplinski ukrep.
(2) Disciplinska evidenca se hrani trajno.
(3) Podatke iz disciplinske evidence imajo pravico prido-

biti organi zbornice in ministrstvo, pristojno za pravosodje, če 
jih potrebujejo za izvajanje nadzora nad upravitelji v skladu s 
tem zakonom.

120.k člen
(organi disciplinskega postopka)

(1) Organa disciplinskega postopka sta disciplinska komi-
sija prve stopnje in disciplinska komisija druge stopnje.

(2) Disciplinsko komisijo prve stopnje in disciplinsko komi-
sijo druge stopnje sestavljata predsednik in dva člana.

(3) Predsednika in enega člana disciplinske komisije prve 
stopnje imenuje minister, pristojen za pravosodje; predsednika 
imenuje izmed univerzitetnih diplomiranih pravnikov z najmanj 
šestimi leti praktičnih izkušenj na pravniških delih po opravlje-
nem pravniškem državnem izpitu, člana pa izmed univerzitetnih 
diplomiranih pravnikov z najmanj tremi leti praktičnih izkušenj 
na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu 
ali izmed revizorjev. Enega člana izvoli skupščina zbornice iz 
vrst upraviteljev.

(4) Predsednika in enega člana disciplinske komisije dru-
ge stopnje imenuje minister, pristojen za pravosodje; predse-
dnika imenuje izmed višjih oziroma vrhovnih sodnikov, ki sodijo 
v postopkih zaradi insolventnosti, člana pa izmed univerzitetnih 
diplomiranih pravnikov z najmanj petimi leti praktičnih izkušenj 
na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu 
ali izmed revizorjev. Enega člana izvoli skupščina zbornice iz 
vrst upraviteljev.

(5) Predsednik in člani komisije disciplinske komisije prve 
in druge stopnje imajo namestnike, ki se izvolijo oziroma ime-
nujejo na enak način kot člani disciplinskih komisij. Imenovani 
oziroma izvoljeni so za dobo štirih let in so lahko po poteku tega 
obdobja ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

(6) Če je predsednik ali član disciplinske komisije zadržan 
ali izločen, ga nadomešča njegov namestnik.
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(7) O izločitvi člana disciplinske komisije odloča predse-
dnik disciplinske komisije.

(8) O izločitvi predsednika disciplinske komisije prve sto-
pnje odloča predsednik disciplinske komisije druge stopnje, 
o izločitvi predsednika disciplinske komisije druge stopnje pa 
minister, pristojen za pravosodje.

(9) Predsedniki in člani disciplinskih komisij iz tretjega 
in četrtega odstavka tega člena ter njihovi namestniki imajo 
pravico do povrnitve potnih stroškov in sejnine v višini, ki jo na 
predlog zbornice določi minister, pristojen za pravosodje.

(10) Sredstva za povrnitev stroškov in plačilo sejnine 
predsednikom, članom in namestnikom, ki jih imenuje minister, 
pristojen za pravosodje, se zagotavljajo v proračunu Republike 
Slovenije.

120.l člen
(uvedba disciplinskega postopka)

(1) Postopek pred disciplinsko komisijo prve stopnje 
uvede predsednik zbornice na lastno pobudo ali na predlog 
ministra, pristojnega za pravosodje, predsednika okrožnega 
sodišča ali predsednika višjega sodišča.

(2) Postopek pred disciplinsko komisijo prve stopnje zoper 
predsednika zbornice uvede minister, pristojen za pravosodje, 
na lastno pobudo ali na predlog predsednika okrožnega sodi-
šča ali predsednika višjega sodišča.

(3) Postopek iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se uvede s sklepom o uvedbi disciplinskega postopka, zoper 
katerega ni dovoljena pritožba.

(4) Če je podan predlog za uvedbo disciplinskega postop-
ka iz prvega ali drugega odstavka tega člena mora predsednik 
zbornice oziroma minister, pristojen za pravosodje, v enem 
mesecu od prejema tega predloga uvesti disciplinski postopek.

(5) Sklep o uvedbi disciplinskega postopka mora vsebo-
vati:

1. opis disciplinske kršitve, ki je razlog za uvedbo po-
stopka, in

2. dokaze o tem, da je bila storjena očitana kršitev.
(6) Če je uveden disciplinski postopek zaradi kršitev, 

zaradi katerih se sme izreči ukrep trajnega odvzema pravice 
opravljati funkcijo upravitelja, lahko organ disciplinskega po-
stopka ali minister, pristojen za pravosodje, upravitelju izreči 
začasno prepoved opravljati funkcijo upravitelja. Začasna pre-
poved lahko traja do konca disciplinskega postopka, vendar 
največ eno leto.

120.m člen
(disciplinski postopek pred disciplinsko komisijo prve stopnje)

(1) Predsednik disciplinske komisije mora sklep o uvedbi 
disciplinskega postopka poslati upravitelju, proti kateremu se 
vodi disciplinski postopek, s poukom, da se v 15 dneh po pre-
jemu lahko izreče o očitani disciplinski kršitvi, in o uvedbi disci-
plinskega postopka obvesti ministra, pristojnega za pravosodje.

(2) Predsednik disciplinske komisije mora v osmih dneh 
po prejemu izjave upravitelja o očitani disciplinski kršitvi ali po 
poteku roka iz prvega odstavka tega člena razpisati obravnavo 
za dan, ki ni poznejši od enega meseca po razpisu.

(3) Vabilo za obravnavo mora biti upravitelju, proti kate-
remu se vodi disciplinski postopek, vročeno najmanj osem dni 
pred dnevom obravnave in mora vključevati pouk o posledicah 
iz četrtega odstavka tega člena in pravicah iz petega odstavka 
tega člena.

(4) Če je bil upravitelj, proti kateremu se vodi disciplinski 
postopek, pravilno vabljen in se ne udeleži obravnave, se 
obravnava lahko opravi v njegovi odsotnosti.

(5) Upravitelj ima pravico podati svoj zagovor bodisi ustno 
na obravnavi bodisi pisno tako, da ga pošlje disciplinski komisiji 
prve stopnje pred obravnavo.

(6) Obravnava pred disciplinsko komisijo prve stopnje ni 
javna, razen če tako zahteva upravitelj, proti kateremu se vodi 
disciplinski postopek.

(7) Predsednik disciplinske komisije prve stopnje mora v 
15 dneh po koncu obravnave izdati pisni odpravek odločbe di-
sciplinske komisije prve stopnje o disciplinski kršitvi in jo vročiti:

1. upravitelju, proti kateremu se vodi disciplinski postopek,
2. predsedniku zbornice in
3. ministru, pristojnemu za pravosodje.

120.n člen
(disciplinski postopek pred disciplinsko komisijo  

druge stopnje)
(1) Proti odločbi disciplinske komisije prve stopnje je do-

voljena pritožba v 15 dneh.
(2) Pritožbo lahko vložijo:
1. upravitelj, proti kateremu se vodi disciplinski postopek,
2. predsednik zbornice in
3. minister, pristojen za pravosodje.
(3) O pritožbi mora odločiti disciplinska komisija druge 

stopnje v dveh mesecih po prejemu pritožbe na seji brez 
obravnave.

120.o člen
(disciplinski postopek pred disciplinsko komisijo  

druge stopnje)
(1) Proti odločbi disciplinske komisije druge stopnje, s 

katero je bil upravitelju izrečen pogojni ali trajni odvzem pravice 
opravljati funkcijo upravitelja ali potrjena odločba disciplinske 
komisije prve stopnje, s katero je bil izrečen tak ukrep, je do-
voljen upravni spor.

(2) Tožbo v upravnem sporu lahko vložijo osebe iz druge-
ga odstavka 120.n člena tega zakona.

120.p člen
(zastaranje pregona disciplinskih kršitev in izvršitev 

disciplinskega ukrepa)
(1) Pregon disciplinskih kršitev zastara v petih letih od 

dneva kršitve.
(2) Če ima disciplinska kršitev tudi znake kaznivega de-

janja, ki se preganja po uradni dolžnosti, zastara pregon v 
enakem roku, kot ga določa zakon za zastaranje pregona za 
kaznivo dejanje.

(3) Zastaranje pregona disciplinske kršitve pretrga vsako 
dejanje v postopku pred disciplinsko komisijo.

(4) Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v petih letih od 
pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ukrep izrečen.

(5) V vsakem primeru pregon disciplinske kršitve zastara, 
ko preteče dvakrat toliko časa, kot je določen za zastaranje 
pregona v prvem in drugem odstavku tega člena.

Oddelek 3.7: Druga pravila postopka

121. člen
(podrejena uporaba pravil pravdnega postopka)

(1) Za postopek zaradi insolventnosti se glede vprašanj, 
ki s tem zakonom niso urejena drugače, smiselno uporabljajo 
pravila zakona, ki ureja pravdni postopek.

(2) V postopku zaradi insolventnosti ni mogoče zahtevati 
vrnitve v prejšnje stanje niti predlagati obnove postopka in ne 
vložiti revizije.

(3) Kdor je zamudil rok ali izostal z naroka, na katerem bi 
moral dati ali vložiti predloge, izjave in ugovore, jih po poteku 
roka ali koncu naroku ne more več dati ali vložiti.

122. člen
(spletne strani za objave v postopkih zaradi insolventnosti)

(1) Na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi in-
solventnosti je treba v zvezi s posameznim postopkom zaradi 
insolventnosti objaviti:

1. naslednje podatke o posameznem postopku zaradi 
insolventnosti:
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– identifikacijske podatke insolventnega dolžnika, razen 
podatka o EMŠO ter podatka o davčni številki insolventnega 
dolžnika, ki je potrošnik,

– sodišče, ki vodi postopek in opravilno številko zadeve,
– identifikacijske podatke o upravitelju,
– začetek postopka, potek roka za prijavo terjatev v po-

stopku in podatke o drugih procesnih dejanjih v postopku,
– pri stečajnem postopku tudi: podatke o višini stečajne 

mase in deležih poplačil upnikov,
2. sklep o začetku postopka zaradi insolventnosti in vse 

sklepe, izdane v glavnem postopku zaradi insolventnosti, ra-
zen:

– sklepa o začetku postopka osebnega stečaja,
– sklepa, s katerim sodišče odloči o predlogu za začetek 

postopka odpusta obveznosti, ali dolžniku naloži določena 
ravnanja v postopku odpusta obveznosti,

– sklepa o izterjavi stalnih prejemkov iz 393. člena tega 
zakona,

– sklepa o zasegu denarnega dobroimetja iz 394. člena 
tega zakona in

– sklepa o ustavitvi nadaljnje izterjatve stalnih prejem-
kov ali zasega denarnega dobroimetja iz tretjega odstavka 
410. člena tega zakona,

3. oklic o začetku postopka, oklic o razpisu naroka in 
druge oklice ali pozive za glasovanje, ki jih po tem zakonu izda 
sodišče,

4. vse zapisnike o narokih in poteku sej upniškega od-
bora,

5. poročila upravitelja in listine, ki so mu priložene, in v po-
stopku prisilne poravnave tudi poročila insolventnega dolžnika 
in listine, ki so mu priložene,

6. sezname preizkušenih terjatev,
7. vloge strank postopka in druga sodna pisanja, za kate-

re ta zakon določa, da se objavijo,
8. v stečajnem postopku tudi vse razpise javnih dražb in 

vabil k dajanju ponudb v zvezi z unovčevanjem stečajne mase.
(2) Spletne strani za objave v postopkih zaradi insolven-

tnosti upravlja agencija.
(3) Spletne strani za objave v postopkih zaradi insolven-

tnosti morajo biti zasnovane tako, da je vsakomur omogočen 
brezplačen vpogled v podatke, objavljene na teh straneh, in 
sicer:

1. po datumu objave,
2. po opravilni številki postopka zaradi insolventnosti ali 

sodišču, ki vodi ta postopek,
3. če ima insolventni dolžnik položaj pravne osebe, pod-

jetnika ali zasebnika: po kateremkoli identifikacijskem podatku, 
s katerim je vpisan v sodnem ali poslovnem registru, in po 
davčni številki,

4. če ima insolventni dolžnik položaj potrošnika, podjetni-
ka ali zasebnika: po kombinaciji naslednjih pogojev, pri čemer 
sistem vrne podatek o opravilni številki postopka zaradi insol-
ventnosti samo, če se ujemajo vsi pogoji:

– kombinaciji EMŠO ter imena in priimka,
– kombinaciji davčne številke ter imena in priimka ali
– kombinaciji imena in priimka, naslova stalnega prebiva-

lišča in rojstnega datuma,
5. če ima insolventni dolžnik položaj potrošnika, podje-

tnika ali zasebnika, tudi samo po EMŠO ali davčni številki, pri 
čemer sistem vrne samo podatek, ali je nad osebo, ki ustreza 
temu pogoju, začet postopek zaradi insolventnosti, brez podat-
ka o opravilni številki zadeve, če je postopek začet.

(4) Velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, da se je stranka 
postopka zaradi insolventnosti ali druga oseba seznanila z 
vsebino sodne odločbe, vloge druge stranke v tem postopku 
ali drugega pravnega dejanja iz prvega odstavka tega člena s 
potekom osmih dni po objavi tega pravnega dejanja.

(5) Za objave iz prvega odstavka tega člena je treba ob 
objavi oklica o začetku postopka plačati pavšalno nadomestilo, 
ki ga glede na vrsto postopka določa tarifa agencije. Nado-
mestilo iz prvega stavka tega odstavka agenciji plača sodišče 

v breme predujma iz petega odstavka 141. člena ali prvega 
odstavka 233. člena tega zakona.

(6) Agencija sprejme tarifo, s katero določi nadomestila iz 
petega odstavka tega člena, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za pravosodje.

(7) Vlada Republike Slovenije določi podrobnejša pravila 
o objavah v postopkih zaradi insolventnosti.

(8) S predpisom iz sedmega odstavka tega člena lahko 
Vlada Republike Slovenije tudi:

1. določi, da se podatki iz prvega odstavka tega člena 
objavijo tudi na javnih spletnih straneh, namenjenih skupnim 
objavam podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v več 
državah članicah EU, ki se vzpostavijo in vodijo na podlagi 
dogovora med pristojnimi organi držav članic EU in

2. uredi podrobnejša pravila o teh objavah.
(9) Sklep ali drugo pisanje iz 2. do 8. točke prvega od-

stavka tega člena, ki se objavi, ne sme vsebovati podatka o 
EMŠO ter podatka o davčni številki insolventnega dolžnika, ki 
je potrošnik.

(10) Sodišče, ki vodi postopek zaradi insolventnosti, od-
govarja za pravilnost podatkov, vsebovanih v sklepu ali drugem 
pisanju, ki ga posreduje agenciji zaradi objave po prvem od-
stavku tega člena.

(11) Agencija mora zagotoviti:
1. da se na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi 

insolventnosti objavijo pisanja, ki ji jih zaradi objave posredujejo 
sodišča, in

2. da so te spletne strani zasnovane v skladu s tretjim 
odstavkom tega člena.

122.a člen
(vodenje in posredovanje podatkov v postopkih  

zaradi insolventnosti)
(1) Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike 

Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko) upra-
vlja programsko opremo, ki omogoča:

1. vodenje vpisnika zadev v postopkih zaradi insolven-
tnosti,

2. posredovanje podatkov o posameznem postopku 
zaradi insolventnosti v objavo po 1. točki prvega odstavka 
122. člena tega zakona in

3. posredovanje pisanj v objavo po 2. do 8. točki prvega 
odstavka 122. člena tega zakona.

(2) Center za informatiko lahko podatke iz 1. točke prvega 
odstavka 122. člena tega zakona o postopkih zaradi insolven-
tnosti nad potrošnikom v informatizirani obliki posreduje:

1. osebam držav članic EU, ki te podatke potrebujejo za 
vzdrževanje svojih informatiziranih evidenc o dolžnikih,

2. bankam, zavarovalnicam ali drugim finančnim institu-
cijam držav članic EU, ki te podatke potrebujejo za upravljanje 
kreditnega tveganja ali zaradi uporabe pravil, določenih v 158., 
245., 246. in 386. členu tega zakona,

3. upravljavcem sistemov bonitetnih podatkov o strankah 
bank, zavarovalnic ali drugih finančnih institucij držav članic 
EU, ki te podatke potrebujejo za upravljanje kreditnega tvega-
nja članic tega sistema,

4. Davčni upravi Republike Slovenije, ki te podatke po-
trebuje za izvajanje nalog pobiranja davkov in drugih obveznih 
dajatev,

5. Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije, ki te 
podatke potrebuje za izvajanje svoje pristojnosti zastopanja 
države pri uveljavljanju njenih pravic v postopku zaradi insol-
ventnosti in varstva njenega pravnega položaja ali organov in 
organizacij, ki jih je Državno pravobranilstvo Republike Slo-
venije po zakonu pristojno zastopati, pred sodišči in drugimi 
državnimi organi.

(3) Za posredovanje podatkov po drugem odstavku tega 
člena se smiselno uporabljajo 3. do 5. točka tretjega odstavka 
122. člena tega zakona.

(4) Pri posredovanju podatkov v informatizirani obliki po 
drugem odstavku tega člena Center za informatiko ne sme po-
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sredovati obeh identifikacijskih številk insolventnega dolžnika 
iz 4. točke tretjega odstavka 17. člena tega zakona, temveč po 
izbiri upravičenca iz drugega odstavka tega člena bodisi samo 
EMŠO bodisi samo davčno številko.

(5) Center za informatiko lahko podatke iz 1. točke pr-
vega odstavka 122. člena tega zakona o postopkih zaradi 
insolventnosti nad pravno osebo, podjetnikom ali zasebnikom 
v informatizirani obliki posreduje:

1. osebam iz drugega odstavka tega člena
2. zunanji bonitetni instituciji države članice EU:
– ki jo je pristojni nadzorni organ države članice EU 

priznal kot primerno za izdelavo zunanje bonitetne ocene po 
predpisih, ki urejajo upravljanje kreditnega tveganja bank, za-
varovalnic ali drugih finančnih institucij in

– ki te podatke potrebuje za izdelavo zunanjih bonitetnih 
ocen,

3. agenciji za izdelavo uskupinjenih informacij o gospo-
darskih gibanjih.

(6) Podatke o postopkih zaradi insolventnosti, ki se po-
sredujejo v informatizirani obliki po drugem ali petem odstavku 
tega člena, je dovoljeno uporabiti samo za namene iz 1., 2., 3., 
4. ali 5. točke drugega odstavka ali 2. in 3. točke petega od-
stavka tega člena ali za namen iz sedmega odstavka 17. člena 
tega zakona.

(7) Za posredovanje podatkov v informatizirani obliki po 
drugem in petem odstavku tega člena morajo osebe iz 1. do 
3. točke drugega odstavka in iz 2. točke petega odstavka tega 
člena plačevati nadomestilo.

(8) Minister, pristojen za pravosodje, na predlog Centra 
za informatiko določi podrobnejša pravila o posredovanju po-
datkov v informatizirani obliki po drugem in petem odstavku 
tega člena, in s tarifo določi nadomestila iz sedmega odstavka 
tega člena.

123. člen
(vročitve)

(1) V predhodnem postopku zaradi insolventnosti se so-
dna pisanja ter pisanja strank vročijo strankam postopka.

(2) V glavnem postopku zaradi insolventnosti se sodna 
pisanja ter pisanja strank ali upravitelja vročijo samo, če za po-
samezno pisanje tako določa zakon, in osebi, za katero zakon 
določa, da se ji pisanje vroči.

123.a člen
(elektronsko vlaganje pisanj in elektronsko vročanje)
(1) Odvetnik, ki zastopa stranko v postopku zaradi insol-

ventnosti, mora prijavo terjatev in druge vloge stranke vložiti v 
elektronski obliki, podpisani z varnim elektronskim podpisom, 
overjenim s kvalificiranim potrdilom.

(2) Če vloga iz prvega odstavka tega člena ni vložena v 
elektronski obliki, se zanjo ne uporabljajo pravila o nepopolni 
vlogi in jo sodišče zavrže.

(3) Odvetniku, ki zastopa stranko v postopku zaradi in-
solventnosti, in upravitelju se vsa pisanja vročajo elektronsko 
v njegov varni elektronski poštni predal.

(4) Odvetniku za zastopanje stranke v postopku zaradi 
insolventnosti ni treba predložiti pooblastila.

(5) Minister, pristojen za pravosodje, predpiše podrob-
nejša pravila o vlaganju pisanj strank v elektronski obliki in o 
elektronskem vročanju.

124. člen
(odločbe)

(1) Sodišče v postopku zaradi insolventnosti odloča s 
sklepom ali odredbo.

(2) Sodišče upravitelju izda navodilo za njegovo delo z 
odredbo.

(3) Sodišče o drugih zadevah, razen o zadevah iz druge-
ga odstavka tega člena, odloča s sklepom.

(4) Sodišče izda izvirnik sklepa ali odredbe v elektron-
ski obliki, podpisan z varnim elektronskim podpisom sodnika, 
overjenim s kvalificiranim potrdilom. Minister, pristojen za pra-
vosodje, predpiše podrobnejša pravila za izdajo elektronskega 
izvirnika sklepa ali odredbe.

125. člen
(pritožba proti sklepu)

(1) Proti sklepu je dovoljena pritožba, če ni v zakonu za 
posamezen sklep drugače določeno.

(2) Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa, če ni v zakonu za 
posamezen sklep drugače določeno.

(3) Višje sodišče mora o pritožbi proti sklepu o začetku 
postopka zaradi insolventnosti odločiti v 15 dneh, o drugi pri-
tožbi pa v enem mesecu.

126. člen
(procesna legitimacija za vložitev pritožbe)

(1) Vsaka stranka postopka zaradi insolventnosti ima pra-
vico vložiti pritožbo proti sklepu, razen če zakon za posamezen 
sklep določa, da pritožbo lahko vložijo samo nekatere stranke.

(2) Upravitelj ali druga oseba, ki ni stranka postopka, ima 
pravico vložiti pritožbo samo proti tistim sklepom, za katere 
tako določa zakon.

127. člen
(rok za pritožbo)

(1) Pritožbo je treba vložiti v 15 dneh.
(2) Rok iz prvega odstavka tega člena teče:
1. za osebe, ki jim je v skladu s tem zakonom treba vročiti 

sklep: od vročitve sklepa,
2. za druge osebe: od objave sklepa.

128. člen
(odločanje o pritožbi)

(1) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrže sodišče 
prve stopnje.

(2) Če sodišče prve stopnje ugotovi, da je pravočasna in 
dovoljena pritožba utemeljena, lahko z novim sklepom nado-
mesti sklep, ki se izpodbija s pritožbo.

(3) Če sodišče prve stopnje ne odloči po prvem ali drugem 
odstavku tega člena, odstopi zadevo sodišču druge stopnje, da 
odloči o pritožbi.

(4) Višje sodišče odloča o pritožbi proti sklepu v senatu 
treh sodnikov.

128.a člen
(ugovor zaradi kršitve pravice do enakega  

obravnavanja upnikov)
(1) Upnik, ki meni, da ravnanje upravitelja, drugega upni-

ka ali upniškega odbora posega v njegovo pravico do enakega 
obravnavanja upnikov, lahko pri sodišču vloži ugovor in poda 
obrazložen predlog, kako naj upravitelj v konkretnem primeru 
ravna.

(2) Sodišče mora v treh delovnih dneh po prejemu ugovo-
ra in obrazloženega predloga upnika iz prvega odstavka tega 
člena ugovor vročiti upravitelju in članom upniškega odbora, 
ki se lahko o njem izjavijo v osmih dneh od prejema. Sodišče 
izjavo vroči vlagatelju ugovora v treh delovnih dneh po njenem 
prejemu.

(3) Če sodišče po prejemu ugovora ali izjave iz drugega 
odstavka tega člena oceni, da je to smotrno, razpiše narok za 
obravnavo ugovora, na katerega povabi vlagatelja ugovora in 
upravitelja, objavi pa tudi oklic o naroku. Narok mora razpisati 
na dan, ki ni prej kot 15 dni po objavi oklica o naroku in ne 
pozneje kot en mesec od prejema ugovora.

(4) Če se vlagatelj ugovora ne udeleži naroka, velja, da 
je umaknil ugovor, na kar mora sodišče vlagatelja ugovora v 
vabilu na narok posebej opozoriti.
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(5) Če se upravitelj ne udeleži naroka, sodišče opravi 
narok v njegovi nenavzočnosti, na kar ga mora sodišče v vabilu 
opozoriti.

(6) Sodišče mora izdati sklep, s katerim odloči o ugovoru, 
v osmih dneh:

–  od konca naroka, če ga je sodišče opravilo,
– od izteka osemdnevnega roka iz drugega odstavka tega 

člena, če naroka ni razpisalo.
(7) Če sodišče ugotovi, da je ugovor utemeljen, odredi 

vse potrebne ukrepe za odpravo neenakopravne obravnave 
upnika.

129. člen
(stroški upnika)

Vsak upnik mora sam pokrivati svoje stroške udeležbe v 
postopku zaradi insolventnosti.

Oddelek 3.8: Vpliv postopka zaradi insolventnosti  
na izvršilne postopke in postopke zavarovanja

130. člen
(uporaba oddelka 3.8)

(1) Oddelek 3.8 tega zakona se uporablja za vse postop-
ke izvršbe ali zavarovanja, ki jih vodi sodišče (v nadaljnjem 
besedilu: izvršilno sodišče).

(2) Oddelek 3.8 in druga pravila tega zakona o postopkih 
izvršbe ali zavarovanju, ki jih vodi sodišče, se smiselno upora-
blja tudi za postopke davčne izvršbe in druge postopke izvršbe 
ali zavarovanja, ki jih vodi drug državni organ.

131. člen
(nedovoljenost izvršbe ali zavarovanja)

(1) Po začetku postopka zaradi insolventnosti proti in-
solventnemu dolžniku ni dovoljeno izdati sklepa o izvršbi ali 
zavarovanju.

(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za izvršbo 
na podlagi:

1. pravnomočnih sklepov:
– ki jih izda v postopku zaradi insolventnosti sodišče, ki 

vodi ta postopek, in
– za katere ta zakon določa, da so izvršilni naslov,
2. pravnomočne sodne odločbe ali odločbe drugega dr-

žavnega organa, izdane v postopku iz oddelka 5.6 tega za-
kona, v delu, v katerem je bila insolventnemu dolžniku s to 
odločbo naložena povrnitev stroškov postopka,

3. sodne odločbe, izdane o zahtevku, katerega predmet je 
terjatev, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka, 
ali izvršilni naslovi, izdani v upravnem postopku, na podlagi 
katerih mora dolžnik poravnati obveznost, ki se v stečajnem 
postopku plača kot strošek postopka,

4. odločbe, s katero je insolventnemu dolžniku naloženo 
plačilo takse za dejanja, opravljena v tem postopku po začetku 
postopka zaradi insolventnosti.

(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za zavaro-
vanje:

1. zahtevka upnika za uveljavitev ločitvene ali izločitvene 
pravice, razen če je upnik v stečajnem postopku zamudil rok 
za prijavo te pravice,

2. terjatve, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek 
postopka.

132. člen
(vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na začete 

postopke izvršbe ali zavarovanja)
(1) Postopek izvršbe ali zavarovanja, ki je bil začeti proti 

insolventnemu dolžniku pred začetkom postopka prisilne po-
ravnave, se prekine z začetkom postopka prisilne poravnave.

(2) Postopek izvršbe ali zavarovanja iz prvega odstavka 
tega člena se lahko nadaljuje samo na podlagi sklepa sodišča, 
ki vodi postopek prisilne poravnave, za katerega ta zakon 

določa, da je podlaga za nadaljevanje postopka izvršbe ali 
zavarovanja.

(3) Začetek stečajnega postopka ima naslednje pravne 
posledice za postopek izvršbe ali zavarovanja, ki je bil začet 
proti insolventnemu dolžniku pred začetkom postopka:

1. če v postopku izvršbe ali v postopku zavarovanja z 
zastavno pravico na nepremičnini ali z zastavno pravico na 
premičnini upnik do začetka stečajnega postopka še ni pridobil 
ločitvene pravice, se postopek izvršbe ali zavarovanja ustavi z 
začetkom stečajnega postopka,

2. če je upnik v postopku izvršbe ali v postopku zavarova-
nja z zastavno pravico na nepremičnini ali z zastavno pravico 
na premičnini pred začetkom stečajnega postopka pridobil loči-
tveno pravico in če do začetka stečajnega postopka v postopku 
izvršbe še ni bila opravljena prodaja premoženja, ki je predmet 
ločitvene pravice, se postopek izvršbe ali zavarovanja prekine 
z začetkom stečajnega postopka,

3. če je upnik v postopku izvršbe pred začetkom stečajne-
ga postopka pridobil ločitveno pravico in če je bila do začetka 
stečajnega postopka v postopku izvršbe opravljena prodaja 
premoženja, ki je predmet ločitvene pravice, začetek stečajne-
ga postopka ne vpliva na tek tega izvršilnega postopka,

4. postopek zavarovanja z začasno odredbo ali pred-
hodno odredbo se ustavi z začetkom stečajnega postopka in 
razveljavijo vsa dejanja, opravljena v tem postopku.

(4) Velja, da je bila v postopku izvršbe do začetka ste-
čajnega postopka opravljena prodaja premoženja po 2. ali 
3. točki tretjega odstavka tega člena, če je bil pred začetkom 
stečajnega postopka v postopku izvršbe:

1. pri prodaji nepremičnine: razglašen sklep o domiku 
nepremičnine kupcu,

2. pri prodaji nematerializiranih vrednostnih papirjev na 
organiziranem trgu: sklenjena prodajna pogodba,

3. pri izvršbi na denarna sredstva pri ponudniku plačilnih 
storitev glede denarnega dobroimetja stečajnega dolžnika pri 
ponudniku plačilnih storitev ob začetku stečajnega postopka: 
vročen sklep o rubežu ponudniku plačilnih storitev,

4. v drugih primerih: kupec deponiral ali plačal kupnino.
(5) Če je v izvršilnem postopku iz tretjega odstavka tega 

člena izvršilno sodišče dovolilo izvršbo glede več sredstev 
izvršbe ali glede več predmetov izvršbe, se pravne posledice 
začetka stečajnega postopka presojajo po 1., 2. ali 3. točki 
tretjega odstavka tega člena ločeno za vsako sredstvo izvršbe 
in za vsak predmet izvršbe.

(6) Če je bila pred začetkom stečajnega postopka dovolje-
na izvršba na denarna sredstva pri ponudniku plačilnih storitev 
in ob začetku stečajnega postopka dolžnik nima denarnega do-
broimetja ali je stanje denarnega dobroimetja manjše od dolžni-
kove obveznosti, za izterjavo katere je bila izvršba dovoljena, 
se z začetkom stečajnega postopka izvršba ustavi po 1. točki 
tretjega odstavka tega člena v delu, ki presega denarno do-
broimetje stečajnega dolžnika pri ponudniku plačilnih storitev.

Oddelek 3.9: Vpisi pravnih dejstev v zvezi s postopkom 
zaradi insolventnosti v sodni ali poslovni register

133. člen
(register, v katerem se opravi vpis)

Če ta zakon določa, da se začetek postopka zaradi in-
solventnosti, sklep sodišča, izdan v tem postopku, ali drugo 
pravno dejstvo v zvezi s tem postopkom vpiše v register, se to 
pravno dejstvo vpiše:

1. v sodni register, če ima dolžnik položaj gospodarske 
družbe ali druge pravne osebe, ki je subjekt vpisa v sodni 
register, ali

2. v poslovni register, če ima dolžnik položaj:
– podjetnika ali druge fizične osebe, ki je subjekt vpisa v 

poslovni register, ali
– pravne osebe, ki ni subjekt vpisa v sodni register in je 

subjekt vpisa v poslovni register, in
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3. v drug register, ki se vodi po zakonu, ki ureja prav-
noorganizacijsko obliko dolžnika (v nadaljnjem besedilu: pri-
marni register), če ima dolžnik položaj zasebnika ali pravne 
osebe, ki je subjekt vpisa v primarni register.

134. člen
(odločanje o vpisu v register)

(1) Sodišče mora naslednji delovni dan po nastanku 
pravnega dejstva iz 133. člena tega zakona o tem obvestiti:

1. če ima dolžnik položaj gospodarske družbe ali druge 
pravne osebe, ki je subjekt vpisa v sodni register: registrsko 
sodišče, ki je krajevno pristojno odločati o vpisih v sodni regi-
ster glede tega subjekta, ali

2. če ima dolžnik položaj osebe iz 2. točke 133. člena 
tega zakona: agencijo kot upravljavca poslovnega registra, in

3. če ima dolžnik položaj osebe iz 3. točke 133. člena 
tega zakona: tudi upravljavca primarnega registra.

(2) Sodišče mora obvestilo iz prvega odstavka tega 
člena poslati na elektronski naslov registrskega sodišča, 
agencije oziroma upravljavca primarnega registra za spre-
jem obvestil o postopkih zaradi insolventnosti in mu priložiti 
svoj sklep, ki je podlaga za nastanek pravnega dejstva, ki je 
predmet obvestila.

(3) Center za informatiko mora na notranjih spletnih stra-
neh, namenjenih obvestilom sodiščem, objaviti elektronske 
naslove iz drugega odstavka tega člena.

(4) Agencija in upravljavci primarnih registrov morajo 
Center za informatiko obveščati o določitvi ali spremembi 
elektronskih naslovov iz drugega odstavka tega člena.

(5) Registrsko sodišče, agencija ali upravljavec primar-
nega registra odloči o vpisu pravnega dejstva iz 133. člena 
tega zakona po uradni dolžnosti na podlagi obvestila iz prvega 
odstavka tega člena.

4. poglavje: POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE

Oddelek 4.1: Temeljna pravila postopka  
prisilne poravnave

135. člen
(dolžnik v postopku prisilne poravnave)

(1) Postopek prisilne poravnave je dovoljeno voditi:
1. nad pravno osebo, ki je organizirana kot gospodarska 

družba ali zadruga, če ni v zakonu za posamezno gospodar-
sko družbo ali zadrugo glede na dejavnost, ki jo opravlja, 
drugače določeno, in

2. nad podjetnikom.
(2) Postopek prisilne poravnave je dovoljeno voditi tudi 

nad pravno osebo, ki je organizirana v drugi pravnoorga-
nizacijski obliki, če zakon določa, da je nad pravno osebo, 
organizirano v tej pravnoorganizacijski obliki, dovoljeno voditi 
postopek prisilne poravnave.

136. člen
(namen postopka prisilne poravnave)

Postopek prisilne poravnave se vodi za izvedbo finanč-
nega prestrukturiranja dolžnikovega podjema, ki zagotavlja, 
da:

1. sedanji družbeniki dolžnika lahko obdržijo samo tak 
delež v osnovnem kapitalu dolžnika, ki ustreza vrednosti 
preostanka premoženja dolžnika, ki bi ga prejeli, če bi bil nad 
dolžnikom začet stečajni postopek,

2. se upnikom zagotovijo ugodnejši pogoji plačila njiho-
vih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni posto-
pek, ob upoštevanju vrstnega reda in drugih pravil poplačila 
prednostnih, navadnih in podrejenih terjatev ter zavarovanih 
terjatev v stečajnem postopku,

3. se nadaljuje poslovanje dolžnikovega podjema oziro-
ma rentabilnega dela tega podjema.

137. člen
(razkritje finančnega položaja in poslovanja dolžnika)
Dolžnik mora upnikom v postopku prisilne poravnave 

razkriti svoj finančni položaj in poslovanje ter jim dati vse infor-
macije, potrebne za presojo:

1. ali je dolžnik insolventen,
2. ali bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omo-

gočila tako finančno prestrukturiranje dolžnika, da bo postal 
kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, in

3. ali bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, ki jo 
predlaga dolžnik, zagotovljeni ugodnejši pogoji plačila njihovih 
terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek.

138. člen
(vpisi v register v zvezi s postopkom prisilne poravnave)

(1) V register se vpišejo:
1. začetek postopka prisilne poravnave,
2. ustavitev postopka prisilne poravnave in začetek ste-

čajnega postopka in
3. zavrnitev predloga za prisilno poravnavo.
(2) Na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne 

poravnave se v register vpišejo:
1. opravilna številka in datum izdaje sklepa ter sodišče, ki 

je izdalo sklep o potrditvi prisilne poravnave,
2. vsebina potrjene prisilne poravnave s podatki iz 2. točke 

prvega odstavka 210. člena tega zakona.
(3) Če je potrjena prisilna poravnava razveljavljena, se 

v register na podlagi pravnomočnega sklepa o razveljavitvi 
potrjene prisilne poravnave pri vpisu iz drugega odstavka tega 
člena vpiše:

1. da je bila potrjena prisilna poravnava pravnomočno 
razveljavljena in

2. podatki iz 1. točke drugega odstavka tega člena o skle-
pu o razveljavitvi potrjene prisilne poravnave.

Oddelek 4.2: Predhodni postopek prisilne poravnave

Pododdelek 4.2.1: Predlog za začetek postopka  
prisilne poravnave

139. člen
(upravičeni predlagatelj)

(1) O začetku postopka prisilne poravnave odloča sodišče 
na predlog upravičenega predlagatelja za začetek postopka.

(2) Predlog za začetek postopka prisilne poravnave je 
upravičen vložiti:

1. dolžnik in
2. osebno odgovorni družbenik dolžnika.

140. člen
(procesne ovire za vodenje postopka prisilne poravnave)

(1) Predlog za prisilno poravnavo ni dovoljen, če je vložen 
pred potekom:

1. treh let od dneva, ko je dolžnik izpolnil vse obveznosti 
iz prejšnje potrjene prisilne poravnave, ali

2. roka iz petega odstavka 149. člena ali drugega odstav-
ka 179. člena tega zakona.

(2) Po začetku stečajnega postopka ni več dovoljeno 
predlagati postopka prisilne poravnave.

141. člen
(predlog za začetek postopka prisilne poravnave)

(1) Predlog za začetek postopka prisilne poravnave mora 
vsebovati:

1. identifikacijske podatke o dolžniku in
2. zahtevek, da sodišče nad dolžnikom začne postopek 

prisilne poravnave.
(2) Predlogu za začetek postopka prisilne poravnave je 

treba priložiti:
1. poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika,
2. revizorjevo poročilo, v katerem je revizor dal revizijsko 

mnenje brez pridržkov,
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3. načrt finančnega prestrukturiranja,
4. poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja, 

v katerem je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja dal 
pritrdilno mnenje ali v primeru iz drugega odstavka 145. člena 
tega zakona mnenje s pridržkom, in

5. dokaz o plačilu začetnega predujma.
(3) Velja, da predlog za začetek postopka prisilne po-

ravnave vsebuje tudi podrejeni zahtevek, da sodišče začne 
stečajni postopek, če bo predlog za začetek postopka prisilne 
poravnave zavrglo ali zavrnilo.

(4) Uporabe tretjega odstavka tega člena s predlogom za 
začetek postopka prisilne poravnave ni mogoče izključiti.

(5) Predlagatelj mora ob vložitvi predloga za začetek po-
stopka prisilne poravnave založiti začetni predujem, ki je enak:

1. znesku pavšalnega nadomestila za objave iz petega 
odstavka 122. člena tega zakona in

2. znesku najnižjega nadomestila upravitelja iz 1. točke 
četrtega odstavka 103. člena tega zakona za kritje začetnih 
stroškov stečajnega postopka, če bi bil postopek prisilne po-
ravnave ustavljen in začet stečajni postopek.

142. člen
(poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika)

(1) Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika 
mora vsebovati:

1. računovodske izkaze, pripravljene v skladu z izbranim 
okvirom računovodskega poročanja dolžnika, in sicer:

– bilanco stanja, katere bilančni presečni dan je zadnji 
dan zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred 
uvedbo postopka prisilne poravnave, in

– izkaza poslovnega izida in denarnih tokov dolžnika za 
obdobje od začetka zadnjega poslovnega leta dolžnika do 
bilančnega presečnega dne bilance stanja iz 1. točke tega 
odstavka,

2. pojasnila k računovodskim izkazom iz 1. točke tega 
odstavka,

3. seznam navadnih terjatev do dolžnika, ki je razvrščen 
po velikosti skupnega zneska terjatev posameznega upnika in 
za vsakega od njih vključuje:

– identifikacijske podatke o upniku,
– skupni znesek upnikovih terjatev po stanju na bilančni 

presečni dan bilance stanja iz 1. točke tega odstavka, in
– opis okoliščin za imenovanje za člana upniškega odbora 

iz 1. do 5. točke drugega odstavka 78. člena tega zakona, če 
za upnika taka ovira obstaja,

4. če obstajajo podrejene terjatve upnikov do dolžnika, 
tudi seznam teh terjatev s podatki iz prve in druge alineje 
3. točke tega odstavka,

5. seznam dolžnikovih ločitvenih upnikov, ki za vsakega 
ločitvenega upnika vključuje:

– podatke iz prve in druge alineje 3. točke tega odstavka,
– pravni temelj pridobitve ločitvene pravice,
– opis premoženja, ki je predmet ločitvene pravice, in
– ocenjeno vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene 

pravice (v nadaljnjem besedilu: vrednost zavarovanja),
6. znesek povprečnih mesečnih stroškov rednega poslo-

vanja dolžnika v zadnjem letu pred bilančnim presečnim dnem 
bilance stanja iz 1. točke tega odstavka,

7. vrednost sredstev, ocenjeno v skladu z mednarodnimi 
standardi ocenjevanja vrednosti ob predpostavki prisilne pro-
daje v stečajnem postopku (v nadaljnjem besedilu: likvidacijska 
vrednost sredstev).

(2) V računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka 
tega člena morajo biti v skladu z računovodskimi standardi 
ustrezno upoštevane vse slabitve zaradi neizterljivosti terja-
tev ali druge slabitve sredstev in s temi slabitvami povezani 
odhodki.

(3) Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika 
mora revidirati revizor.

(4) Za revidiranje poročila o finančnem položaju in poslo-
vanju dolžnika se smiselno uporabljajo mednarodni standardi 

revidiranja in stališče o revidiranju, ki ga za namen revidiranja 
tega poročila sprejme Slovenski inštitut za revizijo.

(5) Vrednost zavarovanja iz četrte alineje 5. točke prve-
ga odstavka tega člena mora biti ocenjena po merilih tržne 
vrednosti. Izdelati jo mora pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
premoženja iz prvega odstavka oziroma iz 1. točke drugega 
odstavka 25. člena tega zakona.

143. člen
(predlog prisilne poravnave z zmanjšanjem in odložitvijo 

zapadlosti terjatev)
(1) Predlog prisilne poravnave je ponudba dolžnika upni-

kom, da pristanejo na zmanjšanje svojih navadnih terjatev 
oziroma odložitev rokov za njihovo plačilo.

(2) S predlogom prisilne poravnave mora dolžnik vsem 
upnikom ponuditi enak delež plačila njihovih navadnih terjatev, 
enake roke za njihovo plačilo in obresti po enaki obrestni meri 
od začetka postopka prisilne poravnave do poteka roka za 
njihovo plačilo.

(3) Predlog prisilne poravnave mora vsebovati:
1. glede nezavarovanih terjatev upnikov:
– skupni znesek teh terjatev po stanju na bilančni preseč-

ni dan bilance stanja iz prve alineje 1. točke prvega odstavka 
142. člena tega zakona,

– delež plačila teh terjatev, roke za njihovo plačilo in obre-
stno mero, po kateri se obrestujejo terjatve upnikov v obdobju 
od začetka postopka prisilne poravnave do poteka odloženega 
roka za njihovo plačilo,

2. opis in skupni znesek prednostnih terjatev in sku-
pni znesek zavarovanih terjatev ter navedbo, da za imetnike 
prednostnih in zavarovanih terjatev prisilna poravnava, če bo 
potrjena, ne bo učinkovala,

3. opis in skupni znesek morebitnih podrejenih terjatev ter 
navedbo, da bodo podrejene terjatve prenehale, če bo prisilna 
poravnava potrjena.

144. člen
(alternativni predlog prisilne poravnave s pretvorbo  

terjatev v deleže)
(1) Če je dolžnik organiziran kot kapitalska družba, lahko 

s predlogom prisilne poravnave ponudi upnikom, da po svoji 
izbiri:

1. bodisi pristanejo na zmanjšanje in odložitev zapadlosti 
svojih navadnih terjatev

2. bodisi te terjatve prenesejo na dolžnika kot stvarni vlo-
žek na podlagi povečanja osnovnega kapitala dolžnika.

(2) Dolžnik lahko da ponudbo iz 2. točke prvega odstavka 
tega člena tudi upnikom, ki so imetniki zavarovanih ali podre-
jenih terjatev.

(3) Če da dolžnik predlog prisilne poravnave iz prvega 
odstavka tega člena, se za ta predlog poleg pravil, določenih 
v 143. členu tega zakona, uporabljajo tudi pravila, določena v 
četrtem do sedmem odstavku tega člena.

(4) S predlogom prisilne poravnave iz prvega odstavka 
tega člena mora dolžnik vsem upnikom ponuditi enako število 
delnic ali enak nominalni znesek osnovnega vložka za vsak 
euro terjatve, prenesene kot stvarni vložek, če ni v petem ali 
šestem odstavku tega člena drugače določeno.

(5) Če da dolžnik ponudbo iz 2. točke prvega odstavka 
tega člena tudi upnikom, ki so imetniki zavarovanih terjatev, 
jim lahko ponudi večje število delnic ali večji nominalni znesek 
osnovnega vložka za vsak euro zavarovane terjatve, prenese-
ne kot stvarni vložek, od števila delnic ali nominalnega zneska 
osnovnega vložka, ki ga ponuja za vsak euro navadne terjatve, 
prenesene kot stvarni vložek.

(6) Če da dolžnik ponudbo iz 2. točke prvega odstavka 
tega člena tudi upnikom, ki so imetniki podrejenih terjatev, jim 
lahko ponudi manjše število delnic ali manjši nominalni znesek 
osnovnega vložka za vsak euro podrejene terjatve, prenesene 
kot stvarni vložek, od števila delnic ali nominalnega zneska 
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osnovnega vložka, ki ga ponuja za vsak euro navadne terjatve, 
prenesene kot stvarni vložek.

(7) Predlog prisilne poravnave iz prvega odstavka tega 
člena mora vsebovati:

1. glede navadnih terjatev upnikov poleg podatkov iz 
1. točke tretjega odstavka 143. člena tega zakona tudi:

– če je dolžnik organiziran kot družba z omejeno odgovor-
nostjo, nominalni znesek osnovnega vložka, ki ga pridobi upnik 
za vsak euro terjatve, prenesene kot stvarni vložek, ali

– če je dolžnik organiziran kot delniška družba, število 
delnic, ki jih pridobi upnik za vsak euro terjatve, prenesene kot 
stvarni vložek, in vsebino pravic iz teh delnic,

2. podatke iz 2. točke tretjega odstavka 143. člena tega 
zakona in če je dolžnik imetnikom zavarovanih terjatev dal po-
nudbo iz drugega odstavka tega člena, tudi podatke iz 1. točke 
tega odstavka,

3. glede izvedbe povečanja osnovnega kapitala:
– najnižji skupni znesek navadnih ali zavarovanih terjatev, 

ki jih morajo upniki prenesti na dolžnika kot stvarni vložek, da 
bi bilo mogoče uspešno uresničiti dolžnikovo finančno pre-
strukturiranje,

– če bo dolžnik hkrati s povečanjem izvedel tudi poeno-
stavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja 
nepokrite izgube, nominalni znesek zmanjšanja osnovnega 
kapitala,

4. če obstajajo podrejene terjatve upnikov do dolžnika:
– če je dolžnik imetnikom teh terjatev dal ponudbo iz dru-

gega odstavka tega člena: poleg podatkov iz 3. točke tretjega 
odstavka 143. člena tega zakona tudi podatke iz 1. točke tega 
odstavka,

– če dolžnik take ponudbe ni dal: podatke iz 3. točke 
tretjega odstavka 143. člena tega zakona.

(8) Dolžnik mora dati alternativni predlog prisilne porav-
nave iz prvega odstavka tega člena:

1. če v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstav-
ka 142. člena tega zakona izkazuje preneseno čisto izgubo 
oziroma čisto izgubo poslovnega obdobja in če morebitni pre-
neseni čisti dobiček oziroma čisti dobiček poslovnega obdobja 
in rezerve, ki jih je po 64. členu ZGD-1 dovoljeno uporabiti za 
pokrivanje izgube, izkazane v teh izkazih, ne zadoščajo za 
pokritje celotne nepokrite izgube, oziroma

2. če je vrednost sredstev insolventnega dolžnika, iz-
kazana v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka 
142. člena tega zakona, večja od likvidacijske vrednosti sred-
stev iz 7. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona.

(9) Če v primeru iz 1. točke osmega odstavka tega člena s 
poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala po 1. točki tre-
tjega odstavka 199.d člena tega zakona ni mogoče pokriti celotne 
nepokrite izgube, ponudba iz 2. točke prvega odstavka tega člena 
upnikom, ki so imetniki podrejenih terjatev, ni dovoljena.

145. člen
(načrt finančnega prestrukturiranja)

(1) Načrt finančnega prestrukturiranja mora vsebovati:
1. opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da je dolžnik 

insolventen,
2. predlog prisilne poravnave z vsebino iz tretjega odstav-

ka 143. člena ali iz četrtega in sedmega odstavka 144. člena 
tega zakona,

3. oceno deleža plačila nezavarovanih terjatev upnikov in 
rokov za njihovo plačilo, če bi bil nad dolžnikom začet stečajni 
postopek,

4. opis drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki jih 
bo dolžnik izvedel, in za vsakega od teh ukrepov:

– časovni načrt izvedbe,
– oceno stroškov izvedbe in
– oceno učinkov izvedbe ukrepa na odpravo vzrokov in-

solventnosti ter kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost 
dolžnika,

5. opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da bo dolžnik 
sposoben izpolniti vse svoje obveznosti v skladu s predlagano 
prisilno poravnavo.

(2) Če je za uspešno finančno prestrukturiranje treba 
prestrukturirati tudi zavarovane terjatve, mora načrt finančnega 
prestrukturiranja vsebovati tudi:

1. opis zavarovanih terjatev, ki jih je treba prestrukturirati,
2. način, na katerega je treba prestrukturirati te zavaro-

vane terjatve,
3. opozorilo, da je soglasje imetnikov teh zavarovanih 

terjatev za njihovo prestrukturiranje na način iz 2. točke tega 
odstavka nujen pogoj uspešnega finančnega prestrukturiranja.

146. člen
(poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja)

(1) Načrt finančnega prestrukturiranja mora pregledati po-
oblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja in o pregledu pripraviti 
svoje poročilo (v nadaljnjem besedilu: poročilo pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti podjetja).

(2) Poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podje-
tja mora vsebovati:

1. uvod, v katerem je naveden načrt finančnega prestruk-
turiranja, ki ga obravnava poročilo,

2. opis namena in obsega pregleda, ki vsebuje tudi na-
vedbo, na podlagi katerih načel in standardov ocenjevanja 
vrednosti podjetja je bil opravljen pregled,

3. mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja, 
v katerem mora biti jasno navedeno:

– ali je dolžnik insolventen,
– ali bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omo-

gočila tako finančno prestrukturiranje dolžnika, da bo postal 
kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, in

– ali bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, ki jo 
predlaga dolžnik, zagotovljeni ugodnejši pogoji plačila njihovih 
terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek,

4. datum in podpis pooblaščenega ocenjevalca vrednosti 
podjetja.

(3) Mnenje pooblaščenega ocenjevalca je lahko pritrdilno, 
s pridržkom ali odklonilno.

(4) S pritrdilnim mnenjem pooblaščeni ocenjevalec vre-
dnosti podjetja:

1. presodi, da je dolžnik insolventen, in
2. s stopnjo verjetnosti, ki presega 50 odstotkov, oceni:
– da bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omo-

gočila tako finančno prestrukturiranje dolžnika, da bo postal 
kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, in

– da bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, ki jo 
predlaga dolžnik, zagotovljeni ugodnejši pogoji plačila njihovih 
terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek.

(5) V primeru iz drugega odstavka 145. člena tega zakona 
da pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja mnenje s pridrž-
kom, če presodi, da obstaja verjetnost, ki presega 50 odstotkov, 
da bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omogočila 
tako finančno prestrukturiranje dolžnika, da bo postal krat-
koročno in dolgoročno plačilno sposoben, če bodo imetniki 
zavarovanih terjatev soglašali s prestrukturiranjem zavarovanih 
terjatev na način in v obsegu, navedenem v načrtu finančnega 
prestrukturiranja.

(6) Odklonilo mnenje da pooblaščeni ocenjevalec vre-
dnosti podjetja:

1. če presodi, da dolžnik ni insolventen, ali
2. če s stopnjo verjetnosti, ki presega 50 odstotkov, oceni:
– bodisi da izvedba načrta finančnega prestrukturiranja ne 

bo omogočila takega finančnega prestrukturiranja dolžnika, da 
bo postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben,

– bodisi da upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, ki jo 
predlaga dolžnik, ne bodo zagotovljeni ugodnejši pogoji plačila 
njihovih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni 
postopek.

(7) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij je odgovo-
ren upnikom za škodo, ki jim jo povzroči s kršitvijo pravil stroke 
ocenjevanja vrednosti podjetij pri pripravi svojega poročila, do 
višine 150.000 eurov.
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(8) Odškodninska odgovornost iz sedmega odstavka tega 
člena se ne omeji, če je bila škoda povzročena namenoma ali 
iz hude malomarnosti.

147. člen
(sklep o dopolnitvi nepopolnega predloga za začetek 

postopka prisilne poravnave)
(1) Če vsebina predloga za začetek postopka prisilne 

poravnave ni v skladu s prvim in četrtim odstavkom 141. člena 
tega zakona, če mu niso priložene priloge iz drugega odstavka 
141. člena tega zakona ali če vsebina teh prilog ni v skladu 
s 142. do 146. členom tega zakona (v nadaljnjem besedilu: 
nepopoln predlog za začetek postopka prisilne poravnave), 
sodišče predlagatelju s sklepom (v nadaljnjem besedilu: sklep 
o dopolnitvi) naloži, da v 15 dneh po prejemu sklepa o dopol-
nitvi ustrezno dopolni nepopoln predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave.

(2) Sklep o dopolnitvi mora sodišče izdati v osmih dneh 
po vložitvi predloga za začetek postopka prisilne poravnave.

(3) Roka za dopolnitev nepopolnega predloga za začetek 
postopka prisilne poravnave iz prvega odstavka tega člena ni 
dovoljeno podaljšati.

(4) Če predlagatelj v roku iz prvega odstavka tega člena 
predloga za začetek postopka prisilne poravnave ne dopolni 
tako, kot mu je bilo naloženo s sklepom o dopolnitvi, mora 
sodišče v osmih dneh po poteku tega roka zavreči predlog za 
začetek postopka prisilne poravnave in izdati sklep o začetku 
stečajnega postopka.

(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena sodišče zavrže 
predlog za prisilno poravnavo, ne da bi hkrati začelo stečajni 
postopek, če dolžnik v roku iz prvega odstavka tega člena ne 
dopolni predloga za začetek postopka prisilne poravnave tako, 
da založi začetni predujem iz petega odstavka 141. člena tega 
zakona.

148. člen
(objava predloga za začetek postopka prisilne poravnave)

(1) Sodišče mora v osmih dneh po vložitvi predloga za za-
četek postopka prisilne poravnave objaviti ta predlog in priloge 
iz drugega odstavka 141. člena tega zakona.

(2) Če je sodišče izdalo sklep o dopolnitvi, mora hkrati 
z objavo po prvem odstavku tega člena objaviti tudi sklep o 
dopolnitvi.

149. člen
(umik predloga za začetek postopka prisilne poravnave)

(1) Če predlagatelj umakne predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave, ko je sodišče izdalo sklep o dopolnitvi ali 
sklep o začetku prisilne poravnave, če ni prej izdalo sklepa o 
dopolnitvi, tak umik nima učinka umika predloga v delu, v ka-
terem vsebuje podrejeni zahtevek, da sodišče začne stečajni 
postopek iz tretjega odstavka 141. člena tega zakona.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora sodišče 
v osmih dneh po prejemu izjave o umiku predloga za začetek 
postopka prisilne poravnave izdati sklep o začetku stečajnega 
postopka, če ni v tretjem in četrtem odstavku tega člena dru-
gače določeno.

(3) Če predlagatelj umakne predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave, ker je zunaj postopka prisilne poravnave 
odpravil vzroke za insolventnost, mora v izjavi o umiku predlo-
ga opisati okoliščine, zaradi katerih je znova postal kratkoroč-
no in dolgoročno plačilno sposoben, in izjavi o umiku priložiti 
dokaze o tem.

(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena mora so-
dišče:

1. če je bil zaradi uvedbe postopka prisilne poravnave 
prekinjen postopek odločanja o upnikovem predlogu za zače-
tek stečajnega postopka po prvem odstavku 152. člena tega 
zakona, v treh delovnih dneh po prejemu izjave o umiku pre-
dloga izjavo s prilogami vročiti upniku, ki je predlagal začetek 

stečajnega postopka, in razpisati narok za začetek stečajnega 
postopka na dan, ki ne sme biti poznejši od enega meseca po 
prejemu izjave o umiku predloga,

2. v drugih primerih v osmih dneh po prejemu izjave o 
umiku predloga ustaviti postopek prisilne poravnave, ne da 
bi izdalo sklep o začetku stečajnega postopka po drugem 
odstavku tega člena.

(5) Če sodišče ustavi postopek prisilne poravnave po 
2. točki četrtega odstavka tega člena, dolžnik dve leti po izdaji 
sklepa o ustavitvi postopka prisilne poravnave ne sme vložiti 
novega predloga za začetek postopka prisilne poravnave.

(6) Če poslovodstvo insolventnega dolžnika ali upniški 
odbor sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala insolven-
tnega dolžnika z novimi denarnimi vložki iz drugega odstavka 
199.a člena tega zakona ali če upniški odbor ali ločitveni upniki 
sprejmejo sklep o povečanju osnovnega kapitala insolventnega 
dolžnika z novimi stvarnimi vložki iz drugega oziroma petega 
odstavka 199.b člena tega zakona, umik predloga za začetek 
postopka prisilne poravnave ni več dovoljen.

Pododdelek 4.2.2: Pravne posledice uvedbe postopka prisilne 
poravnave

150. člen
(nastanek in trajanje pravnih posledic uvedbe postopka 

prisilne poravnave)
Pravne posledice uvedbe postopka prisilne poravnave 

nastanejo z začetkom naslednjega dne po vložitvi predloga 
za prisilno poravnavo in trajajo do konca postopka prisilne 
poravnave.

151. člen
(omejitev dolžnikovih poslov)

(1) Po uvedbi postopka prisilne poravnave sme dolžnik 
opravljati samo redne posle v zvezi z opravljanjem svoje de-
javnosti in poravnavanjem svojih obveznosti iz teh poslov, če 
ni v tretjem odstavku tega člena drugače določeno. Za plačila, 
ki so dovoljena po prejšnjem stavku, veljajo tudi plačila za ob-
veznosti, ki so nastale pred uvedbo postopka zaradi insolven-
tnosti, če je tako plačilo v skladu s prvim odstavkom 34. člena 
tega zakona in za storitve revizorjev, odvetnikov, pooblaščenih 
ocenjevalcev vrednosti podjetja in drugih strokovnjakov v zvezi 
s pripravo popolnega predloga za začetek postopka prisilne 
poravnave ali listin, ki jih je takemu predlogu treba priložiti.

(2) Po uvedbi postopka prisilne poravnave dolžnik ne 
sme:

1. razpolagati s svojim premoženjem, razen v obsegu, po-
trebnem za opravljanje poslov iz prvega odstavka tega člena,

2. najemati posojil ali kreditov,
3. dajati poroštev in avalov ali
4. opravljati poslov ali drugih dejanj, katerih posledica 

je neenakopravno obravnavanje upnikov ali onemogočanje 
izvedbe finančnega prestrukturiranja.

(3) Po začetku postopka prisilne poravnave lahko dolžnik 
poleg poslov iz prvega odstavka tega člena, če dobi soglasje 
sodišča:

1. proda tisto premoženje, ki ga ne potrebuje pri svojem po-
slovanju, če je prodaja tega premoženja v načrtu finančnega pre-
strukturiranja določena kot ukrep finančnega prestrukturiranja,

2. najema posojila ali kredite, vendar največ v skupnem 
znesku likvidnih sredstev, potrebnih za financiranje poslovanja 
iz prvega odstavka tega člena in kritje stroškov postopka pri-
silne poravnave.

(4) Če dolžnik ne dokaže drugače, velja, da je mesečni 
znesek likvidnih sredstev, potrebnih za financiranje poslovanja 
iz prvega odstavka tega člena, enak znesku povprečnih me-
sečnih stroškov iz 6. točke prvega odstavka 142. člena tega 
zakona.

(5) Sodišče odloči o soglasju iz tretjega odstavka tega 
člena na podlagi mnenja upravitelja in upniškega odbora.
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(6) Upravitelj, ki je bil imenovan ob uvedbi postopka pri-
silne poravnave, nadzoruje poslovanje dolžnika po prvem in 
drugem odstavku tega člena. V ta namen mu mora insolventni 
dolžnik dati vse informacije, potrebne za nadzor, in mu omogo-
čiti pregled njegovih poslovnih knjig in dokumentacije.

(7) Na predlog upravitelja lahko sodišče do začetka po-
stopka prisilne poravnave prepove posel ali dejanje, ki bi pome-
nilo kršitev prvega in drugega odstavka tega člena. O predlogu 
iz prejšnjega stavka mora sodišče odločiti v treh delovnih dneh.

(8) Za nagrado upravitelja za nadzor po tem členu se 
smiselno uporabljajo pravila o nadomestilu iz 4. točke drugega 
odstavka 103. člena tega zakona.

151.a člen
(omejitev pristojnosti organa nadzora in skupščine 

insolventnega dolžnika)
(1) Organ nadzora ali skupščina insolventnega dolžnika 

sta ne glede na splošna pravila o pristojnosti organov insolven-
tnega dolžnika pristojna sprejeti samo:

1. sklep o odpoklicu ali razrešitvi člana in imenovanju 
novega člana poslovodstva ali člana organa nadzora insol-
ventnega dolžnika, če za tako odločitev dobi soglasje sodišča,

2. sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe 
finančnega prestrukturiranja iz 191. člena tega zakona,

3. sklep o povečanju osnovnega kapitala z novimi denar-
nimi vložki, če je insolventni dolžnik v načrtu finančnega pre-
strukturiranja kot ukrep finančnega prestrukturiranja predvidel 
povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki,

4. drug sklep, ki je potreben za izvedbo ukrepov finančne-
ga prestrukturiranja, določenih v načrtu finančnega prestruktu-
riranja, če za tako odločitev dobi soglasje sodišča.

(2) Sodišče odloči o soglasju iz 1. in 4. točke prvega od-
stavka tega člena na podlagi mnenja upravitelja in upniškega 
odbora v osmih dneh od prejema zadnjega od obeh mnenj.

(3) Če je prisilna poravnava potrjena, trajajo omejitve 
pristojnosti organa nadzora in skupščine insolventnega dolžni-
ka iz prvega odstavka tega člena, ne glede na 150. člen tega 
zakona, do:

1. če je bila v postopku prisilne poravnave izvedena spre-
memba osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega pre-
strukturiranja: poteka 15 dni po vpisu spremembe osnovnega 
kapitala v sodni register po 199. členu tega zakona,

2. v drugih primerih: pravnomočnosti sklepa o potrditvi 
prisilne poravnave.

152. člen
(prekinitev postopka odločanja o upnikovem predlogu  

za začetek stečajnega postopka)
(1) Če je upnik pred uvedbo postopka prisilne poravnave 

vložil predlog za začetek stečajnega postopka, o katerem so-
dišče do uvedbe postopka prisilne poravnave še ni odločilo, ali 
če je upnik tak predlog vložil po uvedbi in pred koncem postop-
ka prisilne poravnave, sodišče prekine postopek odločanja o 
upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka do konca 
postopka prisilne poravnave.

(2) Upnik iz prvega odstavka tega člena ima položaj stran-
ke v predhodnem postopku prisilne poravnave.

(3) Sodišče nadaljuje postopek odločanja o upnikovem 
predlogu za začetek stečajnega postopka iz prvega odstavka 
tega člena:

1. če predlagatelj postopka prisilne poravnave po vlo-
žitvi upnikovega predloga za začetek stečajnega postopka 
umakne predlog za začetek postopka prisilne poravnave in ni 
pogojev za začetek stečajnega postopka po drugem odstavku 
149. člena tega zakona ali

2. če zavrne dolžnikov predlog za prisilno poravnavo po 
prvem odstavku 179. člena tega zakona.

(4) Če sodišče nadaljuje postopek odločanja o upnikovem 
predlogu za začetek stečajnega postopka po tretjem odstavku 
tega člena, do pravnomočne odločitve o tem predlogu ni dovo-
ljeno ponovno predlagati začetka postopka prisilne poravnave.

(5) Če upravičeni predlagatelj iz drugega odstavka 
139. člena tega zakona vloži predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, 
velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, da je dolžnik insolventen.

(6) Če sodišče v postopku prisilne poravnave izda sklep o 
začetku stečajnega postopka po četrtem odstavku 147. člena, 
drugem odstavku 149. člena, 156. členu, tretjem odstavku 
179. člena, četrtem odstavku 192. člena, drugem odstavku 
198. člena ali prvem odstavku 208. člena tega zakona, velja, da 
je s tem sklepom odločilo tudi o upnikovem predlogu iz prvega 
odstavka tega člena.

(7) Če je prisilna poravnava pravnomočno potrjena, so-
dišče zavrže upnikov predlog iz prvega odstavka tega člena.

Pododdelek 4.2.3: Odločanje o začetku postopka  
prisilne poravnave

153. člen
(odločanje o predlogu za začetek postopka prisilne 

poravnave)
(1) Sodišče odloči o predlogu za začetek postopka prisilne 

poravnave zunaj naroka.
(2) Sodišče izda sklep, s katerim odloči, da se začne 

postopek prisilne poravnave (v nadaljnjem besedilu: sklep o 
začetku postopka prisilne poravnave):

1. če je predlog vložil upravičeni predlagatelj iz drugega 
odstavka 139. člena tega zakona,

2. če ne obstajajo procesne ovire iz 140. člena tega 
zakona,

3. če je vsebina predloga prisilne poravnave v skladu s 
prvim in četrtim odstavkom 141. člena tega zakona,

4. če so predlogu priložene priloge iz drugega odstavka 
141. člena tega zakona in

5. če je vsebina teh prilog v skladu s 142. do 146. členom 
tega zakona.

(3) Sodišče mora s sklepom o začetku postopka prisilne 
poravnave naložiti predlagatelju, da založi predujem za kritje 
stroškov postopka prisilne poravnave, in določiti rok za plačilo 
predujma, ki ne sme biti krajši od osem dni in ne daljši od 15 dni 
od prejema sklepa.

(4) Izrek sklepa o začetku postopka prisilne poravnave 
mora vsebovati:

1. identifikacijske podatke o insolventnem dolžniku,
2. odločitev sodišča o začetku postopka in
3. znesek predujma za stroške postopka prisilne porav-

nave in rok za založitev predujma.
(5) Sodišče zavrže predlog za začetek postopka prisilne 

poravnave:
1. če predloga ni vložil upravičeni predlagatelj iz drugega 

odstavka 139. člena tega zakona ali
2. če obstajajo procesne ovire iz 140. člena tega zakona.
(6) Sodišče mora sklep, s katerim odloči o predlogu za zače-

tek postopka prisilne poravnave, objaviti isti dan, ko ga je izdalo.

154. člen
(rok za odločitev o predlogu za začetek postopka  

prisilne poravnave)
(1) Sodišče mora odločiti o predlogu za začetek postopka 

prisilne poravnave v osmih dneh.
(2) Rok iz prvega odstavka tega člena teče:
1. če je sodišče izdalo sklep o dopolnitvi: od poteka roka 

iz prvega odstavka 147. člena tega zakona,
2. v drugih primerih: od prejema predloga za začetek 

postopka prisilne poravnave.

155. člen
(oklic o začetku postopka prisilne poravnave)

(1) Sodišče o začetku postopka prisilne poravnave ob-
vesti upnike z oklicem (v nadaljnjem besedilu: oklic o začetku 
postopka prisilne poravnave).
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(2) Oklic o začetku postopka prisilne poravnave mora 
vsebovati:

1. podatke o sodišču, ki vodi postopek, in opravilni številki 
zadeve, pod katero se postopek vodi,

2. identifikacijske podatke o insolventnem dolžniku in 
odločitev sodišča, da se nad njim začne postopek prisilne 
poravnave,

3. identifikacijske podatke o upravitelju,
4. poziv upnikom, naj v enem mesecu po objavi oklica 

prijavijo svoje terjatve v postopku prisilne poravnave z vlogo 
v dveh izvodih, in pouk o pravnih posledicah zamude roka za 
prijavo,

5. dan objave oklica.
(3) Sodišče mora oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave objaviti hkrati z objavo sklepa o začetku postopka prisilne 
poravnave.

156. člen
(posledica neplačila predujma za kritje stroškov postopka 

prisilne poravnave)
Če predlagatelj v roku iz tretjega odstavka 153. člena tega 

zakona ne založi predujma za kritje stroškov postopka prisilne 
poravnave, sodišče ustavi postopek prisilne poravnave in izda 
sklep o začetku stečajnega postopka.

Oddelek 4.3: Pravne posledice začetka postopka  
prisilne poravnave

Pododdelek 4.3.1: Splošna pravila o pravnih posledicah 
začetka postopka prisilne poravnave

157. člen
(nastanek pravnih posledic začetka postopka  

prisilne poravnave)
(1) Pravne posledice začetka postopka prisilne poravnave 

nastanejo z začetkom dneva, ko je bil objavljen oklic o začetku 
postopka prisilne poravnave.

(2) Če je sklep o začetku postopka prisilne poravnave na 
podlagi pritožbe razveljavljen, v ponovnem postopku pa je sodi-
šče znova izdalo sklep o začetku postopka prisilne poravnave, 
velja, da so nastale pravne posledice začetka postopka prisilne 
poravnave z dnem, ko je bil objavljen oklic o začetku postopka 
prisilne poravnave na podlagi prvega sklepa o začetku postop-
ka prisilne poravnave.

158. člen
(dovoljena plačila v breme dolžnikovega  

transakcijskega računa)
(1) Upravitelj mora najpozneje naslednji delovni dan po 

začetku postopka prisilne poravnave izvajalce plačilnega pro-
meta, ki vodijo dolžnikove transakcijske račune, obvestiti o 
začetku postopka prisilne poravnave.

(2) V obdobju od začetka postopka prisilne poravnave do 
konca tega postopka sme izvajalec plačilnega prometa, ki vodi 
transakcijski račun insolventnega dolžnika, izvršiti nalog za 
plačilo v breme tega računa samo na podlagi soglasja upravi-
telja, razen če ob njegovi izvršitvi ni vedel za začetek postopka 
prisilne poravnave.

(3) Upravitelj da soglasje iz drugega odstavka tega člena, 
če je plačilo v skladu s 151. členom tega zakona.

(4) Po začetku postopka prisilne poravnave izvajalec pla-
čilnega prometa ne sme izvršiti nobenega plačila v breme tran-
sakcijskega računa insolventnega dolžnika na podlagi sklepa 
o izvršbi ali sklepa o prisilni izterjavi, tudi če do takrat, ko so 
izpolnjeni pogoji za izvršitev tega plačila, določeni v ZIZ ali za-
konu, ki ureja davčni postopek, še ni prejel sklepa izvršilnega 
sodišča ali davčnega organa o prekinitvi postopka izvršbe po 
prvem odstavku 132. člena tega zakona.

(5) Prepoved iz četrtega odstavka tega člena ne velja 
za plačila, katerih izvršitve takrat, ko je izvajalec plačilnega 

prometa prejel obvestilo upravitelja o začetku postopka prisilne 
poravnave, po pravilih, določenih z zakonom, ki ureja plačilne 
storitve ni več mogoče preklicati.

(6) Prepoved iz četrtega odstavka tega člena velja, do-
kler izvajalec plačilnega prometa ne prejme sklepa izvršilnega 
sodišča ali davčnega organa o nadaljevanju postopka izvršbe 
iz 216. člena.

159. člen
(ureditev plačil v breme dolžnikovega transakcijskega računa)

(1) Če insolventni dolžnik ne more razpolagati z dobroi-
metjem na svojem transakcijskem računu po pravilih, določenih 
z zakonom, ki ureja plačilne storitve in zaradi tega ne more 
založiti predujma v skladu s tretjim odstavkom 153. člena tega 
zakona, sodišče na predlog insolventnega dolžnika izvajalcu 
plačilnega prometa s sklepom naloži, da izvrši nalog insolven-
tnega dolžnika za plačilo predujma.

(2) Ne glede na pravila, določena z zakonom, ki ureja pla-
čilne storitve, mora izvajalec plačilnega prometa izvršiti nalog 
insolventnega dolžnika v skladu s sklepom sodišča iz prvega 
odstavka tega člena.

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno upo-
rabljata tudi za druga plačila v breme transakcijskega računa 
insolventnega dolžnika, če so ta plačila nujna za njegovo redno 
poslovanje v skladu s prvim odstavkom 151. člena tega zakona.

Pododdelek 4.3.2: Pravne posledice začetka postopka 
prisilne poravnave za terjatve upnikov

160. člen
(terjatve upnikov, za katere učinkuje začetek postopka 

prisilne poravnave)
(1) Pravne posledice začetka postopka prisilne poravna-

ve, določene v pododdelku 4.3.2 tega zakona, nastanejo za 
vse terjatve upnikov do insolventnega dolžnika, ki so nastale 
do začetka postopka prisilne poravnave, če ni v drugem od-
stavku tega člena ali v pododdelku 4.3.3 tega zakona drugače 
določeno.

(2) Začetek postopka prisilne poravnave ne učinkuje za 
zavarovane in prednostne terjatve ter izločitvene pravice.

161. člen
(pretvorba nedenarnih terjatev v denarne)

(1) Nedenarna terjatev upnika do insolventnega dolžnika 
se z začetkom postopka prisilne poravnave pretvori v denarno 
terjatev po tržni vrednosti ob začetku postopka prisilne porav-
nave.

(2) Tržna vrednost nedenarne terjatve, pretvorjene po 
prvem odstavku tega člena, se določi po cenah na trgu za 
premoženje, ki je predmet nedenarne dajatve, ali za storitve.

162. člen
(pretvorba občasnih dajatvenih terjatev)

Denarne in nedenarne terjatve upnikov do insolventnega 
dolžnika, katerih predmet so občasne dajatve, se z začetkom 
postopka prisilne poravnave pretvorijo v enkratne denarne 
terjatve.

163. člen
(pretvorba terjatev, izraženih v tuji valuti)

Denarne terjatve upnikov do insolventnega dolžnika, ki 
so izražene v tuji valuti, se z začetkom postopka prisilne po-
ravnave pretvorijo v terjatve, izražene v eurih, po tečaju, ki ga 
objavlja ali določa in objavlja Banka Slovenije in ki velja na dan 
začetka postopka prisilne poravnave.

164. člen
(pobot terjatev ob začetku postopka prisilne poravnave)

(1) Če ob začetku postopka prisilne poravnave hkra-
ti obstajata terjatev posameznega upnika do insolventnega 



Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / 17. 2. 2014 / Stran 1253 

dolžnika in nasprotna terjatev insolventnega dolžnika do tega 
upnika, terjatvi z začetkom postopka prisilne poravnave veljata 
za pobotani.

(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za ne-
denarne terjatve in terjatve, ki ob začetku postopka prisilne 
poravnave še niso zapadle.

(3) Za terjatve upnikov in nasprotne terjatve insolventnega 
dolžnika, ki so predmet pobota po drugem odstavku tega člena, 
se smiselno uporabljajo 161. do 163. člen tega zakona.

164.a člen
(posebna pravila za izravnavo kvalificiranih finančnih pogodb)

(1) Niti začetek postopka prisilne poravnave niti potrjena 
prisilna poravnava ne učinkujeta za dogovor o izravnavi in za 
kvalificirano finančno pogodbo, za katero se uporabljajo pravila, 
določena v dogovoru o izravnavi.

(2) Za medsebojne terjatve upnika in insolventnega dol-
žnika na podlagi kvalificirane finančne pogodbe, za katero 
se uporabljajo pravila, določena v dogovoru o izravnavi, ne 
nastanejo pravne posledice, določene v 161. do 164. členu 
tega zakona.

(3) Za kvalificirano finančno pogodbo, za katero se upo-
rabljajo pravila, določena v dogovoru o izravnavi, se ne upora-
bljajo pravila iz pododdelka 4.3.3. tega zakona.

(4) Če po izravnavi medsebojnih pravic in obveznosti v 
skladu s pravili, določenimi v dogovoru o izravnavi, nastane 
neto denarna terjatev druge pogodbene stranke do insolven-
tnega dolžnika, za to terjatev učinkuje potrjena prisilna porav-
nava.

Pododdelek 4.3.3: Posebna pravila za vzajemno neizpolnjene 
dvostranske pogodbe

165. člen
(izjeme za terjatve na podlagi vzajemno neizpolnjene 

dvostranske pogodbe)
(1) Za medsebojne terjatve upnikov in insolventnega dol-

žnika na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe 
z začetkom postopka prisilne poravnave ne nastanejo pravne 
posledice iz pododdelka 4.3.2 tega zakona.

(2) Niti začetek postopka prisilne poravnave niti potrjena 
prisilna poravnava ne učinkujeta za terjatev upnika na podlagi 
vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe, razen če insol-
ventni dolžnik uresniči odstopno pravico v skladu s 166. členom 
tega zakona.

166. člen
(pravica insolventnega dolžnika odstopiti od vzajemno 

neizpolnjene dvostranske pogodbe)
(1) Z začetkom postopka prisilne poravnave pridobi in-

solventni dolžnik pravico odstopiti od vzajemno neizpolnjene 
dvostranske pogodbe.

(2) Insolventni dolžnik lahko odstopno pravico iz prve-
ga odstavka tega člena uresniči v enem mesecu od začetka 
postopka prisilne poravnave, če za njeno uresničitev dobi so-
glasje sodišča.

(3) Izjava o uresničitvi odstopne pravice, dana po pote-
ku obdobja iz drugega odstavka tega člena, nima pravnega 
učinka.

(4) Sodišče da soglasje k uresničitvi odstopne pravice, 
če je njena uresničitev potrebna za izvedbo finančnega pre-
strukturiranja v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja.

(5) Izjava o uresničitvi odstopne pravice začne učinkovati, 
ko postane sklep, s katerim je sodišče dalo soglasje k uresniči-
tvi odstopne pravice, pravnomočen.

(6) Če sodišče zavrne zahtevo insolventnega dolžnika za 
soglasje k uresničitvi odstopne pravice ali če do poteka obdobja 
iz drugega odstavka tega člena ne odloči o soglasju, izjava o 
uresničitvi odstopne pravice nima pravnega učinka.

167. člen
(pravne posledice odstopa od vzajemno neizpolnjene 

dvostranske pogodbe)
(1) Če insolventni dolžnik uresniči odstopno pravico v 

skladu s 166. členom tega zakona, se pogodba razveže z 
dnem, ko postane sklep, s katerim je sodišče dalo soglasje k 
uresničitvi odstopne pravice, pravnomočen.

(2) Če sta insolventni dolžnik in druga pogodbena stranka 
svoje obveznosti na podlagi razvezane pogodbe delno že izpol-
nili, se njuna medsebojna zahtevka za vračilo delne izpolnitve 
pobotata.

(3) Za pobot iz drugega odstavka tega člena se smiselno 
uporablja 164. člen tega zakona.

(4) Če zahtevek druge pogodbene stranke za vračilo 
delne izpolnitve zaradi pobota po drugem odstavku tega člena 
ne preneha v celoti, za terjatev druge pogodbene stranke za 
plačilo te razlike potrjena prisilna poravnava ne učinkuje.

(5) Uresničitev odstopne pravice v skladu s 166. členom 
tega zakona ne posega v pravico druge pogodbene stranke od 
insolventnega dolžnika zahtevati povrnitev škode, ki jo je imela 
zaradi razveze pogodbe zaradi uresničitve odstopne pravice.

(6) Za terjatev druge pogodbene stranke za povrnitev 
škode iz petega odstavka tega člena učinkuje potrjena prisilna 
poravnava.

Oddelek 4.4: Glavni postopek prisilne poravnave

Pododdelek 4.4.1: Razkritje finančnega položaja  
in poslovanja dolžnika

168. člen
(redna poročila insolventnega dolžnika)

(1) Insolventni dolžnik mora za vsak koledarski mesec 
sestaviti poročilo o svojem poslovanju med postopkom prisilne 
poravnave (v nadaljnjem besedilu: redno poročilo insolventne-
ga dolžnika).

(2) Insolventni dolžnik mora poročilu iz prvega odstavka 
tega člena priložiti mesečno bilanco stanja, izkaz poslovnega 
izida in izkaz denarnih tokov.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora insolven-
tni dolžnik prvo poročilo sestaviti za obdobje od bilančnega 
presečnega dne bilance stanja iz prve alineje 1. točke prvega 
odstavka 142. člena tega zakona do zadnjega dne meseca, v 
katerem je bil začet postopek prisilne poravnave.

(4) Insolventni dolžnik mora svoje redno poročilo predložiti 
sodišču in upravitelju v 15 dneh po koncu obdobja, na katero 
se nanaša.

169. člen
(druga pravila o poročilih insolventnega dolžnika)

(1) Za poročila insolventnega dolžnika se smiselno upo-
rabljata 89. in 100. člen tega zakona.

(2) Pri smiselni uporabi določb iz prvega odstavka tega 
člena se namesto pojma »upravitelj« uporablja pojem »insol-
ventni dolžnik«.

(3) Insolventni dolžnik se mora udeležiti seje, na kateri 
upniški odbor obravnava njegovo poročilo.

170. člen
(mnenje upravitelja o poročilih insolventnega dolžnika)

(1) Upravitelj mora o poročilu insolventnega dolžnika dati 
svoje mnenje.

(2) Mnenje iz prvega odstavka tega člena mora upravitelj 
dati:

1. o rednem poročilu insolventnega dolžnika v treh delov-
nih dneh po prejemu poročila,

2. o izrednem poročilu insolventnega dolžnika na seji 
upniškega odbora, ki obravnava to poročilo.
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171. člen
(nadzor upravitelja)

(1) Upravitelj mora nadzorovati poslovanje insolventne-
ga dolžnika in izpolnjevanje njegovih obveznosti, določenih v 
4. poglavju tega zakona.

(2) Insolventni dolžnik mora upravitelju dati vse informa-
cije, potrebne za nadzor po prvem odstavku tega člena, in mu 
omogočiti pregled njegovih poslovnih knjig in dokumentacije.

(3) Če upravitelj pri nadzoru po prvem odstavku tega 
člena ugotovi, da obstaja razlog iz 172. člena tega zakona, 
mora vložiti ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave.

Pododdelek 4.4.2: Ugovor proti vodenju postopka  
prisilne poravnave

172. člen
(razlogi za ugovor proti vodenju postopka prisilne 

poravnave)
Vsak upnik ali upravitelj lahko vloži ugovor, da ni po-

gojev za vodenje postopka prisilne poravnave (v nadaljnjem 
besedilu: ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave):

1. če dolžnik ni insolventen ter lahko v celoti in pravoča-
sno izpolni vse svoje obveznosti,

2. če lahko insolventni dolžnik svoje obveznosti izpolni 
v večjem deležu ali krajših rokih, kot jih ponuja s predlogom 
prisilne poravnave,

3. če je stopnja verjetnosti, da bo izvedba načrta finanč-
nega prestrukturiranja omogočila tako finančno prestrukturira-
nje dolžnika, da bo postal kratkoročno in dolgoročno plačilno 
sposoben, nižja od 50 odstotkov,

4. če je stopnja verjetnosti, da bodo upnikom s potrdi-
tvijo prisilne poravnave, ki jo predlaga dolžnik, zagotovljeni 
ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad 
dolžnikom začet stečajni postopek, nižja od 50 odstotkov ali

5. če insolventni dolžnik ravna v nasprotju s 151. členom, 
151.a členom ali pododdelkom 4.4.1 tega zakona ali če za več 
kot 15 dni zamudi s plačilom plač delavcem do višine minimal-
ne plače ali s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izpla-
čevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem.

173. člen
(roki za ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave)

(1) Ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave je 
treba vložiti v treh mesecih po objavi oklica o začetku postop-
ka prisilne poravnave, če ni v drugem odstavku tega člena ali 
drugem odstavku 174. člena tega zakona drugače določeno.

(2) Če se z ugovorom uveljavlja razlog iz 5. točke 
172. člena tega zakona, je ugovor treba vložiti do poteka 
osmih dni po objavi oklica za oddajo glasov o prisilni porav-
navi.

174. člen
(posebna pravila, če dolžnik spremeni načrt  

finančnega prestrukturiranja)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če 

dolžnik v skladu s pododdelkom 4.4.3 tega zakona spremeni 
načrt finančnega prestrukturiranja.

(2) Ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave, 
s katerim se uveljavlja razlog iz 2., 3. ali 4. točke 172. člena 
tega zakona v zvezi s spremenjenim načrtom finančnega pre-
strukturiranja, je treba vložiti v 15 dneh po objavi spremembe 
načrta finančnega prestrukturiranja.

(3) Če je bil pred objavo spremembe načrta finančnega 
prestrukturiranja vložen ugovor proti vodenju postopka prisil-
ne poravnave, s katerim se uveljavlja razlog iz 2., 3. ali 4. toč-
ke 172. člena tega zakona, mora vlagatelj ugovora v 15 dneh 
po objavi spremembe načrta finančnega prestrukturiranja iz-
javiti, da vztraja pri ugovoru, sicer velja, da je ugovor umaknil.

175. člen
(postopek z ugovorom proti vodenju postopka  

prisilne poravnave)
(1) Če je ugovor proti vodenju postopka prisilne poravna-

ve vložen po poteku roka iz 173. ali 174. člena tega zakona, 
ga sodišče zavrže.

(2) Če je ugovor proti vodenju postopka prisilne poravna-
ve vložen pravočasno, mora sodišče v treh delovnih dneh po 
prejemu ugovora proti vodenju postopka prisilne poravnave:

1. objaviti ugovor in listine, ki so mu predložene,
2. ugovor s prilogami vročiti insolventnemu dolžniku in ga 

opozoriti na pravne posledice iz drugega odstavka 176. člena 
tega zakona ter

3. ugovor s prilogami vročiti upravitelju, če ni vlagatelj 
ugovora.

176. člen
(izjava insolventnega dolžnika o ugovoru proti vodenju 

postopka prisilne poravnave)
(1) Insolventni dolžnik se lahko v osmih dneh po prejemu 

izreče o ugovoru proti vodenju postopka prisilne poravnave.
(2) Če insolventni dolžnik v osmih dneh po prejemu ugo-

vora ne vloži izjave iz prvega odstavka tega člena, velja, in 
nasprotni dokaz ni dovoljen, da obstaja razlog iz 172. člena 
tega zakona, ki se uveljavlja z ugovorom.

(3) Po poteku roka za izjavo iz prvega odstavka tega 
člena insolventni dolžnik ne more navajati novih dejstev in 
predlagati novih dokazov.

177. člen
(narok za obravnavo ugovora proti vodenju postopka  

prisilne poravnave)
(1) Če insolventni dolžnik v roku iz prvega odstavka 

176. člena tega zakona ne vloži izjave o ugovoru proti vodenju 
postopka prisilne poravnave, sodišče odloči o ugovoru zunaj 
naroka.

(2) Če insolventni dolžnik v roku iz prvega odstavka 
176. člena tega zakona vloži izjavo o ugovoru proti vodenju 
postopka prisilne poravnave, mora sodišče v treh delovnih 
dneh po prejemu izjave razpisati in objaviti oklic naroka za 
obravnavo ugovora za dan, ki ne sme biti poznejši od enega 
meseca po vložitvi izjave in ne zgodnejši od 15 dni po objavi 
oklica o naroku.

(3) Če se vlagatelj ugovora proti vodenju postopka prisilne 
poravnave ne udeleži naroka za obravnavo ugovora proti vo-
denju postopka prisilne poravnave, velja, da je umaknil ugovor 
proti vodenju postopka prisilne poravnave.

(4) Če se dolžnik ne udeleži naroka za obravnavo ugo-
vora proti vodenju postopka prisilne poravnave, sodišče opravi 
narok v njegovi odsotnosti.

(5) Na naroku za obravnavo ugovora proti vodenju po-
stopka prisilne poravnave sodišče izvede dokaze o razlogu, ki 
se uveljavlja z ugovorom, in odloči o ugovoru na podlagi izida 
dokazovanja.

178. člen
(rok za odločitev o ugovoru proti vodenju postopka  

prisilne poravnave)
(1) Sodišče mora izdati sklep, s katerim odloči o pravo-

časnem ugovoru proti vodenju postopka prisilne poravnave, v 
osmih dneh.

(2) Rok iz prvega odstavka tega člena teče:
1. če insolventni dolžnik v roku iz prvega odstavka 

176. člena tega zakona ne vloži izjave o ugovoru proti vodenju 
postopka prisilne poravnave: od poteka roka za izjavo,

2. če insolventni dolžnik v roku iz prvega odstavka 
176. člena tega zakona vloži izjavo o ugovoru proti vodenju 
postopka prisilne poravnave: od konca naroka.
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179. člen
(odločanje o ugovoru)

(1) Če se z ugovorom uveljavlja razlog iz 1. točke 
172. člena tega zakona in sodišče presodi, da ta razlog obstaja, 
zavrne dolžnikov predlog za prisilno poravnavo.

(2) Dolžnik dve leti po izdaji sklepa iz prvega odstavka 
tega člena ne sme vložiti novega predloga za začetek postopka 
prisilne poravnave.

(3) Če se z ugovorom uveljavlja razlog iz 2., 3., 4. ali 
5. točke 172. člena tega zakona in sodišče presodi, da ta ra-
zlog obstaja, ustavi postopek prisilne poravnave in izda sklep 
o začetku stečajnega postopka.

(4) Če sodišče presodi, da razlog, ki se uveljavlja z ugo-
vorom, ne obstaja, zavrne ugovor.

Pododdelek 4.4.3: Sprememba načrta finančnega 
prestrukturiranja

180. člen
(vsebina spremembe načrta finančnega prestrukturiranja)

(1) Po začetku postopka prisilne poravnave lahko in-
solventni dolžnik spremeni načrt finančnega prestrukturiranja 
samo tako, da:

1. upnikom ponudi ugodnejše pogoje za plačilo njihovih 
terjatev, kot jih je ponudil s predlogom prisilne poravnave, vklju-
čenim v prejšnji načrt finančnega prestrukturiranja,

2. pri alternativni ponudbi iz prvega odstavka 144. člena 
tega zakona ali ponudbi iz drugega odstavka 144. člena upni-
kom ponudi višje število delnic ali nominalni znesek osnovnega 
vložka, kot ga je ponudil s predlogom prisilne poravnave, vklju-
čenim v prejšnji načrt finančnega prestrukturiranja, ali

3. upnikom da alternativno ponudbo iz prvega odstav-
ka 144. člena tega zakona ali ponudbo iz drugega odstavka 
144. člena tega zakona glede zavarovanih terjatev, če take 
ponudbe ni dal s predlogom prisilne poravnave, vključenim v 
prejšnji načrt finančnega prestrukturiranja.

(2) Sprememba načrta finančnega prestrukturiranja mora 
biti oblikovana kot čistopis spremenjenega načrta finančnega 
prestrukturiranja.

(3) Čistopis spremenjenega načrta finančnega prestruk-
turiranja mora vsebovati:

1. povzetek z opisom vsebine sprememb načrta finanč-
nega prestrukturiranja,

2. sestavine iz 2. do 5. točke 145. člena tega zakona.

181. člen
(poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti  

podjetja o pregledu spremenjenega načrta  
finančnega prestrukturiranja)

(1) Čistopis spremenjenega načrta finančnega prestruk-
turiranja mora pregledati pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
podjetja in o pregledu sestaviti svoje poročilo.

(2) Za poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti 
podjetja o pregledu spremenjenega načrta finančnega pre-
strukturiranja se smiselno uporabljajo 1. in 2. točka, druga in 
tretja alineja 3. točke ter 4. točka drugega odstavka, tretji od-
stavek, 2. točka četrtega odstavka in 2. točka petega odstavka 
146. člena tega zakona.

(3) Če dolžnik spremeni načrt finančnega prestrukturi-
ranja po 1. točki prvega odstavka 180. člena tega zakona, 
mora poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja 
vsebovati tudi pritrdilno ali odklonilno mnenje pooblaščenega 
ocenjevalca o tem, ali so pogoji za plačilo terjatev, ki jih dolžnik 
ponuja upnikom s spremenjenim načrtom finančnega prestruk-
turiranja, ugodnejši.

182. člen
(zahteva za dovolitev spremembe načrta  

finančnega prestrukturiranja)
(1) Za spremembo načrta finančnega prestrukturiranja je 

potrebno dovoljenje sodišča.

(2) Zahteva za dovolitev spremembe načrta finančnega 
prestrukturiranja mora biti vložena v treh mesecih od začetka 
postopka prisilne poravnave.

(3) Zahtevi za dovolitev spremembe načrta finančnega 
prestrukturiranja je treba priložiti:

1. čistopis spremenjenega načrta finančnega prestruk-
turiranja,

2. poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij 
o spremenjenem načrtu finančnega prestrukturiranja, v kate-
rem je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja dal pritrdilno 
mnenje, in

3. v primeru iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 180. člena 
tega zakona:

– zapisnik skupščine insolventnega dolžnika, na kateri 
je bil sprejet sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi 
izvedbe finančnega prestrukturiranja z vsebino, določeno v 
spremenjenem načrtu finančnega prestrukturiranja in skladno 
s 191. členom tega zakona, in

– poziv upnikom za vpis in vplačilo novih delnic z vsebino 
iz 193. člena tega zakona.

(4) Sodišče na zahtevo insolventnega dolžnika, vloženo 
pred potekom roka iz drugega odstavka tega člena, podaljša 
rok za vložitev zahteve za dovolitev spremembe načrta finanč-
nega prestrukturiranja za dva meseca, če s podaljšanjem roka 
soglaša upniški odbor.

(5) Dodatni dvomesečni rok iz četrtega odstavka tega 
člena teče od poteka roka iz drugega odstavka tega člena.

(6) Roka za spremembo načrta finančnega prestruktu-
riranja, ki je bil podaljšan po četrtem odstavku tega člena, ni 
dovoljeno znova podaljšati.

183. člen
(sklep o dopolnitvi nepopolne zahteve za dovolitev 
spremembe načrta finančnega prestrukturiranja)

(1) Če zahtevi za dovolitev spremembe načrta finančnega 
prestrukturiranja niso priložene priloge iz tretjega odstavka 
182. člena tega zakona ali če vsebina teh prilog ni v skladu 
s tretjim odstavkom 180. člena in 181. členom tega zakona 
in v primeru iz 3. točke 182. člena tega zakona tudi s 191. in 
193. členom tega zakona (v nadaljnjem besedilu: nepopolna 
zahteva za dovolitev spremembe načrta finančnega prestruktu-
riranja), sodišče predlagatelju s sklepom o dopolnitvi naloži, da 
v osmih dneh po prejemu sklepa o dopolnitvi ustrezno dopolni 
nepopolno zahtevo za dovolitev spremembe načrta finančnega 
prestrukturiranja.

(2) Sklep o dopolnitvi mora sodišče izdati v osmih dneh 
po vložitvi zahteve za dovolitev spremembe načrta finančnega 
prestrukturiranja.

(3) Roka za dopolnitev nepopolne zahteve za dovolitev 
spremembe načrta finančnega prestrukturiranja iz prvega od-
stavka tega člena ni dovoljeno podaljšati.

184. člen
(odločanje o zahtevi za dovolitev spremembe načrta 

finančnega prestrukturiranja)
(1) Sodišče odloči o zahtevi za dovolitev spremembe 

načrta finančnega prestrukturiranja zunaj naroka.
(2) Sodišče izda sklep, s katerim dovoli spremembo načr-

ta finančnega prestrukturiranja:
1. če je bila zahteva za dovolitev spremembe načrta fi-

nančnega prestrukturiranja vložena v roku iz drugega odstavka 
182. člena tega zakona,

2. če je vsebina spremembe načrta finančnega prestruk-
turiranja v skladu s prvim odstavkom 180. člena tega zakona,

3. če so zahtevi za dovolitev spremembe načrta finanč-
nega prestrukturiranja priložene priloge iz tretjega odstavka 
182. člena tega zakona in

4. če je vsebina teh prilog v skladu s tretjim odstavkom 
180. člena in 181. členom tega zakona in v primeru iz 3. točke 
182. člena tega zakona tudi s 191. in 193. členom tega zakona.
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(3) Sodišče zavrže zahtevo za dovolitev spremembe 
načrta finančnega prestrukturiranja:

1. če je zahteva vložena po poteku roka iz drugega od-
stavka 182. člena tega zakona ali

2. če predlagatelj v roku iz prvega odstavka 183. člena 
tega zakona zahteve za dovolitev spremembe načrta finanč-
nega prestrukturiranja ne dopolni tako, kot mu je bilo naloženo 
s sklepom o dopolnitvi.

(4) Sodišče zavrne zahtevo za dovolitev spremembe na-
črta finančnega prestrukturiranja, če je vsebina te spremembe 
v nasprotju s prvim odstavkom 180. člena tega zakona.

(5) Sodišče mora odločiti o zahtevi za dovolitev spre-
membe načrta finančnega prestrukturiranja v osmih dneh.

(6) Rok iz prvega odstavka tega člena teče:
1. če je sodišče izdalo sklep o dopolnitvi: od poteka roka 

iz prvega odstavka 183. člena tega zakona,
2. v drugih primerih: od prejema zahteve za dovolitev 

spremembe načrta finančnega prestrukturiranja.

185. člen
(objava spremembe načrta finančnega prestrukturiranja)

Če sodišče dovoli spremembo načrta finančnega pre-
strukturiranja, mora naslednji delovni dan po izdaji sklepa 
o dovolitvi spremembe načrta finančnega prestrukturiranja 
objaviti ta sklep in listine iz tretjega odstavka 182. člena tega 
zakona.

185.a člen
(izpolnitev dodatnih pogojev za uspešno finančno 

prestrukturiranje)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 

pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij dal mnenje s pri-
držkom iz petega odstavka 146. člena tega zakona.

(2) Dolžnik mora v treh mesecih po začetku postopka 
prisilne poravnave predložiti poročilo o izpolnitvi dodatnih 
pogojev za uspešno finančno prestrukturiranje iz drugega 
odstavka 145. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: 
poročilo o izpolnitvi dodatnih pogojev).

(3) Poročilu o izpolnitvi dodatnih pogojev je treba pri-
ložiti:

1. pogodbe, sklenjene z imetniki zavarovanih terjatev, s 
katerimi ti soglašajo z ustreznim prestrukturiranjem njihovih 
terjatev in na katerih je overjen njihov podpis,

2. dodatno poročilo pooblaščenega ocenjevalca vredno-
sti podjetij o presoji učinkov teh pogodb za uspešno finančno 
prestrukturiranje dolžnika, s katerim je pooblaščeni ocenjeva-
lec vrednosti podjetij dal pritrdilno mnenje iz četrtega odstavka 
146. člena tega zakona.

(4) Za podaljšanje roka iz drugega odstavka tega člena 
se smiselno uporabljajo četrti do šesti odstavek 182. člena 
tega zakona.

(5) Za postopek z nepopolnim ali prepoznim poročilom o 
izpolnitvi dodatnih pogojev se smiselno uporabljajo 183. člen 
ter tretji, peti in šesti odstavek 184. člena tega zakona.

(6) Sodišče izda sklep o ugotovitvi, da so izpolnjeni do-
datni pogoji za uspešno finančno prestrukturiranje:

1. če je bilo poročilo o izpolnitvi dodatnih pogojev vlože-
no v roku iz drugega odstavka tega člena, in

2. če so mu priložene listine iz tretjega odstavka tega 
člena.

(7) Sodišče izda sklep, s katerim ustavi postopek prisilne 
poravnave in začne stečajni postopek:

1. če dolžnik do poteka roka iz drugega odstavka tega 
člena ne predloži poročila o izpolnitvi dodatnih pogojev ali

2. če v roku iz prvega odstavka 183. člena tega zakona v 
zvezi s petim odstavkom tega člena ne dopolni nepopolnega 
poročila o izpolnitvi dodatnih pogojev, kot mu je bilo naloženo 
s sklepom o dopolnitvi.

Pododdelek 4.4.4: Posebna pravila o spremembi osnovnega 
kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja

186. člen
(uporaba pododdelka 4.4.4)

(1) Sprememba osnovnega kapitala zaradi izvedbe fi-
nančnega prestrukturiranja je:

1. povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vlož-
ki, katerih predmet so terjatve upnikov do insolventnega dol-
žnika, in

2. poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, če se 
v skladu s 199.d členom tega zakona izvede hkrati s poveča-
njem osnovnega kapitala iz 1. točke tega odstavka.

(2) Pododdelek 4.4.4 tega zakona se uporablja za spre-
membo osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega pre-
strukturiranja, če:

1. je bil nad insolventnim dolžnikom, ki je organiziran kot 
delniška družba, začet postopek prisilne poravnave in

2. insolventni dolžnik da ali namerava dati alternativno po-
nudbo iz prvega odstavka 144. člena tega zakona ali ponudbo 
iz drugega odstavka 144. člena tega zakona.

(3) Če je insolventni dolžnik v načrtu finančnega pre-
strukturiranja kot ukrep finančnega prestrukturiranja predvidel 
povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki, se 
za postopek te spremembe osnovnega kapitala smiselno upo-
rabljajo:

1. tretji odstavek 191. člena, prvi do tretji odstavek 
192. člena, 193. člen, 194. člen, 1. do 3. točka prvega od-
stavka 195. člena, prvi odstavek in 1. točka drugega odstavka 
196. člena, 197. člen, drugi odstavek 198. člena, 199. člen 
ter četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek 199.a člena tega 
zakona,

2. če je upravičenec do vpisa upnik, tudi: šesti odstavek 
195. člena in 2. točka drugega odstavka 196. člena tega za-
kona.

187. člen
(smiselna uporaba pododdelka za družbo  

z omejeno odgovornostjo)
(1) Pravila pododdelka 4.4.4 tega zakona o insolventnem 

dolžniku, ki je organiziran kot delniška družba, se smiselno 
uporabljajo tudi za insolventnega dolžnika, ki je organiziran kot 
družba z omejeno odgovornostjo.

(2) Pri smiselni uporabi pravil iz prvega odstavka tega 
člena se namesto:

1. pojmov »število delnic« in »nominalni ali pripadajoči 
znesek delnice« uporablja pojem »nominalni znesek osnov-
nega vložka«,

2. pojma »statut« uporablja pojem »družbena pogodba«.

188. člen
(uporaba pravil ZGD-1 o spremembi osnovnega kapitala)

(1) Za spremembo osnovnega kapitala insolventnega 
dolžnika zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja se upora-
bljajo pravila ZGD-1 o spremembi osnovnega kapitala delniške 
družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo, če ni v pododdelku 
4.4.4 tega zakona drugače določeno.

(2) Za povečanje osnovnega kapitala insolventnega dol-
žnika zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja se ne upora-
blja 334. člen ZGD-1.

189. člen
(sklic skupščine)

Ne glede na prvi odstavek 297. člena ZGD-1 je treba 
skupščino, ki bo odločala o spremembi osnovnega kapitala 
zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja, sklicati vsaj 15 dni 
pred dnem zasedanja skupščine.
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190. člen
(terjatev upnikov, ki so lahko predmet stvarnega vložka  

pri povečanju osnovnega kapitala zaradi izvedbe  
finančnega prestrukturiranja)

(1) Predmet stvarnega vložka pri povečanju osnovnega 
kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja je lahko 
vsaka navadna terjatev upnika do insolventnega dolžnika, ki 
je vključena v seznam iz 3. točke prvega odstavka 142. člena 
tega zakona, ne glede na to, ali je bila prijavljena v postopku 
prisilne poravnave.

(2) Če da insolventni dolžnik ponudbo iz 2. točke prvega 
odstavka 144. člena tega zakona tudi upnikom, ki so imetniki 
podrejenih terjatev, je lahko predmet stvarnega vložka pri pove-
čanju osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestruk-
turiranja tudi vsaka podrejena terjatev upnika do insolventnega 
dolžnika, ki je vključena v seznam iz 4. točke prvega odstavka 
142. člena tega zakona, ne glede na to, ali je bila prijavljena v 
postopku prisilne poravnave.

(3) Če da insolventni dolžnik ponudbo iz 2. točke prvega 
odstavka 144. člena tega zakona tudi upnikom, ki so imetniki 
zavarovanih terjatev, je lahko predmet stvarnega vložka pri 
povečanju osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega pre-
strukturiranja tudi vsaka zavarovana terjatev upnika do insol-
ventnega dolžnika, ki je vključena v seznam iz 5. točke prvega 
odstavka 142. člena tega zakona, ne glede na to, ali je bila 
prijavljena v postopku prisilne poravnave.

(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena kot 
stvarni vložek ni dovoljeno prenesti terjatve upnika, ki ima v 
razmerju do insolventnega dolžnika:

1. položaj povezane družbe po 527. členu ZGD-1, razen 
če ima položaj nadrejene družbe, ali

2. položaj ožje povezane osebe.

191. člen
(sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe 

finančnega prestrukturiranja)
(1) Sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe 

finančnega prestrukturiranja mora vsebovati odločitev:
1. da se osnovni kapital poveča z novimi stvarnimi vložki,
2. da so predmet stvarnih vložkov:
– navadne terjatve upnikov, navedene v seznamu iz 

3. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona,
– če da insolventni dolžnik ponudbo iz 2. točke prvega 

odstavka 144. člena tega zakona tudi upnikom, ki so imetniki 
podrejenih terjatev: tudi podrejene terjatve upnikov, navedene 
v seznamu iz 4. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona,

– če da insolventni dolžnik ponudbo iz 2. točke prvega od-
stavka 144. člena tega zakona tudi upnikom, ki so imetniki za-
varovanih terjatev: tudi zavarovane terjatve upnikov, navedene 
v seznamu iz 5. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona,

3. o vsebini pravic iz delnic, ki bodo izdane zaradi izvedbe 
povečanja osnovnega kapitala (v nadaljnjem besedilu: nove 
delnice),

4. o pripadajočem znesku novih delnic in emisijski ceni 
novih delnic, izraženi kot denarni znesek terjatve za eno novo 
delnico,

5. da se zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala 
izda število novih delnic, ki je enako številu delnic, ki jih bodo 
upniki vpisali in vplačali s prenosom svojih terjatev iz 2. točke 
tega odstavka na dolžnika,

6. da se osnovni kapital poveča za znesek, ki je enak 
številu novih delnic iz 5. točke tega odstavka, pomnoženemu z 
nominalnim ali pripadajočim zneskom teh delnic,

7. o najnižjem skupnem znesku navadnih oziroma zava-
rovanih terjatev iz 3. točke sedmega odstavka 144. člena tega 
zakona, ki jih morajo upniki prenesti na dolžnika kot stvarni vlo-
žek, da bi bilo mogoče uspešno uresničiti dolžnikovo finančno 
prestrukturiranje,

8. da sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo prisilna 
poravnava pravnomočno potrjena.

(2) Če v primeru iz 1. točke drugega odstavka 199.d člena 
tega zakona s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapi-
tala ni mogoče pokriti celotne nepokrite izgube, in če te izgube 
tudi ni mogoče pokriti v breme morebitnih podrejenih terjatev 
(v nadaljnjem besedilu: preostala nepokrita izguba), mora biti 
emisijska cena za stvarni vložek, katerega predmet je navadna 
terjatev, najmanj enaka znesku, ki se izračuna tako:

1. od vsote vseh navadnih terjatev, navedenih v seznamu 
iz 3. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona, se odšteje 
preostala nepokrita izguba,

2. vsota vseh navadnih terjatev, navedenih v seznamu 
iz 3. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona, se deli z 
razliko iz 1. točke tega odstavka,

3. izid iz 2. točke tega odstavka se pomnoži s pripadajo-
čim zneskom nove delnice.

(3) V primeru iz drugega odstavka 199.d člena tega za-
kona mora sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi iz-
vedbe finančnega prestrukturiranja vsebovati tudi odločitev o 
hkratnem poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala.

192. člen
(rok za sprejetje sklepa o spremembi osnovnega kapitala 

zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je al-

ternativna ponudba iz prvega odstavka 144. člena tega zakona 
ali ponudba iz drugega odstavka 144. člena tega zakona vklju-
čena v načrt finančnega prestrukturiranja, na podlagi katerega 
je sodišče izdalo sklep o začetku postopka prisilne poravnave.

(2) Skupščina insolventnega dolžnika mora sprejeti sklep o 
spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega pre-
strukturiranja z vsebino, določeno v načrtu finančnega prestruk-
turiranja, v treh mesecih po začetku postopka prisilne poravnave.

(3) Insolventni dolžnik mora v treh delovnih dneh po spre-
jetju sklepa o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe 
finančnega prestrukturiranja sodišče obvestiti o sprejetju tega 
sklepa in obvestilu priložiti:

1. odpravek notarskega zapisnika skupščine, na kateri je 
bil sprejet ta sklep, in

2. poziv upnikom za vpis in vplačilo delnic z vsebino iz 
193. člena tega zakona.

(4) Sodišče ustavi postopek prisilne poravnave in izda 
sklep o začetku stečajnega postopka:

1. če:
– skupščina insolventnega dolžnika v roku iz drugega od-

stavka tega člena ne sprejme sklepa o spremembi osnovnega 
kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja z vsebino, 
določeno v načrtu finančnega prestrukturiranja in skladno s 
191. členom tega zakona, ali

– insolventni dolžnik v treh delovnih dneh po sprejetju 
sklepa o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe fi-
nančnega prestrukturiranja sodišču ne predloži listin iz tretjega 
odstavka tega člena in

2. če:
– niti upniški odbor v roku iz 2. točke četrtega odstav-

ka 199.b člena tega zakona ne sprejme sklepa o povečanju 
osnovnega kapitala insolventnega dolžnika z novimi stvarnimi 
vložki iz drugega odstavka 199.b člena tega zakona,

– niti ločitveni upniki v roku iz prvega stavka petega 
odstavka 199.b člena tega zakona ne sprejmejo sklepa o po-
večanju osnovnega kapitala insolventnega dolžnika z novimi 
stvarnimi vložki iz petega odstavka 199.b člena tega zakona.

(5) Sodišče mora v treh delovnih dneh po nastanku okoli-
ščin iz 1. točke četrtega odstavka tega člena o teh okoliščinah 
obvestiti upniški odbor.

193. člen
(poziv upnikom za vpis in vplačilo novih delnic)

(1) Poziv upnikom za vpis in vplačilo novih delnic mora 
vključevati:

1. vsebino sklepa skupščine insolventnega dolžnika o 
spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega pre-
strukturiranja,
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2. vsebino izjave upnika o vpisu in vplačilu novih delnic s 
prenosom svoje terjatve na insolventnega dolžnika s sestavi-
nami, določenimi v 195. členu tega zakona,

3. rok za vpis in vplačilo novih delnic v skladu z drugim 
odstavkom tega člena,

4. opozorilo upnikom, da morajo do poteka roka za vpis 
in vplačilo novih delnic izjavo o vpisu in vplačilu novih delnic 
v dveh izvodih namesto insolventnemu dolžniku predložiti so-
dišču s podatki o naslovu sodišča, na katero je treba poslati 
izjavo.

(2) Rok za vpis in vplačilo novih delnic je en mesec od 
objave poziva po 194. členu tega zakona.

(3) Poziv upnikom za vpis in vplačilo novih delnic ne velja 
za ponudbo teh delnic javnosti po zakonu, ki ureja trg finančnih 
instrumentov.

194. člen
(objava poziva upnikom za vpis in vplačilo novih delnic)

Sodišče mora objaviti poziv upnikom za vpis in vplačilo 
novih delnic:

1. če je poziv priložen zahtevi za spremembo načrta 
finančnega prestrukturiranja: v roku iz 185. člena tega zakona,

2. če je poziv priložen obvestilu iz tretjega odstavka 
192. člena tega zakona: v treh delovnih dneh po prejemu tega 
obvestila.

195. člen
(izjava upnika o vpisu in vplačilu novih delnic)

(1) Izjava upnika o vpisu in vplačilu novih delnic mora 
vsebovati:

1. identifikacijske podatke o upniku,
2. sodišče in opravilno številko zadeve, pod katero sodi-

šče vodi postopek prisilne poravnave,
3. identifikacijske podatke o dolžniku,
4. upnikovo izjavo, da na insolventnega dolžnika prenaša 

svoje terjatve, in s tem vpisuje in vplačuje nove delnice v skladu 
s sklepom insolventnega dolžnika o spremembi osnovnega ka-
pitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja pod odložnim 
pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena,

5. skupni znesek terjatev, ki so predmet izjave iz 4. točke 
tega odstavka,

6. podatek o tem, ali so terjatve, ki so predmet izjave iz 
4. točke tega odstavka, navadne, zavarovane ali podrejene, in

7. če je upnik svojo terjatev prijavil v postopku prisilne po-
ravnave: tudi upnikovo izjavo, da glasuje za prisilno poravnavo.

(2) Če so predmet stvarnega vložka upnika poleg njego-
vih navadnih terjatev tudi zavarovane ali podrejene terjatve, 
mora za vsako vrsto teh terjatev dati posebno izjavo o vpisu in 
vplačilu novih delnic.

(3) Upnikova izjava, ki ni v skladu s prvim odstavkom tega 
člena, nima pravnega učinka vpisa in vplačila novih delnic.

(4) Če je predmet stvarnega vložka upnika terjatev, ki je 
zavarovana s hipoteko, mora biti njegovi izjavi o vpisu in vplači-
lu novih delnic priloženo notarsko overjeno zemljiškoknjižno do-
volilo za izbris te hipoteke, sicer izjava nima pravnega učinka.

(5) Četrti odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi, 
če je terjatev zavarovana z zastavno pravico, vpisano v central-
nem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

(6) Če je upnik vpisal in vplačal nove delnice v skladu s 
prvim do petim odstavkom tega člena:

1. mu ni treba oddati posebne glasovnice o glasovanju za 
prisilno poravnavo,

2. svoje izjave iz 7. točke prvega odstavka tega člena ne 
more preklicati in njegova glasovnica, s katero glasuje proti 
prisilni poravnavi, nima pravnega učinka.

196. člen
(postopek z izjavo upnika o vpisu in vplačilu novih delnic)

(1) Upnik mora do poteka roka iz drugega odstavka 
193. člena tega zakona izjavo o vpisu in vplačilu novih delnic v 
dveh izvodih predložiti sodišču.

(2) Velja, da je upnik s predložitvijo izjave o vpisu in vpla-
čilu novih delnic po prvem odstavku tega člena:

1. to izjavo dal insolventnemu dolžniku in
2. oddal glasovnico o glasovanju za prisilno poravnavo, 

razen če upnik terjatve, ki je predmet te izjave, ni pravočasno 
prijavil v postopku prisilne poravnave.

197. člen
(poročilo upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic)
(1) Upravitelj mora sodišču in insolventnemu dolžniku 

predložiti poročilo o vpisu in vplačilu novih delnic (v nadaljnjem 
besedilu: poročilo upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic) 
hkrati s svojim poročilom o izidu glasovanja o sprejetju prisilne 
poravnave iz 206. člena tega zakona.

(2) Poročilo upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic 
mora vsebovati:

1. za vsakega upnika, ki je vpisal in vplačal delnice:
– identifikacijske podatke o upniku,
– skupni znesek navadnih ter morebitnih zavarovanih 

ali podrejenih terjatev, ki so predmet njegove izjave o vpisu in 
vplačilu delnic,

– število novih delnic, ki pripadajo upniku,
2. skupni znesek terjatev, ločeno za navadne ter morebi-

tne zavarovane ali podrejene terjatve, ki so jih upniki prenesli 
na dolžnika z izjavami o vpisu in vplačilu novih delnic,

3. izjavo upravitelja, ali je postopek vpisa in vplačila novih 
delnic uspešen,

4. če je postopek vpisa in vplačila novih delnic uspešen:
– skupno število novih delnic, ki se izdajo zaradi izvedbe 

povečanja osnovnega kapitala, in
– znesek povečanja osnovnega kapitala.
(3) Sodišče mora poročilo upravitelja o vpisu in vplačilu 

novih delnic objaviti v treh delovnih dneh po prejemu.

198. člen
(pravne posledice neuspešnega postopka vpisa  

in vplačila novih delnic)
(1) Postopek vpisa in vplačila novih delnic je neuspešen, 

če je skupni znesek navadnih ali zavarovanih terjatev, ki so 
jih upniki v roku iz drugega odstavka 193. člena tega zakona 
z izjavami o vpisu in vplačilu novih delnic prenesli kot stvarni 
vložek, nižji od skupnega zneska, ki je po prvi alineji 3. točke 
sedmega odstavka 144. člena tega zakona določen v načrtu 
finančnega prestrukturiranja.

(2) Če je postopek vpisa in vplačila novih delnic neuspe-
šen, mora sodišče v treh delovnih dneh po prejemu poročila 
upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic ustaviti postopek pri-
silne poravnave in izdati sklep o začetku stečajnega postopka.

199. člen
(vpis spremembe osnovnega kapitala v sodni register)

(1) Če je prisilna poravnava pravnomočno potrjena, z 
dnem, v katerem postane sklep sodišča o potrditvi prisilne 
poravnave pravnomočen, velja, da:

1. so nove delnice vplačane,
2. je upnik, ki je vpisal in vplačal nove delnice, na insol-

ventnega dolžnika prenesel tudi celoten znesek obresti od 
zneska terjatve, ki je predmet stvarnega vložka, ki so se natekle 
do pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave, tudi 
če niso bile vključene v znesek te terjatve, naveden v seznamu 
iz 3., 4. ali 5. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona,

3. če se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi 
pokrivanja nepokrite izgube dotedanji osnovni kapital zmanjša 
na 0, so dotedanje delnice razveljavljene, in

4. je osnovni kapital spremenjen.
(2) Insolventni dolžnik mora vložiti predlog za vpis spre-

membe osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega pre-
strukturiranja in s tem povezane spremembe statuta v sodni 
register v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne 
poravnave.
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(3) Predlogu za vpis iz drugega odstavka tega člena je 
treba priložiti:

1. overjen prepis notarskega zapisnika zasedanja skup-
ščine, na katerem je bil sprejet sklep o spremembi osnovnega 
kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja,

2. sklep o potrditvi prisilne poravnave s potrdilom o prav-
nomočnosti,

3. poročilo upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic.
(4) Če insolventni dolžnik v roku iz drugega odstavka tega 

člena ne vloži predloga za vpis spremembe osnovnega kapitala 
zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja in s tem povezane 
spremembe statuta v sodni register, lahko tak predlog vloži 
vsak upnik, ki je vpisal in vplačal nove delnice.

(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena izdela čisto-
pis statuta družbe notar ob upoštevanju sprememb, ki izhajajo 
iz listin iz tretjega odstavka tega člena.

(6) Insolventni dolžnik mora v 15 dneh po vpisu spremem-
be osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturi-
ranja in s tem povezane spremembe statuta v sodni register v 
skladu z ZNVP vložiti:

1. nalog za izdajo novih delnic zaradi izvedbe povečanja 
osnovnega kapitala in

2. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena tudi 
nalog za izbris razveljavljenih delnic.

(7) Če insolventni dolžnik v roku iz šestega odstavka tega 
člena ne vloži naloga v skladu z ZNVP, lahko tak nalog vloži 
vsak upnik, ki je vpisal in vplačal nove delnice.

199.a člen
(posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala  

z novimi denarnimi vložki)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo tudi, 

če ni izpolnjen pogoj iz 2. točke drugega odstavka 186. člena 
tega zakona.

(2) Ne glede na prvi odstavek 333. člena ZGD-1 lahko v 
petih mesecih po začetku postopka prisilne poravnave sklep o 
povečanju osnovnega kapitala insolventnega dolžnika z novimi 
vložki sprejme:

1. poslovodstvo insolventnega dolžnika, če je insolventni 
dolžnik v načrtu finančnega prestrukturiranja kot ukrep finanč-
nega prestrukturiranja predvidel povečanje osnovnega kapitala 
z novimi denarnimi vložki, ali

2. upniški odbor.
(3) Upniški odbor lahko sklep iz drugega odstavka tega 

člena sprejme tudi, če insolventni dolžnik v načrtu finančne-
ga prestrukturiranja kot ukrep finančnega prestrukturiranja ni 
predvidel povečanja osnovnega kapitala z novimi denarnimi 
vložki. Če sta sklep iz drugega odstavka tega člena sprejela 
tako poslovodstvo insolventnega dolžnika kot upniški odbor, 
se postopek povečanja osnovnega kapitala izvede na podlagi 
sklepa, ki ga je sprejel upniški odbor.

(4) Sklep iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati 
odločitev:

1. o emisijskem znesku, ki se vplača za eno delnico in ki 
je lahko nižji od emisijskega zneska, ki je predmet morebitnega 
alternativnega predloga prisilne poravnave s pretvorbo terjatev 
v deleže,

2. o tem, da ima pravico do vpisa in vplačila novih delnic 
(v nadaljnjem besedilu: upravičenec do vpisa delnic):

– vsak upnik čigar terjatve so vključene v seznama iz 3. in 
4. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona, in

– vsaka oseba, ki ima na dan sprejetja sklepa položaj 
delničarja insolventnega dolžnika,

3. o številki fiduciarnega denarnega računa upravitelja, v 
dobro katerega je treba vplačati vpisane delnice,

4. najnižji skupni znesek povečanja osnovnega kapitala, 
da bi bil postopek vpisa in vplačila novih delnic uspešen, ki 
mora biti določen najmanj v obsegu, potrebnem za zagotovitev 
dolžnikove kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti ob 
upoštevanju preostalih ukrepov finančnega prestrukturiranja, 
določenih v načrtu finančnega prestrukturiranja,

5. da se osnovni kapital poveča za znesek, ki je enak 
številu vpisanih in vplačanih novih delnic, pomnoženim z no-
minalnim ali pripadajočim zneskom teh delnic,

6. da sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo prisilna 
poravnava pravnomočno potrjena.

(5) Sklep iz drugega odstavka tega člena lahko določa 
tudi, da so upravičenec do vpisa delnic poleg ali namesto oseb 
iz četrtega odstavka tega člena tudi druge osebe. Če sklep 
vsebuje odločitev iz prejšnjega stavka, mora v zvezi z vsako 
osebo iz prejšnjega stavka vsebovati tudi:

1. osebno ime in naslov ali firmo in sedež,
2. število delnic, ki jih ima pravico vpisati in vplačati.
(6) Ne glede na prvi odstavek 372. člena ZGD-1 mora 

poslovodstvo insolventnega dolžnika ali upniški odbor v prime-
ru iz drugega odstavka 199.d člena tega zakona s sklepom iz 
drugega odstavka tega člena odločiti tudi o poenostavljenem 
zmanjšanju osnovnega kapitala.

(7) Upravičenec do vpisa delnic vplača nove delnice tako, 
da do poteka roka za vpis in vplačilo novih delnic v dobro fidu-
ciarnega denarnega računa upravitelja nakaže denarni znesek 
v višini emisijskega zneska iz 1. točke četrtega odstavka tega 
člena, pomnožen s številom vpisanih novih delnic. Vplačilo 
učinkuje kot vplačilo novih delnic insolventnemu dolžniku pod 
odložnim pogojem, da je prisilna poravnava pravnomočno po-
trjena.

(8) Postopek vpisa in vplačila novih delnic iz drugega 
odstavka tega člena je neuspešen, če v roku za vpis in vplačilo 
novih delnic upravičenci do vpisa delnic niso vpisali in vplačali 
najmanjšega števila delnic iz 4. točke četrtega odstavka tega 
člena.

(9) Za postopek spremembe osnovnega kapitala iz dru-
gega in šestega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo:

1. prvi do tretji odstavek 192. člena, 193. člen, 194. člen, 
1. do 3. točka prvega odstavka 195. člena, prvi odstavek in 
1. točka drugega odstavka 196. člena, 197. člen, drugi odsta-
vek 198. člen in 199. člen tega zakona,

2. če je upravičenec do vpisa upnik tudi: šesti odstavek 
195. člena in 2. točka drugega odstavka 196. člena tega za-
kona.

(10) Pri smiselni uporabi pravil iz devetega odstavka tega 
člena se:

1. besedilo »skupščina insolventnega dolžnika« nado-
mesti z besedilom »poslovodstvo insolventnega dolžnika ali 
upniški odbor«,

2. beseda »upnik« nadomesti z besedo »upravičenec do 
vpisa delnic«,

3. besedilo »s prenosom svojih terjatev« nadomesti z be-
sedilom »z vplačilom emisijskega zneska v dobro fiduciarnega 
denarnega računa upravitelja«.

(11) Če je insolventni dolžnik v načrtu finančnega pre-
strukturiranja kot ukrep finančnega prestrukturiranja predvidel 
povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki in niti 
poslovodstvo insolventnega dolžnika niti upniški odbor v petih 
mesecih po začetku postopka prisilne poravnave ne sprejme 
sklepa iz drugega odstavka tega člena ali v roku iz tretjega 
odstavka 192. člena tega zakona sodišču ne predloži listin iz 
tretjega odstavka 192. člena tega zakona, sodišče ustavi po-
stopek prisilne poravnave in izda sklep o začetku stečajnega 
postopka.

(12) Upravitelj mora v treh delovnih dneh po dnevu, ko 
ga sodišče obvesti, da je pravnomočno odločeno o ustavitvi 
postopka prisilne poravnave, zavrnitvi predloga za prisilno po-
ravnavo ali potrditvi prisilne poravnave:

1. če je bil postopek prisilne poravnave pravnomočno 
ustavljen ali predlog za prisilno poravnavo pravnomočno za-
vrnjen: vrniti vplačane zneske osebam, ki so vplačale nove 
delnice po sedmem odstavku tega člena,

2. če je prisilna poravnava pravnomočno potrjena: insol-
ventnemu dolžniku prenesti vplačila za nove delnice, ki jih je 
prejel po sedmem odstavku tega člena.
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199.b člen
(posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala  

z novimi stvarnimi vložki)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo tudi, 

če ni izpolnjen pogoj iz 2. točke drugega odstavka 186. člena 
tega zakona.

(2) Ne glede na prvi odstavek 333. člena ZGD-1 lahko po 
začetku postopka prisilne poravnave sklep o povečanju osnov-
nega kapitala insolventnega dolžnika z novimi stvarnimi vložki, 
katerih predmet so terjatve upnikov do insolventnega dolžnika, 
sprejme upniški odbor.

(3) S sklepom iz drugega odstavka tega člena mora biti 
dana tudi možnost kot stvarni vložek vložiti zavarovano terjatev 
po razmerju enota terjatve za eno delnico, ki je za 25 odstotkov 
ugodnejše od razmerja za navadne terjatve.

(4) Sklep iz drugega odstavka tega člena mora upniški 
odbor sprejeti v petih mesecih po začetku postopka prisilne 
poravnave.

(5) Če upniški odbor v roku iz četrtega odstavka tega 
člena ne sprejme sklepa iz drugega odstavka tega člena, lahko 
tak sklep sprejmejo ločitveni upniki v 15 dneh po poteku roka 
iz četrtega odstavka tega člena. Sklep iz prejšnjega stavka je 
sprejet, če zanj glasujejo ločitveni upniki, ki so skupaj imetniki 
priznanih ali verjetno izkazanih zavarovanih terjatev, katerih 
višina presega polovico vsote vseh priznanih ali verjetno izka-
zanih zavarovanih terjatev.

(6) Ne glede na prvi odstavek 372. člena ZGD-1 mora v 
primeru iz drugega odstavka 199.d člena tega zakona upniški 
odbor s sklepom iz drugega odstavka tega člena ali ločitveni 
upniki s sklepom iz petega odstavka tega člena odločiti tudi o 
poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala.

 (7) Za postopek spremembe osnovnega kapitala iz dru-
gega, petega in šestega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo 190. člen, 191. člen, tretji odstavek 192. člena in 
193. do 199. člen tega zakona.

(8) Pri smiselni uporabi pravil iz sedmega odstavka tega 
člena se besedilo »insolventni dolžnik« ali »skupščina insol-
ventnega dolžnika« nadomesti z besedilom »upniški odbor« 
oziroma »ločitveni upniki«.

(9) Če sta sklep iz drugega odstavka tega člena sprejela 
tako insolventni dolžnik kot upniški odbor oziroma ločitveni 
upniki, se postopek povečanja osnovnega kapitala izvede na 
podlagi sklepa, ki ga je sprejel upniški odbor oziroma ločitveni 
upniki.

199.c člen
(prenos vodenja poslov insolventnega dolžnika  

na vplačnika novih delnic)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo:
1. če je insolventni dolžnik sprejel sklep o povečanju 

osnovnega kapitala insolventnega dolžnika z novimi denarnimi 
vložki iz tretjega odstavka 186. člena tega zakona ali z novimi 
stvarnimi vložki iz prvega odstavka 191. člena tega zakona, ali

2. če je poslovodstvo insolventnega dolžnika ali upniški 
odbor sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala insolven-
tnega dolžnika z novimi denarnimi vložki iz drugega odstavka 
199.a člena tega zakona, ali

3. če je upniški odbor sprejel sklep o povečanju osnovne-
ga kapitala insolventnega dolžnika z novimi stvarnimi vložki iz 
drugega odstavka 199.b člena tega zakona, ali

4. če so ločitveni upniki sprejeli sklep o povečanju osnov-
nega kapitala insolventnega dolžnika z novimi stvarnimi vložki 
iz petega odstavka 199.b člena tega zakona.

(2) Vsak upnik ali oseba iz petega odstavka 199.a člena 
tega zakona, ki je vpisala in vplačala nove delnice z novimi 
denarnimi vložki po 199.a členu tega zakona, ali upnik, ki je 
vpisal in vplačal nove delnice s prenosom svojih terjatev po 
199.b členu tega zakona (v nadaljnjem besedilu: vplačnik novih 
delnic), lahko do poteka roka za vpis in vplačilo novih delnic 
iz drugega odstavka 193. člena tega zakona zahteva, da ga 
sodišče pooblasti za vodenje poslov insolventnega dolžnika.

(3) Sodišče mora v 15 dneh po prejemu zahteve iz dru-
gega odstavka tega člena izdati sklep, s katerim odloči, da se 
upravičenje za vodenje poslov insolventnega dolžnika prenese 
na vplačnika novih delnic.

(4) Če zahtevo iz drugega odstavka tega člena vloži več 
vplačnikov novih delnic in se ti sporazumejo o skupnem vode-
nju poslov, sodišče upravičenje za vodenje poslov insolventne-
ga dolžnika prenese na vse vplačnike.

(5) Če zahtevo iz drugega odstavka tega člena vloži več 
vplačnikov novih delnic in se ti ne sporazumejo o skupnem 
vodenju poslov, sodišče prenese upravičenje za vodenje poslov 
insolventnega dolžnika na tistega med njimi, ki pristane, da 
insolventnemu dolžniku odobri posojilo za financiranje tekočih 
poslov v času trajanja prisilne poravnave in se hkrati za primer, 
če bo nad insolventnim dolžnikom začet stečajni postopek, 
odpove pravici zahtevati povrnitev posojila po pravilih o stro-
ških stečajnega postopka iz drugega odstavka 289. člena tega 
zakona.

(6) Če je na odobritev posojila pod pogoji iz petega od-
stavka tega člena pristalo več vplačnikov, ali če nihče med njimi 
ni pristal na odobritev takega posojila, sodišče prenese upravi-
čenje za vodenje poslov insolventnega dolžnika na tistega med 
njimi, ki je vplačal najvišji denarni vložek. Če nihče med njimi 
ni vplačal denarnega vložka, sodišče prenese upravičenje za 
vodenje poslov insolventnega dolžnika na tistega med njimi, ki 
je kot stvarni vložek prenesel najvišji skupni znesek terjatev. Pri 
izračunu po prejšnjem stavku se nominalni znesek terjatve, ki 
je predmet stvarnega vložka, pomnoži s količnikom iz 1. točke 
drugega odstavka 201. člena tega zakona.

(7) Pritožbo proti sklepu iz tretjega odstavka tega člena 
lahko vloži samo vplačnik novih delnic, ki je vložil zahtevo iz 
drugega odstavka tega člena.

(8) Z izdajo sklepa iz tretjega odstavka tega člena, vplač-
nik, na katerega je sodišče preneslo upravičenje za vodenje, 
pridobi upravičenje odpoklicati ali razrešiti sedanje člane in 
imenovati nove člane poslovodstva in organa nadzora insol-
ventnega dolžnika, ne da bi za to odločitev potreboval soglasje 
sodišča iz 1. točke prvega odstavka 151.a člena tega zakona.

(9) Če je prisilna poravnava pravnomočno potrjena mo-
rata poslovodstvo in organ nadzora dolžnika v 15 dneh po 
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave objaviti 
sklic skupščine, ki naj odloči o potrditvi mandata sedanjim 
ali odpoklicu sedanjih in imenovanju novih članov organov 
vodenja in nadzora družbe, o imenovanju katerih je pristojna 
odločati skupščina dolžnika, za dan, ki ne sme biti pozneje kot 
en mesec po objavi sklica skupščine. Ne glede na prvi odstavek 
275. člena ZGD-1 je za sprejetje sklepa iz prejšnjega stavka 
potreba večina oddanih glasov delničarjev.

(10) Če poslovodstvo in organ nadzora dolžnika v roku 
iz devetega odstavka tega člena ne objavita sklica skupščine, 
lahko skupščino skliče vsak vplačnik novih delnic.

(11) Ne glede na drugi odstavek tega člena vplačnik no-
vih delnic nima pravice zahtevati, da ga sodišče pooblasti za 
vodenje poslov insolventnega dolžnika, če ima v razmerju do 
insolventnega dolžnika položaj povezane družbe po 527. členu 
ZGD-1 ali položaj ožje povezane osebe.

199.d člen
(posebna pravila za poenostavljeno zmanjšanje  

osnovnega kapitala)
(1) Pravila, določena v tem členu se uporabljajo:
1. če je insolventni dolžnik sprejel sklep o povečanju 

osnovnega kapitala insolventnega dolžnika z novimi denarnimi 
vložki iz tretjega odstavka 186. člena tega zakona ali z novimi 
stvarnimi vložki iz prvega odstavka 191. člena tega zakona ali

2. če je poslovodstvo insolventnega dolžnika ali upniški 
odbor sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala insolven-
tnega dolžnika z novimi denarnimi vložki iz drugega odstavka 
199.a člena tega zakona ali

3. če je upniški odbor sprejel sklep o povečanju osnovne-
ga kapitala insolventnega dolžnika z novimi stvarnimi vložki iz 
drugega odstavka 199.b člena tega zakona ali
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4. če so ločitveni upniki sprejeli sklep o povečanju osnov-
nega kapitala insolventnega dolžnika z novimi stvarnimi vložki 
iz petega odstavka 199.b člena tega zakona.

(2) Sklep iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati 
tudi odločitev, da se hkrati s povečanjem osnovnega kapitala 
izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v na-
slednjih primerih:

1. če dolžnik v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega 
odstavka 142. člena tega zakona izkazuje preneseno čisto 
izgubo oziroma čisto izgubo poslovnega obdobja (v nadalj-
njem besedilu: nepokrita izguba) in če morebitni preneseni 
čisti dobiček oziroma čisti dobiček poslovnega obdobja (v 
nadaljnjem besedilu: morebitni čisti dobiček) in rezerve, ki 
jih je po 64. členu ZGD-1 dovoljeno uporabiti za pokrivanje 
izgube, izkazane v teh izkazih (v nadaljnjem besedilu: razpo-
ložljive rezerve), ne zadoščajo za pokritje celotne nepokrite 
izgube, oziroma

2. če je vrednost sredstev insolventnega dolžnika, iz-
kazana v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka 
142. člena tega zakona, večja od likvidacijske vrednosti sred-
stev iz 7. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona.

(3) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala iz dru-
gega odstavka tega člena se izvede za naslednje zneske in na 
naslednji način:

1. v primeru iz 1. točke drugega odstavka tega člena:
– tako, da se nepokrita izguba pokrije v breme morebitne-

ga čistega dobička in razpoložljivih rezerv ter do višine zneska 
teh sestavin kapitala in

– da se osnovni kapital zmanjša za pokrivanje nepokrite 
izgube za znesek, ki je enak preostalemu znesku te izgube, ki 
je ni mogoče pokriti po prvi alineji te točke, oziroma

2. v primeru iz 2. točke drugega odstavka tega člena:
– tako, da se osnovni kapital zmanjša za znesek, ki je 

enak razliki med vrednostjo sredstev insolventnega dolžnika, 
izkazano v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka 
142. člena tega zakona, in likvidacijsko vrednostjo sredstev iz 
7. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona, ter

– se znesek v višini te razlike prenese v kapitalske re-
zerve.

(4) Če se zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovne-
ga kapitala iz tretjega odstavka tega člena dotedanji osnovni 
kapital zmanjša na 0, se poenostavljeno zmanjšanje osnovne-
ga kapitala izvede z razveljavitvijo dotedanjih delnic, na katere 
je bil razdeljen ta osnovni kapital.

Pododdelek 4.4.5: Odločanje o prisilni poravnavi

200. člen
(odločanje upnikov o sprejetju prisilne poravnave)

(1) O sprejetju prisilne poravnave odločajo upniki z gla-
sovanjem.

(2) Vsak upnik, katerega terjatev do insolventnega dolžni-
ka je v postopku prisilne poravnave priznana ali verjetno izka-
zana, ima pravico glasovati o prisilni poravnavi, če ni v tretjem 
ali četrtem odstavku tega člena drugače določeno.

(3) Upnik nima pravice glasovati o prisilni poravnavi glede:
1. zavarovane terjatve, razen če je to terjatev prenesel 

na insolventnega dolžnika v postopku spremembe osnovnega 
kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja v skladu s 
pododdelkom 4.4.4 tega zakona, in

2. prednostne terjatve.
(4) Upnik nima pravice glasovati o prisilni poravnavi, če 

ima v razmerju do insolventnega dolžnika položaj povezane 
družbe po 527. členu ZGD-1 ali položaj ožje povezane osebe.

(5) Ne glede na 1. točko tretjega odstavka tega člena ima 
upnik pravico glasovati o prisilni poravnavi glede zavarovane 
terjatve, če je z dolžnikom sklenil dogovor, po katerem se do-
spelost te terjatve odloži v skladu s potrebami izvedbe načrta fi-
nančnega prestrukturiranja dolžnika. Dogovor je lahko sklenjen 

pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno 
potrjena, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je potr-
jena prisilna poravnava pozneje razveljavljena.

(6) Upnik uveljavi glasovalno pravico glede terjatve iz 
petega odstavka tega člena tako, da glasovnici o glasovanju o 
sprejetju prisilne poravnave priloži:

1. dogovor iz petega odstavka tega člena in
2. poročilo pooblaščenega ocenjevalca podjetij, s pozitiv-

nim mnenjem, da je odložitev dospelosti zavarovane terjatve 
v skladu s potrebami izvedbe načrta finančnega prestrukturi-
ranja.

201. člen
(izračun deleža glasovalnih pravic upnika pri glasovanju  

o sprejetju prisilne poravnave)
(1) Pri izračunu deleža glasovalnih pravic upnika pri gla-

sovanju o sprejetju prisilne poravnave se upošteva znesek 
vsake priznane ali verjetno izkazane terjatve upnika iz 73. člena 
tega zakona, pomnožen s količnikom za glasovanje o prisilni 
poravnavi (v nadaljnjem besedilu: ponderiran znesek terjatve).

(2) Količnik za glasovanje o prisilni poravnavi je:
1. pri terjatvi, ki jo je upnik prenesel na insolventnega 

dolžnika v postopku spremembe osnovnega kapitala zaradi 
izvedbe finančnega prestrukturiranja v skladu s pododdelkom 
4.4.4 tega zakona:

– če je predmet prenosa zavarovana terjatev: 3,
– če je predmet prenosa navadna terjatev: 2,
– če je predmet prenosa podrejena terjatev: 0,25,
2. pri terjatvi, ki jo je upnik prenesel na insolventnega 

dolžnika v postopku spremembe osnovnega kapitala zaradi 
izvedbe finančnega prestrukturiranja v skladu s pododdelkom 
4.4.4 tega zakona, če je upnik hkrati v postopku povečanja 
osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki iz 199.a člena 
tega zakona vpisal in vplačal nove delnice za skupno emisijsko 
ceno, ki je večja od 10 odstotkov zneska terjatve, ki jo je upnik 
prenesel na insolventnega dolžnika:

– če je predmet prenosa zavarovana terjatev: 5,
– če je predmet prenosa navadna terjatev: 4,
3. pri zavarovani terjatvi iz petega odstavka 200. člena 

tega zakona: 0,75,
4. pri navadni terjatvi, povezani z odložnim pogojem: 0,5,
5. pri drugi navadni terjatvi, razen terjatvi iz 1., 2. In 4. toč-

ke tega odstavka: 1,
6. pri drugi podrejeni terjatvi, razen terjatvi iz 1. in 2. točke 

tega odstavka: 0,5.
(3) Osnova za izračun deleža glasovalnih pravic upnika 

pri glasovanju o sprejetju prisilne poravnave je vsota ponde-
riranih zneskov vseh priznanih in verjetno izkazanih terjatev 
upnikov v postopku prisilne poravnave.

(4) Pri izračunu deleža glasovalnih pravic glede nezavaro-
vanega dela zavarovane terjatve iz petega odstavka 20. člena 
tega zakona se od zneska priznane ali verjetno izkazane ter-
jatve iz 73. člena tega zakona odšteje vrednost zavarovanja iz 
četrte alineje 5. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona.

202. člen
(poziv upnikom, da glasujejo o sprejetju prisilne poravnave)

Poziv upnikom, da glasujejo o sprejetju prisilne poravna-
ve, mora vsebovati:

1. poziv upnikom, da glasujejo o sprejetju prisilne porav-
nave tako, da v enem mesecu po objavi poziva sodišču oddajo 
svoje glasovnice v dveh izvodih s podatki o naslovu sodišča, 
na katero je treba poslati glasovnice,

2. vsebino glasovnice s sestavinami, določenimi v 
204. členu tega zakona,

3. rok za oddajo glasovnic o sprejetju prisilne poravnave,
4. opozorilo upnikom, da bo sodišče upoštevalo samo 

tiste glasovnice, ki jih bo prejelo v enem mesecu po objavi 
poziva.
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203. člen
(objava poziva upnikom, da glasujejo o sprejetju  

prisilne poravnave)
Sodišče mora objaviti poziv upnikom, da glasujejo o spre-

jetju prisilne poravnave:
1. hkrati z objavo poziva za vpis in vplačilo novih delnic po 

194. členu tega zakona v naslednjih primerih:
– če je skupščina insolventnega dolžnika v skladu z 

drugim odstavkom 192. člena tega zakona sprejela sklep o 
spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega pre-
strukturiranja ali

– če je poslovodstvo insolventnega dolžnika ali upniški 
odbor sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala insolven-
tnega dolžnika z novimi denarnimi vložki iz drugega odstavka 
199.a člena tega zakona ali

– če je upniški odbor sprejel sklep o povečanju osnovne-
ga kapitala insolventnega dolžnika z novimi stvarnimi vložki iz 
drugega odstavka 199.b člena tega zakona,

2. če je dolžnik spremenil načrt finančnega prestrukturi-
ranja in je odločitev sodišča o spremembi načrta finančnega 
prestrukturiranja postala pravnomočna po objavi sklepa o pre-
izkusu terjatev: v treh delovnih dneh po pravnomočnosti sklepa, 
s katerim je sodišče odločilo o spremembi načrta finančnega 
prestrukturiranja,

3. v drugih primerih: hkrati z objavo sklepa o preizkusu 
terjatev po 2. točki četrtega odstavka 69. člena tega zakona.

204. člen
(glasovnica o glasovanju o sprejetju prisilne poravnave)

Glasovnica o glasovanju o sprejetju prisilne poravnave 
mora vsebovati:

1. identifikacijske podatke o upniku,
2. sodišče in opravilno številko zadeve, pod katero sodi-

šče vodi postopek prisilne poravnave,
3. identifikacijske podatke o dolžniku,
4. upnikovo izjavo, ali glasuje za sprejetje prisilne porav-

nave ali proti njemu.

205. člen
(večina, potrebna za sprejetje prisilne poravnave)

Prisilna poravnava je sprejeta, če za njeno sprejetje gla-
sujejo upniki, katerih skupni ponderirani zneski terjatev so naj-
manj enaki 6/10 zneska osnove iz tretjega odstavka 201. člena 
tega zakona.

206. člen
(poročilo upravitelja o izidu glasovanja o sprejetju  

prisilne poravnave)
(1) Pri presoji izida glasovanja o sprejetju prisilne po-

ravnave se upoštevajo glasovnice, ki jih je sodišče prejelo do 
poteka enega meseca od objave poziva upnikom, da glasujejo 
o sprejetju prisilne poravnave.

(2) Če upnik do poteka roka iz prvega odstavka tega člena 
sodišču ne predloži svoje glasovnice, velja, da je glasoval proti 
sprejetju prisilne poravnave.

(3) Upravitelj mora v osmih dneh po poteku roka iz pr-
vega odstavka tega člena sodišču predložiti poročilo o izidu 
glasovanja o sprejetju prisilne poravnave (v nadaljnjem bese-
dilu: poročilo upravitelja o izidu glasovanja o sprejetju prisilne 
poravnave), če ni v 207. členu tega zakona drugače določeno.

(4) Poročilo o izidu glasovanja o sprejetju prisilne porav-
nave mora upravitelj pripraviti na podlagi podatkov o priznanih 
in verjetno izkazanih terjatvah, ki so vključeni v končni seznam 
preizkušenih terjatev.

(5) Poročilo upravitelja o izidu glasovanja o sprejetju pri-
silne poravnave mora vsebovati:

1. za vsako priznano ali verjetno izkazano terjatev:
– podatke iz 1. do 4. točke četrtega odstavka 61. člena,
– količnik za glasovanje o prisilni poravnavi iz drugega 

odstavka 201. člena tega zakona,

– ponderirani znesek terjatve in
– podatek, ali je upnik glasoval za sprejetje prisilne porav-

nave ali proti njemu,
2. znesek osnove iz tretjega odstavka 201. člena tega 

zakona,
3. vsoto ponderiranih zneskov terjatev upnikov, ki so gla-

sovali za sprejetje prisilne poravnave, in njihov delež v znesku 
osnove iz tretjega odstavka 201. člena tega zakona.

207. člen
(posebna pravila, če je proti sklepu o preizkusu terjatev 

vložena pritožba)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 

bila proti sklepu o preizkusu terjatev vložena pritožba, o kateri 
do poteka roka iz prvega odstavka 206. člena še ni odločeno.

(2) Če se s pritožbo iz prvega odstavka tega člena sklep 
o preizkusu terjatev izpodbija glede terjatve, katere upošte-
vanje ali neupoštevanje bi lahko vplivalo na izid glasovanja 
o sprejetju prisilne poravnave, sodišče upravitelju naloži, da 
odloži izdelavo poročila o izidu glasovanja o sprejetju prisilne 
poravnave do odločitve o pritožbi.

(3) Sodišče mora upravitelja obvestiti o odločbi, s katero 
je sodišče druge stopnje odločilo o pritožbi iz prvega odstavka 
tega člena, naslednji delovni dan po njenem prejemu.

(4) Če sodišče druge stopnje zavrže ali zavrne pritožbo iz 
prvega odstavka tega člena, mora upravitelj pripraviti poročilo o 
izidu glasovanja o sprejetju prisilne poravnave v treh delovnih 
dneh po prejemu obvestila iz tretjega odstavka tega člena.

(5) Če sodišče druge stopnje spremeni sklep o preizkusu 
terjatev, mora upravitelj v treh delovnih dneh po prejemu obve-
stila iz tretjega odstavka tega člena:

1. popraviti končni seznam preizkušenih terjatev v skladu 
z odločitvijo sodišča druge stopnje in

2. na podlagi popravljenega seznama iz 1. točke tega 
odstavka pripraviti poročilo o izidu glasovanja.

(6) Če sodišče druge stopnje razveljavi sklep o preizkusu 
terjatev, mora sodišče z istim sklepom odločiti o preizkusu ter-
jatev v delu, v katerem je bil prejšnji sklep o preizkusu terjatev 
razveljavljen, in o izidu glasovanja o prisilni poravnavi po 208. 
ali 209. členu tega zakona.

(7) Sodišče mora v treh delovnih dneh po prejemu sklepa 
sodišča druge stopnje iz šestega odstavka tega člena ponovno 
sprejeti sklep o preizkusu terjatev v delu, v katerem je bil prej-
šnji sklep o preizkusu terjatev razveljavljen, in o tem obvestiti 
upravitelja.

(8) Upravitelj mora v treh delovnih dneh po prejemu ob-
vestila iz sedmega odstavka tega člena:

1. popraviti končni seznam preizkušenih terjatev v skladu 
z odločitvijo sodišča in

2. na podlagi popravljenega seznama iz 1. točke tega 
odstavka pripraviti poročilo o izidu glasovanja.

208. člen
(odločanje sodišča, če prisilna poravnava ni sprejeta)
(1) Če večina, potrebna za sprejetje prisilne poravnave, ni 

dosežena, sodišče ustavi postopek prisilne poravnave in izda 
sklep o začetku stečajnega postopka.

(2) Sodišče mora sklep iz prvega odstavka tega člena 
izdati in objaviti naslednji delovni dan po prejemu poročila 
upravitelja o izidu prisilne poravnave.

209. člen
(sklep o potrditvi prisilne poravnave)

(1) Sodišče izda sklep, s katerim potrdi prisilno poravnavo 
(v nadaljnjem besedilu: sklep o potrditvi prisilne poravnave):

1. če je dosežena večina, potrebna za sprejetje prisilne 
poravnave,

2. če ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave ni 
bil vložen ali je bil zavržen ali zavrnjen,

3. če je predmet prisilne poravnave alternativna ponud-
ba iz prvega odstavka 144. člena tega zakona ali iz drugega 
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odstavka 144. člena tega zakona, če je bil postopek vpisa in 
vplačila novih delnic uspešen, in

4. če je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij dal 
mnenje s pridržkom iz petega odstavka 146. člena tega zako-
na, tudi: če je izdalo sklep o ugotovitvi, da so izpolnjeni dodatni 
pogoji za uspešno finančno prestrukturiranje iz šestega odstav-
ka 185.a člena tega zakona.

(2) Sodišče mora sklep o potrditvi prisilne poravnave izda-
ti in objaviti v treh delovnih dneh po prejemu poročila upravitelja 
o izidu prisilne poravnave, če ni v tretjem do šestem odstavku 
tega člena drugače določeno.

(3) Če je proti sklepu, s katerim je sodišče zavrglo ali zavr-
nilo ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave, vložena 
pritožba, o kateri do poteka roka iz drugega odstavka tega 
člena še ni odločeno, sodišče odloži izdajo sklepa o potrditvi 
prisilne poravnave do odločitve o tej pritožbi.

(4) Če sodišče druge stopnje zavrže ali zavrne pritožbo 
iz tretjega odstavka tega člena, mora sodišče izdati in objaviti 
sklep o potrditvi prisilne poravnave naslednji delovni dan po 
prejemu sklepa sodišča druge stopnje.

(5) Če sodišče druge stopnje spremeni sklep iz tretjega 
odstavka tega člena tako, da odloči po prvem ali tretjem odstav-
ku 179. člena tega zakona, sodišče ne odloči o izidu glasovanja 
o sprejetju prisilne poravnave.

(6) Če je bil vložen ugovor proti vodenju postopka prisilne 
poravnave, o katerem do poteka roka iz drugega odstavka tega 
člena sodišče še ni odločilo, glede na vsebino svoje odločitve 
o ugovoru:

1. če ugovor zavrže ali zavrne: z istim sklepom odloči o 
potrditvi prisilne poravnave,

2. če o ugovoru odloči po prvem ali tretjem odstavku 
179. člena tega zakona: ne odloči o izidu glasovanja o sprejetju 
prisilne poravnave.

210. člen
(vsebina sklepa o potrditvi prisilne poravnave)

(1) Sodišče s sklepom o potrditvi prisilne poravnave:
1. odloči, da se potrdi prisilna poravnava,
2. ugotovi vsebino potrjene poravnave tako, da navede:
– delež plačila terjatev upnikov,
– roke za njihovo plačilo in
– obrestno mero, po kateri se obrestujejo terjatve upnikov 

v obdobju od začetka postopka prisilne poravnave do poteka 
roka za njihovo plačilo,

3. odloči, katere terjatve so ugotovljene v postopku prisil-
ne poravnave, in

4. naloži dolžniku, da mora upnikom plačati terjatve, ugo-
tovljene v postopku prisilne poravnave, v deležu, rokih in z 
obrestmi, določenimi v potrjeni prisilni poravnavi.

(2) Če je v postopku prisilne poravnave druga oseba kot 
porok prevzela obveznost plačila dolžnikovih obveznosti v skla-
du s prisilno poravnavo, mora izrek sklepa o potrditvi prisilne 
poravnave vsebovati tudi:

1. identifikacijske podatke o poroku in
2. ugotovitev, da je porok solidarno z dolžnikom odgo-

voren za izpolnitev obveznosti na podlagi potrjene prisilne 
poravnave.

(3) V izreku sklepa o potrditvi prisilne poravnave sodišče 
svoje odločitve iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena 
oblikuje tako, da navede seznam terjatev, ugotovljenih v po-
stopku prisilne poravnave, iz drugega odstavka 211. člena tega 
zakona, ki je sestavni del izreka tega sklepa.

211. člen
(terjatve, ugotovljene v postopku prisilne poravnave)
(1) Terjatev je ugotovljena v postopku prisilne poravnave, če:
1. ima značilnosti navadne terjatve,
2. je priznana v tem postopku in
3. je upnik ni prenesel na dolžnika v postopku spremembe 

osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja 
v skladu s pododdelkom 4.4.4 tega zakona.

(2) Če je dosežena večina, potrebna za sprejetje prisilne 
poravnave, mora upravitelj pripraviti seznam terjatev, ugoto-
vljenih v postopku prisilne poravnave, in ga predložiti sodišču 
hkrati s svojim poročilom o izidu glasovanja o sprejetju prisilne 
poravnave.

(3) Seznam terjatev, ugotovljenih v postopku prisilne po-
ravnave, mora upravitelj pripraviti na podlagi:

1. končnega seznama preizkušenih terjatev in
2. če je predmet prisilne poravnave alternativna ponudba 

iz prvega odstavka 144. člena tega zakona ali ponudba iz dru-
gega odstavka 144. člena tega zakona: tudi svojega poročila o 
vpisu in vplačilu novih delnic.

(4) Seznam terjatev, ugotovljenih v postopku prisilne po-
ravnave, mora za vsako terjatev iz prvega odstavka tega člena 
vsebovati:

1. podatke iz 1. do 4. točke četrtega odstavka 61. člena 
tega zakona z vsebino iz končnega seznama preizkušenih 
terjatev in

2. zmanjšani znesek te terjatve, ki se izračuna tako, da 
se znesek terjatve iz četrtega odstavka 212. člena tega za-
kona pomnoži z deležem plačila, določenim v potrjeni prisilni 
poravnavi.

(5) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za nezava-
rovani del zavarovane terjatve iz četrtega odstavka 20. člena 
tega zakona.

Oddelek 4.5: Pravni učinki potrjene prisilne poravnave

212. člen
(terjatve, za katere učinkuje potrjena prisilna poravnava)

(1) Potrjena prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve 
upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka prisilne 
poravnave, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v po-
stopku prisilne poravnave, če ni v drugem ali tretjem odstavku 
tega člena ali v 213. členu tega zakona drugače določeno.

(2) Pravila, določena v oddelku 4.5 tega zakona, se ne 
uporabljajo za terjatev, ki jo je upnik prenesel na insolventnega 
dolžnika v postopku spremembe osnovnega kapitala zaradi 
izvedbe finančnega prestrukturiranja v skladu s pododdelkom 
4.4.4 tega zakona.

(3) V postopku prisilne poravnave nad podjetnikom se 
pravila, določena v oddelku 4.5 tega zakona, uporabljajo samo 
za terjatve upnikov do podjetnika, ki so nastale v zvezi z opra-
vljanjem njegove dejavnosti.

(4) Terjatev, za katero učinkuje potrjena prisilna poravna-
va, vključuje:

1. glavnico te terjatve po stanju ob začetku postopka 
prisilne poravnave,

2. obresti, ki so se natekle do začetka postopka prisilne 
poravnave, in

3. če je bilo o terjatvi odločeno s pravnomočno sodno 
odločbo ali odločbo drugega pristojnega državnega organa, 
tudi stroške postopka, v katerem je bila izdana ta odločba, in 
morebitne stroške postopka prisilne izvršitve te odločbe.

(5) Pravila, določena v oddelku 4.5 tega zakona o ter-
jatvi, o kateri je bilo odločeno z odločbo drugega pristojnega 
državnega organa, se smiselno uporabljajo tudi za davčno 
terjatev, ki jo je dolžnik kot zavezanec za davek izračunal sam 
v obračunu davka.

(6) Za terjatev, povezano z odložnim pogojem, velja, da 
je nastala do začetka postopka prisilne poravnave in da zanjo 
učinkuje potrjena prisilna poravnava, če je do takrat nastal 
pravni temelj nastanka te terjatve, ne glede na to, ali se je do 
takrat že uresničil odložni pogoj.

213. člen
(terjatve, za katere ne učinkuje potrjena prisilna poravnava)

(1) Potrjena prisilna poravnava ne učinkuje za:
1. zavarovane terjatve,
2. prednostne terjatve in
3. izločitvene pravice.
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(2) Potrjena prisilna poravnava tudi ne učinkuje za terja-
tve upnikov do porokov, solidarnih sodolžnikov insolventnega 
dolžnika in regresnih zavezancev.

(3) Če ločitveni upnik z uresničitvijo ločitvene pravice 
iz vrednosti premoženja, ki je predmet te pravice, ne doseže 
plačila celotne terjatve, ki je bila zavarovana s to pravico, za 
neplačani del te terjatve učinkuje potrjena prisilna poravnava 
po prvem odstavku 214. člena tega zakona.

214. člen
(učinek potrjene prisilne poravnave za navadne  

in podrejene terjatve)
(1) S pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne porav-

nave preneha upnikova pravica uveljavljati plačilo v sodnem ali 
drugem postopku, ki ga vodi pristojni državni organ:

1. zneska navadne terjatve iz četrtega odstavka 212. člena 
tega zakona:

– v višjem deležu od deleža, določenega v potrjeni prisilni 
poravnavi, in

– pred potekom rokov za plačilo, določenih v potrjeni 
prisilni poravnavi, ter

2. obresti od zneska te terjatve po višji obrestni meri od 
obrestne mere, določene v potrjeni prisilni poravnavi.

(2) S pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave 
preneha pravica upnika uveljavljati plačilo v sodnem ali drugem 
postopku, ki ga vodi pristojni državni organ, celotnega zneska 
podrejene terjatve iz četrtega odstavka 212. člena tega zakona.

(3) Če dolžnik prostovoljno plača terjatev v višjem znesku 
od zneska iz prvega ali drugega odstavka tega člena, nima 
pravice zahtevati vračila po pravilih o neupravičeni pridobitvi.

(4) Tretji odstavek tega člena ne izključuje pravice izpod-
bijati dolžnikova pravna dejanja v stečajnem postopku.

214.a člen
(učinek potrjene prisilne poravnave, če je bila izvedena 

sprememba osnovnega kapitala)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je bila 

v postopku prisilne poravnave izvedena sprememba osnov-
nega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja v 
skladu s pododdelkom 4.4.4 tega zakona.

(2) Če je v pogodbi, ki jo je sklenil dolžnik pred začetkom 
postopka prisilne poravnave, sprememba imetnikov določene-
ga deleža delnic ali poslovnih deležev dolžnika (v nadaljnjem 
besedilu: sprememba kontrolnega deleža) pogoj za pridobitev 
pravice dolžnikovega sopogodbenika odstopiti od pogodbe, 
odstopiti od posameznih obveznosti, ki jih je dolžnikov sopo-
godbenik prevzel s pogodbo, ali preklicati določene ugodnosti 
glede rokov za izpolnitev dolžnikovih obveznosti ali drugih 
ugodnosti, velja, da se ta pogoj ni uresničil, če je sprememba 
kontrolnega deleža posledica izvedbe spremembe osnovnega 
kapitala iz prvega odstavka tega člena.

(3) Za posojila, ki jih v petih letih po pravnomočnosti 
sklepa o potrditvi prisilne poravnave dajo dolžniku upniki, ki so 
pridobili delnice oziroma poslovne deleže z vplačilom stvarnih 
vložkov, katerih predmet so bile njihove terjatve do dolžnika, v 
postopku spremembe osnovnega kapitala iz prvega odstavka 
tega člena, se ne uporablja 498. člen ZGD-1.

215. člen
(učinek potrjene prisilne poravnave za izvršilne naslove)

(1) Sodna odločba ali odločba drugega državnega orga-
na, ki je bila izdana pred pravnomočnostjo sklepa o potrditvi 
prisilne poravnave in s katero je bilo odločeno o terjatvi, za ka-
tero učinkuje potrjena prisilna poravnava, proti insolventnemu 
dolžniku izgubi moč izvršilnega naslova v obsegu, v katerem 
po prvem odstavku 214. člena tega zakona preneha upnikova 
pravica sodno uveljavljati plačilo.

(2) Na podlagi izvršilnega naslova iz prvega odstavka 
tega člena izvršilno sodišče dovoli in opravi izvršbo za prisilno 
izterjavo terjatve v deležu, rokih in z obrestmi, določenimi v 
potrjeni prisilni poravnavi.

(3) Pravnomočni sklep o potrditvi prisilne poravnave je 
izvršilni naslov za prisilno izterjavo terjatev, ugotovljenih v po-
stopku prisilne poravnave, v deležu, rokih in z obrestmi, dolo-
čenimi v potrjeni prisilni poravnavi, proti dolžniku in morebitnim 
porokom iz drugega odstavka 210. člena tega zakona.

216. člen
(nadaljevanje prekinjenih izvršilnih postopkov)

(1) Izvršilno sodišče nadaljuje postopek izvršbe, ki je bil 
prekinjen po prvem odstavku 132. člena tega zakona, na pod-
lagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave in:

1. če je bila izvršba dovoljena na podlagi izvršilnega 
naslova iz prvega odstavka 215. člena tega zakona in upnik 
v tem postopku do začetka postopka prisilne poravnave še ni 
pridobil ločitvene pravice, utesni izvršbo in opravi samo prisilno 
izterjavo terjatve v deležu, rokih in z obrestmi, določenimi v 
potrjeni prisilni poravnavi,

2. v drugih primerih opravi izvršbo za izterjavo celotne 
terjatve v skladu z izvršilnim naslovom.

(2) Izvršilno sodišče na podlagi pravnomočnega sklepa 
o potrditvi prisilne poravnave ustavi postopek zavarovanja z 
začasno ali predhodno odredbo, ki je bil prekinjen po prvem 
odstavku 132. člena tega zakona, in razveljavi dejanja, opra-
vljena v tem postopku.

217. člen
(odločanje o terjatvah po potrditvi prisilne poravnave)
Če sodišče ali drug pristojni državni organ po pravnomoč-

nosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave v postopku, ki teče 
proti insolventnemu dolžniku ali porokom iz drugega odstavka 
210. člena tega zakona, odloča o terjatvi, za katero učinkuje 
potrjena prisilna poravnava in ni bila ugotovljena v postopku 
prisilne poravnave, ter presodi, da terjatev obstaja, z odločbo:

1. ugotovi obstoj celotnega zneska terjatve ob začetku 
postopka prisilne poravnave in

2. insolventnemu dolžniku naloži plačilo terjatve v deležu, 
rokih in z obrestmi, določenimi v potrjeni prisilni poravnavi.

218. člen
(učinek izpolnitve obveznosti na podlagi potrjene prisilne 

poravnave v poznejšem stečajnem postopku)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 

bil po potrditvi prisilne poravnave nad insolventnim dolžnikom 
začet stečajni postopek.

(2) Če terjatve vseh upnikov niso bile v celoti plačane v 
skladu s potrjeno prisilno poravnavo, upniki, ki so prejeli pla-
čilo svojih terjatev v skladu s potrjeno prisilno poravnavo, niso 
dolžni vrniti prejetih zneskov plačil in teh plačil tudi ni mogoče 
izpodbijati po pravilih o izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj.

(3) Če je bila terjatev, za katero učinkuje potrjena prisilna 
poravnava, plačana v celotnem deležu in z obrestmi v skladu 
s potrjeno prisilno poravnavo, upnik te terjatve ne more uvelja-
vljati v stečajnem postopku.

(4) Če terjatev, za katero učinkuje potrjena prisilna po-
ravnava, ni bila niti delno izpolnjena, lahko upnik v stečajnem 
postopku uveljavlja celoten znesek svoje terjatve, ki bi ga lahko 
sodno uveljavljal, če prisilna poravnava ne bi bila potrjena.

(5) Če je bila terjatev, za katero učinkuje potrjena prisilna 
poravnava, delno izpolnjena na podlagi potrjene prisilne po-
ravnave, lahko upnik v stečajnem postopku uveljavlja znesek 
svoje terjatve, ki bi ga lahko sodno uveljavljal, če prisilna porav-
nava ne bi bila potrjena, v deležu, ki je enak deležu, v katerem 
terjatev ni bila plačana v skladu s potrjeno prisilno poravnavo.

(6) Tretji do peti odstavek tega člena se smiselno upora-
bljajo tudi v ponovnem postopku prisilne poravnave.

Oddelek 4.6: Razveljavitev potrjene prisilne poravnave

219. člen
(izpodbijanje potrjene prisilne poravnave)

(1) Vsak upnik, za terjatev katerega učinkuje potrjena 
prisilna poravnava, lahko od sodišča zahteva, da razveljavi 
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potrjeno prisilno poravnavo, če lahko insolventni dolžnik plača 
terjatve upnikov, za katere učinkuje potrjena prisilna poravna-
va, v celotnem znesku navadnih terjatev iz četrtega odstavka 
212. člena tega zakona.

(2) Tožbo za uveljavitev izpodbojnega zahtevka iz prvega 
odstavka tega člena je treba vložiti v šestih mesecih po poteku 
roka za plačilo terjatev, določenem v potrjeni prisilni poravnavi.

(3) Vsak upnik, za terjatev katerega učinkuje potrjena 
prisilna poravnava, lahko od sodišča zahteva, da razveljavi 
potrjeno prisilno poravnavo, če je bila sprejeta na goljufiv način.

(4) Tožbo za uveljavitev izpodbojnega zahtevka iz tretjega 
odstavka tega člena je treba vložiti v dveh letih po pravnomoč-
nosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.

220. člen
(odločanje o razveljavitvi potrjene prisilne poravnave)
(1) O tožbi iz 219. člena tega zakona je pristojno odločati 

sodišče, ki je izdalo sklep o potrditvi prisilne poravnave.
(2) S sklepom, s katerim sodišče razveljavi potrjeno pri-

silno poravnavo, naloži dolžniku, da mora v roku, ki ga določi 
in ne sme biti daljši od enega leta od pravnomočnosti sklepa, 
plačati neplačani del terjatev, za katere je učinkovala potrjena 
prisilna poravnava.

(3) S pravnomočnostjo sklepa iz drugega odstavka tega 
člena:

1. prenehajo pravni učinki potrjene prisilne poravnave 
iz prvega in drugega odstavka 214. člena, prvega in drugega 
odstavka 215. člena ter 1. točke 216. člena tega zakona,

2. sklep o potrditvi prisilne poravnave pridobi moč izvr-
šilnega naslova za prisilno izterjavo terjatev, ugotovljenih v 
postopku prisilne poravnave, v celotnem znesku iz četrtega 
odstavka 212. člena tega zakona proti insolventnemu dolžniku.

(4) Sklep iz drugega odstavka tega člena ne učinkuje 
za obveznosti poroka iz drugega odstavka 210. člena tega 
zakona.

221. člen
(delno izpobijanje potrjene prisilne poravnave)

Če lahko insolventni dolžnik plača terjatve upnikov, za 
katere učinkuje potrjena prisilna poravnava, v večjem deležu 
od deleža, določenega v potrjeni prisilni poravnavi, se smiselno 
uporabljajo prvi in drugi odstavek 219. člena in 220. člen tega 
zakona.

Oddelek 4.7: Postopek poenostavljene prisilne poravnave

221.a člen
(dolžnik v postopku poenostavljene prisilne poravnave)

Postopek poenostavljene prisilne poravnave je dovoljeno 
voditi:

1. nad gospodarsko družbo, ki se po drugem odstavku 
55. člena ZGD-1 razvršča med mikro družbe ali ki se po tretjem 
odstavku 55. člena ZGD-1 razvršča med majhne družbe, in

2. nad podjetnikom, ki ustreza merilom iz prve in druge 
alineje drugega odstavka 55. člena ZGD-1 ali merilom iz prve 
in druge alineje tretjega odstavka 55. člena ZGD-1.

221.b člen
(uporaba pravil o prisilni poravnavi)

(1) V postopku poenostavljene prisilne poravnave se ne 
uporabljajo:

– oddelek 3.4,
– oddelek 3.5, in
– oddelek 3.6 tega zakona.
(2) Če ni v oddelku 4.7 drugače določeno, se za postopek 

poenostavljene prisilne poravnave smiselno uporabljajo:
– prvi odstavek 132. člena,
– 133. do 138. člen,
– 139. člen,
– 140. člen,

– prvi odstavek, 1., 3. in 5. točka drugega odstavka in 
1. točka petega odstavka 141. člena,

– prvi in drugi odstavek 142. člena,
– 143. člen,
– 145. člen, razen 3. točke prvega odstavka,
– prvi do tretji odstavek 147. člena,
– prvi in drugi odstavek 151. člena,
– prvi in drugi odstavek, 1. in 2. točka četrtega odstavka 

ter peti in šesti odstavek 153. člena,
– 154. člen,
– prvi odstavek, 1., 2., 3. in 5. točka drugega odstavka in 

tretji odstavek 155. člena,
– 157. člen,
– 160. do 164.a člen,
– tretji in četrti odstavek 200. člena,
– 1. in 2. točka prvega odstavka 210. člena,
– 212. do 218. člen in
– 219. do 221. člen tega zakona.
(3) Za obveznosti poslovodstva dolžnika glede poenosta-

vljene prisilne poravnave se smiselno uporablja pododdelek 
2.2.2 tega zakona.

(4) V postopku poenostavljene prisilne poravnave se 
212. do 218. člen tega zakona smiselno uporabljajo tako, da 
poenostavljena prisilna poravnava učinkuje samo za terjatve, 
navedene v posodobljenem seznamu terjatev iz četrtega od-
stavka 221.d člena tega zakona.

221.c člen
(procesne ovire za vodenje postopka poenostavljene  

prisilne poravnave)
Poleg procesnih ovir iz 1. točke prvega odstavka in druge-

ga odstavka 140. člena tega zakona, predlog za poenostavlje-
no prisilno poravnavo ni dovoljen, če je vložen pred potekom 
roka iz sedmega odstavka 221.f člena tega zakona.

221.d člen
(odločanje o začetku postopka poenostavljene prisilne 

poravnave; posodobljeni seznam terjatev)
(1) Predlogu za začetek postopka poenostavljene prisil-

ne poravnave je treba poleg listin iz 1., 3. in 5. točke drugega 
odstavka 141. člena tega zakona priložiti izjavo dolžnika, da 
poročilo iz 1. točke drugega odstavka 141. člena tega zakona 
resnično in pošteno prikazuje njegov finančni položaj in poslo-
vanje. Izjava mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa.

(2) Če predlagatelj v roku iz prvega odstavka 147. člena 
tega zakona predloga za začetek postopka poenostavljene 
prisilne poravnave ne dopolni tako, kot mu je bilo naloženo s 
sklepom o dopolnitvi, sodišče v osmih dneh po poteku tega 
roka zavrže predlog za poenostavljeno prisilno poravnavo, ne 
da bi hkrati začelo stečajni postopek.

(3) Sodišče hkrati z objavo sklepa o začetku postopka po-
enostavljene prisilne poravnave objavi tudi predlog za začetek 
postopka poenostavljene prisilne poravnave z vsemi prilogami.

(4) Dolžnik mora v enem mesecu po začetku postopka 
poenostavljene prisilne poravnave sodišču predložiti posodo-
bljeni seznam terjatev, za katere učinkuje poenostavljena prisil-
na poravnava, s podatki iz 3. točke prvega odstavka 142. člena 
tega zakona, izdelan po stanju na dan začetka postopka pri-
silne poravnave (v nadaljnjem besedilu: posodobljeni seznam 
terjatev) in njegovo izjavo, da posodobljeni seznam terjatev 
resnično in pošteno prikazuje stanje navadnih terjatev upnikov 
ob začetku postopka prisilne poravnave. Izjava mora biti sesta-
vljena v obliki notarskega zapisa.

(5) Sodišče mora objaviti posodobljeni seznam terjatev v 
treh delovnih dneh po njegovi predložitvi.

(6) Če dolžnik v roku iz četrtega odstavka tega člena 
sodišču ne predloži posodobljenega seznama terjatev, sodišče 
zavrne poenostavljeno prisilno poravnavo.

(7) Če vsebina posodobljenega seznama terjatev ni v 
skladu s četrtim odstavkom tega člena ali če ji ni priložen no-
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tarski zapis izjave iz četrtega odstavka tega člena, se smiselno 
uporabljajo tretji do sedmi odstavek 221.f člena tega zakona.

221.e člen
(večina, potrebna za sprejetje poenostavljene  

prisilne poravnave)
(1) O poenostavljeni prisilni poravnavi ima pravico glaso-

vati vsak upnik, katerega terjatev do dolžnika je navedena v 
posodobljenemu seznamu terjatev.

(2) Osnova za izračun deleža glasovalnih pravic upnika 
pri glasovanju o sprejetju poenostavljene prisilne poravnave 
je vsota zneskov vseh navadnih terjatev upnikov, navedenih v 
posodobljenemu seznamu terjatev.

(3) Poenostavljena prisilna poravnava je sprejeta:
1. če za njeno sprejetje glasujejo upniki, katerih skupni 

znesek terjatev je najmanj 6/10 zneska osnove iz drugega 
odstavka tega člena, in

2. če za njeno sprejetje glasuje več kot polovica vseh 
upnikov, katerih terjatve so navedene v posodobljenemu se-
znamu terjatev.

(4) Upnik lahko za sprejetje poenostavljene prisilne po-
ravnave glasuje:

1. bodisi tako, da izreče soglasje s pisno izjavo o soglasju 
za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave,

2. bodisi tako, da z dolžnikom sklene pogodbo o soglasju 
za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave.

(5) Izjava upnika o soglasju za sprejetje poenostavljene 
prisilne poravnave mora vsebovati:

1. podatke o upniku in njegovi terjatvi,
2. vsebino poenostavljene prisilne poravnave, ki jo je 

dolžnik priložil predlogu za začetek postopka poenostavljene 
prisilne poravnave, in

3. izjavo upnika, da soglaša, da se njegova terjatev 
zmanjša oziroma odloži njena dospelost v skladu z vsebino 
poenostavljene prisilne poravnave.

(6) Če je upnik Republika Slovenija, za sprejetje poeno-
stavljene prisilne poravnave v njenem imenu glasuje Državno 
pravobranilstvo Republike Slovenije.

(7) Pogodba o soglasju za sprejetje poenostavljene prisil-
ne poravnave mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa 
in mora vsebovati:

1. podatke o upniku in njegovi terjatvi,
2. vsebino poenostavljene prisilne poravnave, ki jo je 

dolžnik priložil predlogu za začetek postopka poenostavljene 
prisilne poravnave,

3. izjavo upnika, da soglaša, da se njegova terjatev 
zmanjša oziroma odloži njena dospelost v skladu z vsebino 
poenostavljene prisilne poravnave, in

4. izjavo dolžnika, da soglaša, da je notarski zapis izvršilni 
naslov za izterjavo njegove obveznosti do upnika v skladu z 
vsebino poenostavljene prisilne poravnave.

(8) Pogodba o soglasju za sprejetje poenostavljene prisil-
ne poravnave učinkuje pod odložnim pogojem, da bo poenosta-
vljena prisilna poravnava pravnomočno potrjena.

(9) Izid glasovanja o sprejetju prisilne poravnave mora 
preveriti notar in o tem sestaviti notarski zapisnik (v nadaljnjem 
besedilu: notarski zapisnik o izidu glasovanja).

(10) Notarski zapisnik o izidu glasovanja mora notar se-
staviti na zahtevo dolžnika, ki ji mora dolžnik priložiti vse izjave 
upnikov o soglasju za sprejetje poenostavljene prisilne porav-
nave oziroma odpravke notarskih zapisov pogodb o soglasju 
za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave.

(11) Notarski zapisnik o izidu glasovanja mora notar se-
staviti v treh delovnih dneh po prejemu zahteve dolžnika in 
vseh listin, ki ji morajo biti priložene po desetem odstavku tega 
člena.

(12) Notarski zapisnik o izidu glasovanja mora vsebovati:
1. naslednje podatke iz posodobljenega seznama terja-

tev:
– višina osnove za izračun deleža glasovalnih pravic iz 

drugega odstavka tega člena in
– število vseh upnikov,

2. seznam vseh upnikov, ki so glasovali za sprejetje poe-
nostavljene prisilne poravnave, in za vsakega od njih:

– podatke o upniku,
– skupni znesek njegovih terjatev po stanju na dan začet-

ka postopka prisilne poravnave,
– način glasovanja o poenostavljeni prisilni poravnavi,
3. skupni znesek terjatev upnikov, ki so glasovali za spre-

jetje poenostavljene prisilne poravnave, in delež teh terjatev v 
osnovi iz drugega odstavka tega člena,

4. skupno število upnikov, ki so glasovali za sprejetje po-
enostavljene prisilne poravnave, in deleže števila teh upnikov 
v skupnem številu upnikov.

(13) Notarskemu zapisniku morajo biti priložene listine iz 
desetega odstavka tega člena.

221.f člen
(zahteva za potrditev poenostavljene prisilne poravnave)

(1) Predlagatelj mora v štirih mesecih od objave oklica 
o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave vložiti 
zahtevo za potrditev prisilne poravnave.

(2) Zahtevi za potrditev poenostavljene prisilne poravnave 
mora priložiti:

1. notarski zapisnik o izidu glasovanja in
2. listine iz desetega odstavka 221.e člena tega zakona.
(3) Če zahtevi za potrditev prisilne poravnave niso prilože-

ne listine iz drugega odstavka tega člena, sodišče predlagatelju 
naloži, da v osmih dneh po prejemu sklepa o dopolnitvi predloži 
ustrezne listine.

(4) Sklep o dopolnitvi mora sodišče izdati v osmih dneh po 
vložitvi zahteve za potrditev poenostavljene prisilne poravnave.

(5) Roka za dopolnitev nepopolne zahteve iz tretjega 
odstavka tega člena ni dovoljeno podaljšati.

(6) Sodišče zavrne predlog za poenostavljeno prisilno 
poravnavo:

1. če predlagatelj v roku iz prvega odstavka tega člena ne 
vloži zahteve za potrditev poenostavljene prisilne poravnave ali

2. če predlagatelj v roku iz tretjega odstavka tega člena 
ne dopolni nepopolne zahteve za potrditev poenostavljene 
prisilne poravnave.

(7) Dolžnik dve leti po izdaji sklepa iz šestega odstavka 
tega člena ali iz šestega odstavka 221.d člena tega zakona ne 
more vložiti novega predloga za začetek postopka poenosta-
vljene prisilne poravnave.

221.g člen
(sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave)
Sodišče izda sklep, s katerim potrdi poenostavljeno pri-

silno poravnavo:
1. če je bila zahteva za potrditev poenostavljene prisilne 

poravnave vložena v roku iz prvega odstavka 221.f člena tega 
zakona in

2. če je dosežena večina, potrebna za sprejetje poenosta-
vljene prisilne poravnave.

Oddelek 4.8: Posebna pravila za prisilno poravnavo  
nad srednjo ali veliko družbo

Pododdelek 4.8.1: Skupna posebna pravila za prisilno 
poravnavo nad srednjo ali veliko družbo

221.h člen
(uporaba oddelka 4.8)

(1) Pravila, določena v oddelku 4.8 tega zakona, se upo-
rabljajo za postopek prisilne poravnave nad pravno osebo:

1. ki ima položaj kapitalske družbe in
2. ki se po četrtem odstavku 55. člena ZGD-1 razvršča 

med srednje družbe ali ki se po petem odstavku 55. člena 
ZGD-1 razvršča med velike družbe.
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(2) Za imenovanje upravitelja se ne uporablja tretji od-
stavek 116. člena tega zakona. Za upravitelja lahko imenuje 
sodišče vsako osebo:

1. ki izpolnjuje pogoje iz 115. člena in četrtega odstavka 
116. člena tega zakona in

2. ki ima po presoji sodišča znanje in izkušnje, potrebne 
za opravljanje pristojnosti in nalog upravitelja ob upoštevanju 
značilnosti dolžnika, nad katerim se vodi postopek.

(3) Ne glede na 1. točko prvega odstavka 140. člena tega 
zakona obstaja ovira za vodenje postopka prisilne poravnave, 
če je predlog za prisilno poravnavo vložen, preden dolžnik iz-
polni vse obveznosti iz prejšnje pravnomočno potrjene prisilne 
poravnave.

(4) V seznamu iz 3. točke prvega odstavka 142. člena 
tega zakona morajo biti ločeno izkazani podatki o navadnih 
poslovnih terjatvah in navadnih finančnih terjatvah.

(5) Sodišče mora sklep o začetku postopka prisilne porav-
nave vročiti strankam predhodnega postopka v skladu s prvim 
odstavkom 123. člena tega zakona in Banki Slovenije.

(6) Upniški odbor lahko imenuje pooblaščenca upnikov. 
Pooblaščenec upnikov je upravičen:

1. spremljati vodenje tekočih poslov dolžnika in izvajanje 
ukrepov finančnega prestrukturiranja,

2. od poslovodstva dolžnika zahtevati vse informacije, po-
ročila in dokumentacijo, ki je pomembna za odločitev upnikov 
o sprejetju prisilne poravnave.

(7) Zahtevo za spremembo načrta finančnega prestruktu-
riranja lahko vloži tudi upniški odbor. Če upniški odbor sprejme 
sklep, da bo pripravil spremenjeni načrt finančnega prestruk-
turiranja, se smiselno uporabljajo tretji do šesti odstavek 221.l 
člena tega zakona.

(8) Za spremenjeni načrt finančnega prestrukturiranja, ki 
ga sprejme upniški odbor, se smiselno uporabljajo 181. člen, 
prvi odstavek, 1. in 2. točka tretjega odstavka, četrti, peti in 
šesti odstavek 182. člena, 183. člen, 184. člen in 185. člen 
tega zakona.

(9) Če spremenjeni načrt finančnega prestrukturiranja, 
ki ga sprejme upniški odbor, vključuje spremembo osnovnega 
kapitala iz 199.a ali 199.b člena tega zakona, je treba zahtevi 
za dovolitev spremembe načrta finančnega prestrukturiranja 
priložiti tudi:

1. zapisnik upniškega odbora, na katerem je bil sprejet 
sklep o spremembi osnovnega kapitala iz 199.a ali 199.b člena 
tega zakona, če ta zapisnik ni bil že prej predložen sodišču, in

2. poziv za vpis in vplačilo novih delnic.
(10) Če v roku iz drugega odstavka 182. člena tega zako-

na vložita zahtevo za dovolitev spremembe načrta finančnega 
prestrukturiranja dolžnik in upniški odbor in sta obe zahtevi 
popolni oziroma pravilno dopolnjeni v skladu s sklepom sodišča 
o dopolnitvi nepopolne zahteve, sodišče:

1. dovoli spremembo načrta finančnega prestrukturiranja 
na podlagi zahteve upniškega odbora in

2. zavrne zahtevo dolžnika za spremembo načrta finanč-
nega prestrukturiranja.

(11) Če v roku iz drugega odstavka 182. člena dolžnik vlo-
ži zahtevo za dovolitev spremembe načrta finančnega prestruk-
turiranja, upniški odbor pa vloži zahtevo za podaljšanje roka za 
vložitev zahteve za dovolitev spremembe načrta finančnega 
prestrukturiranja, veljajo ta pravila:

1. sodišče s sklepom, s katerim upniškemu odboru po-
daljša rok za vložitev zahteve za dovolitev spremembe načrta 
finančnega prestrukturiranja, prekine odločanje o dolžnikovi 
zahtevi za dovolitev spremembe načrta finančnega prestruk-
turiranja. Če je dolžnikova zahteva nepopolna, s tem sklepom 
odloči tudi o dopolnitvi te zahteve v skladu s 183. členom tega 
zakona;

2. če upniški odbor v podaljšanem roku ne vloži zahteve 
za dovolitev spremembe načrta finančnega prestrukturiranja 
ali če vloži nepopolno zahtevo in je ne dopolni v skladu s skle-
pom sodišča o dopolnitvi, sodišče odloči o dolžnikovi zahtevi 
za dovolitev spremembe načrta finančnega prestrukturiranja;

3. če upniški odbor v podaljšanem roku vloži zahtevo za 
dovolitev spremembe načrta finančnega prestrukturiranja, sodi-
šče odloči o zahtevi dolžnika in upniškega odbora za dovolitev 
spremembe načrta finančnega prestrukturiranja po desetem 
odstavku tega člena.

221.i člen
(prenos pooblastila za vodenje poslov dolžnika na upnike)

(1) Upniški odbor in upniki, na predlog katerih je sodišče 
začelo postopek prisilne poravnave po 221.j členu tega zakona 
(v nadaljnjem besedilu tega člena: upniki), lahko zahtevajo, da 
jih sodišče pooblasti za vodenje poslov dolžnika:

1. če je vsota dolžnikovih obveznosti, izkazana v raču-
novodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka 142. člena tega 
zakona, enaka ali večja od likvidacijske vrednosti sredstev iz 
7. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona, ali

2. če poslovodstvo dolžnika krši obveznosti iz 151. člena, 
iz oddelka 4.4.1 ali iz 221.l člena tega zakona.

(2) O zahtevi iz prvega odstavka tega člena odloči sodišče 
zunaj naroka na podlagi:

1. mnenja upravitelja in
2. če so zahtevo vložili upniki, tudi mnenja upniškega 

odbora.
(3) O zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora sodišče 

odločiti v osmih dneh po prejemu mnenja upravitelja in upni-
škega odbora.

(4) Če zahtevo iz prvega odstavka tega člena vloži upniški 
odbor in upniki, sodišče podeli pooblastilo za vodenje poslov 
dolžnika upnikom.

(5) Z izdajo sklepa, s katerim sodišče upravičenje za 
vodenje poslov dolžnika prenese na upniški odbor oziroma 
upnike, pridobijo upniški odbor oziroma upniki upravičenje od-
poklicati in razrešiti sedanje člane in imenovati nove člane 
poslovodstva in organa nadzora dolžnika, ne da bi za to odlo-
čitev potrebovali soglasje sodišča iz 1. točke prvega odstavka 
151.a člena tega zakona.

(6) Proti sklepu iz petega odstavka tega člena ni pritožbe.
(7) Pritožbo proti sklepu, s katerim sodišče zavrže ali 

zavrne zahtevo iz prvega odstavka tega člena, lahko vložijo 
samo vlagatelji zahteve.

(8) Če sodišče izda sklep iz petega odstavka tega člena, 
ne preneha pravica dolžnika vložiti naknadni predlog prisilne 
poravnave iz tretjega odstavka 221.k člena tega zakona.

(9) Če sodišče izda sklep iz petega odstavka tega člena 
in če je bil vložen ugovor proti vodenju postopka prisilne porav-
nave iz 5. točke 172. člena tega zakona zaradi kršitev, ki jih je 
storilo poslovodstvo dolžnika, ki mu je prenehalo pooblastilo za 
zastopanje dolžnika na podlagi odpoklica oziroma razrešitve v 
skladu s petim odstavkom tega člena, sodišče ne glede na tretji 
odstavek 179. člena tega zakona zavrne ta ugovor:

1. če je razlog za ugovor ta, da je dolžnik opravil posel 
dolžnika iz tretjega odstavka 151. člena tega zakona, ne da bi 
za ta posel pridobil soglasje sodišča, in so izpolnjeni pogoji za 
izdajo takega soglasja sodišča ali

2. če je razlog za ugovor kršitev dolžnikovih obveznosti iz 
pododdelka 4.4.1 tega zakona.

(10) Upravičenje za vodenje poslov, podeljeno upniškemu 
odboru oziroma upnikom s sklepom iz petega odstavka tega 
člena preneha, če sodišče s sklepom iz osmega odstavka 
199.c člena tega zakona podeli to pooblastilo vplačniku novih 
delnic.

Pododdelek 4.8.2: Posebna pravila o upniškem predlogu  
za začetek postopka prisilne poravnave

221.j člen
(upniki kot upravičeni predlagatelji za začetek postopka 

prisilne poravnave)
(1) Ne glede na drugi odstavek 139. člena tega zakona 

so začetek postopka prisilne poravnave upravičeni predlagati 
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tudi upniki, ki so skupno imetniki finančnih terjatev do dolžnika, 
katerih vsota presega 20 odstotkov finančnih obveznosti dol-
žnika, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu 
dolžnika.

(2) Za predlog za začetek postopka prisilne poravnave, 
ki ga vložijo upniki (v nadaljnjem besedilu: upniški predlog), se 
smiselno uporabljajo prvi odstavek, 5. točka drugega odstavka 
ter tretji, četrti in peti odstavek 141. člena tega zakona.

(3) Upniškemu predlogu za začetek postopka prisilne 
poravnave je treba priložiti:

1. izjave upnikov, ki so vložili upniški predlog (v nadalj-
njem besedilu: predlagatelji), da soglašajo z začetkom postop-
ka prisilne poravnave, na katerih je podpis notarsko overjen,

2. za vsakega predlagatelja poročilo revizorja, s katerim 
revizor z mnenjem brez pridržka ugotovi:

– skupni znesek finančnih obveznosti dolžnika, izkazanih 
v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu dolžnika,

– skupni znesek predlagateljevih finančnih terjatev do dol-
žnika po stanju na dan, ki je enak presečnemu dnevu zadnjega 
javno objavljenega letnega poročila dolžnika,

– delež, ki ga predstavlja znesek iz druge alineje te točke 
v skupnem znesku iz prve alineje te točke.

(4) Za nepopoln upniški predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave se smiselno uporabljajo prvi do tretji odsta-
vek 147. člena tega zakona. Če predlagatelji v roku iz prvega 
odstavka 147. člena tega zakona ne dopolnijo nepopolnega 
predloga, sodišče zavrže upniški predlog za začetek postopka 
prisilne poravnave, ne da bi hkrati začelo stečajni postopek.

(5) Če predlagatelji umaknejo upniški predlog za začetek 
postopka prisilne poravnave, sodišče ustavi postopek prisilne 
poravnave, ne da bi hkrati začelo stečajni postopek.

(6) Če predlagatelji v predlogu za začetek postopka pri-
silne poravnave predlagajo imenovanje upravitelja, se za ime-
novanje upravitelja ob uvedbi postopka prisilne poravnave ne 
uporablja 2. točka drugega odstavka 221.h člena tega zakona, 
in sodišče za upravitelja imenuje osebo, ki jo predlagajo pre-
dlagatelji.

(7) Za pravne posledice uvedbe postopka prisilne porav-
nave na podlagi upniškega predloga za začetek postopka pri-
silne poravnave se smiselno uporablja pododdelek 4.2.2 tega 
zakona.

(8) Za odločanje o začetku postopka prisilne poravnave 
na podlagi upniškega predloga za začetek prisilne poravnave 
se smiselno uporabljajo 153. do 155. člen tega zakona.

(9) Če predlagatelji v roku iz tretjega odstavka 153. člena 
tega zakona v zvezi z osmim odstavkom tega člena ne založijo 
predujma za kritje stroškov prisilne poravnave, sodišče ustavi 
postopek prisilne poravnave, ne da bi hkrati začelo stečajni 
postopek.

(10) Proti sklepu o začetku postopka prisilne poravnave, 
izdanem na podlagi upniškega predloga, dolžnik nima pravice 
do pritožbe. Izpodbija ga lahko z ugovorom proti vodenju po-
stopka prisilne poravnave zaradi razloga iz 1. točke 172. člena 
tega zakona.

221.k člen
(naknadni predlog prisilne poravnave)

(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je so-
dišče začelo postopek prisilne poravnave na podlagi upniškega 
predloga za začetek postopka.

(2) Predlagatelji morajo v treh mesecih po začetku po-
stopka prisilne poravnave vložiti predlog prisilne poravnave, 
vključen v njihov načrt finančnega prestrukturiranja.

(3) Predlog prisilne poravnave lahko v roku iz drugega 
odstavka tega člena vloži tudi dolžnik.

(4) Predlogu prisilne poravnave, ki ga vložijo predlagatelji 
po drugem odstavku tega člena oziroma dolžnik po tretjem 
odstavku tega člena (v nadaljnjem besedilu: naknadni predlog 
prisilne poravnave), je treba priložiti:

1. listine iz 1. do 4. točke drugega odstavka 141. člena 
tega zakona,

2. v primeru iz drugega odstavka 145. člena tega zakona 
tudi poročilo o izpolnitvi dodatnih pogojev in listine iz 1. točke 
tretjega odstavka 185.a člena tega zakona,

3. če načrt finančnega prestrukturiranja, priložen nakna-
dnemu predlogu prisilne poravnave, ki so ga vložili predla-
gatelji, vključuje spremembo osnovnega kapitala iz 199.a ali 
199.b člena tega zakona, tudi:

– zapisnik upniškega odbora, na katerem je bil sprejet 
sklep o spremembi osnovnega kapitala iz 199.a ali 199.b člena 
tega zakona, če ta zapisnik ni bil že predložen sodišču, in

– poziv za vpis in vplačilo novih delnic,
4. če načrt finančnega prestrukturiranja, priložen nakna-

dnemu predlogu prisilne poravnave, ki ga je vložil dolžnik, 
vključuje alternativno ponudbo iz 144. člena tega zakona ali 
povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki iz 
tretjega odstavka 186. člena tega zakona, tudi:

– zapisnik skupščine dolžnika, na kateri je bil sprejet sklep 
o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega pre-
strukturiranja z vsebino, določeno v spremenjenem načrtu finanč-
nega prestrukturiranja in skladno s 191. členom tega zakona, in

– poziv upnikom za vpis in vplačilo novih delnic z vsebino 
iz 193. člena tega zakona.

(5) Za poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti 
podjetij, priloženo naknadnemu predlogu prisilne poravnave, 
veljajo ta posebna pravila:

1. ne glede na 4. točko drugega odstavka 141. člena tega 
zakona, mora biti mnenje pooblaščenega ocenjevalca vredno-
sti podjetij pritrdilno,

2. v primeru iz drugega odstavka 145. člena tega zakona 
mora pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pregledati in 
dati mnenje tudi o izpolnitvi dodatnih pogojev v skladu z 2. toč-
ko tretjega odstavka 185.a člena tega zakona.

(6) Za podaljšanje roka iz drugega odstavka tega člena 
se smiselno uporabljajo četrti do šesti odstavek 182. člena 
tega zakona.

(7) Za postopek z nepopolnim ali prepoznim naknadnim 
predlogom se smiselno uporabljajo 183. člen ter tretji, peti in 
šesti odstavek 184. člena tega zakona.

(8) Načrta finančnega prestrukturiranja, ki je predmet na-
knadnega predloga prisilne poravnave, ni dovoljeno spremeniti.

(9) Sodišče izda sklep, s katerim ustavi postopek prisilne 
poravnave in začne stečajni postopek:

1. če niti predlagatelji niti dolžnik do poteka roka iz druge-
ga odstavka tega člena ne vloži naknadnega predloga prisilne 
poravnave ali

2. če v roku iz prvega odstavka 183. člena tega zakona 
v zvezi s šestim odstavkom tega člena niti predlagatelji niti 
dolžnik ne dopolni nepopolnega naknadnega predloga prisilne 
poravnave, kot mu je bilo naloženo s sklepom o dopolnitvi.

(10) Sodišče izda sklep o ugotovitvi, da so izpolnjeni po-
goji za glasovanje o naknadnem predlogu prisilne poravnave:

1. če je bil naknadni predlog prisilne poravnave vložen v 
roku iz drugega odstavka tega člena,

2. če so mu priložene priloge iz četrtega odstavka tega 
člena,

3. če je vsebina predloga prisilne poravnave glede na 
ukrepe finančnega prestrukturiranja, ki jih vključuje, v skladu s 
143. in 144. členom oziroma s prvim odstavkom 221.m člena 
oziroma s prvim odstavkom 221.n člena oziroma z 221.o čle-
nom tega zakona, in

4. če je vsebina preostalih prilog v skladu s 142., 145. in 
146. členom tega zakona v zvezi s petim odstavkom tega člena 
in četrtim odstavkom 221.h člena tega zakona.

(11) Izrek sklepa iz desetega odstavka tega člena mora 
vsebovati:

1. podatke o vlagatelju naknadnega predloga prisilne 
poravnave, glede katerega so izpolnjeni pogoji za glasovanje, 
in datumu njegove vložitve,

2. če je predmet naknadnega predloga prisilne poravna-
ve po prvem odstavku 221.m člena tega zakona omejen na 
zmanjšanje oziroma odložitev zapadlosti navadnih finančnih 
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terjatev, tudi ugotovitev sodišča, da je naknadni predlog prisilne 
poravnave naslovljen samo na upnike, ki so imetniki navadnih 
finančnih terjatev, in da prisilna poravnava, če bo potrjena, ne 
bo učinkovala na navadne poslovne terjatve,

3. če je predmet naknadnega predloga prisilne poravnave 
prestrukturiranje zavarovanih terjatev iz prvega odstavka 221.n 
člena tega zakona, tudi ugotovitev sodišča, da je naknadni pre-
dlog prisilne poravnave naslovljen tudi na upnike, ki so imetniki 
zavarovanih terjatev.

(12) Sodišče mora sklep iz devetega ali desetega odstav-
ka tega člena izdati v osmih dneh. Ta rok teče:

1. če je sodišče izdalo sklep o dopolnitvi: od poteka roka 
iz prvega odstavka 183. člena tega zakona v zvezi s šestim 
odstavkom tega člena,

2. v drugih primerih: od prejema naknadnega predloga 
prisilne poravnave.

(13) Če sodišče izda sklep iz desetega odstavka tega 
člena, mora naslednji delovni dan po izdaji sklepa objaviti ta 
sklep in listine iz četrtega odstavka tega člena.

(14) Če vložijo popoln in pravočasen naknadni predlog 
prisilne poravnave dolžnik in predlagatelji, se izvede glasovanje 
o sprejetju prisilne poravnave na podlagi naknadnega predloga 
prisilne poravnave, ki so ga vložili predlagatelji. O tem odloči 
sodišče s sklepom iz desetega odstavka tega člena.

221.l člen
(dodatne obveznosti poslovodstva in druga posebna pravila)

(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je so-
dišče začelo postopek prisilne poravnave na podlagi upniškega 
predloga za začetek postopka.

(2) Poslovodstvo dolžnika mora v enem mesecu po za-
četku postopka prisilne poravnave pripraviti osnutek poročila o 
finančnem položaju in poslovanju dolžnika iz 142. člena tega 
zakona po stanju na zadnji dan koledarskega trimesečja, ki se 
je končalo pred začetkom postopka prisilne poravnave, in ga 
predložiti predlagateljem.

(3) Poslovodstvo dolžnika mora predlagateljem dati vse 
informacije, poročila in dokumentacijo, potrebno za pripravo 
načrta finančnega prestrukturiranja.

(4) Predlagatelji imajo pravico v imenu dolžnika skleniti:
1. pogodbe z ustrezno usposobljenimi pravnimi oziroma 

finančnimi svetovalci o pravnih in finančnih storitvah, potrebnih 
za pripravo poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžni-
ka, načrta finančnega prestrukturiranja, in drugih listin, ki jih je 
treba priložiti naknadnemu predlogu prisilne poravnave,

2. pogodbo z revizorjem o revidiranju poročila o finanč-
nem položaju in poslovanju dolžnika iz četrtega odstavka 
142. člena tega zakona, in

3. pogodbo s pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti 
o storitvah pregleda načrta finančnega prestrukturiranja iz 
146. člena tega zakona.

(5) Plačilo nadomestila za storitve iz četrtega odstavka 
tega člena velja za plačilo, ki je v skladu s prvim odstavkom 
151. člena tega zakona, in je to nadomestilo dovoljeno plačati 
v breme dolžnikovega transakcijskega računa.

(6) Poslovodstvo dolžnika mora zagotoviti pravočasno 
plačilo nadomestil za storitve iz četrtega odstavka tega člena 
njihovim izvajalcem na podlagi računa izvajalcev, ki ga potrdijo 
predlagatelji. O vsakem plačilu mora obvestiti predlagatelje.

Pododdelek 4.8.3: Posebna pravila o ukrepih finančnega 
prestrukturiranja

221.m člen
(predlog prisilne poravnave, omejen na prestrukturiranje 

navadnih finančnih terjatev)
(1) Predlog prisilne poravnave, ki ga vključuje načrt fi-

nančnega prestrukturiranja, lahko namesto ponudbe za zmanj-
šanje vseh navadnih terjatev oziroma odložitev rokov za njiho-
vo plačilo iz prvega odstavka 143. člena tega zakona vsebuje 

ponudbo samo za zmanjšanje navadnih finančnih terjatev ozi-
roma odložitev rokov za njihovo plačilo.

(2) Dolžnik lahko predlaga prisilno poravnavo z vsebino iz 
prvega odstavka tega člena samo, če s tem soglašajo upniki, ki 
so skupno imetniki več kot 50 odstotkov vsote vseh finančnih 
terjatev do dolžnika.

(3) Če dolžnik predlaga prisilno poravnavo z vsebino iz 
prvega odstavka tega člena, mora predlogu za začetek postop-
ka prisilne poravnave oziroma predlogu za spremembo načrta 
finančnega prestrukturiranja oziroma naknadnemu predlogu 
za prisilno poravnavo priložiti tudi notarsko overjene izjave 
upnikov, ki so skupno imetniki več kot 50 odstotkov vsote vseh 
finančnih terjatev do dolžnika, da soglašajo s takim predlogom 
prisilne poravnave.

(4) Če je predlog prisilne poravnave omejen samo na 
zmanjšanje navadnih finančnih terjatev oziroma odložitev rokov 
za njihovo plačilo, se pravila o navadnih terjatvah, določena v 
oddelku 4.3 ter pododdelkih 4.4.4 in 4.4.5, uporabljajo samo za 
navadne finančne terjatve.

(5) Če je predlog prisilne poravnave omejen samo na 
zmanjšanje navadnih finančnih terjatev oziroma odložitev rokov 
za njihovo plačilo, sodišče dovoli začetek postopkov izvršbe 
ali zavarovanja za uveljavitev poslovnih terjatev do dolžnika 
in nadaljevanje postopkov izvršbe in zavarovanja za uveljavi-
tev poslovnih terjatev, ki so bili prekinjeni po prvem odstavku 
132. člena tega zakona.

(6) O dovolitvi oziroma nadaljevanju postopkov izvršbe 
ali zavarovanja iz petega odstavka tega člena sodišče odloči:

1. če je predlog prisilne poravnave z vsebino iz prvega od-
stavka tega člena vključen v načrt finančnega prestrukturiranja, 
priložen dolžnikovemu predlogu za začetek postopka prisilne 
poravnave: s sklepom o začetku postopka prisilne poravnave,

2. če načrt finančnega prestrukturiranja, priložen dolžni-
kovemu predlogu za začetek postopka prisilne poravnave, ni 
vseboval predloga prisilne poravnave z vsebino iz prvega od-
stavka tega člena in je tak predlog vključen v načrt finančnega 
prestrukturiranja, priložen zahtevi za spremembo načrta finanč-
nega prestrukturiranja: s sklepom, s katerim dovoli spremembo 
načrta finančnega prestrukturiranja,

3. če je predlog prisilne poravnave z vsebino iz prvega 
odstavka tega člena, vključen v načrt finančnega prestruktu-
riranja, priložen naknadnemu predlogu prisilne poravnave: s 
sklepom, s katerim ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za glasova-
nje o tem naknadnem predlogu prisilne poravnave.

(7) Z objavo sklepa iz šestega odstavka tega člena pre-
nehajo pravne posledice začetka postopka prisilne poravnave 
iz 131. in 132. člena tega zakona za navadne poslovne terjatve 
in izvršilno sodišče nadaljuje prekinjene postopke izvršbe in 
zavarovanja za uveljavitev teh terjatev.

(8) Če je predlog prisilne poravnave z vsebino iz prvega 
odstavka tega člena vključen v načrt finančnega prestruktu-
riranja, priložen dolžnikovemu predlogu za začetek postopka 
prisilne poravnave, in če upniški odbor predlaga spremembo 
načrta finančnega prestrukturiranja tako, da je predmet pre-
dloga prisilne poravnave zmanjšanje vseh navadnih terjatev 
oziroma odložitev rokov za njihovo plačilo iz prvega odstavka 
143. člena tega zakona, sodišče s sklepom, s katerim odloči 
o dovolitvi te spremembe načrta finančnega prestrukturiranja, 
odloči tudi, da za navadne poslovne terjatve nastanejo pravne 
posledice iz 131. in 132. člena tega zakona.

(9) Z objavo sklepa iz osmega odstavka tega člena se 
prekine postopek izvršbe ali zavarovanja, ki je bil začet proti 
dolžniku za uveljavitev navadne poslovne terjatve do obja-
ve tega sklepa. Za nadaljevanje tega postopka se uporablja 
216. člen tega zakona.

(10) Sodišče mora hkrati z objavo sklepa iz osmega od-
stavka tega člena objaviti oklic upnikom, ki so imetniki navadnih 
poslovnih terjatev, da svoje terjatve prijavijo v postopku prisilne 
poravnave. Za ta oklic se smiselno uporabljajo 4. in 5. točka 
drugega odstavka 155. člena in 1. točka tretjega odstavka 
221.p člena tega zakona.
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(11) V primeru iz osmega odstavka tega člena teče eno-
mesečni rok za prijavo navadnih poslovnih terjatev iz prvega 
odstavka 59. člena tega zakona od objave oklica iz desetega 
odstavka tega člena.

221.n člen
(predlog prisilne poravnave s prestrukturiranjem  

zavarovanih terjatev)
(1) Če je treba za zagotovitev dolgoročne plačilne spo-

sobnosti dolžnika poleg prestrukturiranja navadnih finančnih 
terjatev po prvem odstavku 221.m člena tega zakona ali vseh 
navadnih terjatev po prvem odstavku 143. člena tega zakona 
prestrukturirati tudi zavarovane terjatve, lahko predlog prisilne 
poravnave, ki ga vključuje načrt finančnega prestrukturiranja, 
vsebuje tudi ponudbo upnikom, ki so imetniki zavarovanih 
terjatev, za prestrukturiranje zavarovanih terjatev. Za predlog 
prisilne poravnave, ki vsebuje ponudbo za prestrukturiranje 
zavarovanih terjatev, veljajo ta pravila:

1. s predlogom je dovoljeno ponuditi prestrukturiranje za-
varovanih terjatev z odložitvijo dospelosti teh terjatev oziroma 
znižanjem obrestnih mer, po katerih se od začetka postopka 
prisilne poravnave obrestuje glavnica zavarovane terjatve;

2. predmet predloga je lahko poleg prestrukturiranja iz 
1. točke tega odstavka tudi preoblikovanje ločitvenih pravic, s 
katerimi so zavarovane te terjatve, v skupne ločitvene pravice v 
korist vseh imetnikov zavarovanih terjatev kot skupnosti.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se o sprejetju 
prisilne poravnave glasuje v dveh razredih:

1. v razredu nezavarovanih upnikov glasujejo upniki glede 
nezavarovanih terjatev, za katere učinkuje prisilna poravnava, 
in je v tem razredu prisilna poravnava sprejeta, če je dosežena 
večina iz 205. člena tega zakona;

2. v razredu ločitvenih upnikov glasujejo upniki glede 
zavarovanih terjatev po naslednjih pravilih:

– za glasovanje v razredu ločitvenih upnikov se smiselno 
uporablja prvi odstavek, druga alineja 1. točke ter 4. in 5. točka 
drugega odstavka ter tretji odstavek 201. člena tega zakona;

– kot zavarovana terjatev se pri glasovanju upošteva 
priznani ali verjetno izkazani znesek te terjatve iz 73. člena 
tega zakona, vendar največ do višine vrednosti zavarovanja iz 
četrte alineje 5. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona;

– v tem razredu je prisilna poravnava sprejeta, če zanjo 
glasujejo upniki, katerih skupni ponderirani zneski terjatev so 
najmanj 3/4 osnove iz tretjega odstavka 201. člena tega za-
kona;

3. prisilna poravnava je sprejeta, če je sprejeta v obeh 
razredih;

4. če je predmet prisilne poravnave tudi prestrukturiranje 
iz 2. točke prvega odstavka tega člena, veljajo ta posebna 
pravila:

– prisilna poravnava s prestrukturiranjem iz 2. točke pr-
vega odstavka tega člena je sprejeta v razredu ločitvenih 
upnikov, če zanjo glasujejo upniki, katerih skupni ponderirani 
zneski terjatev so najmanj 85/100 osnove iz tretjega odstavka 
201. člena tega zakona;

– če ni dosežena večina iz prve alineje te točke in je dose-
žena večina iz 1. točke in tretje alineje 2. točke tega odstavka, 
velja, da je sprejeta prisilna poravnava glede preostalih načinov 
prestrukturiranja, razen prestrukturiranja iz 2. točke prvega 
odstavka tega člena.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se poleg 
upniškega odbora iz 76. člena tega zakona (v nadaljnjem 
besedilu tega odstavka: upniški odbor nezavarovanih upnikov) 
oblikuje upniški odbor ločitvenih upnikov, za katerega veljajo 
naslednja pravila:

1. za upniški odbor ločitvenih upnikov se smiselno upora-
bljajo pravila tega zakona o upniškem odboru nezavarovanih 
upnikov, če ni v 2. do 6. točki tega odstavka drugače določeno;

2. člani upniškega odbora ločitvenih upnikov so vsi lo-
čitveni upniki, razen tistih, ki imajo v razmerju do dolžnika 
položaj povezane družbe po 527. členu ZGD-1 ali položaj ožje 
povezane osebe;

3. če mora sodišče po pravilih, določenih v tem zakonu, 
o posamezni zadevi odločiti na podlagi mnenja ali soglasja 
upniškega odbora nezavarovanih upnikov, mora pridobiti tudi 
mnenje ali soglasje upniškega odbora ločitvenih upnikov;

4. če oba upniška odbora vložita zahtevo za spremembo 
načrta finančnega prestrukturiranja in so glede obeh zahtev 
izpolnjeni pogoji za dovolitev spremembe načrta finančnega 
prestrukturiranja iz drugega odstavka 184. člena tega zakona:

– sodišče dovoli spremembo načrta finančnega prestruk-
turiranja, ki jo zahteva upniški odbor ločitvenih upnikov, in

– zavrne zahtevo za spremembo načrta finančnega pre-
strukturiranja upniškega odbora nezavarovanih upnikov;

5. če oba upniška odbora sprejmeta sklep o spremembi 
osnovnega kapitala iz 199.a člena ali 199.b člena tega zakona, 
se postopek spremembe osnovnega kapitala izvede na podlagi 
sklepa, ki ga je sprejel upniški odbor ločitvenih upnikov;

6. če je sprejeta prisilna poravnava, katere predmet je 
prestrukturiranje z izčlenitvijo iz prvega odstavka 221.o člena 
tega zakona, o imenovanjih iz šestega odstavka 221.u člena 
tega zakona odloča samo upniški odbor ločitvenih upnikov.

(4) V primeru iz prvega odstavka tega člena veljajo tudi 
naslednja posebna pravila:

1. predlog prisilne poravnave mora glede zavarovanih 
terjatev:

– namesto podatkov iz 2. točke tretjega odstavka 
143. člena tega zakona vsebovati skupni znesek teh terjatev 
in odložene roke njihovega plačila oziroma znižano obrestno 
mero, po kateri se obrestujejo od začetka postopka prisilne 
poravnave do poteka odloženega roka za njihovo plačilo, in

– v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena tudi 
opis preoblikovanja ločitvenih pravic v skupne ločitvene pra-
vice;

2. če je predlog prisilne poravnave z vsebino iz prvega 
odstavka tega člena, vključen v načrt finančnega prestruktu-
riranja, priložen dolžnikovemu predlogu za začetek postopka 
prisilne poravnave, mora oklic o začetku postopka prisilne 
poravnave poleg podatkov iz drugega odstavka 155. člena in 
1. točke tretjega odstavka 221.p člena tega zakona vsebovati 
opozorilo, da bo prisilna poravnava, če bo potrjena, učinkovala 
tudi na zavarovane terjatve, in poziv upnikom, ki so imetniki 
zavarovanih terjatev, da prijavijo svoje terjatve v postopku 
prisilne poravnave;

3. drugi odstavek 145. člena, peti odstavek 146. člena in 
185.a člen tega zakona se uporabljajo samo, če je za uspe-
šno finančno prestrukturiranje dolžnika treba prestrukturirati 
zavarovane finančne terjatve v obsegu, ki je večji od obsega, 
v katerem za zavarovane finančne terjatve učinkuje potrjena 
prisilna poravnava po 221.t členu tega zakona;

4. ne uporabljajo se peti do deveti odstavek 199.b člena 
tega zakona;

5. po začetku postopka prisilne poravnave mora ločitve-
ni upnik za zunajsodno uveljavitev ločitvene pravice pridobiti 
soglasje sodišča. Sodišče zavrne soglasje, če je premoženje, 
ki je predmet ločitvene pravice, nujno za opravljanje podjema 
dolžnika. Sodišče odloči o tem soglasju na podlagi mnenja 
upravitelja in mnenja upniškega odbora ločitvenih upnikov ter 
upniškega odbora nezavarovanih upnikov.

(5) Sodišče mora objaviti poseben oklic zavarovanim 
upnikom:

1. če načrt finančnega prestrukturiranja, priložen dolžni-
kovemu predlogu za začetek postopka prisilne poravnave, 
ni vseboval predloga prisilne poravnave z vsebino iz prvega 
odstavka tega člena in je tak predlog vključen v načrt finanč-
nega prestrukturiranja, priložen zahtevi za spremembo načrta 
finančnega prestrukturiranja: z objavo sklepa, s katerim dovoli 
spremembo načrta finančnega prestrukturiranja,

2. če je predlog prisilne poravnave z vsebino iz prvega od-
stavka tega člena vključen v načrt finančnega prestrukturiranja, 
priložen naknadnemu predlogu prisilne poravnave: z objavo 
sklepa, s katerim ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za glasovanje 
o tem naknadnem predlogu prisilne poravnave.



Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / 17. 2. 2014 / Stran 1271 

(6) Za poseben oklic zavarovanim upnikom se smiselno 
uporabljajo 4. in 5. točka drugega odstavka 155. člena in 1. toč-
ka tretjega odstavka 221.p člena tega zakona.

(7) V primeru iz petega odstavka tega člena teče rok za 
prijavo zavarovanih terjatev iz prvega odstavka 59. člena tega 
zakona od objave posebnega oklica zavarovanim upnikom.

221.o člen
(predlog prisilne poravnave s prestrukturiranjem z izčlenitvijo)

(1) Načrt finančnega prestrukturiranja lahko kot ukrep 
prestrukturiranja določa izvedbo izčlenitve z ustanovitvijo nove 
družbe ali več novih družb.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora načrt 
finančnega prestrukturiranja v posebni prilogi vsebovati:

1. sestavine izčlenitvenega načrta iz 1., 2., 3., 9., 12., 
13. in 14. točke drugega odstavka 624. člena ZGD-1,

2. kot dan obračuna izčlenitve mora biti določen bilančni 
presečni dan poročila o finančnem položaju in poslovanju dol-
žnika iz 142. člena tega zakona.

(3) Načrt finančnega prestrukturiranja lahko določa, da se 
po izvedbi izčlenitve nad dolžnikom opravi:

1. postopek redne, prostovoljne likvidacije ali
2. stečajni postopek.
(4) Če načrt finančnega prestrukturiranja določa, da se 

po izvedbi izčlenitve nad dolžnikom opravi stečajni postopek, 
se ne uporabljajo prvi odstavek 143. člena, 144. člen, 2. točka 
prvega odstavka 145. člena in prvi odstavek 221.m člena tega 
zakona.

(5) Za izčlenitveni načrt iz drugega odstavka tega člena 
veljajo ta posebna pravila:

1. na novo družbo je dovoljeno prenesti samo tisto pre-
moženje dolžnika kot prenosne družbe, ki je potrebno za opra-
vljanje podjema nove družbe;

2. novi družbi je dovoljeno dodeliti samo tiste obveznosti, 
katerih predmet so terjatve, ki so zavarovane z ločitveno pravi-
co na premoženju, ki se prenese nanjo;

3. če je premoženje, ki se pri izvedbi izčlenitve prenese na 
novo družbo, predmet ločitvene pravice in če je predmet prisil-
ne poravnave, ki ga vključuje načrt finančnega prestrukturiranja 
iz prvega odstavka tega člena, v skladu s prvim odstavkom 
221.n člena tega zakona tudi prestrukturiranje zavarovanih 
terjatev, mora načrt finančnega prestrukturiranja določiti, da 
nova družba prevzame samo novo zavarovano terjatev, ki bo 
nastala s potrditvijo prisilne poravnave po drugem odstavku 
221.t člena tega zakona.

(6) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora revi-
zorjevo poročilo o revidiranju poročila o finančnem položaju in 
poslovanju dolžnika iz 142. člena tega zakona vsebovati tudi 
poročilo o pregledu izčlenitvenega načrta v skladu s prvim in 
drugim odstavkom 627. člena ZGD-1.

(7) V primeru iz prvega odstavka tega člena se za od-
ločanje o izčlenitvi ne uporabljajo 626., 628., 629., 630. in 
632. člen ZGD-1, in velja, da je dolžnik kot prenosna družba 
sprejel izčlenitveni načrt, če je sprejeta prisilna poravnava, ki jo 
vključuje načrt finančnega prestrukturiranja iz prvega odstavka 
tega člena.

(8) Če je obseg zavarovanih obveznosti iz 2. in 3. točke 
petega odstavka tega člena večji od obsega obveznosti, ki še 
omogoča kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost nove 
družbe, mora načrt finančnega prestrukturiranja določiti, da se 
hkrati z izčlenitvijo izvede povečanje osnovnega kapitala nove 
družbe s stvarnimi vložki, katerih predmet so zavarovane ter-
jatve iz 2. in 3. točke petega odstavka tega člena (v nadaljnjem 
besedilu: povečanje osnovnega kapitala nove družbe).

(9) V primeru iz osmega odstavka tega člena mora načrt 
finančnega prestrukturiranja vključevati tudi sklep o povečanju 
osnovnega kapitala nove družbe in poziv za vpis in vplačilo 
novih delnic.

(10) Za povečanje osnovnega kapitala nove družbe velja-
jo ta posebna pravila:

1. za sklep o povečanju osnovnega kapitala nove družbe 
se smiselno uporabljajo 1. točka, tretja alineja 2. točke, 3. do 

6. in 8. točka prvega odstavka 191. člena tega zakona. Če je 
vrednost premoženja, ki se prenese na novo družbo manjša od 
skupne višine obveznosti iz 2. in 3. točke petega odstavka tega 
člena, se za določitev emisijske cene smiselno uporablja drugi 
odstavek 191. člena tega zakona;

2. v sklepu o povečanju osnovnega kapitala nove družbe 
mora biti določen najnižji znesek skupnega povečanja osnov-
nega kapitala, v obsegu, potrebnem za zagotovitev kratkoročne 
in dolgoročne plačilne sposobnosti nove družbe;

3. za odločanje o povečanju osnovnega kapitala nove 
družbe se ne uporablja prvi odstavek 333. člena ZGD-1 in ve-
lja, da je nova družba sprejela sklep o povečanju osnovnega 
kapitala, če je sprejeta prisilna poravnava;

4. za izvedbo povečanja osnovnega kapitala nove družbe 
se smiselno uporabljajo 193. do 198. člen tega zakona.

Pododdelek 4.8.4: Posebna pravila o prijavi in preizkusu 
terjatev ter vrednosti zavarovanja

221.p člen
(posebna pravila o prijavi in preizkusu terjatev)

(1) Za naslednje terjatve velja, da so prijavljene v postop-
ku prisilne poravnave:

1. vse navadne terjatve, navedene v seznamu iz 3. točke 
prvega odstavka 142. člena tega zakona, in v znesku, navede-
nem v tem seznamu,

2. vse podrejene terjatve, navedene v seznamu iz 4. točke 
prvega odstavka 142. člena tega zakona, in v znesku, navede-
nem v tem seznamu,

3. vse zavarovane terjatve, navedene v seznamu iz 5. toč-
ke prvega odstavka 142. člena tega zakona, in v znesku, nave-
denem v tem seznamu.

(2) Upravitelj mora v osnovni seznam preizkušenih terja-
tev vključiti terjatve iz prvega odstavka tega člena, tudi če jih 
upnik ni prijavil v roku za prijavo terjatev iz prvega odstavka 
59. člena tega zakona.

(3) Če je postopek prisilne poravnave začet na predlog 
dolžnika, veljajo ta posebna pravila:

1. oklic o začetku postopka prisilne poravnave mora poleg 
podatkov iz drugega odstavka 155. člena tega zakona vsebo-
vati tudi pouk upnikom, katere terjatve veljajo za prijavljene v 
postopku prisilne poravnave po prvem odstavku tega člena;

2. upravitelj mora ne glede na prvi in drugi odstavek 
61. člena tega zakona predložiti osnovni seznam preizkušenih 
terjatev v roku 15 dni.

(4) Če je postopek prisilne poravnave začet na podlagi 
upniškega predloga, veljajo ta posebna pravila:

1. z izdajo sklepa o ugotovitvi, da so izpolnjeni pogoji 
za glasovanje o naknadnem predlogu prisilne poravnave, iz 
desetega odstavka 221.k člena tega zakona velja, da so v 
postopku prisilne poravnave pravočasno prijavljene terjatve iz 
prvega odstavka tega člena, navedene v seznamih, ki so vklju-
čeni v poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika iz 
142. člena tega zakona, priloženo temu naknadnemu predlogu 
prisilne poravnave;

2. ne glede na prvi in drugi odstavek 61. člena tega za-
kona mora upravitelj predložiti osnovni seznam preizkušenih 
terjatev v roku 15 dni po objavi sklepa iz 1. točke tega odstavka.

(5) Če začne rok za prijavo navadnih poslovnih terjatev 
po enajstem odstavku 221.m člena tega zakona teči od objave 
oklica iz desetega odstavka 221.m člena tega zakona ali če 
začne rok za prijavo zavarovanih terjatev po sedmem odstav-
ku 221.n člena tega zakona teči z objavo posebnega oklica 
zavarovanim upnikom, se za preizkus teh terjatev smiselno 
uporablja 71. člen tega zakona tako, da mora upravitelj v 
15 dneh po poteku roka za prijavo teh terjatev izdelati dodatni 
osnovni seznam.

(6) Če je predmet prisilne poravnave prestrukturiranje za-
varovanih terjatev iz prvega odstavka 221.n člena tega zakona, 
morajo seznami preizkušenih terjatev poleg podatkov, ki jih 
morajo vsebovati v skladu s četrtim odstavkom 61. člena, prvim 
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odstavkom 65. člena oziroma drugim odstavkom 70. člena tega 
zakona, o zavarovanih terjatvah vsebovati tudi te podatke:

1. opis premoženja, ki je predmet ločitvene pravice,
2. če je skupna višina zavarovane terjatve večja od vre-

dnosti zavarovanja, tudi navedbo, da se terjatev obravnava:
– kot zavarovani del te terjatve do višine vrednosti zava-

rovanja iz četrte alineje 5. točke prvega odstavka 142. člena 
tega zakona,

– morebitni višji znesek terjatve iz prve alineje te točke pa 
kot nezavarovani del te terjatve,

3. če je premoženje predmet več ločitvenih pravic in ob 
upoštevanju vrednosti zavarovanja iz četrte alineje 5. točke 
prvega odstavka 142. člena tega zakona to premoženje ne za-
došča za prednostno poplačilo zavarovanih terjatev s poznejšim 
poplačilnim vrstnim redom: pri vsaki taki terjatvi tudi navedbo, da 
se obravnava kot nezavarovana, navadna terjatev, razen če je 
zavarovana tudi z ločitveno pravico na drugem premoženju, ki ob 
upoštevanju vrednost zavarovanja iz četrte alineje 5. točke prve-
ga odstavka 142. člena tega zakona zadošča za njeno poplačilo.

221.r člen
(preizkus ocene vrednosti zavarovanja)

(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 
predmet prisilne poravnave prestrukturiranje zavarovanih ter-
jatev iz prvega odstavka 221.n člena tega zakona.

(2) Upnik, ki je imetnik zavarovane terjatve, lahko izpodbija 
ocenjeno vrednost zavarovanja z ugovorom (v nadaljnjem be-
sedilu: ugovor proti oceni vrednosti zavarovanja). Če je predmet 
prisilne poravnave tudi preoblikovanje ločitvenih pravic iz 2. točke 
prvega odstavka 221.n člena tega zakona, lahko z ugovorom proti 
oceni vrednosti zavarovanja upnik, ki je imetnik zavarovane terja-
tve, izpodbija tudi ocenjeno vrednost zavarovanja drugega upnika.

(3) Upnik mora ugovoru proti oceni vrednosti zavarovanja 
priložiti poročilo pooblaščenega ocenjevalca z novo oceno 
vrednosti, izdelano v skladu s petim odstavkom 141. člena 
tega zakona.

(4) Za ugovor proti oceni vrednosti zavarovanja se smi-
selno uporabljajo tretji, četrti, sedmi, osmi in deveti odstavek 
63. člena tega zakona.

(5) Če je bil proti osnovnemu seznamu preizkušenih terja-
tev vložen ugovor proti oceni vrednosti zavarovanja, upravitelj 
v dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev pri zavarovani 
terjatvi, ki je predmet ugovora, spremeni podatke tako, da se 
ta terjatev obravnava:

1. kot zavarovani del terjatve do višine, ki je enaka arit-
metični sredini med:

– vrednostjo zavarovanja iz četrte alineje 5. točke prvega 
odstavka 142. člena tega zakona in

– vrednostjo zavarovanja iz nove ocene vrednosti, prilo-
žene ugovoru proti oceni vrednosti zavarovanja,

2. morebitni višji znesek te terjatve pa kot nezavarovani 
del terjatve.

(6) Upnik, ki je pravočasno vložil ugovor proti oceni vrednosti 
zavarovanja, lahko vloži ugovor proti dopolnjenemu seznamu:

1. če seznam ne vsebuje njegovega ugovora ali
2. če vrednost zavarovanja ni določena v skladu s petim 

odstavkom tega člena.
(7) Sodišče s sklepom o preizkusu terjatev, poleg odločitev iz 

drugega odstavka 69. člena tega zakona, odloči tudi o obravnavi 
zavarovanih terjatev v skladu s šestim odstavkom 221.p člena 
tega zakona oziroma v skladu s petim odstavkom tega člena.

Pododdelek 4.8.5: Posebna pravila o potrditvi  
prisilne poravnave in učinkih pravnomočno potrjene  

prisilne poravnave

221.s člen
(potrditev in učinki prisilne poravnave, ki je omejena  

na prestrukturiranje finančnih terjatev)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 

sprejeta prisilna poravnava, katere predmet je po prvem od-

stavku 221.m člena tega zakona omejen na zmanjšanje oziro-
ma odložitev dospelosti navadnih finančnih terjatev.

(2) Sodišče s sklepom o potrditvi prisilne poravnave ugo-
tovi vsebino potrjene prisilne poravnave tako, da:

1. za navadne finančne terjatve navede podatke iz 2. toč-
ke prvega odstavka 210. člena tega zakona,

2. za navadne poslovne terjatve ugotovi, da zanje prisilna 
poravnava ne učinkuje.

(3) Pravila o učinkih potrjene prisilne poravnave na nava-
dne terjatve, določena v oddelku 4.5 tega zakona, se upora-
bljajo samo za navadne finančne terjatve.

221.t člen
(potrditev in učinki prisilne poravnave s prestrukturiranjem 

zavarovanih terjatev)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 

sprejeta prisilna poravnava, katere predmet je prestrukturiranje 
zavarovanih terjatev iz prvega odstavka 221.n člena tega zakona.

(2) Če je skupna višina zavarovane terjatve večja od 
zneska, ki se izračuna tako, da se vrednost zavarovanja, ugo-
tovljena s pravnomočnim sklepom o preizkusu terjatev, poveča 
za 20 odstotkov (v nadaljnjem besedilu: zaščitena vrednost 
zavarovanja), se s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne 
poravnave zavarovana terjatev razdeli na dve terjatvi:

1. na terjatev, ki je enaka višini zaščitene vrednosti zava-
rovanja (v nadaljnjem besedilu: nova zavarovana terjatev), in

2. na terjatev, ki je enaka skupni višini razdeljene terjatve, 
zmanjšani za zaščiteno vrednost zavarovanja (v nadaljnjem 
besedilu: nova navadna terjatev).

(3) Z razdelitvijo zavarovane terjatve po drugem odstavku 
tega člena se prednostno poplačilno upravičenje, vključeno 
v ločitveni pravici, utesni tako, da je z uveljavitvijo ločitvene 
pravice mogoče doseči samo prednostno poplačilo nove za-
varovane terjatve, in da preneha glede nove navadne terjatve.

(4) Če je premoženje predmet več ločitvenih pravic in 
ob upoštevanju zaščitene vrednosti zavarovanja ne zadošča 
za prednostno poplačilo zavarovanih terjatev s poznejšim po-
plačilnim vrstnim redom, s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi 
prisilne poravnave preneha ločitvena pravica, ustanovljena v 
zavarovanje teh terjatev.

(5) Sodišče s sklepom o potrditvi prisilne poravnave poleg 
odločitve o vsebini potrjene prisilne poravnave glede navadnih 
terjatev iz 2. točke prvega odstavka 210. člena tega zakona 
odloči tudi o vsebini potrjene prisilne poravnave glede zavaro-
vanih terjatev tako, da ugotovi:

1. katere zavarovane terjatve se razdelijo na dve terjatvi 
v skladu z drugim odstavkom tega člena, in za vsako zavaro-
vano terjatev, ki se razdeli, navede podatke o novih terjatvah, 
ki nastanejo z razdelitvijo,

2. katere ločitvene pravice prenehajo v skladu s četrtim 
odstavkom tega člena,

3. vsebino potrjene prisilne poravnave za nove zavarova-
ne terjatve tako, da navede:

– roke za njihovo plačilo in
– obrestno mero, po kateri se obrestujejo od začetka po-

stopka prisilne poravnave do poteka roka za njihovo plačilo, in
4. da za nove navadne terjatve in terjatve iz četrtega od-

stavka tega člena nastanejo učinki potrjene prisilne poravnave 
z vsebino, s katero nastanejo za navadne terjatve.

(6) V izreku sklepa o potrditvi prisilne poravnave sodišče 
svoje odločitve iz 1. in 2. točke petega odstavka tega člena 
oblikuje tako, da navede seznam ločitvenih pravic, za katere 
učinkuje prisilna poravnava, iz desetega odstavka tega člena.

(7) Če je v postopku prisilne poravnave priznana zavaro-
vana terjatev, ki se razdeli po drugem odstavku tega člena, se 
za novo navadno terjatev ne uporablja peti odstavek 211. člena 
tega zakona in velja, da je ta terjatev ugotovljena v postopku 
prisilne poravnave kot navadna terjatev.

(8) Če je v postopku prisilne poravnave priznana zava-
rovana terjatev, ki po četrtem odstavku tega člena postane 
nezavarovana terjatev, se zanjo ne uporablja peti odstavek 
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211. člena tega zakona in velja, da je ta terjatev ugotovljena v 
postopku prisilne poravnave kot navadna terjatev.

(9) Seznam terjatev, ugotovljenih v postopku prisilne po-
ravnave, mora poleg podatkov o navadnih terjatvah vsebovati 
tudi podatke iz četrtega odstavka 211. člena tega zakona za 
vsako novo navadno terjatev ali terjatev iz četrtega odstavka 
tega člena.

(10) Upravitelj mora pripraviti tudi seznam ločitvenih pra-
vic, za katere učinkuje prisilna poravnava, in ga predložiti 
sodišču hkrati s svojim poročilom o izidu glasovanja o sprejetju 
prisilne poravnave. Seznam mora vsebovati vse ločitvene pra-
vice, ki obstajajo na premoženju dolžnika, in za vsako od njih:

1. opis premoženja, ki je predmet ločitvene pravice, in če 
je ločitvena pravica hipoteka, tudi identifikacijski znak, s katerim 
je hipoteka vpisana v zemljiški knjigi,

2. za ločitveno pravico, pri kateri je zaščitena vrednost za-
varovanja enaka ali večja od zneska zavarovane terjatve tudi:

– zaščiteno vrednost zavarovanja,
– znesek zavarovane terjatve in
– opis, da se zaradi potrditve prisilne poravnave ločitvena 

pravica ne utesni,
3. če se terjatev, zavarovana s posamezno ločitveno pra-

vico, v skladu z drugim odstavkom tega člena razdeli, za vsako 
tako ločitveno pravico tudi:

– zaščiteno vrednost zavarovanja,
– znesek nove zavarovane terjatve in
– opis obsega utesnitve ločitvene pravice iz tretjega od-

stavka tega člena,
4. če ločitvena pravica po četrtem odstavku tega člena 

preneha, tudi navedbo o njenem prenehanju.
(11) Za novo zavarovano terjatev:
1. se ne uporablja 1. točka prvega odstavka 213. člena in 

2. točka 216. člena tega zakona, in
2. se smiselno uporabljajo pravila o navadnih terjatvah, 

določena v prvem in petem odstavku 212. člena ter 214., 215., 
216. in 217. členu tega zakona.

(12) Za novo navadno terjatev in terjatev iz četrtega od-
stavka tega člena se uporabljajo pravila o navadnih terjatvah, 
določena v oddelku 4.5 tega zakona.

(13) Če je ločitvena pravica, za katero učinkuje prisilna 
poravnava, hipoteka, je pravnomočni sklep o potrditvi prisilne 
poravnave listina, ki je podlaga za vpis utesnitve te hipoteke ali 
za vpis njenega izbrisa v zemljiško knjigo po uradni dolžnosti.

(14) Sodišče mora v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa 
o potrditvi prisilne poravnave obvestiti zemljiškoknjižno sodišče 
o utesnitvi oziroma prenehanju hipotek iz trinajstega odstavka 
tega člena. Obvestilu mora priložiti odpravek sklepa o potrditvi 
prisilne poravnave s potrdilom o pravnomočnosti in seznam 
ločitvenih pravic, za katere učinkuje prisilna poravnava, iz de-
setega odstavka tega člena.

(15) Štirinajsti odstavek tega člena se smiselno uporablja 
tudi za izbris zastavne pravice na nematerializiranih vredno-
stnih papirjih, v skladu z ZNVP, in za izbris zastavne pravice iz 
registra neposestnih zastavnih pravic na premičninah.

(16) Če je sprejeta prisilna poravnava, katere predmet je 
tudi preoblikovanje ločitvenih pravic iz 2. točke prvega odstavka 
221.n člena tega zakona, veljajo ta pravila:

1. s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave 
se vse ločitvene pravice, razen ločitvenih pravic, ki prenehajo po 
četrtem odstavku tega člena, preoblikujejo tako, da namesto loči-
tvenih pravic, ki obstajajo v korist posameznih imetnikov zavaro-
vanih terjatev, nastanejo ločitvene pravice za skupno zavarovanje 
vseh teh zavarovanih terjatev (v nadaljnjem besedilu: skupna 
ločitvena pravica) v korist vseh imetnikov zavarovanih terjatev;

2. odločitev sodišča o vsebini potrjene prisilne poravnave 
mora poleg podatkov iz petega odstavka tega člena vsebovati 
tudi ugotovitev o preoblikovanju ločitvenih pravic v skupne 
ločitvene pravice v skladu s 1. točko tega odstavka;

3. seznam ločitvenih pravic mora vsebovati tudi:
– skupni znesek zaščitenih vrednosti zavarovanj, ki je 

enak vsoti zneskov iz prve alineje 2. točke in iz prve alineje 
3. točke desetega odstavka tega člena, in

– skupni znesek zavarovanih terjatev, ki je enak vsoti 
zneskov iz druge alineje 2. točke in iz druge alineje 3. točke 
desetega odstavka tega člena;

4. seznam ločitvenih pravic mora pri posamezni ločitveni 
pravici iz 2. in 3. točke desetega odstavka tega člena vsebovati:

– namesto opisa iz tretje alineje 2. točke ali tretje alineje 
3. točke desetega odstavka tega člena opis, da se ločitvena 
pravica preoblikuje v skupno ločitveno pravico, in

– delež njenega imetnika na skupni ločitveni pravici, izra-
čunan v skladu s 6. točko tega odstavka (v nadaljnjem besedilu: 
delež imetnika na skupni ločitveni pravici);

5. med imetniki zavarovanih terjatev glede skupne loči-
tvene pravice nastane skupnost (v nadaljnjem besedilu: sku-
pnost imetnikov). Za skupnost imetnikov se uporabljajo pravila 
XXVIII. poglavja posebnega dela OZ o skupnosti, če ni v 6. do 
9. točki tega odstavka drugače določeno;

6. delež posameznega imetnika na skupni ločitveni pravici 
se izračuna tako, da se zaščitena vrednost zavarovanja pri loči-
tveni pravici, imetnik katere je bil pred njenim preoblikovanjem 
v skupno ločitveno pravico, deli s skupnim zneskom zaščitenih 
vrednosti zavarovanj iz prve alineje 3. točke tega odstavka;

7. odločitev skupnosti imetnikov za uveljavitev skupne 
ločitvene pravice glede posameznega premoženja, ki je njen 
predmet, je sprejeta, če z njo soglašajo imetniki, delež katerih 
na skupni ločitveni pravici dosegajo ali presegajo 75 odstotkov. 
Enako velja za odločitve skupnosti imetnikov o drugih pravno 
mogočih načinih razpolaganja s skupno ločitveno pravico in o 
drugih skupnih zadevah, ki presegajo redno upravljanje;

8. iz zneska, doseženega z uveljavitvijo skupne ločitvene 
pravice, se njeni imetniki poplačajo v skladu z njihovimi deleži 
na skupni ločitveni pravici;

9. če preneha zavarovana terjatev posameznega imetnika 
zaradi njenega poplačila ali na drug način, preneha tudi delež 
tega imetnika na skupni ločitveni pravici. V tem primeru se 
sorazmerno povečajo deleži preostalih imetnikov v skupnosti 
imetnikov;

10. za izbris prejšnjih ločitvenih pravic in vpis novih sku-
pnih ločitvenih pravice se smiselno uporabljajo trinajsti, štirinaj-
sti in petnajsti odstavek tega člena.

221.u člen
(potrditev in učinki prisilne poravnave  

s prestrukturiranjem z izčlenitvijo)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 

sprejeta prisilna poravnava, katere predmet je prestrukturiranje 
z izčlenitvijo iz 221.o člena tega zakona.

(2) Sodišče s sklepom o potrditvi prisilne poravnave, po-
leg odločitev iz prvega odstavka 210. člena oziroma drugega 
odstavka 221.s člena oziroma petega odstavka 221.t člena 
tega zakona:

1. ugotovi, da je vsebina potrjene prisilne poravnave tudi 
izvedba izčlenitve v skladu z izčlenitvenim načrtom,

2. če načrt finančnega prestrukturiranja v skladu z 2. toč-
ko tretjega odstavka 221.o člena tega zakona določa, da se 
po izvedbi izčlenitve nad dolžnikom opravi stečajni postopek, 
sodišče s sklepom, s katerim odloči o potrditvi prisilne poravna-
ve, hkrati odloči, da se nad dolžnikom začne stečajni postopek.

(3) V izreku sklepa o potrditvi prisilne poravnave sodišče 
svojo odločitev iz 1. točke drugega odstavka tega člena oblikuje 
tako, da navede prilogo načrta finančnega prestrukturiranja iz 
drugega odstavka 221.o člena tega zakona.

(4) Če je prisilna poravnava pravnomočno potrjena, z 
dnem, v katerem postane sklep sodišča o potrditvi prisilne 
poravnave pravnomočen, velja, da:

1. je ustanovljena nova družba oziroma nove družbe, 
določene v izčlenitvenem načrtu,

2. da je na vsako novo družbo prešlo premoženje skupaj 
z obveznostmi, določenimi v izčlenitvenem načrtu.

(5) Za odgovornost nove družbe oziroma novih družb za 
obveznosti dolžnika kot prenosne družbe, nastale do vpisa 
izčlenitve v sodni register, se ne uporabljata 636. člen ZGD-1 
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in 433. člen oziroma Nove družbe odgovarjajo samo za obve-
znosti, določene v izčlenitvenem načrtu.

(6) Člane poslovodstva oziroma organov nadzora nove 
družbe imenuje upniški odbor. Predsednik upniškega odbora 
mora sklicati sejo upniškega odbora, ki naj odloči o teh imeno-
vanjih, v osmih dneh po objavi poziva upnikom, da glasujejo o 
sprejetju prisilne poravnave, za dan ki ni poznejši od zadnjega 
dne roka za oddajo glasovnic.

(7) Za vpis izčlenitve v sodni register se ne uporablja 
634. člen ZGD-1. Sodišče mora v 15 dneh po pravnomočnosti 
sklepa o potrditvi prisilne poravnave obvestiti registrsko sodišče 
o izvedeni izčlenitvi. Obvestilu mora priložiti:

1. odpravek sklepa o potrditvi prisilne poravnave s potrdi-
lom o pravnomočnosti,

2. prilogo načrta finančnega prestrukturiranja iz drugega 
odstavka 221.o člena tega zakona, s potrdilom, da je bila izčle-
nitev izvedena v skladu z izčlenitvenim načrtom, ki ga vsebuje 
ta priloga, in

3. zapisnik seje upniškega odbora iz šestega odstavka 
tega člena.

(8) Če je bilo hkrati z izčlenitvijo izvedeno povečanje 
osnovnega kapitala nove družbe iz osmega odstavka 221.o čle-
na tega zakona, veljajo ta posebna pravila:

1. smiselno se uporablja prvi odstavek 199. člena tega 
zakona in sodišče s sklepom iz drugega odstavka tega člena 
ugotovi tudi skupno višino osnovnega kapitala nove družbe;

2. obvestilu iz sedmega odstavka tega člena mora sodi-
šče priložiti tudi čistopis statuta nove družbe, ki ga ob upošte-
vanju povečanja osnovnega kapitala izdela notar;

3. za izdajo delnic nove družbe se smiselno uporabljata 
šesti in sedmi odstavek 199. člena tega zakona.

Pododdelek 4.8.6: Ponovna prisilna poravnava  
po pravnomočni potrditvi prisilne poravnave

221.v člen
(predlog za ponovno prisilno poravnavo)

(1) Ne glede na tretji odstavek 221.h člena tega zakona, 
je predlog za prisilno poravnavo dovoljen, tudi če dolžnik še 
ni izpolnil vseh obveznosti iz prejšnje pravnomočno potrjene 
prisilne poravnave (v nadaljnjem besedilu: ponovna prisilna 
poravnava):

1. če sta od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prejšnje 
prisilne poravnave pretekli dve leti in

2. če z začetkom ponovne prisilne poravnave soglašajo 
upniki, ki so skupaj imetniki terjatev, za katere učinkuje prejšnja 
pravnomočno potrjena prisilna poravnava in katerih vsota do-
sega 50 odstotkov vsote vseh priznanih in verjetno izkazanih 
terjatev v postopku prejšnje pravnomočno potrjene prisilne 
poravnave.

(2) Predlogu za začetek postopka ponovne prisilne porav-
nave morajo biti poleg listin, ki morajo biti priložene predlogu 
za začetek postopka prisilne poravnave, priložene tudi notarsko 
overjene izjave upnikov iz 2. točke prvega odstavka tega člena 
o soglasju z začetkom postopka ponovne prisilne poravnave.

(3) Ne glede na prvi odstavek 221.j člena tega zakona 
so začetek postopka ponovne prisilne poravnave upravičeni 
predlagati samo upniki, ki so skupno imetniki terjatev, za katere 
učinkuje prejšnja pravnomočno potrjena prisilna poravnava 
in katerih vsota dosega 50 odstotkov vsote vseh priznanih in 
verjetno izkazanih terjatev v postopku prejšnje pravnomočno 
potrjene prisilne poravnave.

(4) Za upniški predlog za začetek postopka prisilne po-
ravnave se ne uporablja 2. točka tretjega odstavka 221.j člena 
tega zakona.

(5) Če terjatev upnika iz 2. točke prvega odstavka oziroma 
iz tretjega odstavka tega člena v postopku prejšnje pravno-
močno potrjene prisilne poravnave ni bila priznana ali verjetno 
izkazana, je treba predlogu za začetek postopka ponovne pri-
silne poravnave priložiti tudi poročilo revizorja, s katerim revizor 
z mnenjem brez pridržka ugotovi skupni znesek terjatev tega 

upnika do dolžnika po stanju na dan začetka postopka prejšnje 
pravnomočno potrjene prisilne poravnave.

(6) Če je pravnomočno potrjena ponovna prisilna porav-
nava, nov predlog za ponovno prisilno poravnavo ni dovoljen, 
če je vložen, preden je dolžnik izpolnil vse obveznosti iz prav-
nomočno potrjene ponovne prisilne poravnave.

221.z člen
(posebna pravila za ponovno prisilno poravnavo)

(1) Za ponovno prisilno poravnavo se uporabljajo pravila 
tega zakona o prisilni poravnavi, če ni v pododdelku 4.8.6 tega 
zakona drugače določeno.

(2) Ponovna prisilna poravnava učinkuje samo za terjatve, 
za katere je učinkovala prejšnja pravnomočno potrjena prisilna 
poravnava.

(3) V postopku ponovne prisilne poravnave se izvede po-
novna prijava in preizkus terjatev po stanju ob začetku postop-
ka ponovne prisilne poravnave. Terjatve, ki so bile prijavljene 
v postopku prejšnje pravnomočno potrjene prisilne poravnave, 
veljajo za prijavljene v postopku ponovne prisilne poravnave.

(4) Če je predmet ponovne prisilne poravnave prestruktu-
riranje z izčlenitvijo iz 221.o člena, veljajo ta posebna pravila:

1. izčlenitveni načrt mora določati, da nova družba poleg 
obveznosti glede terjatev iz 2. in 3. točke petega odstavka 
221.o člena tega zakona prevzame tudi vse obveznosti glede 
terjatev, ki so nastale po začetku postopka prejšnje pravnomoč-
no potrjene prisilne poravnave;

2. v primeru iz osmega odstavka 221.o člena tega zakona 
so predmet stvarnih vložkov pri povečanju osnovnega kapi-
tala nove družbe lahko tudi navadne terjatve iz 1. točke tega 
odstavka in se za določitev emisijske cene za stvarni vložek, 
katerega predmet je zavarovana terjatev, smiselno uporablja 
tretji odstavek 199.b člena tega zakona.

5. poglavje: STEČAJNI POSTOPKI

Oddelek 5.1: Temeljna pravila o stečajnih postopkih

222. člen
(uporaba 5. poglavja)

(1) Oddelki 5.1 do 5.10 tega zakona se uporabljajo za 
stečajni postopek nad pravno osebo.

(2) Oddelek 5.11 tega zakona se uporablja za postopek 
osebnega stečaja.

(3) Oddelek 5.12 tega zakona se uporablja za postopek 
stečaja zapuščine.

223. člen
(stečajni dolžnik)

(1) Stečajni dolžnik je insolventni dolžnik, nad katerim se 
vodi stečajni postopek.

(2) Stečajni postopek je dovoljeno voditi nad vsako pravno 
osebo, če ni v zakonu za posamezno pravnoorganizacijsko 
obliko ali vrsto pravne osebe ali za posamezno pravno osebo 
drugače določeno.

(3) Nad invalidskim podjetjem je stečajni postopek dovo-
ljeno začeti samo, če da Vlada Republike Slovenije predhodno 
soglasje.

224. člen
(stečajna masa)

(1) Stečajna masa je premoženje stečajnega dolžnika, ki 
se v stečajnem postopku unovči za kritje stroškov postopka in 
plačilo terjatev upnikov.

(2) V stečajno maso spadajo:
1. premoženje stečajnega dolžnika ob začetku tega po-

stopka,
2. vse premoženje, doseženo z:
– unovčenjem stečajne mase,
– upravljanjem stečajne mase in
– izpodbijanjem pravnih dejanj stečajnega dolžnika, ter
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3. premoženje, doseženo z nadaljevanjem poslovanja, če 
stečajni dolžnik v skladu s tem zakonom nadaljuje poslovanje 
po začetku stečajnega postopka.

225. člen
(splošna in posebna stečajna masa)

(1) V splošno stečajno maso spada vse premoženje ste-
čajnega dolžnika razen premoženja, ki spada v posebne ste-
čajne mase.

(2) Posebna stečajna masa je premoženje, ki je predmet 
ločitvene pravice, ali denarno dobroimetje, doseženo z unov-
čenjem tega premoženja.

(3) V zvezi z vsakim posameznim premoženjem, ki je 
predmet ločitvene pravice, je treba oblikovati posebno stečajno 
maso, ter to premoženje voditi in upravljati ločeno od:

1. premoženja, ki spada v splošno stečajno maso, in
2. premoženja, ki spada v druge posebne stečajne mase.

226. člen
(razdelitvena masa)

(1) Razdelitvena masa je unovčeni del stečajne mase, 
namenjen za plačilo terjatev upnikov.

(2) Splošna razdelitvena masa je denarno dobroimetje, 
nastalo z unovčenjem splošne stečajne mase, zmanjšano za 
stroške stečajnega postopka, razen stroškov iz tretjega odstav-
ka tega člena.

(3) Posebna razdelitvena masa je denarno dobroimetje, 
nastalo z unovčenjem posebne stečajne mase, zmanjšano za 
stroške v zvezi s tem unovčenjem.

(4) Stroški v zvezi z unovčenjem posebne stečajne mase 
so:

1. stroški ocene vrednosti premoženja, ki spada v poseb-
no stečajno maso,

2. davek na promet nepremičnin ali drug davek ali obve-
zna dajatev, ki jo je treba plačati pri prodaji,

3. sorazmerni del nadomestila upravitelju iz 3. točke četr-
tega odstavka 103. člena tega zakona, ki se določi v sorazmer-
ju z višino zneska, ki je predmet razdelitve posebne stečajne 
mase,

4. če je predmet posebne stečajne mase onesnažena 
premičnina ali nepremičnina: stroški predpisanega ravnanja 
z odpadki, ki bremenijo stečajnega dolžnika po predpisih o 
varstvu okolja,

5. sorazmerni del:
– nadomestila upravitelju za izdelavo otvoritvenega po-

ročila,
– drugih stroškov v zvezi z izdelavo računovodskih izka-

zov iz 291. člena tega zakona in
– če je splošna stečajna neznatne vrednosti: tudi stroškov 

arhiviranja in drugih stroškov v zvezi s končanjem stečajnega 
postopka,

6. stroški izvedbe prodaje premoženja, ki spada v po-
sebno stečajno maso, in stroški, nastali z upravljanjem tega 
premoženja od začetka stečaja do njegove prodaje (elektrika, 
stavbno zemljišče, komunalni prispevki, voda, parkirnina in 
podobno), zmanjšani za morebitne prejete najemnine v zvezi 
s predmetnim premoženjem.

(5) Sorazmerni del stroškov iz 5. točke četrtega odstavka 
tega člena je enak deležu ocenjene vrednosti premoženja, ki je 
predmet posebne stečajne mase, v ocenjeni vrednosti splošne 
in vseh posebnih stečajnih mas.

227. člen
(načelo koncentracije)

(1) Upnik lahko svoj zahtevek za izpolnitev obveznosti, 
ki je nastala do začetka stečajnega postopka, v razmerju do 
stečajnega dolžnika uveljavlja samo v stečajnem postopku proti 
temu dolžniku in v skladu s pravili tega postopka, če v zakonu 
za posamezen primer ni drugače določeno.

(2) Upnik, ki zamudi rok za izvedbo dejanj, ki jih mora v 
skladu s tem zakonom opraviti v zvezi z uveljavitvijo svojega 
zahtevka iz prvega odstavka tega člena, izgubi pravico od ste-
čajnega dolžnika zahtevati izpolnitev te obveznosti in pravico 
do plačila iz razdelitvene mase.

228. člen
(načelo omejevanja tveganj)

Pri upravljanju stečajne mase in opravljanju drugih poslov, 
ki jih sme po tem zakonu opravljati stečajni dolžnik, ni dovoljeno 
prevzemati vseh poslovnih tveganj, značilnih za poslovanje 
delujočega podjema, temveč samo tista, ki so nujna za ure-
sničitev interesa upnikov za plačilo terjatev, ki jih uveljavljajo v 
stečajnem postopku.

229. člen
(vpisi v register v zvezi s stečajnim postopkom)

(1) V register se vpišeta:
1. začetek stečajnega postopka,
2. sklep o njegovem končanju.
(2) Hkrati z vpisom začetka stečajnega postopka se v 

register:
1. pri firmi dolžnika vpiše dodatek »v stečaju«,
2. pri osebah, pooblaščenih za zastopanje, vpišejo:
– prenehanje pooblastil za zastopanje dolžnikovih zasto-

pnikov iz prvega odstavka 245. člena tega zakona,
– identifikacijski podatki o upravitelju iz tretjega odstavka 

110. člena tega zakona kot novem zastopniku,
– če upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravite-

lja prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali 
gospodarske družbe, tudi ta okoliščina in podatki iz 5. točke 
tretjega odstavka 110. člena tega zakona.

Oddelek 5.2: Odločanje o začetku stečajnega postopka

230. člen
(splošno pravilo)

(1) O začetku stečajnega postopka odloči sodišče na pre-
dlog upravičenega predlagatelja za začetek postopka.

(2) Po uradni dolžnosti odloči sodišče o začetku stečaj-
nega postopka samo, če za posamezen primer tako določa 
zakon.

231. člen
(upravičeni predlagatelj)

Predlog za začetek stečajnega postopka je upravičen 
vložiti:

1. dolžnik,
2. osebno odgovorni družbenik dolžnika,
3. upnik, ki verjetno izkaže:
– svojo terjatev do dolžnika, proti kateremu predlaga 

začetek postopka, in
– okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več 

kot dva meseca,
4. Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Repu-

blike Slovenije, ki verjetno izkaže:
– terjatve delavcev do dolžnika, proti kateremu predlaga 

začetek postopka, in
– okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom teh terjatev za 

več kot dva meseca.

232. člen
(predlog za začetek stečajnega postopka)

(1) Predlog za začetek stečajnega postopka mora vse-
bovati:

1. identifikacijske podatke o dolžniku,
2. opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da je dolžnik 

postal insolventen, in dokaze o teh dejstvih,
3. zahtevek, da sodišče nad dolžnikom začne stečajni 

postopek.
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(2) Predlogu za začetek stečajnega postopka je treba 
priložiti:

1. morebitne listinske dokaze o tem, da je dolžnik postal 
insolventen, in

2. dokaz o plačilu predujma za kritje začetnih stroškov 
stečajnega postopka, razen če je predlagatelj po tem zakonu 
založitve predujma oproščen.

(3) Za predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga vloži 
dolžnik (v nadaljnjem besedilu: dolžnikov predlog za začetek 
stečajnega postopka), se ne uporabljata 2. točka prvega od-
stavka in 1. točka drugega odstavka tega člena.

(4) Predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga vloži 
upnik (v nadaljnjem besedilu: upnikov predlog za začetek ste-
čajnega postopka), mora vsebovati tudi opis dejstev in okoli-
ščin, iz katerih verjetno izhaja, da ima terjatev do dolžnika in 
da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

(5) Upnik mora predlogu za začetek stečajnega postopka 
priložiti morebitne listinske dokaze o svoji terjatvi in zamudi z 
njenim plačilom.

(6) Predlog za začetek stečajnega postopka se lahko 
umakne do izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka.

233. člen
(predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka  

in dopolnitev nepopolnega predloga)
(1) Predlagatelj mora ob vložitvi predloga za začetek ste-

čajnega postopka založiti predujem za kritje začetnih stroškov 
stečajnega postopka v znesku, ki je enak:

1. znesku pavšalnega nadomestila za objave iz petega 
odstavka 122. člena tega zakona,

2. znesku najnižjega nadomestila upravitelja iz 1. točke 
četrtega odstavka 103. člena tega zakona in

3. pavšalnemu znesku za kritje drugih stroškov stečajne-
ga postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom, določenem s 
predpisom iz 3. točke prvega odstavka 114. člena tega zakona.

(2) Če začetek stečajnega postopka predlaga upnik in 
vrednost unovčene stečajne mase presega znesek stroškov 
iz prvega odstavka tega člena, ima upnik pravico do vrnitve 
založenega zneska predujma po pravilih o plačilu stroškov 
stečajnega postopka.

(3) Če predlagatelj ob vložitvi predloga za začetek ste-
čajnega postopka ne založi predujma iz prvega odstavka tega 
člena ali če ni v skladu s prvim odstavkom 232. člena tega 
zakona, mu sodišče s sklepom (v nadaljnjem besedilu: sklep o 
dopolnitvi) naloži, da v 15 dneh po prejemu sklepa o dopolnitvi 
založi predujem ali ustrezno odpravi pomanjkljivosti predloga.

(4) Sklep o dopolnitvi mora sodišče izdati v osmih dneh po 
vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka.

(5) Če predlagatelj v roku iz tretjega odstavka tega člena 
ne dopolni predloga, mora sodišče v osmih dneh po poteku 
tega roka zavreči predlog za začetek stečajnega postopka.

(6) Založitve predujma iz prvega odstavka tega člena je 
oproščen:

1. dolžnik in
2. delavec, ki vloži predlog za začetek stečajnega po-

stopka iz razloga po četrtem odstavku 14. člena tega zakona.
(7) V primeru iz šestega odstavka tega člena sodišče, ki 

vodi stečajni postopek, s sklepom o začetku stečajnega po-
stopka odloči, da se iz proračuna sodišča opravijo naslednja 
plačila:

1. znesek v višini pavšalnega nadomestila za objave 
nakaže agenciji v skladu s petim odstavkom 122. člena tega 
zakona in

2. znesek v višini vsote zneskov iz 2. in 3. točke prvega 
odstavka tega člena nakaže v dobro denarnega računa stečaj-
nega dolžnika.

(8) Če vrednost unovčene stečajne mase presega znesek 
plačil iz sedmega odstavka tega člena, sodišče, ki vodi stečajni 
postopek odloči, da se ta plačila vrnejo v dobro proračuna 
sodišča po pravilih o plačilu stroškov stečajnega postopka in v 
skladu zakonom, ki ureja javne finance.

234. člen
(postopek z dolžnikovim predlogom za začetek  

stečajnega postopka)
(1) Če začetek stečajnega postopka predlaga dolžnik, 

velja, če se ne dokaže drugače, da je dolžnik insolventen.
(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi 

za predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga vloži osebno 
odgovorni družbenik dolžnika.

(3) Domnevo insolventnosti iz prvega odstavka tega čle-
na lahko izpodbija samo družbenik dolžnika ali dolžnik, če je 
predlog za začetek stečajnega postopka vložil njegov osebno 
odgovorni družbenik.

(4) Družbenik dolžnika ali dolžnik, če je predlog za za-
četek stečajnega postopka vložil njegov osebno odgovorni 
družbenik, lahko izpodbija domnevo insolventnosti iz prvega 
odstavka tega člena s pritožbo proti sklepu o začetku stečaj-
nega postopka, ki ji mora priložiti dokaze o tem, da dolžnik ni 
insolventen.

235. člen
(postopek z upnikovim predlogom za začetek  

stečajnega postopka)
(1) Sodišče mora dolžniku v treh delovnih dneh po pre-

jemu vročiti upnikov predlog za začetek stečajnega postopka 
in ga opozoriti na pravne posledice iz tretjega odstavka tega 
člena.

(2) Dolžnik lahko v 15 dneh po prejemu upnikovega 
predloga za začetek stečajnega postopka ugovarja, da ni in-
solventen ali da upnikova terjatev ne obstaja.

(3) Če dolžnik izjavi, da z upnikovim predlogom za zače-
tek postopka soglaša, ali če v 15 dneh po prejemu ne vloži niti 
ugovora iz drugega odstavka tega člena niti zahteve iz prvega 
odstavka 236. člena tega zakona, velja, če se ne dokaže dru-
gače, da je dolžnik insolventen.

(4) Za izpodbijanje domneve o insolventnosti iz tretjega 
odstavka tega člena se smiselno uporabljata tretji in četrti od-
stavek 234. člena tega zakona.

236. člen
(zahteva za odložitev odločanja o upnikovem predlogu  

za začetek stečajnega postopka)
(1) Dolžnik lahko v roku iz drugega odstavka 235. člena 

tega zakona zahteva, da sodišče odloži odločanje o upnikovem 
predlogu za začetek stečajnega postopka, ker bo z izvedbo 
finančnega prestrukturiranja odpravil svojo insolventnost (v na-
daljnjem besedilu: zahteva za odložitev odločanja o upnikovem 
predlogu za začetek stečajnega postopka).

(2) Dolžnik mora zahtevi za odložitev odločanja o upniko-
vem predlogu za začetek stečajnega postopka priložiti:

1. izjavo poslovodstva, da
– dolžnik ne zamuja niti s plačilom plač delavcem do 

višine minimalne plače niti s plačilom davkov in prispevkov, 
ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom 
plač delavcem, razen če je bilo plačilo teh davkov in prispevkov 
odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in

– bo dolžnik v dvomesečnem obdobju odložitve odločanja 
o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka sposo-
ben pravočasno plačevati plače delavcem do višine minimalne 
plače ter davke in prispevke, ki jih mora izplačevalec obračunati 
ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen če je plačilo 
teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja 
davčni postopek;

2. poročilo pooblaščenega revizorja o pregledu izjave iz 
1. točke tega odstavka, v katerem je revizor dal mnenje brez 
pridržkov;

3. poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja, ki vse-
buje pritrdilno mnenje poslovodstva iz 4. točke tretjega odstav-
ka 35. člena tega zakona, in

4. v primeru iz prvega odstavka 36. člena tega zakona 
dokaz o objavi sklica skupščine v skladu s tretjim odstavkom 
36. člena tega zakona.
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(3) Če zahtevi za odložitev odločanja o upnikovem pre-
dlogu za začetek stečajnega postopka niso priložene listine 
iz drugega odstavka tega člena, mora sodišče v treh delovnih 
dneh po prejemu zahteve dolžniku s sklepom naložiti, da v treh 
delovnih dneh po prejemu sklepa o dopolnitvi zahteve predloži 
te listine.

(4) Roka iz tretjega odstavka tega člena ni dovoljeno 
podaljšati.

(5) Če dolžnik v roku iz tretjega odstavka tega člena ne 
ravna po sklepu o dopolnitvi zahteve, velja, in nasprotni dokaz 
ni dovoljen, da je dolžnik insolventen.

237. člen
(odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek 

stečajnega postopka)
(1) Sodišče s sklepom odloži odločanje o upnikovem pre-

dlogu za začetek stečajnega postopka (v nadaljnjem besedilu: 
sklep o odložitvi odločanja o upnikovem predlogu za začetek 
stečajnega postopka) za dva meseca, če:

1. je bila zahteva za odložitev odločanja o upnikovem 
predlogu za začetek stečajnega postopka vložena v roku iz 
prvega odstavka 236. člena tega zakona in

2. so ji priložene listine iz drugega odstavka 236. člena 
tega zakona, iz katerih izhaja:

– da dolžnik ne zamuja s plačili obveznosti iz 1. točke prve-
ga odstavka 236. člena tega zakona in jih bo sposoben pravoča-
sno plačevati tudi v dvomesečnem obdobju odložitve odločanja o 
upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka,

– da je dal o tem pooblaščeni revizor v poročilu iz 2. točke 
prvega odstavka 236. člena tega zakona mnenje brez pridržkov,

– da je poslovodstvo dolžnika sprejelo poročilo o ukre-
pih finančnega prestrukturiranja, ki vsebuje pritrdilno mnenje 
poslovodstva iz 3. točke drugega odstavka in 4. točke tretjega 
odstavka 35. člena tega zakona, in

– v primeru iz prvega odstavka 36. člena tega zakona: 
da je poslovodstvo dolžnika objavilo sklic skupščine v skladu s 
tretjim odstavkom 36. člena tega zakona.

(2) Dvomesečno obdobje odložitve iz prvega odstavka 
tega člena začne teči naslednji dan po poteku roka za vloži-
tev zahteve za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za 
začetek stečajnega postopka iz prvega odstavka 236. člena 
tega zakona.

(3) V izreku sklepa o odložitvi odločanja o upnikovem 
predlogu za začetek stečajnega postopka mora biti naveden 
zadnji dan dvomesečnega obdobja odložitve iz prvega odstav-
ka tega člena.

(4) Sodišče mora sklep o odložitvi odločanja o upnikovem 
predlogu za začetek stečajnega postopka izdati v treh delovnih 
dneh.

(5) Rok iz četrtega odstavka tega člena teče:
1. če je sodišče izdalo sklep o dopolnitvi zahteve iz tre-

tjega odstavka 236. člena tega zakona: od prejema dopolnitve 
zahteve,

2. v drugih primerih: od prejema zahteve za odložitev od-
ločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka.

(6) Odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek 
stečajnega postopka ni ovira za izdajo začasne odredbe po 
240. členu tega zakona.

237.a člen
(poslovanje dolžnika v obdobju odložitve odločanja  

o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če 

sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek ste-
čajnega postopka po prvem odstavku 237. člena tega zakona.

(2) Sodišče s sklepom o odložitvi odločanja o upnikovem 
predlogu za začetek stečajnega postopka imenuje upravitelja.

(3) Upravitelj mora nadzorovati poslovanje dolžnika v 
obsegu, potrebnem za preverjanje razlogov za preklic odlo-
žitve odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega 
postopka iz petega odstavka tega člena.

(4) Dolžnik mora upravitelju dati vse informacije, potrebne 
za nadzor po tretjem odstavku tega člena, in mu omogočiti 
pregled njegovih poslovnih knjig in dokumentacije.

(5) Sodišče na predlogu upravitelja ali upnika, ki je predlagal 
začetek stečajnega postopka, prekliče odložitev odločanja o upni-
kovem predlogu za začetek stečajnega postopka (v nadaljnjem 
besedilu: preklic odložitve) in začne stečajni postopek, če dolžnik:

1. krši prepovedi iz prvega ali tretjega odstavka 34. člena 
tega zakona,

2. zamudi s plačilom plač delavcem do višine minimalne 
plače ali s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačeva-
lec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen 
če je bilo plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z 
zakonom, ki ureja davčni postopek, ali

3. upravitelju ne omogoči izvajanja nadzora v skladu s 
četrtim odstavkom tega člena.

(6) Upravitelj mora naslednji delovni dan po dnevu, ko 
ugotovi, da obstaja razlog iz petega odstavka tega člena, vložiti 
predlog za preklic odložitve.

(7) Sodišče mora predlog za preklic odložitve vročiti dol-
žniku naslednji delovni dan po njegovem prejemu.

(8) Dolžnik lahko v treh delovnih dneh po prejemu predlo-
ga za preklic odložitve ugovarja, da razlog iz petega odstavka 
tega člena ne obstaja. Ugovoru mora predlagati dokaze o tem 
in mu priložiti listinske dokaze, na katere se sklicuje.

(9) Če dolžnik v roku iz osmega odstavka tega člena ne 
vloži ugovora ali v ugovoru ne predlaga dokazov o tem, da 
razlog za preklic ne obstaja, ali mu ne priloži listinskih dokazov, 
na katere se sklicuje, velja in nasprotni dokaz ni dovoljen, da ta 
razlog obstaja, in mora sodišče naslednji delovni dan po poteku 
tega roka preklicati odložitev in začeti stečajni postopek.

(10) Če dolžnik v roku iz osmega odstavka tega člena 
vloži ugovor, v katerem predlaga dokaze o tem, da razlog za 
preklic ne obstaja, in mu priloži listinske dokaze, na katere se 
sklicuje, mora sodišče naslednji delovni dan razpisati narok za 
obravnavo ugovora za dan, ki ne sme biti poznejši od osmih 
dni po prejemu ugovora.

(11) Za narok iz desetega odstavka tega člena se smisel-
no uporabljajo tretji do peti odstavek 239. člena tega zakona.

(12) Sodišče mora izdati sklep, s katerim odloči o ugovo-
ru, v treh delovnih dneh po koncu naroka iz desetega odstavka 
tega člena.

(13) Če sodišče nad dolžnikom začne postopek prisilne 
poravnave ali stečajni postopek, upravitelj, ki je bil imenovan po 
drugem odstavku tega člena, nadaljuje z delom kot upravitelj v 
postopku prisilne poravnave ali stečajnem postopku.

(14) Za nagrado upravitelja za nadzor po drugem odstav-
ku tega člena se smiselno uporabljajo pravila o nadomestilu iz 
4. točke drugega odstavka 103. člena tega zakona.

(15) Če sodišče v primeru iz četrtega odstavka 238. člena 
tega zakona zavrne upnikov predlog za začetek stečajnega 
postopka:

1. sodišče razreši upravitelja, ki je bil imenovan po dru-
gem odstavku tega člena,

2. se nagrada upravitelja in stroški, do povrnitve katerih 
je upravičen, plačajo v breme predujma, ki ga je založil upnik v 
zvezi s predlogom za začetek stečajnega postopka, in

3. sodišče s sklepom o zavrnitvi upnikovega predloga 
naloži dolžniku, da upniku plača znesek v višini predujma, ki je 
bil porabljen po 1. točki tega odstavka.

238. člen
(opravičitev zahteve za odložitev odločanja o upnikovem 

predlogu za začetek stečajnega postopka)
(1) Dolžnik mora do poteka dvomesečnega obdobja od-

ložitve iz prvega odstavka 237. člena tega zakona opravičiti 
odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečaj-
nega postopka tako, da:

1. bodisi vloži predlog za prisilno poravnavo
2. bodisi predloži dokaze, da je:
– uspešno izvedel povečanje osnovnega kapitala z novimi 

denarnimi vložki in
– ni več insolventen.
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(2) Če dolžnik do poteka dvomesečnega obdobja odloži-
tve iz prvega odstavka 237. člena tega zakona ne ravna po pr-
vem odstavku tega člena, velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, 
da je dolžnik insolventen.

(3) Če dolžnik do poteka dvomesečnega obdobja odloži-
tve iz prvega odstavka 237. člena tega zakona vloži predlog za 
prisilno poravnavo, sodišče ravna po 152. členu tega zakona.

(4) Če dolžnik do poteka dvomesečnega obdobja odloži-
tve iz prvega odstavka 237. člena tega zakona predloži dokaze 
iz 2. točke prvega odstavka tega člena, mora sodišče v treh de-
lovnih dneh po prejemu teh dokazov razpisati narok za začetek 
stečajnega postopka na dan, ki ne sme biti poznejši od 15 dni 
po prejemu teh dokazov.

239. člen
(odločanje o začetku stečajnega postopka)

(1) Sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka 
zunaj naroka in ne da bi izvajalo dokaze o tem, ali je dolžnik in-
solventen in ali je bil upnik procesno legitimiran vložiti predlog:

1. če začetek stečajnega postopka predlaga dolžnik in
2. v primeru iz enajstega odstavka 40. člena, petega 

odstavka 152. člena, tretjega odstavka 235. člena, petega od-
stavka 236. člena ali drugega odstavka 238. člena tega zakona.

(2) Če dolžnik v 15 dneh po prejemu upnikovega predloga 
za začetek stečajnega postopka vloži ugovor iz drugega od-
stavka 235. člena tega zakona, mora sodišče v treh delovnih 
dneh po prejemu ugovora razpisati narok za začetek stečajne-
ga postopka na dan, ki ne sme biti poznejši od enega meseca 
po prejemu ugovora.

(3) Če se upnik ne udeleži naroka za začetek stečajnega 
postopka, velja, da je umaknil predlog za začetek stečajnega 
postopka.

(4) Če se dolžnik ne udeleži naroka za začetek stečajne-
ga postopka, sodišče opravi narok v njegovi odsotnosti.

(5) Na naroku za začetek stečajnega postopka sodišče 
izvede dokaze o upnikovi procesni legitimaciji za vložitev pre-
dloga in o tem, ali je dolžnik insolventen, in odloči o upnikovem 
predlogu za začetek stečajnega postopka na podlagi izida 
dokaznega postopka.

(6) Dolžnik, člani njegovih organov vodenja in nadzora, 
njegovi družbeniki in osebe, ki so zaposlene pri dolžniku, mora-
jo sodišču dati vse podatke in pojasnila ter mu izročiti listine, ki 
se nanašajo na dolžnika in so pomembne za presojo okoliščin 
iz tretjega odstavka tega člena.

(7) Za dolžnost iz šestega odstavka tega člena se smi-
selno uporabljajo pravila zakona, ki ureja pravdni postopek, 
o dolžnostih priče in pravnih posledicah kršitve te dolžnosti.

240. člen
(začasna odredba proti stečajnemu dolžniku)

(1) Sodišče, ki vodi predhodni stečajni postopek, lahko 
po uvedbi stečajnega postopka na predlog upnika, ki verjetno 
izkaže svojo terjatev do dolžnika, izda začasno odredbo za 
zavarovanje denarnih terjatev vseh upnikov do dolžnika.

(2) Za začasno odredbo iz prvega odstavka tega člena 
se uporabljata 270. in 271. člen ZIZ, če ni v tem členu drugače 
določeno.

(3) Sodišče sme za zavarovanje denarnih terjatev iz prve-
ga odstavka tega člena izdati vsako začasno odredbo, s katero 
je mogoče doseči namen zavarovanja, zlasti pa:

1. omejiti upravičenja dolžnika ali njegovega poslovod-
stva ali prokuristov za sklepanje pogodb ali opravljanje drugih 
pravnih poslov,

2. odrediti izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi dolžnikov 
denarni račun, da sme dolžnikove naloge za plačilo v breme 
tega računa izvršiti samo na podlagi soglasja sodišča,

3. prepovedati dolžniku, da odtuji ali obremeni svoje ne-
premičnine ali stvarne pravice, ki so v njegovo korist vknjižene 
na nepremičnini, in odrediti zaznambo te prepovedi v zemljiški 
knjigi,

4. določiti, da je soglasje sodišča predpostavka za veljav-
nost pravnih poslov dolžnika, ki so pravni temelj za razpolaga-
nje s premoženjem dolžnika.

(4) Začasna odredba iz 1. in 4. točke tretjega odstavka 
tega člena se vpiše v register.

241. člen
(rok za odločitev o začetku stečajnega postopka)

(1) Sodišče mora izdati sklep, s katerim odloči o začetku 
stečajnega postopka, v treh delovnih dneh.

(2) Rok iz prvega odstavka tega člena teče:
1. če začetek stečajnega postopka predlaga dolžnik ali 

osebno odgovorni družbenik: od vložitve predloga za začetek 
stečajnega postopka,

2. v primeru iz tretjega odstavka 235. člena tega zakona: 
od poteka roka za ugovor iz drugega odstavka 235. člena tega 
zakona,

3. v primeru iz petega odstavka 236. člena tega zakona: 
od poteka roka za dopolnitev zahteve iz tretjega odstavka 
236. člena tega zakona,

4. v primeru iz drugega odstavka 238. člena tega zakona: 
od poteka dvomesečnega obdobja odložitve iz prvega odstavka 
237. člena tega zakona,

5. v primeru iz četrtega odstavka 238. člena ali drugega 
odstavka 239. člena tega zakona: od konca naroka.

242. člen
(sklep o začetku stečajnega postopka)

(1) Izrek sklepa, s katerim sodišče odloči, da se začne 
stečajni postopek (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku ste-
čajnega postopka), mora vsebovati:

1. identifikacijske podatke o stečajnem dolžniku in
2. odločitev sodišča o začetku postopka.
(2) Če je sodišče izdalo sklep o začetku stečajnega po-

stopka na upnikov predlog, lahko pritožbo proti temu sklepu 
vloži tudi družbenik stečajnega dolžnika.

(3) Sodišče mora sklep o začetku stečajnega postopka 
objaviti v istem dnevu, v katerem ga je izdalo.

243. člen
(oklic o začetku stečajnega postopka)

(1) Sodišče o začetku stečajnega postopka obvesti upnike 
z oklicem (v nadaljnjem besedilu: oklic o začetku stečajnega 
postopka).

(2) Oklic o začetku stečajnega postopka mora vsebovati:
1. podatke o sodišču, ki vodi postopek, in opravilni številki 

zadeve, pod katero se postopek vodi,
2. podatke iz prvega odstavka 242. člena tega zakona,
3. identifikacijske podatke o upravitelju,
4. poziv upnikom, naj v treh mesecih po objavi oklica 

prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice v 
stečajnem postopku z vlogo v dveh izvodih, in pouk o pravnih 
posledicah zamude roka za prijavo,

5. dan objave oklica.
(3) Sodišče mora oklic o začetku stečajnega postopka 

objaviti hkrati z objavo sklepa o začetku stečajnega postopka.

Oddelek 5.3: Pravne posledice začetka  
stečajnega postopka

Pododdelek 5.3.1: Splošna pravila o pravnih posledicah 
začetka stečajnega postopka

244. člen
(nastanek pravnih posledic začetka stečajnega postopka)

(1) Pravne posledice začetka stečajnega postopka na-
stanejo z začetkom dneva, ko je bil objavljen oklic o začetku 
stečajnega postopka.

(2) Če je sklep o začetku stečajnega postopka na podlagi 
pritožbe razveljavljen, v ponovnem postopku pa je sodišče 
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znova izdalo sklep o začetku stečajnega postopka, velja, da 
so nastale pravne posledice začetka stečajnega postopka z 
dnem, ko je bil objavljen oklic o začetku stečajnega postopka 
na podlagi prvega sklepa o začetku stečajnega postopka.

245. člen
(prenos pooblastil na upravitelja)

(1) Z začetkom stečajnega postopka prenehajo pooblasti-
la dolžnikovih zastopnikov, prokuristov in drugih pooblaščencev 
za zastopanje dolžnika in pooblastila poslovodstva dolžnika za 
vodenje njegovih poslov.

(2) Z začetkom stečajnega postopka upravitelj pridobi po-
oblastila za zastopanje stečajnega dolžnika in vodenje njegovih 
poslov iz drugega odstavka 97. člena tega zakona.

(3) Upravitelj mora najpozneje naslednji delovni dan po 
začetku stečajnega postopka izvajalce plačilnega prometa, 
ki vodijo dolžnikove transakcijske račune, obvestiti o začetku 
stečajnega postopka.

246. člen
(prenehanje veljavnosti dolžnikovih nalogov in druga plačila  

v breme dolžnikovega transakcijskega računa)
(1) Z začetkom stečajnega postopka nehajo veljati nalogi 

za izvedbo pravnega posla ali drugega pravnega dejanja za 
račun dolžnika, ki jih je dolžnik izdal pred začetkom stečajnega 
postopka, če ni v drugem ali tretjem odstavku tega člena ali 
drugem zakonu za posamezno vrsto naloga drugače določeno.

(2) Začetek stečajnega postopka ne vpliva na veljavnost 
dolžnikovega naloga, ki ga je prejemnik naloga izvršil v osmih 
dneh po objavi oklica o začetku stečajnega postopka, če ob 
izvršitvi naloga ni vedel za začetek stečajnega postopka, če ni 
v zakonu za posamezno vrsto naloga drugače določeno.

(3) Začetek stečajnega postopka ne vpliva na veljavnost 
dolžnikovega naloga za plačilo v breme njegovega transak-
cijskega računa, če je izvajalec plačilnega prometa, ki vodi ta 
transakcijski račun, obvestilo upravitelja o začetku stečajnega 
postopka prejel, ko naloga po pravilih, določenih z zakonom, ki 
ureja plačilne storitve ni več mogoče preklicati.

(4) Po začetku stečajnega postopka ponudnik plačilnih 
storitev ne sme izvršiti nobenega plačila v breme denarnega 
dobroimetja insolventnega dolžnika na podlagi sklepa o izvršbi 
ali sklepa o prisilni izterjavi, razen plačila do višine denarnega 
dobroimetja po stanju ob začetku stečajnega postopka v skladu 
s 3. točko četrtega odstavka 132. člena tega zakona, tudi če do 
takrat, ko so izpolnjeni pogoji za izvršitev tega plačila, določeni 
v ZIZ ali zakonu, ki ureja davčni postopek, še ni prejel sklepa 
izvršilnega sodišča ali davčnega organa o ustavitvi postopka 
izvršbe po šestem odstavku 132. člena tega zakona.

(5) Prepoved iz četrtega odstavka tega člena ne velja za 
plačila, katerih izvršitve takrat, ko je izvajalec plačilnega prome-
ta prejel obvestilo upravitelja o začetku stečajnega postopka, 
po pravilih, določenih z zakonom, ki ureja plačilne storitve ni 
več mogoče preklicati.

247. člen
(prenehanje veljavnosti dolžnikovih ponudb)

Z začetkom stečajnega postopka nehajo veljati ponud-
be, ki jih je dal stečajni dolžnik pred začetkom stečajnega 
postopka, razen če je naslovnik sprejel ponudbo do začetka 
stečajnega postopka.

248. člen
(odpoved najemnih in zakupnih pogodb)

(1) Z začetkom stečajnega postopka pridobi stečajni 
dolžnik pravico odpovedati najemne in zakupne pogodbe (v 
nadaljnjem besedilu: odpovedna pravica), ki jih je sklenil pred 
začetkom stečajnega postopka, z enomesečnim odpovednim 
rokom, ne glede na splošna pravila, določena z zakonom ali po-
godbo, o pravici odpovedati najemno ali zakupno pogodbo, ki 
bi se uporabljala, če nad stečajnim dolžnikom kot najemnikom 
ali najemodajalcem ne bi bil začet stečajni postopek.

(2) Če stečajni dolžnik uresniči odpovedno pravico, začne 
odpovedni rok teči zadnji dan meseca, v katerem je druga po-
godbena stranka prejela izjavo stečajnega dolžnika o odpovedi, 
in poteče zadnji dan naslednjega meseca.

(3) Uresničitev odpovedne pravice po prvem in drugem 
odstavku tega člena ne posega v pravico druge pogodbene 
stranke od stečajnega dolžnika zahtevati povrnitev škode, ki 
jo je imela zato, ker je bila odpovedna pravica uresničena v 
nasprotju s splošnimi pravili iz prvega odstavka tega člena.

(4) Druga pogodbena stranka mora svojo terjatev za 
povrnitev škode iz tretjega odstavka tega člena prijaviti v ste-
čajnem postopku in se plača iz razdelitvene mase po pravilih 
tega zakona o plačilu terjatev upnikov.

249. člen
(zadržanje zastaranja terjatev stečajnega dolžnika)
Zastaranje terjatev stečajnega dolžnika do njegovih dol-

žnikov ne teče v obdobju enega leta od začetka stečajnega 
postopka.

250. člen
(zasledovalna pravica)

(1) Prodajalec, ki mu kupnina ni bila v celoti plačana, 
ima pravico zahtevati, da se mu vrne blago, ki je bilo poslano 
stečajnemu dolžniku iz drugega kraja in do začetka stečajnega 
postopka še ni prispelo v namembni kraj ali ga do začetka ste-
čajnega postopka stečajni dolžnik še ni prevzel (v nadaljnjem 
besedilu: zasledovalna pravica).

(2) Zasledovalno pravico ima tudi komisionar pri nakupni 
komisiji.

(3) Če je stečajni dolžnik blago, ki je prispelo v namemb-
ni kraj pred začetkom stečajnega postopka, prevzel samo v 
hrambo, prodajalec nima zasledovalne pravice, temveč lahko 
v stečajnem postopku uveljavlja izločitveno pravico.

251. člen
(vročanje pisanj upravitelju v sodnih in drugih postopkih)

Po začetku stečajnega postopka je treba vsa pisanja v 
sodnih in drugih postopkih, ki jih je treba vročiti stečajnemu 
dolžniku kot stranki ali drugem udeležencu postopka, vročiti 
upravitelju:

1. v primeru iz 5. točke tretjega odstavka 110. člena 
tega zakona: na poslovni naslov pravnoorganizacijske oblike, 
prek katere opravlja pristojnosti in naloge upravitelja, vpisan v 
register po tretji alineji 2. točke drugega odstavka 229. člena 
tega zakona.

2. v drugih primerih: na njegov naslov, vpisan po drugi 
alineji 2. točke drugega odstavka 229. člena tega zakona.

Pododdelek 5.3.2: Pravne posledice začetka stečajnega 
postopka za terjatve upnikov

252. člen
(terjatve upnikov, za katere učinkuje začetek  

stečajnega postopka)
Pravne posledice začetka stečajnega postopka, določene 

v pododdelku 5.3.2 tega zakona, nastanejo za vse terjatve 
upnikov do stečajnega dolžnika, ki so nastale do začetka 
stečajnega postopka, če ni v zakonu za posamezen primer 
drugače določeno.

253. člen
(pretvorba nedenarnih terjatev v denarne)

(1) Nedenarna terjatev upnika do stečajnega dolžnika se 
z začetkom stečajnega postopka pretvori v denarno terjatev po 
tržni vrednosti ob začetku stečajnega postopka.

(2) Tržna vrednost terjatve, pretvorjene po prvem odstav-
ku tega člena, se določi po cenah na trgu za premoženje, ki je 
predmet nedenarne dajatve, ali za storitve.
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254. člen
(pretvorba občasnih dajatvenih terjatev)

Denarne in nedenarne terjatve upnikov do stečajnega 
dolžnika, katerih predmet so občasne dajatve, se z začetkom 
stečajnega postopka pretvorijo v enkratne denarne terjatve.

255. člen
(pretvorba terjatev, izraženih v tuji valuti)

Denarne terjatve upnikov do stečajnega dolžnika, ki so 
izražene v tuji valuti, se z začetkom stečajnega postopka pre-
tvorijo v terjatve, izražene v eurih, po tečaju, ki ga objavlja ali 
določa in objavlja Banka Slovenije in ki velja na dan začetka 
stečajnega postopka.

256. člen
(obrestovanje terjatev)

(1) Obrestna mera pogodbenih ali zamudnih obresti, po 
kateri so se obrestovale terjatve upnikov do stečajnega dolžni-
ka, se z začetkom stečajnega postopka spremeni tako, da od 
terjatev upnikov, ki so se obrestovale do začetka stečajnega 
postopka, od začetka stečajnega postopka dalje tečejo obresti 
po predpisani obrestni meri.

(2) Če se terjatev upnika do stečajnega dolžnika pred nje-
no zapadlostjo ne obrestuje in terjatev ob začetku stečajnega 
postopka še ni zapadla, začnejo obresti po predpisani obrestni 
meri od te terjatve teči od njene zapadlosti.

257. člen
(pravica stečajnega dolžnika do predčasnega plačila)
(1) Če se v skladu s pravili tega zakona o plačilu upnikov 

iz splošne ali posebne razdelitvene mase pogoji za plačilo 
terjatve posameznega upnika izpolnijo pred zapadlostjo te 
terjatve, ima stečajni dolžnik ne glede na splošna pravila, do-
ločena z zakonom ali pogodbo, o pravici predčasnega plačila, 
ki bi se uporabljala, če nad stečajnim dolžnikom ne bi bil začet 
stečajni postopek, pravico predčasno plačati to terjatev in pri 
tej izpolnitvi odšteti obresti za obdobje od plačila do zapadlosti.

(2) Če od terjatve iz prvega odstavka tega člena do njene 
zapadlosti ne tečejo obresti, se glavnica terjatve zmanjša za 
obresti po vodilni obresti meri za obdobje od plačila do zapa-
dlosti.

258. člen
(pretrganje zastaranja terjatev)

Zastaranje upnikove terjatve do stečajnega dolžnika se 
pretrga s prijavo te terjatve v stečajnem postopku.

259. člen
(terjatve, povezane z odložnim pogojem)

Če je upnikova terjatev povezana z odložnim pogojem in 
se ta pogoj do izdelave načrta končne razdelitve ne uresniči, 
terjatev preneha.

260. člen
(terjatve, povezane z razveznim pogojem)

Če je upnikova terjatev povezana z razveznim pogojem 
in se ta pogoj do izdelave načrta končne razdelitve ne uresniči, 
velja, da pogoj ne obstaja in da je terjatev postala nepogojna.

261. člen
(pobot terjatev ob začetku stečajnega postopka)

(1) Če ob začetku stečajnega postopka hkrati obstajata 
terjatev posameznega upnika do stečajnega dolžnika in na-
sprotna terjatev stečajnega dolžnika do tega upnika, terjatvi 
z začetkom stečajnega postopka veljata za pobotani, če ni v 
263. členu tega zakona drugače določeno.

(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za nede-
narne terjatve in terjatve, ki ob začetku stečajnega postopka 
še niso zapadle.

(3) Za terjatve upnikov in nasprotne terjatve stečajnega 
dolžnika, ki so predmet pobota po drugem odstavku tega člena, 
se smiselno uporabljajo 253. do 255. člen tega zakona.

(4) Upnik svoje terjatve do stečajnega dolžnika, ki prene-
ha zaradi pobota po prvem odstavku tega člena, ne prijavi v 
stečajnem postopku, mora pa v treh mesecih po objavi oklica 
o začetku stečajnega postopka o pobotu obvestiti upravitelja.

(5) Če upnik upravitelja o pobotu ne obvesti v skladu s če-
trtim odstavkom tega člena, je stečajnemu dolžniku odgovoren 
za stroške in drugo škodo, ki jo je imel zaradi upnikove opustitve.

262. člen
(pobot pogojnih terjatev)

(1) Če je terjatev upnika do stečajnega dolžnika pove-
zana s pogojem, se pobot iz prvega odstavka 261. člena tega 
zakona izvede:

1. če upnik zahteva, da se izvede pobot, in
2. če da sodišče soglasje k izvedbi pobota.
(2) Sodišče lahko svoje soglasje iz 2. točke prvega od-

stavka tega člena veže na pogoj, da upnik zagotovi ustrezno 
zavarovanje za izpolnitev svoje obveznosti do stečajnega dol-
žnika, ki zaradi pobota preneha, če se do končne razdelitve ne 
uresniči odložni pogoj ali se uresniči razvezni pogoj, s katerim 
je povezana njegova terjatev do stečajnega dolžnika, ki je 
predmet pobota.

263. člen
(prepoved pobota s terjatvami, pridobljenimi po začetku 

stečajnega postopka)
Terjatve do stečajnega dolžnika, ki je nastala pred začet-

kom stečajnega postopka in ki jo je novi upnik po začetku ste-
čajnega postopka pridobil na podlagi cesije prejšnjega upnika, 
ni dovoljeno pobotati z nasprotno terjatvijo stečajnega dolžnika 
do novega upnika, ki je nastala do začetka stečajnega postopka.

264. člen
(prepoved pobota terjatev stečajnega dolžnika,  

nastalih po začetku stečajnega postopka)
Terjatve upnika do stečajnega dolžnika, ki je nastala do 

začetka stečajnega postopka, ni dovoljeno pobotati z nasprotno 
terjatvijo stečajnega dolžnika do tega upnika, ki je nastala po 
začetku stečajnega postopka.

264.a člen
(posebna pravila za izravnavo kvalificiranih finančnih pogodb)

(1) Začetek stečajnega postopka ne učinkuje za dogovor 
o izravnavi in za kvalificirano finančno pogodbo, za katero se 
uporabljajo pravila, določena v dogovoru o izravnavi.

(2) Za medsebojne terjatve upnika in stečajnega dolžnika 
na podlagi kvalificirane finančne pogodbe, za katero se upora-
bljajo pravila, določena v dogovoru o izravnavi, ne nastanejo 
pravne posledice, določene v 253. do 256. členu in v 264. členu 
tega zakona.

(3) Za kvalificirano finančno pogodbo, za katero se upo-
rabljajo pravila, določena v dogovoru o izravnavi, se ne upora-
bljajo pravila iz pododdelka 5.3.3. tega zakona.

(4) Če po izravnavi medsebojnih pravic in obveznosti v 
skladu s pravili, določenimi v dogovoru o izravnavi, nastane 
neto denarna terjatev druge pogodbene stranke do stečajnega 
dolžnika, mora druga pogodbena stranka to terjatev prijaviti v 
stečajnem postopku in se plača iz razdelitvene mase po pravilih 
tega zakona o plačilu terjatev upnikov.

Pododdelek 5.3.3: Posebna pravila za vzajemno neizpolnjene 
dvostranske pogodbe

265. člen
(izjeme za terjatve na podlagi vzajemno neizpolnjene 

dvostranske pogodbe)
(1) Za medsebojne terjatve upnikov in stečajnega dolžni-

ka na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe z 
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začetkom stečajnega postopka ne nastanejo pravne posledice 
iz pododdelka 5.3.2 tega zakona.

(2) Stečajni dolžnik mora svojo obveznost do upnika na 
podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe izpolniti 
v skladu s to pogodbo in po pravilih tega zakona o plačilu stro-
škov stečajnega postopka, razen če uresniči odstopno pravico 
v skladu z 267. členom tega zakona.

(3) Upnik svoje terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi 
vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe ne prijavi v ste-
čajnem postopku in ima pravico do plačila te terjatve po pravilih 
tega zakona o plačilu stroškov stečajnega postopka.

(4) Upnik mora v treh mesecih po objavi oklica o začetku 
stečajnega postopka obvestiti upravitelja o svoji terjatvi do 
stečajnega dolžnika na podlagi vzajemno neizpolnjene dvo-
stranske pogodbe, sicer je stečajnemu dolžniku odgovoren za 
stroške in škodo, ki jo je imel zaradi upnikove opustitve.

266. člen
(posebna pravila za vzajemno neizpolnjene  

dvostranske pogodbe)
(1) Če mora druga pogodbena stranka prva izpolniti vza-

jemno neizpolnjeno dvostransko pogodbo, pridobi z začetkom 
stečajnega postopka pravico odkloniti to izpolnitev, dokler ste-
čajni dolžnik ne opravi svoje izpolnitve ali ji ne da ustreznega 
zavarovanja.

(2) Če rok za izpolnitev obveznosti stečajnega dolžnika 
na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe, ki je 
določen kot bistvena sestavina te pogodbe, poteče po začetku 
stečajnega postopka in stečajni dolžnik v tem roku svoje obve-
znosti ne izpolni, je pogodba razvezana in druga pogodbena 
stranka nima pravice vztrajati pri izpolnitvi obveznosti.

(3) Za pravne posledice vzajemno neizpolnjene dvostran-
ske pogodbe, ki je razvezana zaradi neizpolnitve po drugem 
odstavku tega člena, se smiselno uporabljajo drugi do šesti 
odstavek 268. člena tega zakona.

267. člen
(pravica stečajnega dolžnika odstopiti od vzajemno 

neizpolnjene dvostranske pogodbe)
(1) Z začetkom stečajnega postopka pridobi stečajni dol-

žnik pravico odstopiti od vzajemno neizpolnjene dvostranske 
pogodbe.

(2) Stečajni dolžnik lahko odstopno pravico iz prvega 
odstavka tega člena uresniči v treh mesecih, če za njeno 
uresničitev dobi soglasje sodišča. Rok iz prvega stavka tega 
odstavka teče od tistega med naslednjimi dnevi, ki je poznejši:

1. od pravnomočnosti sklepa o začetku stečajnega po-
stopka ali

2. od dneva, ko upravitelj prejme obvestilo upnika iz četr-
tega odstavka 265. člena tega zakona.

(3) Izjava o uresničitvi odstopne pravice, dana po pote-
ku obdobja iz drugega odstavka tega člena, nima pravnega 
učinka.

(4) Sodišče da soglasje k uresničitvi odstopne pravice, 
če se z njeno uresničitvijo dosežejo ugodnejši pogoji za plačilo 
upnikov.

(5) Izjava o uresničitvi odstopne pravice začne učinkovati, 
ko postane sklep, s katerim je sodišče dalo soglasje k uresniči-
tvi odstopne pravice, pravnomočen.

(6) Če sodišče zavrne zahtevo upravitelja za soglasje k 
uresničitvi odstopne pravice ali če do poteka obdobja iz druge-
ga odstavka tega člena ne odloči o soglasju, izjava o uresničitvi 
odstopne pravice nima pravnega učinka.

268. člen
(pravne posledice odstopa od vzajemno neizpolnjene 

dvostranske pogodbe)
(1) Če stečajni dolžnik uresniči odstopno pravico v skladu 

z 267. členom tega zakona, se pogodba razveže z dnem, ko 
postane sklep, s katerim je sodišče dalo soglasje k uresničitvi 
odstopne pravice, pravnomočen.

(2) Če sta stečajni dolžnik in druga pogodbena stranka 
svoje obveznosti na podlagi razvezane pogodbe že delno izpol-
nili, se njuna medsebojna zahtevka za vračilo delne izpolnitve 
pobotata.

(3) Za pobot iz drugega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo prvi do tretji odstavek 261. člena tega zakona.

(4) Če zahtevek druge pogodbene stranke za vračilo 
delne izpolnitve zaradi pobota po drugem odstavku tega člena 
ne preneha v celoti, mora druga pogodbena stranka terjatev 
za plačilo razlike prijaviti v stečajnem postopku in se ta terjatev 
plača iz razdelitvene mase po pravilih tega zakona o plačilu 
terjatev upnikov.

(5) Uresničitev odstopne pravice v skladu z 267. členom 
tega zakona ne posega v pravico druge pogodbene stranke od 
stečajnega dolžnika zahtevati povrnitev škode, ki jo je imela 
zaradi razveze pogodbe zaradi uresničitve odstopne pravice.

(6) Druga pogodbena stranka mora svojo terjatev za povr-
nitev škode iz petega odstavka tega člena prijaviti v stečajnem 
postopku in se plača iz razdelitvene mase po pravilih tega 
zakona o plačilu terjatev upnikov.

(7) Četrti odstavek tega člena se uporablja tudi, če ste-
čajni dolžnik ali njegov sopogodbenik po začetku stečaja ure-
sniči pravico odstopiti od vzajemno neizpolnjene dvostranske 
pogodbe, ki jo ima po splošnih pravilih obligacijskega prava.

Pododdelek 5.3.4: Izpodbijanje pravnih dejanj  
stečajnega dolžnika

269. člen
(obdobje izpodbojnosti)

Pododdelek 5.3.4 tega zakona se uporablja za vse pravne 
posle in druga pravna dejanja, ki jih je stečajni dolžnik sklenil 
ali izvedel v obdobju od začetka zadnjih 12 mesecev pred 
uvedbo stečajnega postopka do začetka stečajnega postopka, 
če gre za pravna dejanja iz drugega odstavka 271. člena tega 
zakona, pa v obdobju od začetka zadnjih 36 mesecev pred 
uvedbo stečajnega postopka do začetka stečajnega postopka 
(v nadaljnjem besedilu: obdobje izpodbojnosti).

270. člen
(prenehanje izpodbojne pravice po splošnih pravilih 

obligacijskega prava)
(1) Z začetkom stečajnega postopka prenehajo pravice 

upnikov izpodbijati dolžnikova pravna dejanja po splošnih pra-
vilih obligacijskega prava o izpodbojnosti dolžnikovih pravnih 
dejanj in lahko ta pravna dejanja izpodbijajo samo v skladu s 
pravili, določenimi v pododdelku 5.3.4 tega zakona.

(2) Če je upnik pred začetkom stečajnega postopka vložil 
tožbo, s katero uveljavlja zahtevke na podlagi izpodbijanja 
dolžnikovih pravnih dejanj po splošnih pravilih obligacijskega 
prava, lahko po začetku stečajnega postopka te zahtevke 
uveljavlja samo še za račun stečajnega dolžnika in za tako 
spremembo tožbe soglasje toženca ni potrebno.

(3) Za postopek, ki teče na podlagi tožbe iz drugega 
odstavka tega člena, se smiselno uporabljata četrti in peti od-
stavek 350. člena tega zakona.

(4) Za postopek izvršbe ali zavarovanja za uveljavitev 
zahtevkov iz drugega odstavka tega člena se smiselno upora-
bljajo drugi do četrti odstavek 351. člena tega zakona.

271. člen
(izpodbojna pravna dejanja)

(1) Pravno dejanje stečajnega dolžnika, izvedeno v obdo-
bju izpodbojnosti, je izpodbojno:

1. če je bila posledica tega dejanja:
– bodisi zmanjšanje čiste vrednosti premoženja stečaj-

nega dolžnika tako, da zaradi tega drugi upniki lahko prejmejo 
plačilo svojih terjatev v manjšem deležu, kot če dejanje ne bi 
bilo opravljeno,
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– bodisi, da je oseba, v korist katere je bilo dejanje opra-
vljeno, pridobila ugodnejše pogoje za plačilo svoje terjatve do 
stečajnega dolžnika, in

2. če je oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno, 
takrat, ko je bilo to dejanje opravljeno, vedela ali bi morala 
vedeti, da je dolžnik insolventen.

(2) Pravno dejanje stečajnega dolžnika, na podlagi kate-
rega je druga oseba prejela dolžnikovo premoženje, ne da bi 
bila dolžna opraviti svojo nasprotno izpolnitev, ali za nasprotno 
izpolnitev majhne vrednosti, je izpodbojno ne glede na to, ali je 
izpolnjen pogoj iz 2. točke prvega odstavka tega člena.

(3) Za pravno dejanje, ki je izpodbojno po prvem ali dru-
gem odstavku tega člena, velja tudi opustitev pravnega dejanja, 
zaradi katere je stečajni dolžnik izgubil premoženjsko pravico 
ali je zanj nastala kakšna premoženjska obveznost.

272. člen
(domneve o obstoju pogojev za izpodbijanje)

(1) Če upnik, v korist katerega je bilo dejanje opravljeno, 
ne dokaže drugače, velja, da je pogoj iz 1. točke prvega od-
stavka 271. člena tega zakona izpolnjen:

1. če je bilo dejanje opravljeno zaradi izpolnitve obvezno-
sti stečajnega dolžnika na podlagi dvostranske pogodbe ali 
drugega dvostranskega pravnega posla v korist upnika, ki je 
svojo nasprotno izpolnitev opravil pred izpolnitvijo stečajnega 
dolžnika,

2. če je upnik zaradi pravnega dejanja stečajnega dolžni-
ka pridobil položaj ločitvenega upnika glede plačila terjatve, ki 
je nastala, preden je bilo opravljeno to dejanje, ali

3. če je bilo dejanje opravljeno med postopkom prisilne 
poravnave v nasprotju s 151. členom tega zakona.

(2) Upnik, v korist katerega je bilo dejanje opravljeno, 
izpodbije domnevo iz 1. točke prvega odstavka tega člena, če 
dokaže, da je stečajni dolžnik svojo izpolnitev opravil v roku po 
prejemu njegove nasprotne izpolnitve, ki po poslovnih običajih, 
uzancah ali praksi, ki je obstajala med njim in stečajnim dol-
žnikom, velja za običajen rok izpolnitve obveznosti na podlagi 
pravnih poslov enakih značilnosti kot pravni posel, na podlagi 
katerega je bila opravljena izpolnitev stečajnega dolžnika.

(3) Če upnik, v korist katerega je bilo dejanje opravljeno, 
ne dokaže drugače, velja, da je pogoj iz 2. točke prvega od-
stavka 271. člena tega zakona izpolnjen:

1. če je upnik prejel izpolnitev svoje terjatve pred njeno 
zapadlostjo ali prejel izpolnitev v obliki ali na način, ki po po-
slovnih običajih, uzancah ali praksi, ki je obstajala med njim 
in stečajnim dolžnikom, ne velja za običajno obliko ali način 
izpolnitve obveznosti na podlagi pravnih poslov enakih značil-
nosti kot pravni posel, na podlagi katerega je bila opravljena 
izpolnitev stečajnega dolžnika, ali

2. če je bilo dejanje opravljeno v zadnjih treh mesecih 
pred uvedbo stečajnega postopka.

273. člen
(pravna dejanja, ki jih ni mogoče izpodbijati)

Ne glede na 271. člen tega zakona ni mogoče izpodbijati:
1. pravnih dejanj, ki jih je opravil stečajni dolžnik med 

postopkom prisilne poravnave v skladu s 151. členom tega 
zakona,

2. pravnih dejanj, ki jih je opravil stečajni dolžnik zaradi 
plačila terjatev upnikov v deležih, rokih in z obrestmi, določeni-
mi v potrjeni prisilni poravnavi,

3. plačil za menice in čeke, če je morala druga stranka 
prejeti plačilo, da stečajni dolžnik ne bi izgubil pravice do regre-
sa proti drugim meničnim ali čekovnim zavezancem.

274. člen
(izpodbojnost pravnih dejanj, za katera obstaja  

izvršilni naslov)
(1) Pravno dejanje iz 271. člena tega zakona je mogoče 

izpodbijati tudi, če je o pravici osebe, v korist katere je bilo 

dejanje opravljeno, že odločeno z odločbo sodišča ali drugega 
državnega organa, ki je ali lahko postane izvršilni naslov.

(2) Če je zahtevku za izpodbijanje pravnega dejanja iz 
prvega odstavka tega člena pravnomočno ugodeno, preneha 
pravni učinek izvršilnega naslova proti stečajnemu dolžniku.

275. člen
(vsebina in način uveljavitve izpodbojnega zahtevka)
(1) Zahtevek za izpodbijanje pravnih dejanj (v nadaljnjem 

besedilu: izpodbojni zahtevek) vsebuje pravico zahtevati, da se 
razveljavijo učinki pravnega dejanja iz 271. člena tega zakona 
v razmerju med stečajnim dolžnikom in osebo, v korist katere 
je bilo opravljeno to dejanje.

(2) Izpodbojni zahtevek je treba uveljavljati s tožbo (v 
nadaljnjem besedilu: izpodbojna tožba).

(3) Izpodbojni zahtevek, katerega predmet je pravno de-
janje, na podlagi katerega je bila opravljena vknjižba lastninske 
ali druge stvarne pravice v korist določene osebe, je treba 
uveljavljati z izbrisno tožbo v skladu s 1. točko drugega od-
stavka 243. člena ZZK-1, razen če izbris izpodbijanih vpisov ni 
dovoljen po tretjem odstavku 244. člena ZZK-1.

(4) Če oseba, v korist katere je bilo opravljeno dejanje iz 
271. člena tega zakona, s tožbo ali drugo procesno vlogo v po-
stopku pred pristojnim sodiščem ali drugim državnim organom 
proti stečajnemu dolžniku uveljavlja ugotovitev ali izpolnitev 
svoje terjatve, ki jo je pridobila s tem dejanjem, je izpodbojni 
zahtevek mogoče uveljavljati tudi z ugovorom v postopku, ki 
teče na podlagi take tožbe ali druge procesne vloge (v nadalj-
njem besedilu: ugovor izpodbojnosti).

(5) Če oseba, v korist katere je bilo opravljeno dejanje iz 
271. člena tega zakona, s prijavo v stečajnem postopku uve-
ljavlja svojo terjatev ali ločitveno ali izločitveno pravico, ki jo je 
pridobila s tem dejanjem, je izpodbojni zahtevek glede tega 
dejanja dovoljeno uveljaviti samo, če je ta terjatev ali ločitvena 
ali izločitvena pravica prerekana v skladu s pravili tega zakona 
o preizkusu terjatev ali ločitvenih in izločitvenih pravic.

(6) Če je bil v primeru iz petega odstavka tega člena 
tisti, ki je prerekal terjatev ali ločitveno ali izločitveno pravico, 
napoten, da v pravdnem postopku uveljavi zahtevek za ugoto-
vitev neobstoja te terjatve ali ločitvene ali izločitvene pravice, 
mora hkrati s tem zahtevkom v istem postopku uveljavljati tudi 
izpodbojni zahtevek v skladu z drugim ali tretjim odstavkom 
tega člena.

276. člen
(legitimacija za uveljavljanje izpodbojnega zahtevka)
(1) Izpodbojni zahtevek lahko v imenu stečajnega dolžni-

ka uveljavlja stečajni upravitelj.
(2) Izpodbojni zahtevek lahko v svojem imenu in za račun 

stečajnega dolžnika uveljavlja tudi vsak upnik, ki je v skladu s 
tem zakonom upravičen opravljati procesna dejanja v stečaj-
nem postopku.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko iz-
podbojni zahtevek glede dejanja iz petega odstavka 275. člena 
tega zakona uveljavlja samo tisti, ki je prerekal terjatev ali 
ločitveno ali izločitveno pravico.

277. člen
(rok za uveljavitev izpodbojnega zahtevka)

(1) Izpodbojno tožbo je treba vložiti v šestih mesecih po 
objavi oklica o začetku stečajnega postopka.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je treba izpod-
bojno tožbo glede dejanja iz petega odstavka 275. člena tega 
zakona vložiti v roku za vložitev tožbe za ugotovitev neobstoja 
te terjatve ali ločitvene ali izločitvene pravice.

(3) Če zaradi uspešno uveljavljenega izpodbojnega 
zahtevka nastane povračilni zahtevek iz drugega odstavka 
278. člena tega zakona, je treba tudi ta zahtevek uveljavljati z 
izpodbojno tožbo v roku iz prvega odstavka tega člena.
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(4) Sodišče zavrže izpodbojno tožbo:
1. če je vložena po poteku roka iz prvega ali drugega 

odstavka tega člena ali
2. če v primeru iz tretjega odstavka tega člena z izpodboj-

no tožbo ni uveljavljen tudi povračilni zahtevek.
(5) Uveljavljanje ugovora izpodbojnosti ni vezano na rok.

278. člen
(pravne posledice uspešne uveljavitve  

izpodbojnega zahtevka)
(1) Pravne posledice po drugem ali tretjem odstavku tega 

člena nastanejo, ko postane pravnomočna sodba, s katero je 
sodišče na podlagi izpodbojnega zahtevka razveljavilo pravne 
učinke pravnega dejanja po prvem odstavku 275. člena tega 
zakona (v nadaljnjem besedilu: izpodbito pravno dejanje).

(2) Če je oseba, v korist katere je bilo izpodbito pravno 
dejanje opravljeno, na podlagi tega dejanja prejela izpolnitev 
svoje terjatve, mora stečajnemu dolžniku vrniti to, kar je na 
podlagi izpodbitega pravnega dejanja prejela, če pa to ni več 
mogoče, plačati denarno nadomestilo po cenah ob izdaji te 
sodne odločbe (v nadaljnjem besedilu: povračilni zahtevek).

(3) Če je zaradi izpodbitega pravnega dejanja prenehala 
terjatev osebe, v korist katere je bilo izpodbito pravno dejanje 
opravljeno, do stečajnega dolžnika, ta terjatev znova nastane in 
se plača iz razdelitvene mase po pravilih tega zakona o plačilu 
terjatev upnikov, če je prijavljena v roku iz tretjega ali četrtega 
odstavka 59. člena tega zakona.

Pododdelek 5.3.5: Pravne posledice začetka stečajnega 
postopka za ločitvene in izločitvene pravice

279. člen
(splošno pravilo)

(1) Začetek stečajnega postopka ne vpliva na ločitveno 
pravico in terjatev, zavarovano s to ločitveno pravico.

(2) Začetek stečajnega postopka ne vpliva na izločitveno 
pravico.

280. člen
(ločitvene pravice, pridobljene v postopku izvršbe  

ali zavarovanja, ki se prekine z začetkom  
stečajnega postopka)

(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo za loči-
tvene pravice, pridobljene v postopku izvršbe ali zavarovanja, 
ki je bil prekinjen z začetkom stečajnega postopka po 2. točki 
tretjega odstavka 132. člena tega zakona.

(2) Če je bil v stečajnem postopku opravljen preizkus 
terjatev, izvršilno sodišče na podlagi pravnomočnega sklepa 
o preizkusu terjatev po uradni dolžnosti preveri, ali je upnik 
pravočasno prijavil terjatev in ločitveno pravico, pridobljeno v 
postopku izvršbe ali zavarovanja, in glede na izid te preveritve:

1. če je upnik pravočasno prijavil terjatev in ločitveno 
pravico:

– ustavi postopek izvršbe ali zavarovanja, ne da bi raz-
veljavilo dejanja v tem postopku, na podlagi katerih je upnik 
pridobil ločitveno pravico, in

– odloči, da ostane v veljavi ločitvena pravica, pridobljena 
v postopku izvršbe ali zavarovanja.

2. če upnik ni pravočasno prijavil terjatve in ločitvene 
pravice: ustavi postopek izvršbe ali zavarovanja in razveljavi 
dejanja v tem postopku, na podlagi katerih je upnik pridobil 
ločitveno pravico.

(3) Če je bil stečajni postopek pravnomočno končan brez 
razdelitve upnikom in ne da bi bil opravljen preizkus terjatev, 
izvršilno sodišče na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju 
stečajnega postopka po uradni dolžnosti:

1. če je bila ločitvena pravica pridobljena v izvršilnem 
postopku: izda sklep o nadaljevanju postopka izvršbe in opravi 
dejanja, potrebna za plačilo upnikove terjatve iz premoženja, 
ki je predmet te ločitvene pravice,

2. če je bila ločitvena pravica pridobljena v postopku 
zavarovanja:

– če je insolventni dolžnik pravna oseba: ustavi postopek 
zavarovanja in razveljavi dejanja v tem postopku, na podlagi 
katerih je upnik pridobil ločitveno pravico,

– če je insolventni dolžnik fizična oseba: ustavi postopek 
zavarovanja.

(4) Prodaja premoženja, ki je predmet ločitvene pravice 
iz 1. točke drugega odstavka tega člena, in plačilo terjatve, 
zavarovane s to ločitveno pravico, se opravita v stečajnem 
postopku.

281. člen
(posebna pravila za ločitvene pravice, pridobljene  

v postopku izvršbe, na tek katerega ne vpliva začetek 
stečajnega postopka)

(1) Če je bila ločitvena pravica pridobljena v postopku 
izvršbe, na tek katerega po 3. točki tretjega odstavka 132. člena 
tega zakona ne vpliva začetek stečajnega postopka, ločitvene-
mu upniku te ločitvene pravice in terjatve, zavarovane s to lo-
čitveno pravico ni treba prijaviti v stečajnem postopku, temveč 
jo lahko uveljavi v izvršilnem postopku.

(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za neza-
varovani del terjatve ločitvenega upnika, za katerega znesek 
terjatve presega vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene 
pravice.

282. člen
(posebna pravila za ločitvene pravice,  

ki se lahko uveljavijo zunajsodno)
(1) Če ima ločitveni upnik po splošnih pravilih, ki se upora-

bljajo za njegovo ločitveno pravico, pravico opraviti zunajsodno 
prodajo premoženja, ki je predmet ločitvene pravice, zaradi 
plačila terjatve, zavarovane s to ločitveno pravico, to pravico 
obdrži tudi po začetku stečajnega postopka.

(2) Ločitvenemu upniku ločitvene pravice iz prvega od-
stavka tega člena in terjatve, zavarovane s to ločitveno pravico, 
ni treba prijaviti v stečajnem postopku, temveč jo lahko uveljavi 
zunajsodno v skladu s splošnimi pravili, ki se uporabljajo za to 
ločitveno pravico.

(3) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za neza-
varovani del terjatve ločitvenega upnika, za katerega znesek 
terjatve presega vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene 
pravice.

Pododdelek 5.3.6: Pravne posledice začetka stečajnega 
postopka za vrednostne papirje, ki jih je izdal stečajni dolžnik

283. člen
(razveljavitev in izbris vrednostnih papirjev)

(1) Serijski vrednostni papirji, ki jih je izdal stečajni dol-
žnik, se razveljavijo z začetkom stečajnega postopka.

(2) Če so vrednostni papirji iz prvega odstavka tega člena 
izdani kot nematerializirani vrednostni papirji po ZNVP, jih klirin-
škodepotna družba izbriše iz centralnega registra nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev na podlagi naloga za izbris, ki ga v 
imenu stečajnega dolžnika da stečajni upravitelj.

284. člen
(terjatve, vsebovane v razveljavljenih vrednostnih papirjih)

(1) Za terjatve, ki so bile ob začetku stečajnega postopka 
vsebovane v vrednostnih papirjih iz 283. člena tega zakona, se 
uporabljajo 253. do 264. člen tega zakona.

(2) Za imetnika terjatve, vsebovane v vrednostnem papirju 
iz drugega odstavka 283. člena tega zakona, velja oseba, v 
korist katere je bil vrednostni papir vpisan v centralnem regi-
stru nematerializiranih vrednostnih papirjev na presečni dan 
za izbris iz 70.a člena ZNVP, če dejanski imetnik ne dokaže 
drugače.
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Pododdelek 5.3.7: Posebna pravila o pravnih posledicah,  
če je bil stečajni postopek začet v postopku  

prisilne poravnave

285. člen
(uporaba pododdelka 5.3.7)

Posebna pravila, določena v pododdelku 5.3.7 tega za-
kona, se uporabljajo, če je sodišče izdalo sklep o začetku 
stečajnega postopka v postopku prisilne poravnave:

1. po četrtem odstavku 147. člena tega zakona,
2. po drugem odstavku 149. člena tega zakona,
3. na podlagi upnikovega predloga za začetek stečajnega 

postopka iz prvega odstavka 152. člena tega zakona,
4. po 156. členu tega zakona,
5. po tretjem odstavku 179. člena tega zakona,
6. po četrtem odstavku 192. člena tega zakona,
7. po drugem odstavku 198. člena tega zakona ali
8. po prvem odstavku 208. člena tega zakona.

286. člen
(posebno pravilo o nedovoljenem pobotu terjatev ob začetku 

stečajnega postopka)
Prepoved pobota iz 263. člena tega zakona velja tudi 

v primeru, če je novi upnik pridobil terjatev na podlagi cesije 
prejšnjega upnika po začetku postopka prisilne poravnave.

287. člen
(posebna pravila o izpodbojnosti dolžnikovih pravnih poslov)

(1) Obdobje izpodbojnosti iz 269. člena tega zakona teče 
od začetka zadnjih dvanajst mesecev pred uvedbo postopka 
prisilne poravnave do začetka stečajnega postopka.

(2) Obdobje iz 2. točke tretjega odstavka 272. člena tega 
zakona teče od začetka zadnjih treh mesecev pred uvedbo 
postopka prisilne poravnave do začetka stečajnega postopka.

288. člen
(črtan)

289. člen
(posebni pravili o prijavi in plačilu terjatev)

(1) Terjatve, ki so bile prijavljene v postopku prisilne po-
ravnave, veljajo za prijavljene v stečajnem postopku.

(2) Upniki terjatev na podlagi pogodb, ki jih je sklenil, 
ali drugih pravnih poslov, ki jih je opravil stečajni dolžnik od 
začetka postopka prisilne poravnave do začetka stečajnega 
postopka v skladu s 151. členom tega zakona, ne prijavijo v ste-
čajnem postopku. Te terjatve se v stečajnem postopku popla-
čajo iz splošne razdelitvene mase pred poplačilom prednostnih 
terjatev iz prvega in drugega odstavka 21. člena tega zakona.

Oddelek 5.4: Prevzem poslov, poslovne knjige  
in računovodski izkazi insolventnega dolžnika  

ter poročila upravitelja

290. člen
(uporaba pravil o poslovnih knjigah in računovodskih izkazih)

(1) Za poslovne knjige in računovodske izkaze stečajnega 
dolžnika, ki je gospodarska družba, se uporabljajo 54. člen, 
prva in druga alineja drugega odstavka ali tretji odstavek 
60. člena in 61. do 67. člen ZGD-1, če ni v oddelku 5.4 tega 
zakona drugače določeno.

(2) Določbe ZGD-1 iz prvega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo tudi za poslovne knjige in računovodske 
izkaze stečajnega dolžnika, ki je pravna oseba in ni gospodar-
ska družba, če v zakonu, ki ureja pravnoorganizacijsko obliko 
insolventnega dolžnika, ni drugače določeno.

(3) Upravitelj mora voditi poslovne knjige in sestavljati ra-
čunovodske izkaze stečajnega dolžnika v skladu z računovod-
skimi rešitvami za podjetja v stečaju, ki jih določajo slovenski 
računovodski standardi.

(4) Upravitelj mora sestavljati in predlagati davčnemu 
organu obračune davka za obdobje po začetku stečajnega 
postopka z vsebino in v rokih, ki jih določata zakon, ki ureja 
davčni postopek, in zakon, ki ureja obdavčenje.

291. člen
(računovodski izkazi do začetka stečajnega postopka  

in otvoritvena bilanca)
(1) Upravitelj mora sestaviti in predložiti davčnemu organu 

davčni obračun na dan pred začetkom stečajnega postopka z 
vsebino in v rokih, določenih z zakonom, ki ureja davčni posto-
pek, in zakonom, ki ureja obdavčenje.

(2) Upravitelj mora v štirih mesecih po začetku stečajnega 
postopka v skladu s pravili iz 290. člena tega zakona pripraviti 
tudi otvoritveno bilanco po stanju na dan začetka stečajnega 
postopka.

(3) Upravitelj ne odgovarja za nepravilnosti računovodskih 
izkazov iz prvega odstavka tega člena in na njihovi podlagi 
izdelanega zaključnega davčnega izkaza:

1. če so vzrok za te nepravilnosti:
– napačni ali pomanjkljivi podatki, ki so jih upravitelju dale 

osebe iz tretjega odstavka 292. člena tega zakona,
– napake ali pomanjkljivosti poslovne dokumentacije ste-

čajnega dolžnika do začetka stečajnega postopka ali
– druga ravnanja ali opustitve stečajnega dolžnika ali 

oseb iz tretjega odstavka 292. člena tega zakona, in
2. če nepravilnosti ni mogel ugotoviti ali odpraviti, čeprav 

je ravnal z ustrezno profesionalno skrbnostjo.
(4) Banke, borznoposredniške družbe, klirinškodepo-

tna družba, sodišča, davčne uprave in drugi upravljavci zbirk 
podatkov morajo upravitelju na njegovo zahtevo posredovati 
vse podatke, vključene v zbirkah podatkov, ki jih upravljajo, 
pomembne za ugotovitev pravnega položaja in premoženja 
stečajnega dolžnika, ter poslov, ki bi lahko imeli značilnosti 
izpodbojnih pravnih ravnanj iz 271. člena tega zakona.

(5) Za posredovanje podatkov iz četrtega odstavka tega 
člena upravitelj ni dolžan plačati takse ali drugega nadomestila.

292. člen
(predaja in prevzem prostorov, premoženja  

in poslov stečajnega dolžnika)
(1) Osebe, ki so opravljale funkcijo člana poslovodstva 

stečajnega dolžnika ob začetku stečajnega postopka, morajo 
upravitelju takoj, ko sodišče izda sklep o začetku stečajnega 
postopka:

1. omogočiti dostop do prostorov, v katerih stečajni dol-
žnik opravlja svoje posle ali hrani svoje stvari,

2. izročiti ključe in drugo opremo, potrebno za dostop in 
varovanje teh prostorov, ter

3. izročiti drugo premoženje, ki ga imajo v posesti, ali 
opremo ali listine, potrebne za prevzem tega premoženja.

(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo upravite-
lju v treh delovnih dneh po začetku stečajnega postopka predati 
posle stečajnega dolžnika in mu izročiti vso poslovno in drugo 
dokumentacijo, ki se nanaša na stečajnega dolžnika.

(3) O predaji in prevzemu iz prvega in drugega odstavka 
tega člena upravitelj sestavi zapisnik, ki ga podpišejo osebe iz 
prvega odstavka tega člena in upravitelj.

(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena odkloni pod-
pis zapisnika iz tretjega odstavka tega člena, upravitelj to 
navede v zapisniku.

(5) Stečajni dolžnik, člani njegovih organov vodenja in 
nadzora, njegovi družbeniki in osebe, ki so bile zaposlene pri 
stečajnem dolžniku, morajo upravitelju dati pojasnila o poslih 
stečajnega dolžnika ter drugih dejstvih in okoliščinah, ki so po-
membne za vodenje stečajnega postopka ali za sestavo raču-
novodskih izkazov iz prvega odstavka 291. člena tega zakona.

(6) Za dolžnost iz prvega in petega odstavka tega čle-
na se smiselno uporabljajo pravila zakona, ki ureja pravdni 
postopek, o dolžnostih priče in pravnih posledicah kršitve te 
dolžnosti.
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293. člen
(pomoč policije)

(1) Upravitelj lahko glede na okoliščine primera zaprosi za 
prisotnost in pomoč policije pri predaji in prevzemu prostorov, 
premoženja in dokumentacije stečajnega dolžnika iz prvega ali 
drugega odstavka 292. člena tega zakona, če naleti na upiranje 
ali ogrožanje ali če to utemeljeno pričakuje.

(2) Stroški policije so stroški stečajnega postopka.

294. člen
(otvoritveno poročilo upravitelja)

(1) Upravitelj mora v roku za pripravo otvoritvene bilance 
iz drugega odstavka 291. člena tega zakona pripraviti otvori-
tveno poročilo in ga predložiti sodišču.

(2) Otvoritveno poročilo sestavljajo:
1. opis stečajne mase, ki mora vključevati podatke o vre-

dnosti stečajne mase in premoženju, ki jo sestavlja,
2. predlog načrta poteka stečajnega postopka iz 

321. člena tega zakona in
3. predlog predračuna stroškov stečajnega postopka iz 

356. člena tega zakona.
(3) Otvoritvenemu poročilu mora upravitelj priložiti raču-

novodske izkaze iz 291. člena tega zakona.

295. člen
(vsebina rednega poročila upravitelja)

Redno poročilo upravitelja mora za obdobje, na katero se 
nanaša, vsebovati:

1. opis poslov in drugih dejanj, ki jih je opravil upravitelj,
2. stanje unovčene stečajne mase ob začetku in koncu 

obdobja,
3. višino prihodkov od upravljanja stečajne mase, razčle-

njeno po vrstah prihodkov,
4. višino stroškov stečajnega postopka, razčlenjeno po 

vrstah stroškov,
5. podatke o vrednosti stečajne mase, ki še ni unovčena, 

in o premoženju, ki jo sestavlja, ter
6. druge podatke, potrebne za presojo:
– ali upravitelj opravlja dejanja v skladu z načrtom poteka 

stečajnega postopka in
– ali so stroški, vključeni v predračun stroškov stečajnega 

postopka, po vrsti ali obsegu še potrebni ali zadostni za izvedbo 
dejanj, ki jih je treba opraviti v stečajnem postopku.

Oddelek 5.5: Posebna pravila o prijavi terjatev  
ter ločitvenih in izločitvenih pravic

296. člen
(terjatve, ki jih je treba prijaviti v stečajnem postopku)
(1) Upniki morajo v stečajnem postopku prijaviti vse svoje 

terjatve do stečajnega dolžnika, ki so nastale do začetka ste-
čajnega postopka, razen tistih, za katere zakon določa, da se 
ne prijavijo.

(2) Upnik, ki je odgovoren za obveznost stečajnega 
dolžnika kot solidarni sodolžnik, porok ali zastavitelj, mora v 
stečajnem postopku prijaviti tudi svojo morebitno regresno 
terjatev, ki do začetka stečajnega postopka še ni nastala, pod 
odložnim pogojem, da bo na podlagi plačila te terjatve, ki ga 
bo opravil po začetku stečajnega postopka, pridobil regresno 
terjatev do stečajnega dolžnika.

(3) Če so za izpolnitev upnikove terjatve poleg stečajnega 
dolžnika odgovorni tudi drugi solidarni sodolžniki ali poroki, 
lahko upnik v stečajnem postopku prijavi in uveljavlja celotni 
znesek terjatve, dokler ni v celoti plačan, pod razveznim po-
gojem, ki se uresniči, če upnikovo terjatev plača drug solidarni 
sodolžnik ali porok.

(4) V stečajnem postopku je treba prijaviti tudi terjatev, ki 
nastane po začetku stečajnega postopka, če ta zakon določa, 
da se plača iz razdelitvene mase po pravilih tega zakona o 
plačilu terjatev upnikov.

(5) Če upnik zamudi rok za prijavo terjatve iz prvega, dru-
gega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena, njegova terjatev 
v razmerju do stečajnega dolžnika preneha in sodišče zavrže 
prepozno prijavo terjatve.

(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena v stečajnem 
postopku ni treba prijaviti:

1. prednostne terjatve iz 4., 5. in 6. točke prvega odstavka 
21. člena tega zakona in ta terjatev velja za pravočasno prija-
vljeno z dnem, ko nastane,

2. terjatve za plačilo davka na podlagi obračuna davka na 
dan pred začetkom stečajnega postopka iz prvega odstavka 
291. člena tega zakona in ta terjatev velja za pravočasno prija-
vljeno z dnem predložitve obračuna davka davčnemu organu,

3. terjatve za plačilo davka na podlagi obračuna davka 
ali popravljenega obračuna davka za obdobje pred začetkom 
stečajnega postopka, ki je bil davčnemu organu predložen po 
začetku stečajnega postopka in ta terjatev velja za pravočasno 
prijavljeno z dnem predložitve obračuna davka ali popravljene-
ga obračuna davka davčnemu organu, ter

4. terjatve za plačilo davka za obdobje pred začetkom ste-
čajnega postopka na podlagi odločbe davčnega organa, izdane 
po začetku stečajnega postopka v davčnem postopku, ki se je 
začel pred začetkom stečajnega postopka, in ta terjatev velja 
za pravočasno prijavljeno z dnem vročitve odločbe upravitelju.

(7) Terjatve iz šestega odstavka tega člena mora upravitelj 
vnesti v osnovni ali dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev 
in veljajo za ugotovljene v znesku, ki ga upravitelj navede v 
seznamu preizkušenih terjatev, v katerega so vključene.

(8) Znesek terjatve iz šestega odstavka tega člena, ki ga 
upravitelj navede v seznamu preizkušenih terjatev po sedmem 
odstavku tega člena, lahko imetnik te terjatve izpodbija z ugo-
vorom proti seznamu, v katerega je vključena.

(9) Drugi upniki terjatve iz šestega odstavka tega člena, 
ki je vključena v seznamu preizkušenih terjatev po sedmem 
odstavku tega člena, ne morejo izpodbijati z ugovorom o pre-
rekanju terjatve, temveč jo lahko izpodbijajo z ugovorom proti 
dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev

297. člen
(prijava nezavarovane terjatve)

(1) Prijava terjatve v stečajnem postopku mora poleg 
podatkov iz prvega odstavka 60. člena tega zakona vsebovati:

1. podatek o denarnem računu, v dobro katerega naj se 
opravi plačilo terjatve, in

2. če je upnik za uveljavitev terjatve pred začetkom stečaj-
nega postopka začel pravdni ali drug postopek: tudi podatek o 
sodišču ali drugem pristojnem organu, pred katerim teče posto-
pek, in o opravilni številki zadeve, pod katero se postopek vodi.

(2) Velja, da prijava nezavarovane terjatve v stečajnem 
postopku vsebuje tudi zahtevek za plačilo te terjatve v skladu 
s tem zakonom.

(3) Če prijava terjatve ne vsebuje podatkov iz prvega 
odstavka tega člena, se zanjo ne uporabljajo pravila o nepo-
polnih vlogah, temveč upnika bremenijo vsi stroški, ki nastanejo 
zaradi take opustitve.

(4) Če se po prijavi terjatve spremeni podatek iz 1. točke 
prvega odstavka tega člena ali če terjatev preide na novega 
upnika kot singularnega ali univerzalnega pravnega nasledni-
ka, mora upnik ali novi upnik o tem obvestiti upravitelja in mu 
sporočiti podatke, potrebne za plačilo terjatve.

(5) Če prijava terjatve ne vsebuje podatka iz 1. točke prve-
ga odstavka tega člena ali če upnik ali novi upnik upravitelja ne 
obvesti o spremembi iz četrtega odstavka tega člena, velja, da 
je upnik v upniški zamudi glede plačila njegove terjatve, dokler 
upravitelja ne obvesti o podatkih, potrebnih za njeno plačilo.

298. člen
(prijava zavarovane terjatve in ločitvene pravice)

(1) Če je terjatev iz 296. člena tega zakona zavarovana 
z ločitveno pravico, mora upnik v stečajnem postopku v roku 
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za prijavo te zavarovane terjatve prijaviti tudi ločitveno pravi-
co, če ni v prvem odstavku 281. člena ali v drugem odstavku 
282. člena tega zakona drugače določeno.

(2) Prijava zavarovane terjatve in ločitvene pravice mora 
vsebovati:

1. podatke o zavarovani terjatvi iz prvega odstavka 
60. člena tega zakona,

2. določen zahtevek za priznanje ločitvene pravice, ki 
vključuje določen opis premoženja, ki je predmet ločitvene 
pravice,

3. opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za 
priznanje ločitvene pravice, in dokaze o teh dejstvih.

(3) Za prijavo ločitvene pravice se smiselno uporabljajo 
tretji in četrti odstavek 60. člena ter prvi in tretji do peti odstavek 
297. člena tega zakona.

(4) Velja, da prijava zavarovane terjatve in ločitvene pra-
vice v stečajnem postopku vsebuje tudi:

1. zahtevek za prednostno plačilo priznane zavarovane 
terjatve iz premoženja, ki je predmet ločitvene pravice, in

2. zahtevek za plačilo nezavarovanega dela terjatve iz 
splošne razdelitvene mase v skladu s tem zakonom.

(5) Če upnik zamudi rok za prijavo ločitvene pravice iz 
prvega odstavka tega člena, ločitvena pravica preneha.

298.a člen
(posebna pravila za prijavo in preizkus hipoteke in terjatve, 

zavarovane s to hipoteko ali maksimalno hipoteko)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo za hipo-

teko ali maksimalno hipoteko, ki se pridobi z vpisom v zemljiško 
knjigo, in za terjatev, zavarovano s tako hipoteko ali maksimal-
no hipoteko.

(2) Če je po stanju ob začetku stečajnega postopka na ne-
premičnini vknjižena lastninska pravica v korist stečajnega dol-
žnika, in je ta lastninska pravica omejena z vknjiženo hipoteko 
ali maksimalno hipoteko, katere vknjižba je začela učinkovati 
pred začetkom stečajnega postopka, veljajo ta posebna pravila:

1. velja, da sta v stečajnem postopku pravočasno prija-
vljeni ta hipoteka ali maksimalna hipoteka in terjatev, zavaro-
vana z njo;

2. upravitelj mora v osnovni seznam preizkušenih ter-
jatev vključiti to hipoteko ali maksimalno hipoteko in terjatev, 
zavarovano z njo, tudi če ju upnik ni prijavil v roku za prijavo iz 
drugega odstavka 59. člena tega zakona.

(3) Če se z vpisom, ki je začel učinkovati pred začetkom 
stečajnega postopka in je bil opravljen po začetku stečajnega 
postopka, v korist stečajnega dolžnika vknjiži lastninska pravi-
ca, ki je omejena s hipoteko ali maksimalno hipoteko, ali če se 
s takim vpisom vknjiži hipoteka ali maksimalna hipoteka, se za 
preizkus te hipoteke ali maksimalne hipoteke in terjatve, zava-
rovana z njo, smiselno uporablja 71. člena tega zakona tako, da 
mora upravitelj v 15 dneh po dnevu, ko zve za pravnomočnost 
sklepa o dovolitvi tega vpisa, izdelati dodatni osnovni seznam.

299. člen
(prijava izločitvenih pravic)

(1) Upniki morajo v stečajnem postopku prijaviti svoje izlo-
čitvene pravice, ki so nastale do začetka stečajnega postopka, 
v treh mesecih po objavi oklica o začetku stečajnega postopka.

(2) Prijava izločitvene pravice mora vsebovati:
1. določen zahtevek za priznanje izločitvene pravice, ki 

vključuje določen opis premoženja, ki je predmet izločitvene 
pravice,

2. opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za 
priznanje izločitvene pravice, in dokaze o teh dejstvih.

(3) Za prijavo izločitvene pravice se smiselno uporabljata 
tretji in četrti odstavek 60. člena ter 2. točka prvega odstavka 
in tretji odstavek 297. člena tega zakona.

(4) Če upnik zamudi rok za prijavo izločitvene pravice iz 
prvega odstavka tega člena, izločitvena pravica ne preneha.

(5) Če v primeru iz četrtega odstavka tega člena upravitelj 
v skladu s tem zakonom proda premoženje, ki je predmet izloči-

tvene pravice, izločitveni upnik izgubi izločitveno pravico, lahko 
pa zahteva, da se mu plača denarni znesek, dosežen s prodajo 
tega premoženja, zmanjšan za stroške v zvezi s prodajo.

(6) Izločitveni upnik nima pravice zahtevati povrnitve ško-
de, ki jo je imel zaradi prenehanja izločitvene pravice po petem 
odstavku tega člena.

(7) V primeru iz četrtega odstavka tega člena izločitveni 
upnik izgubi izločitveno pravico in pravico do plačila denarnega 
zneska iz petega odstavka tega člena, če te pravice ne prijavi 
do objave načrta prve splošne razdelitve.

Oddelek 5.6: Posebna pravila o preizkusu terjatev  
ter ločitvenih in izločitvenih pravic

300. člen
(ugotovitev obstoja prerekane terjatve v pravdi)

(1) Upnik, katerega terjatev je prerekana, mora v enem 
mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti tožbo za 
ugotovitev obstoja prerekane terjatve, če ni v 301. ali 302. členu 
tega zakona drugače določeno.

(2) Če je terjatev prerekal upravitelj, mora upnik tožbo iz 
prvega odstavka tega člena vložiti proti stečajnemu dolžniku.

(3) Če je terjatev prerekal drug upnik, mora upnik tožbo 
iz prvega odstavka tega člena vložiti proti upniku, ki je terjatev 
prerekal.

(4) Če upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu 
terjatev ne vloži tožbe proti vsem, ki so prerekali terjatev, v skla-
du s prvim do tretjim odstavkom tega člena, preneha njegova 
prerekana terjatev v razmerju do stečajnega dolžnika.

301. člen
(nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka  

za uveljavitev terjatve)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 

upnik za uveljavitev terjatve pred začetkom stečajnega postop-
ka začel pravdni postopek.

(2) Razlog za prekinitev pravdnega postopka iz prvega 
odstavka tega člena zaradi nastanka pravnih posledic stečaj-
nega postopka preneha z objavo sklepa o preizkusu terjatev.

(3) Če je prerekana upnikova terjatev iz prvega odstavka 
tega člena, mora upnik v enem mesecu po objavi sklepa o 
preizkusu terjatev predlagati nadaljevanje prekinjenega prav-
dnega postopka.

(4) Velja, da upnikov predlog za nadaljevanje prekinje-
nega pravdnega postopka vsebuje tudi izjavo upnika o umiku 
dajatvenega dela tožbenega zahtevka tako, da uveljavlja samo 
še zahtevek za ugotovitev obstoja terjatve.

(5) Če je upnikovo terjatev iz prvega odstavka tega člena 
prerekal drug upnik, mora upnik v roku iz tretjega odstavka 
tega člena tožbo razširiti na upnika, ki je prerekal terjatev, kot 
novega toženca.

(6) Za razširitev tožbe po petem odstavku tega člena 
soglasje drugega upnika, na katerega se tožba razširi, ni po-
trebno.

(7) Če upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu 
terjatev ne predlaga nadaljevanja postopka v skladu s tretjim 
odstavkom tega člena in v primeru iz petega odstavka tega 
člena tožbe ne razširi na drugega upnika, ki je terjatev prerekal, 
preneha njegova prerekana terjatev v razmerju do stečajnega 
dolžnika.

(8) Če je upnikova terjatev iz prvega odstavka tega člena 
priznana, preneha njegova pravna korist za vodenje pravde o 
tej terjatvi.

302. člen
(ugotovitev neobstoja prerekane terjatve,  

ki temelji na izvršilnem naslovu)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če ter-

jatev temelji na izvršilnem naslovu.
(2) Če je prerekana upnikova terjatev iz prvega odstavka 

tega člena, mora tisti, ki je prerekal terjatev, v enem mesecu 
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po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti tožbo za ugotovitev 
neobstoja prerekane terjatve.

(3) Tožbo iz drugega odstavka tega člena mora tisti, ki 
je prerekal terjatev, vložiti proti upniku, katerega terjatev je 
prerekal.

(4) Če nihče od tistih, ki so prerekali terjatev iz prvega od-
stavka tega člena, v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu 
terjatev ne vloži tožbe v skladu z drugim in tretjim odstavkom 
tega člena, terjatev velja za priznano.

(5) Če je terjatev iz prvega odstavka tega člena prerekal 
drug upnik, mora o vložitvi tožbe iz drugega odstavka tega 
člena v osmih dneh po vložitvi obvestiti upravitelja in obvestilu 
priložiti kopijo tožbe s potrdilom sodišča o njeni vložitvi.

303. člen
(uporaba pravil o preizkusu terjatev za preizkus ločitvenih  

in izločitvenih pravic)
(1) Za preizkus ločitvenih in izločitvenih pravic se smisel-

no uporabljajo 61. do 63. člen, 65. do 67. člen, prvi do četrti 
odstavek 69. člena in 70. do 72. člen tega zakona.

(2) Pri smiselni uporabi določb iz prvega odstavka tega 
člena se namesto pojma »terjatev« uporablja pojem »ločitvena 
pravica« ali »izločitvena pravica«.

(3) Velja, da izjava o prerekanju zavarovane terjatve vse-
buje tudi izjavo o prerekanju ločitvene pravice, s katero je 
zavarovana ta terjatev.

304. člen
(pravne posledice, če sta priznani zavarovana terjatev  

in ločitvena pravica)
Če sta zavarovana terjatev in ločitvena pravica, s katero 

je zavarovana ta terjatev, priznani po prvem odstavku 67. člena 
v zvezi s prvim odstavkom 303. člena tega zakona, sodišče v 
izreku sklepa o preizkusu terjatev poleg odločitev iz drugega 
odstavka 69. člena tega zakona:

1. ugotovi, da sta terjatev in ločitvena pravica, s katero je 
zavarovana ta terjatev, priznani ter

2. naloži stečajnemu dolžniku prednostno plačilo te terja-
tve iz premoženja, ki je predmet ločitvene pravice.

305. člen
(uveljavitev prerekane zavarovane terjatve ali ločitvene 

pravice v pravdi)
(1) Upnik, katerega ločitvena pravica je prerekana, mora 

v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti 
tožbo, s katero zahteva, da sodišče naloži stečajnemu dolžniku 
prednostno plačilo zavarovane terjatve iz premoženja, ki je 
predmet ločitvene pravice, če ni v 306., 307. ali 308. členu tega 
zakona drugače določeno.

(2) Če je prerekana tudi terjatev, mora upnik s tožbo iz 
prvega odstavka tega člena zahtevati tudi ugotovitev obstoja 
prerekane terjatve ne glede na to, ali terjatev temelji na izvr-
šilnem naslovu.

(3) Za tožbo iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo prvi do tretji odstavek 300. člena tega zakona.

(4) Če upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu 
terjatev ne vloži tožbe v skladu s prvim do tretjim odstavkom 
tega člena, prenehata:

1. njegova ločitvena pravica in
2. če je bila prerekana tudi terjatev, zavarovana s to loči-

tveno pravico: ta terjatev.

306. člen
(nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka  

za uveljavitev ločitvene pravice)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 

upnik za uveljavitev ločitvene pravice pred začetkom stečajne-
ga postopka začel pravdni postopek.

(2) Za nadaljevanje pravdnega postopka iz prvega od-
stavka tega člena se smiselno uporabljajo drugi do šesti in osmi 
odstavek 301. člena tega zakona.

(3) Če upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu 
terjatev ne predlaga nadaljevanja postopka v skladu s tretjim 
odstavkom 301. člena tega zakona v zvezi z drugim odstavkom 
tega člena in v primeru iz petega odstavka 301. člena tega 
zakona v zvezi z drugim odstavkom tega člena tožbe ne razširi 
na drugega upnika, ki je prerekal ločitveno pravico, prenehata:

1. njegova ločitvena pravica in
2. če je bila prerekana tudi terjatev, zavarovana s to loči-

tveno pravico: ta terjatev.

307. člen
(črtan)

308. člen
(izpodbijanje ločitvene pravice, ki je nastala z vpisom  
v zemljiško knjigo ali na podlagi izvršilnega naslova)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 

prerekana ločitvena pravica, ki je nastala z vpisom v zemljiško 
knjigo ali na podlagi izvršilnega naslova.

(2) Če je prerekana upnikova ločitvena pravica iz prvega 
odstavka tega člena, mora tisti, ki je prerekal ločitveno pravico, 
v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti:

1. če je ločitveno pravico prerekal, ker je bila pridobljena z 
izpodbojnim pravnim dejanjem iz 271. člena tega zakona: tožbo 
v skladu z 275. členom tega zakona,

2. v drugih primerih: tožbo za ugotovitev, da je ločitvena 
pravica prenehala ali da ne obstaja.

(3) Tožbo iz 2. točke drugega odstavka tega člena mora 
tisti, ki je prerekal ločitveno pravico, vložiti proti upniku, katere-
ga ločitveno pravico je prerekal.

(4) Če nihče od tistih, ki so prerekali ločitveno pravico iz 
prvega odstavka tega člena, v enem mesecu po objavi sklepa 
o preizkusu terjatev ne vloži tožbe v skladu z drugim ali tretjim 
odstavkom tega člena, terjatev in ločitvena pravica, s katero je 
zavarovana ta terjatev, veljata za priznani.

(5) Če je tisti, ki je prerekal ločitveno pravico, pravočasno 
vložil tožbo v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena, 
in je njegov tožbeni zahtevek pravnomočno zavrnjen, terjatev 
in ločitvena pravica, s katero je zavarovana ta terjatev, veljata 
za priznani.

(6) V primeru iz četrtega ali petega odstavka tega člena 
sodišče na predlog upnika, katerega ločitvena pravica je bila 
prerekana, izda sklep iz 304. člena tega zakona.

309. člen
(pravne posledice, če je izločitvena pravica priznana)
(1) Če je izločitvena pravica priznana po prvem odstavku 

67. člena v zvezi s prvim odstavkom 303. člena tega zakona, 
sodišče v izreku sklepa o preizkusu terjatev poleg odločitev iz 
prvega odstavka 69. člena tega zakona ugotovi, da je izloči-
tvena pravica priznana in glede na vrsto izločitvene pravice:

1. naloži stečajnemu dolžniku, da upniku izroči premo-
ženje, ki je predmet izločitvene pravice, iz 1. točke prvega 
odstavka 22. člena tega zakona,

2. ugotovi, da je izločitveni upnik pridobil lastninsko pra-
vico na nepremičnini iz 2. točke prvega odstavka 22. člena 
tega zakona,

3. naloži stečajnemu dolžniku, da izstavi zemljiškoknjižno 
dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v korist izločitvenega 
upnika, če je predmet izločitvene pravice iz 3. točke prvega 
odstavka 22. člena tega zakona nepremičnina, ali

4. naloži stečajnemu dolžniku, da v korist upnika izve-
de drug razpolagalni pravni posel ali druga pravna dejanja, 
potrebna za uveljavitev izločitvene pravice iz 3. točke prvega 
odstavka 22. člena tega zakona.

(2) Pravnomočni sklep iz 1. in 4. točke prvega odstavka 
tega člena je izvršilni naslov.

(3) Pravnomočni sklep iz 2. in 3. točke prvega odstavka 
tega člena je listina, ki je podlaga za vknjižbo po 3. ali 4. točki 
prvega odstavka 40. člena ZZK-1, in začetek stečajnega po-
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stopka ni ovira za vknjižbo lastninske pravice v korist izločitve-
nega upnika na podlagi tega sklepa.

(4) Drugi in tretji odstavek tega člena se smiselno upora-
bljata tudi za pravnomočno sodbo, s katero je pravdno sodišče 
ugodilo tožbenemu zahtevku izločitvenega upnika v pravdi iz 
310. ali 311. člena tega zakona.

310. člen
(uveljavitev prerekane izločitvene pravice v pravdi)
(1) Izločitveni upnik, katerega izločitvena pravica je pre-

rekana, mora v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu 
terjatev vložiti tožbo, s katero uveljavlja zahtevek iz prvega 
odstavka 309. člena tega zakona, če ni v 311. ali 312. členu 
tega zakona drugače določeno.

(2) Za tožbo iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljata drugi in tretji odstavek 300. člena tega zakona.

(3) Če upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu 
terjatev ne vloži tožbe v skladu s prvim in drugim odstavkom 
tega člena, njegova izločitvena pravica preneha.

311. člen
(nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka  

za uveljavitev izločitvene pravice)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 

izločitveni upnik za uveljavitev zahtevka iz prvega odstavka 
309. člena tega zakona pred začetkom stečajnega postopka 
začel pravdni postopek.

(2) Za nadaljevanje pravdnega postopka iz prvega od-
stavka tega člena se smiselno uporabljajo drugi, tretji, peti, 
šesti in osmi odstavek 301. člena tega zakona.

(3) Če upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu 
terjatev ne predlaga nadaljevanja postopka v skladu s tretjim 
odstavkom 301. člena tega zakona v zvezi z drugim odstavkom 
tega člena in v primeru iz petega odstavka 301. člena tega 
zakona v zvezi z drugim odstavkom tega člena tožbe ne razširi 
na drugega upnika, ki je prerekal izločitveno pravico, njegova 
izločitvena pravica preneha.

312. člen
(izpodbijanje izločitvene pravice, ki temelji  

na izvršilnem naslovu)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 

prerekana izločitvena pravica, ki temelji na izvršilnem naslovu.
(2) Če je prerekana upnikova izločitvena pravica iz prvega 

odstavka tega člena, mora tisti, ki je prerekal izločitveno pravi-
co, v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti:

1. če je izločitveno pravico prerekal, ker je bila pridobljena 
z izpodbojnim pravnim dejanjem iz 271. člena tega zakona: 
tožbo v skladu z 275. členom tega zakona,

2. v drugih primerih: tožbo za ugotovitev, da je izločitvena 
pravica prenehala ali ne obstaja.

(3) Tožbo iz 2. točke drugega odstavka tega člena mora 
tisti, ki je prerekal izločitveno pravico, vložiti proti upniku, kate-
rega izločitveno pravico je prerekal.

(4) Če nihče od tistih, ki so prerekali izločitveno pravico iz 
prvega odstavka tega člena, v enem mesecu po objavi sklepa 
o preizkusu terjatev ne vloži tožbe v skladu z drugim ali tretjim 
odstavkom tega člena, izločitvena pravica velja za priznano.

(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena sodišče na 
predlog upnika, izločitvena pravica katerega je bila prerekana, 
izda sklep iz prvega odstavka 309. člena tega zakona.

(6) Če je izločitveno pravico iz prvega odstavka tega člena 
prerekal drug upnik, mora o vložitvi tožbe iz drugega odstavka 
tega člena v osmih dneh po vložitvi obvestiti upravitelja in ob-
vestilu priložiti kopijo tožbe s potrdilom sodišča o njeni vložitvi.

313. člen
(smiselna uporaba pravil oddelka 5.6 za drug postopek)

(1) Pravila o pravdnem postopku, določena v 300. do 
312. členu tega zakona, se smiselno uporabljajo tudi:

1. za drug sodni postopek, če v skladu z zakonom o 
obstoju terjatve ali o uveljavitvi ločitvene ali izločitvene pravice 
odloča sodišče v drugem in ne pravdnem postopku in

2. za postopek pred drugim državnim organom, če v skla-
du z zakonom o obstoju terjatve ali o uveljavitvi ločitvene ali iz-
ločitvene pravice odloča drug državni organ, če ni v 314. členu 
tega zakona drugače določeno.

(2) Pravila, določena v 300. do 312. členu tega zakona, 
o pravnomočni sodni odločbi, s katero je sodišče odločilo o 
nekem zahtevku, se smiselno uporabljajo tudi za sodno porav-
navo, katere predmet je ta zahtevek.

314. člen
(posebna pravila za nekatere upravne postopke)

(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je v 
stečajnem postopku prerekana terjatev za plačilo davkov ali 
prispevkov ali druga terjatev, o kateri pristojni državni organ 
odloča po uradni dolžnosti in ne na predlog ali zahtevo upnika, 
ki je imetnik te terjatve.

(2) Za terjatev iz prvega odstavka tega člena se ne upo-
rabljajo 300., 301. in 302. člen tega zakona.

(3) Tisti, ki je prerekal terjatev iz prvega odstavka tega 
člena, mora v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu 
terjatev prijaviti svojo udeležbo v postopku, v katerem pristojni 
državni organ odloča o prerekani terjatvi, in je upravičen v tem 
postopku opravljati tista procesna dejanja ali vložiti tožbo v 
upravnem sporu, ki jih je v skladu s pravili tega postopka upra-
vičen opravljati dolžnik.

(4) Če nihče od tistih, ki so prerekali terjatev iz prvega 
odstavka tega člena, v enem mesecu po objavi sklepa o pre-
izkusu terjatev ne prijavi svoje udeležbe v postopku iz tretjega 
odstavka tega člena, terjatev velja za priznano.

(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena izjava o prere-
kanju terjatve iz prvega odstavka tega člena nima pravnega 
učinka in terjatev velja za priznano, če v skladu s pravili po-
stopka, v katerem pristojni državni organ odloča o terjatvi iz 
prvega odstavka tega člena, ni več mogoče izpodbijati obstoja 
te terjatve niti s pravnim sredstvom niti s tožbo v upravnem 
sporu, ali če je dolžnik kot zavezanec za davek sam izračunal 
terjatev v obračunu davka.

(6) Če je terjatev iz prvega odstavka tega člena prerekal 
drug upnik, mora o prijavi svoje udeležbe v postopku iz tretjega 
odstavka tega člena v osmih dneh po vložitvi prijave obvestiti 
upravitelja in obvestilu priložiti kopijo prijave s potrdilom orga-
na, ki vodi postopek, o njeni vložitvi.

(7) Če je terjatev iz prvega odstavka tega člena priznana, 
preneha pravna korist dolžnika in drugih upnikov za vodenje 
postopka, v katerem pristojni organ odloča o terjatvi, za vložitev 
pritožbe ali drugega pravnega sredstva v tem postopku in za 
tožbo v upravnem sporu proti odločbi, s katero je pristojni organ 
odločil o tej terjatvi.

314.a člen
(posebno pravilo o začetku teka rokov, če je proti sklepu  

o preizkusu terjatev vložena pritožba)
Če je upnik ali tisti, ki je prerekal terjatev oziroma ločitve-

no ali izločitveno pravico upnika, s pritožbo izpodbijal sklep o 
preizkusu terjatev glede odločitve o preizkusu določene terjatve 
oziroma ločitvene ali izločitvene pravice, začne enomesečni 
rok, za procesno dejanje glede te terjatve oziroma ločitvene ali 
izločitvene pravice, določen v naslednjih določbah:

– v prvem in četrtem odstavku 300. člena,
– v tretjem in sedmem odstavku 301. člena,
– v drugem in četrtem odstavku 302. člena,
– v prvem in četrtem odstavku 305. člena,
– v tretjem odstavku 306. člena,
– v drugem in četrtem odstavku 308. člena,
– v prvem in tretjem odstavku 310. člena,
– v tretjem odstavku 311. člena,
– v drugem in četrtem odstavku 312. člena ter
– v tretjem in četrtem odstavku 314. člena tega zakona,

teči od objave sklepa, s katerim je pritožbeno sodišče odločilo 
o tej pritožbi.
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Oddelek 5.7: Končanje nujnih poslov in nadaljevanje 
poslovanja stečajnega dolžnika

315. člen
(splošno pravilo o poslovanju v stečajnem postopku)
Po začetku stečajnega postopka je dovoljeno sklepati 

samo tiste pogodbe ali opravljati druge posle ali dejanja, ki so 
potrebna za upravljanje in unovčenje stečajne mase v skladu 
z oddelkom 5.8 tega zakona, če ni v 316. ali 317. členu tega 
zakona drugače določeno.

316. člen
(končanje nujnih poslov)

(1) Po začetku stečajnega postopka je dovoljeno končati 
posle, ki jih je stečajni dolžnik začel izvajati pred začetkom 
stečajnega postopka, če sodišče dovoli končanje teh poslov.

(2) Sodišče o končanju poslov iz prvega odstavka tega 
člena odloči na predlog upravitelja in na podlagi mnenja 
upniškega odbora.

(3) Upravitelj mora dati predlog iz drugega odstavka 
tega člena v enem mesecu po začetku stečajnega postopka.

(4) Predlog iz drugega odstavka tega člena, ki je vlo-
žen po poteku roka iz tretjega odstavka tega člena, sodišče 
zavrže.

(5) Sodišče dovoli končati posle iz prvega odstavka tega 
člena:

1. če je njihovo končanje nujno, da se prepreči zmanjša-
nje stečajne mase, in

2. če se zaradi njihovega končanja ne zavleče unovče-
nje stečajne mase in ne krši načelo omejevanja tveganj iz 
228. člena tega zakona.

(6) Sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu iz drugega 
odstavka tega člena, se vroči upravitelju.

317. člen
(pogoji za nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika)

(1) Po začetku stečajnega postopka sme stečajni dolžnik 
nadaljevati proizvodnjo ali opravljanje drugih poslov iz svoje 
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: nadaljevanje poslovanja 
stečajnega dolžnika), če sodišče dovoli nadaljevanje poslo-
vanja stečajnega dolžnika.

(2) Sodišče o nadaljevanju poslovanja stečajnega dol-
žnika odloči na predlog upravitelja in na podlagi soglasja 
upniškega odbora.

(3) Upravitelj mora dati predlog iz drugega odstavka 
tega člena v enem mesecu po začetku stečajnega postopka.

(4) Predlog iz drugega odstavka tega člena, ki je vlo-
žen po poteku roka iz tretjega odstavka tega člena, sodišče 
zavrže.

(5) Predlog iz drugega odstavka tega člena mora vse-
bovati razloge za presojo upravitelja, da bo z nadaljevanjem 
poslovanja stečajnega dolžnika mogoče doseči ugodnejše 
pogoje za prodajo premoženja stečajnega dolžnika, ki se 
uporablja pri tem poslovanju, kot poslovne celote.

(6) Sodišče dovoli nadaljevanje poslovanja stečajnega 
dolžnika:

1. če s tem soglaša upniški odbor,
2. če se s tem dosežejo ugodnejši pogoji za prodajo 

premoženja stečajnega dolžnika, ki se uporablja pri tem po-
slovanju, kot poslovne celote in

3. če se z nadaljevanjem poslovanja ne krši načelo ome-
jevanja tveganj iz 228. člena tega zakona.

(7) Sodišče s sklepom, s katerim dovoli nadaljevanje 
poslovanja stečajnega dolžnika, upravitelju naloži, da v enem 
mesecu od izdaje sklepa da predlog za prodajo premoženja 
stečajnega dolžnika, ki se uporablja pri tem poslovanju, kot 
poslovne celote.

(8) Sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu iz drugega 
odstavka tega člena, se vroči upravitelju.

318. člen
(posebna pravila pri nadaljevanju poslovanja  

stečajnega dolžnika)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če 

stečajni dolžnik v skladu s 317. členom tega zakona nadaljuje 
poslovanje.

(2) Upravitelj mora mesečno poročati o poslovanju stečaj-
nega dolžnika in poteku prodaje premoženja stečajnega dol-
žnika, ki se uporablja pri tem poslovanju, kot poslovne celote.

(3) Upravitelj mora poročilu iz drugega odstavka tega 
člena priložiti mesečno bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

(4) Upravitelj mora pridobiti soglasje sodišča za vsak:
1. najem posojila ali kredita,
2. poroštvo ali aval, ki ga da,
3. dovolitev ustanovitve ločitvene pravice na premoženju 

stečajnega dolžnika,
4. drug posel v zvezi z nadaljevanjem poslovanja ste-

čajnega dolžnika, če sodišče tako določi s sklepom, s katerim 
dovoli nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika.

(5) Za soglasje sodišča za izvedbo posla iz četrtega 
odstavka tega člena se smiselno uporablja šesti odstavek 
317. člena tega zakona.

319. člen
(ustavitev nadaljnjega poslovanja stečajnega dolžnika)

(1) Sodišče odloči, da se nadaljnje poslovanje stečajnega 
dolžnika ustavi:

1. če upravitelj v roku iz sedmega odstavka 317. člena 
tega zakona ne da predloga prodaje premoženja stečajnega 
dolžnika, ki se uporablja pri tem poslovanju, kot poslovne 
celote,

2. če v enem letu od takrat, ko je upravitelj dal predlog iz 
sedmega odstavka 317. člena tega zakona, premoženje stečaj-
nega dolžnika, ki se uporablja pri tem poslovanju, kot poslovne 
celote ni bilo prodano, ali

3. če nastanejo druge okoliščine, zaradi katerih nadalj-
nje poslovanje stečajnega dolžnika ne omogoča ugodnejših 
pogojev za plačilo upnikov ali se s tem krši načelo omejevanja 
tveganj iz 228. člena tega zakona.

(2) Sklep iz prvega odstavka tega člena se vroči upravi-
telju.

Oddelek 5.8: Upravljanje in unovčenje stečajne mase

Pododdelek 5.8.1: Splošna pravila o upravljanju in unovčenju 
stečajne mase

320. člen
(unovčenje stečajne mase)

(1) Unovčenje stečajne mase je:
1. prodaja premoženja stečajnega dolžnika,
2. izterjava njegovih terjatev in
3. vsak drug pravni posel za uresničitev njegovih premo-

ženjskih pravic.
(2) Upravitelj mora začeti opravljati dejanja za unovčenje 

stečajne mase takoj po pripravi svojega otvoritvenega poročila 
in jih opravljati v rokih, določenih v načrtu poteka stečajnega 
postopka.

321. člen
(načrt poteka stečajnega postopka)

(1) Sodišče določi načrt poteka stečajnega postopka na 
predlog upravitelja iz 2. točke drugega odstavka 294. člena 
tega zakona in na podlagi mnenja upniškega odbora.

(2) Načrt poteka stečajnega postopka mora za vsako 
vrsto premoženja, ki sestavlja stečajno maso, vključevati:

1. opis pravnih poslov in drugih dejanj, ki jih je treba opra-
viti v zvezi z unovčenjem tega premoženja, in

2. roke, v katerih mora upravitelj ta dejanja opraviti.
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(3) Če se med potekom stečajnega postopka pokaže, 
da zaradi vzrokov, ki ne izvirajo s področja upravitelja, dejanj 
v zvezi z unovčenjem premoženja stečajnega dolžnika ni mo-
goče opraviti v rokih, določenih v načrtu poteka stečajnega 
postopka, sodišče na predlog upravitelja in na podlagi mnenja 
upniškega odbora spremeni načrt poteka stečajnega postopka.

322. člen
(upravljanje stečajne mase)

(1) Upravljanje stečajne mase je:
1. oddaja premoženja stečajnega dolžnika v najem,
2. nalaganje denarnega dobroimetja stečajnega dolžnika,
3. sklenitev sodne ali izvensodne poravnave oziroma 

izvedba drugega pravnega posla oziroma dejanja s smiselno 
enakim učinkom, v postopkih oziroma glede zahtevkov iz po-
doddelkov 2.2.3. in 5.3.4. tega zakona ter iz oddelka 5.6. tega 
zakona.

(2) Za vsak posel upravljanja stečajne mase mora upra-
vitelj pred sklenitvijo pogodbe ali izvedbo drugega pravnega 
posla dobiti soglasje sodišča.

(3) Sodišče lahko da soglasje za nalaganje denarne-
ga dobroimetja stečajnega dolžnika kot splošno soglasje za 
vse posle, katerih predmet je posamezna vrsta naložbe iz 
324. člena tega zakona.

(4) Pravni posel, ki ga upravitelj sklene ali izvede v na-
sprotju z drugim odstavkom tega člena, nima pravnega učinka.

(5) Sodišče odloči o soglasju za posel iz 3. točke prvega 
odstavka tega člena na podlagi mnenja upniškega odbora. 
Pritožba proti sklepu sodišča o soglasju iz prejšnjega stavka 
zadrži izvršitev sklepa.

323. člen
(oddaja premoženja stečajnega dolžnika v najem ali zakup)

(1) Po začetku stečajnega postopka je premoženje ste-
čajnega dolžnika dovoljeno oddati v najem ali zakup samo, če 
se s tem ne zavleče prodaja tega premoženja.

(2) Pogodbo o najemu ali zakup iz prvega odstavka tega 
člena je dovoljeno skleniti samo kot pogodbo za določen čas in 
za obdobje najema ali zakupa, ki ne sme biti daljše od enega 
leta.

(3) Upravitelj lahko v soglasju s sodiščem v korist naje-
mnika ustanovi predkupno pravico na premoženju, ki je pred-
met najema.

324. člen
(nalaganje denarnega dobroimetja stečajnega dolžnika)

Denarno dobroimetje stečajnega dolžnika je dovoljeno 
naložiti samo v:

1. dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajatelj je:
– Republika Slovenija ali druga država članica Evropske 

unije,
– Evropska centralna banka, Banka Slovenije ali central-

na banka druge države članice Evropske unije,
2. dolžniške vrednostne papirje razen podrejenih vredno-

stnih papirjev, katerih izdajatelj je banka s sedežem v Republiki 
Sloveniji ali kreditna institucija s sedežem v drugi državi članici 
Evropske unije,

3. bančne denarne depozite pri banki ali kreditni instituciji 
iz 2. točke tega člena.

Pododdelek 5.8.2: Prodaja premoženja stečajnega dolžnika

325. člen
(uporaba pododdelka 5.8.2)

(1) Pododdelek 5.8.2 tega zakona se uporablja za prodajo 
vsega premoženja, ki spada v splošno ali posebne stečajne 
mase, če ni v drugem ali tretjem odstavku tega člena drugače 
določeno.

(2) Za prodajo premoženja v izvršilnem postopku, na 
tek katerega po 3. točki tretjega odstavka 132. člena tega za-

kona ne vpliva začetek stečajnega postopka, ali v izvršilnem 
postopku, ki ga izvršilno sodišče nadaljuje po 1. točki tretjega 
odstavka 280. člena tega zakona, se uporabljajo pravila, ki 
veljajo za izvršilni postopek.

(3) Za prodajo premoženja, ki je predmet ločitvene pravi-
ce iz prvega odstavka 282. člena tega zakona, se uporabljajo 
splošna pravila iz drugega odstavka 282. člena tega zakona.

326. člen
(priprave za prodajo)

Priprave za prodajo premoženja stečajnega dolžnika 
vključujejo:

1. oceno vrednosti premoženja in
2. zbiranje drugih informacij za presojo najugodnejših 

pogojev prodaje glede rokov, v katerih jo je mogoče opraviti, in 
kupnine, ki jo je mogoče doseči.

327. člen
(ocena vrednosti premoženja)

(1) Upravitelj mora za vsako premoženje, ki sestavlja 
stečajno maso, dobiti oceno vrednosti tega premoženja zaradi 
prodaje (v nadaljnjem besedilu: ocena vrednosti premoženja).

(2) Oceno vrednosti premoženja mora izdelati pooblašče-
ni ocenjevalec za tisto vrsto premoženja, ki je predmet ocene, 
če ni v zakonu za posamezen primer drugače določeno.

(3) Ocena vrednosti premoženja mora biti izdelana na 
podlagi tržne vrednosti in likvidacijske vrednosti v skladu s 
standardi ocenjevanja vrednosti, določenimi z zakonom, ki 
ureja revidiranje.

(4) Če je predmet ocene vrednost premoženja, ki je po-
slovna celota, mora pooblaščeni ocenjevalec izdelati:

1. oceno vrednosti za vsako stvar ali drugo premoženje, 
ki je vključeno v poslovno celoto, v skladu s tretjim odstavkom 
tega člena in

2. oceno vrednosti poslovne celote ob predpostavki po-
slujočega podjetja v skladu s standardi ocenjevanja vrednosti, 
določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje.

328. člen
(zbiranje drugih informacij za presojo najugodnejših  

pogojev prodaje)
(1) Če vrednosti premoženja ni mogoče oceniti na podlagi 

primerljivih tržnih cen, mora upravitelj objaviti nezavezujoče 
zbiranje ponudb ali opraviti druga dejanja za pridobitev informa-
cij, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev prodaje.

(2) Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za 
dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je 
obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, 
ki ponudi najvišjo ceno, izključena.

(3) Za postopek nezavezujočega zbiranja ponudb se smi-
selno uporabljajo prvi odstavek, 1. ter 5. do 7. točka drugega 
odstavka in tretji odstavek 335. člena tega zakona.

329. člen
(način prodaje)

(1) Pogodba o prodaji premoženja stečajnega dolžnika se 
lahko sklene samo na podlagi javne dražbe ali zavezujočega 
zbiranja ponudb, če ni v četrtem odstavku tega člena drugače 
določeno.

(2) Javna dražba se lahko izvede kot javna dražba z 
zviševanjem izklicne cene ali kot javna dražba z zniževanjem 
izklicne cene. Javna dražba je javno povabilo k dajanju ponudb, 
s katerim se stečajni dolžnik zaveže, da bo sklenil prodajno 
pogodbo s tistim dražiteljem, ki bo na dražbi glede na vrsto 
javne dražbe:

1. pri javni dražbi z zviševanjem izklicne cene: ponudil 
najvišjo ceno, ali

2. pri javni dražbi z zniževanjem izklicne cene: prvi dal 
ponudbo za ceno v posameznem koraku dražbe.
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(3) Zavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo k dajanju 
ponudb, s katerim se stečajni dolžnik zaveže, da bo sklenil 
prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo 
ceno, vendar ne nižje od izhodiščne cene, če bo več ponu-
dnikov ponudilo enako najvišjo ceno, pa s tistim, ki bo ponudil 
najkrajši rok plačila.

(4) Če je bil javna dražba ali postopek zavezujočega 
zbiranja ponudb za prodajo posameznega premoženja neu-
spešen, se pogodba o prodaji tega premoženja lahko sklene 
tudi na podlagi neposrednih pogajanj s kupcem, ki je svojo 
ponudbo dal v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb iz 
drugega odstavka 328. člena tega zakona, opravljenega pred 
začetkom neposrednih pogajanj.

330. člen
(začetek prodaje)

(1) Prodaja se začne s sklepom sodišča o prodaji (v na-
daljnjem besedilu: sklep o prodaji).

(2) Prodaje nobenega premoženja stečajnega dolžnika 
ni dovoljeno začeti pred pravnomočnostjo sklepa o začetku 
stečajnega postopka, če ni v zakonu za posamezen primer 
drugače določeno.

(3) Če je izločitveni upnik pravočasno prijavil izločitveno 
pravico, ki je bila prerekana, prodaje premoženja, ki je predmet 
te izločitvene pravice, ni dovoljeno začeti, dokler:

1. zahtevek izločitvenega upnika iz prvega odstavka 
309. člena tega zakona ni pravnomočno zavrnjen ali

2. izločitvena pravica ne preneha po tretjem odstavku 
310. člena ali tretjem odstavku 311. člena tega zakona.

331. člen
(sklep o prodaji)

(1) Sodišče izda sklep o prodaji na predlog upravitelja in 
na podlagi mnenja upniškega odbora.

(2) Sodišče s sklepom, s katerim prvič odloča o prodaji 
posameznega premoženja (v nadaljnjem besedilu: prvi sklep 
o prodaji), določi:

1. način prodaje,
2. izklicno ceno pri javni dražbi ali izhodiščno ceno pri 

zavezujočem zbiranju ponudb in
3. znesek varščine.
(3) Če sodišče s prvim sklepom o prodaji kot način proda-

je določi javno dražbo ali zavezujoče zbiranje ponudb, lahko v 
tem sklepu določi tudi, da se lahko javna dražba ali postopek 
zbiranja ponudb enkrat ali večkrat ponovi, če prejšnji postopek 
ni uspešen. V tem primeru mora sodišče v sklepu o prvi prodaji 
določiti tudi delež, za katerega se sme v ponovljenem postopku 
znižati izklicna ali izhodiščna cena. Ta delež ne sme biti večji 
od 10 odstotkov izklicne ali izhodiščne cene v prejšnjem, neu-
spešnem postopku.

(4) Če je bil javna dražba ali postopek zbiranja ponudb za 
prodajo posameznega premoženja na podlagi prvega sklepa 
o prodaji neuspešen, lahko sodišče s sklepom o prodaji (v 
nadaljnjem besedilu: dodatni sklep o prodaji):

1. bodisi:
– ponovno odloči, da se prodaja opravi na podlagi javne 

dražbe ali zavezujočega zbiranja ponudb, in
– določi nižjo izklicno ali izhodiščno ceno kot v prvem 

sklepu
2. bodisi odloči, da se opravi nezavezujoče zbiranje po-

nudb zaradi prodaje na podlagi neposrednih pogajanj po četr-
tem odstavku 329. člena tega zakona.

332. člen
(izklicna ali izhodiščna cena)

(1) Izklicno ali izhodiščno ceno mora sodišče določiti na 
podlagi ocenjene vrednosti premoženja.

(2) Pri prvem sklepu o prodaji izklicna ali izhodiščna cena 
ne sme biti nižja od polovice vrednosti, ocenjene na podlagi 
likvidacijske vrednosti.

(3) Z dodatnim sklepom o prodaji lahko sodišče določi 
izklicno ali izhodiščno ceno v znesku, ki je nižji od polovice vre-
dnosti premoženja, ocenjene na podlagi likvidacijske vrednosti, 
če s tem soglaša upniški odbor.

(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno upo-
rabljajo tudi za določitev cene pri prodajni pogodbi, ki se 
sklene na podlagi neposrednih pogajanj po četrtem odstavku 
329. člena tega zakona.

(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena pri javni dražbi 
z zniževanjem izklicne cene pri prvem sklepu o prodaji izklicna 
cena ne sme biti nižja od vrednosti, ocenjene na podlagi likvi-
dacijske vrednosti, povečane za 25 odstotkov.

333. člen
(varščina)

(1) Varščina je denarni znesek, s plačilom katerega draži-
telj pri javni dražbi ali ponudnik pri zbiranju ponudb utrdi svojo 
obveznost skleniti prodajno pogodbo, če bo na dražbi ali v 
postopku zbiranja ponudb uspel.

(2) Znesek varščine ne sme biti nižji:
1. če izklicna ali izhodiščna cena ni višja od 200.000 eurov: 

od 10 odstotkov izklicne ali izhodiščne cene,
2. v drugih primerih: od 20.000 eurov in tudi ne od 5 od-

stotkov izklicne ali izhodiščne cene.
(3) Javne dražbe ali postopka zbiranja ponudb se lahko 

udeleži samo tisti, ki en delovni dan pred javno dražbo ali do 
poteka roka za oddajo ponudb pri zbiranju ponudb plača var-
ščino, če ni v četrtem odstavku tega člena drugače določeno.

(4) Če je znesek varščine višji od 20.000 eurov, lahko dra-
žitelj ali ponudnik namesto plačila varščine v roku iz drugega 
odstavka tega člena izroči nepreklicno bančno garancijo v ko-
rist stečajnega dolžnika kot upravičenca na prvi poziv banke s 
sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske 
unije, ki se glasi na znesek, enak znesku varščine, za zavaro-
vanje svoje obveznosti plačati pogodbeno kazen za neizpolni-
tev obveznosti skleniti prodajno pogodbo iz osmega odstavka 
334. člena ali šestega odstavka 335. člena tega zakona.

(5) Če dražitelj ali ponudnik na dražbi ali v postopku zbi-
ranja ponudb ne uspe, mu mora stečajni dolžnik vrniti znesek 
plačane varščine ali bančno garancijo v treh delovnih dneh po 
koncu javne dražbe ali po poteku roka za izjavo upravitelja o 
izbiri ponudnika pri javnem zbiranju ponudb.

(6) Če dražitelj ali ponudnik na dražbi ali v postopku 
zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu s 
tem zakonom, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje 
sklenitve te prodajne pogodbe.

334. člen
(javna dražba)

(1) Če sodišče s sklepom o prodaji odloči, da se prodaja 
premoženja opravi na podlagi javne dražbe, mora upravitelj v 
osmih dneh po pravnomočnosti tega sklepa sodišču predložiti 
razpis javne dražbe zaradi javne objave po prvem odstavku 
122. člena tega zakona, ki ga mora sodišče objaviti naslednji 
delovni dan po prejemu.

(2) Razpis javne dražbe mora vsebovati:
1. opis premoženja, ki se prodaja,
2. vrsto javne dražbe, izklicno ceno in znesek, za katere-

ga se ta v posameznem koraku dražbe glede na vrsto javne 
dražbe:

– pri dražbi z zviševanjem izklicne cene: zvišuje, ali
– pri dražbi z zniževanjem izklicne cene: znižuje,
3. pri dražbi z zniževanjem izklicne cene tudi pravilo, da 

sme razpisnik dražbe odstopiti od nadaljnje dražbe v katerem-
koli koraku dražbe,

4. znesek varščine in številko transakcijskega računa 
stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek 
plačati,

5. druge pogoje prodaje v skladu s 337. do 343. členom 
tega zakona,
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6. dan, uro in mesto poteka dražbe,
7. mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, 

ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled.
(3) Razpis javne dražbe mora biti objavljen najpozneje:
1. če je izklicna cena višja od 50.000 eurov: en mesec 

pred dnevom dražbe,
2. v drugih primerih: osem dni pred dnevom dražbe.
(4) Dražbo vodi upravitelj ali druga oseba po njegovem 

pooblastilu.
(5) O poteku dražbe se vodi zapisnik.
(6) Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki 

je na dražbi uspel, in ga obvesti o času sklenitve pisne pogod-
be, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni po koncu dražbe.

(7) Upravitelj mora pripraviti besedilo pogodbe, ki ga 
podpišeta upravitelj in dražitelj, ki je na dražbi uspel, v prostorih 
stečajnega dolžnika ob času iz šestega odstavka tega člena, če 
se ne dogovorita za drugo mesto podpisa pogodbe.

(8) Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ob času iz šestega 
odstavka tega člena ne podpiše pogodbe, mora stečajnemu 
dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti 
skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.

(9) V primeru iz osmega odstavka tega člena plačilo var-
ščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži 
plačani znesek varščine.

335. člen
(vabilo k dajanju ponudb)

(1) Če sodišče s sklepom o prodaji odloči, da se prodaja 
premoženja opravi na podlagi javnega zbiranja ponudb, mora 
upravitelj v osmih dneh po pravnomočnosti tega sklepa sodišču 
predložiti vabilo k dajanju ponudb zaradi javne objave po prvem 
odstavku 122. člena tega zakona, ki ga mora sodišče objaviti 
naslednji delovni dan po prejemu.

(2) Vabilo k dajanju ponudb mora vsebovati:
1. opis premoženja, ki se prodaja,
2. izhodiščno ceno,
3. znesek varščine in številko transakcijskega računa 

stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek 
plačati,

4. druge pogoje prodaje v skladu s 337. do 343. členom 
tega zakona,

5. rok za oddajo ponudb,
6. mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, 

ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled,
7. rok, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu 

javnega zbiranja ponudb.
(3) Vabilo k dajanju ponudb mora biti objavljeno najpozneje:
1. če je izklicna cena višja od 100.000 eurov: dva meseca 

pred potekom roka za oddajo ponudb,
2. v drugih primerih: en mesec pred potekom roka za 

oddajo ponudb.
(4) Upravitelj mora ponudnike obvestiti o izidu javnega 

zbiranja ponudb v roku, določenem v vabilu k dajanju ponudb, 
ki ne sme biti pozneje kot 15 dni po poteku roka za oddajo 
ponudb.

(5) Upravitelj mora ponudniku, ki je uspel v postopku 
javnega zbiranja ponudb, hkrati z obvestilom o izidu poslati 
tudi besedilo pogodbe in ga pozvati, da mu podpisan izvod 
pogodbe vrne v treh delovnih dneh po prejemu.

(6) Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja 
ponudb, v roku iz petega odstavka tega člena ne vrne pod-
pisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati 
pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno 
pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.

(7) V primeru iz šestega odstavka tega člena plačilo var-
ščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži 
plačani znesek varščine.

336. člen
(drugi pogoji prodaje)

(1) Za prodajno pogodbo, ki jo sklene stečajni dolžnik, se 
uporabljajo pravila, določena v 337. do 343. členu tega zakona.

(2) Uporabe pravil iz prvega odstavka tega člena s pogod-
bo ni mogoče izključiti.

337. člen
(osebe, s katerimi ni dovoljeno skleniti pogodbe)

(1) Stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji 
svojega premoženja z:

1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajne-
ga postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa 
nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,

2. stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
3. družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega 

dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4. osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke 

tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
5. pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do 

4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.
(2) Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim 

dolžnikom dati pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz 
prvega odstavka tega člena.

(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za prodajo 
predkupnemu upravičencu, ki v skladu s tem zakonom uvelja-
vlja zakonito predkupno pravico.

338. člen
(ara)

(1) Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe 
plačati aro v roku, ki je določen v pogodbi in ne sme biti daljši 
od petih delovnih dni po sklenitvi pogodbe.

(2) Za določitev višine zneska are se smiselno uporablja 
drugi odstavek 333. člena tega zakona.

(3) Prodajna pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, 
da kupec plača aro iz prvega odstavka tega člena, in razveznim 
pogojem, ki se uresniči, če kupec v tem roku are ne plača.

339. člen
(rok za plačilo kupnine in izročitev prodanega  

premoženja kupcu)
(1) Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši od treh me-

secev po sklenitvi prodajne pogodbe.
(2) Kupec lahko odkloni plačilo kupnine, dokler sklep so-

dišča o soglasju k prodajni pogodbi ne postane pravnomočen.
(3) Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 

15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne 
da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev.

(4) Stečajni dolžnik ne sme kupcu izročiti lastniške posesti 
prodanega premoženja ali opraviti drugih pravnih dejanj za 
prenos lastninske ali druge premoženjske pravice na kupca, 
dokler ta ne plača celotne kupnine.

340. člen
(izključitev odgovornosti za stvarne napake)

Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premo-
ženja, ki je predmet prodaje.

341. člen
(soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe)

(1) Prodajna pogodba je sklenjena pod odložnim po-
gojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje, in pod razveznim 
pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje.

(2) Sodišče o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe odloči 
na predlog upravitelja.

(3) Upravitelj mora predlog za soglasje k prodajni pogodbi 
predložiti sodišču v treh delovnih dneh po sklenitvi prodajne po-
godbe in mu priložiti besedilo pogodbe ter glede na način prodaje:

1. pri prodaji na podlagi javne dražbe: zapisnik dražbe,
2. pri prodaji na podlagi javnega zbiranja ponudb: poročilo 

o ponudbah, ki jih je prejel, s podatki o ponudnikih in ponujenih 
cenah,
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3. pri neposredni prodaji: poročilo o ponudbah, ki jih je 
prejel na podlagi nezavezujočega zbiranja ponudb, in o poteku 
pogajanj s ponudniki.

(4) Če je bila pogodba sklenjena na podlagi neposrednih 
pogajanj po četrtem odstavku 329. člena tega zakona, sodišče 
odloči o soglasju k pogodbi:

1. če je prodajna cena nižja od polovice vrednosti premo-
ženja, ocenjene po likvidacijski vrednosti: na podlagi soglasja 
upniškega odbora,

2. v drugih primerih: na podlagi mnenja upniškega odbora.
(5) Če je bila pogodba sklenjena na podlagi javne dražbe 

z zniževanjem izklicne cene in je bila prodajna cena nižja od 
polovice vrednosti premoženja, ocenjene po likvidacijski vre-
dnosti, sodišče odloči o soglasju na podlagi soglasja upniškega 
odbora.

(6) Prvi do peti odstavek tega člena se ne uporabljajo, 
če je ocenjena vrednost premoženja, ki je predmet prodajne 
pogodbe, nižja od 100.000 eurov.

(7) Sodišče da soglasje k pogodbi:
1. če je bila prodaja opravljena v skladu s pravnomočnim 

sklepom o prodaji,
2. če je vsebina prodajne pogodbe v skladu s 337. do 

343. členom tega zakona in
3. v primeru iz 1. točke četrtega odstavka ali iz petega 

odstavka tega člena: če je upniški odbor dal soglasje k pogodbi.

342. člen
(prenos lastninske ali druge premoženjske pravice  

na kupca in varstvo kupca)
(1) S plačilom kupnine prenehajo naslednje pravice tretjih 

na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe:
1. zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg,
2. pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
3. osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica, če 

so bile pridobljene po trenutku, od katerega po 244. členu tega 
zakona učinkuje začetek stečajnega postopka.

(2) Če je predmet prodajne pogodbe nepremičnina, so-
dišče po plačilu kupnine na predlog upravitelja izda sklep o 
izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni 
pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.

(3) Pravnomočni sklep iz drugega odstavka tega člena 
je listina, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice v korist 
kupca in druge vpise po 89. členu v zvezi s 96. členom ZZK-1.

(4) Drugi in tretji odstavek tega člena se smiselno upora-
bljata tudi za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev, 
izdanih v skladu z ZNVP, v dobro kupca in za izbris zastavnih 
pravic iz registra neposestnih zastavnih pravic na premičninah.

(5) Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi ali v postopku 
javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni upravičenec ali tre-
tja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku 
uveljavljati:

1. zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti pro-
dajne pogodbe,

2. zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi 
pogoji z njim,

3. zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpo-
lagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastnin-
ska ali druga premoženjska pravica na kupca ali

4. kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev 
posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo 
prodajne pogodbe.

343. člen
(vstop kupca v pravni položaj stečajnega dolžnika  

pri prodaji premoženja, ki je poslovna celota)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 

predmet prodajne pogodbe premoženje, ki je poslovna celota. 
Poslovna celota so stvari in druge premoženjske pravice, ki so 
kot celota potrebne za opravljanje posamezne vrste poslov ali 
več vrst poslov, ki se opravljajo zaradi izdelave določene vrste 

proizvodov ali oprave določene vrste storitve (v nadaljnjem 
besedilu: opravljanje podjema).

(2) S plačilom kupnine preidejo na kupca kot pravnega 
naslednika stečajnega dolžnika pri podjemu, za opravljanje 
katerega se uporablja premoženje, ki je predmet prodajne 
pogodbe:

1. poleg lastninske pravice ali drugih premoženjskih pra-
vic na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe, tudi vse 
pravice, ki so povezane s pravnim položajem stečajnega dol-
žnika pri opravljanju podjema, kot so:

– koncesije za opravljanje storitev ali uporabo ali izko-
riščanje javnega dobra, razen če zakon za posamezno vrsto 
koncesije določa, da z začetkom stečajnega postopka nad 
koncesionarjem koncesija preneha,

– licence za uporabo pravic intelektualne lastnine,
– pravice na podlagi atestov in uporabnih dovoljenj,
– pravice na podlagi soglasij in dovoljenja pristojnih or-

ganov, potrebnih za opravljanje dejavnosti, ki je vključena v 
podjem, ali drugih soglasij ali dovoljenj, povezanih z opravlja-
njem podjema, razen če zakon za posamezno vrsto soglasja ali 
dovoljenja določa, da to z začetkom stečajnega postopka nad 
imetnikom soglasja ali dovoljenja preneha,

– pravice do najema ali zakupa premoženja, ki se upora-
blja pri opravljanju podjema,

– pravica uporabe imena, vključenega v firmi stečajnega 
dolžnika,

2. vse obveznosti in javnopravna bremena, povezana 
z opravljanjem podjema, razen pravic tretjih, ki prenehajo po 
prvem odstavku 342. člena tega zakona.

(3) Pri vstopu v pravne položaje iz drugega odstavka 
tega člena kupec velja za univerzalnega pravnega naslednika 
stečajnega dolžnika.

(4) Po plačilu kupnine sodišče na predlog upravitelja izda 
sklep, ki mora vsebovati:

1. ugotovitev, da kupec vstopa v pravne položaje iz dru-
gega odstavka tega člena kot univerzalni pravni naslednik 
stečajnega dolžnika, in

2. če med premoženje spadajo nepremičnine: tudi odloči-
tev iz drugega odstavka 342. člena tega zakona.

344. člen
(pritožba proti sklepom v zvezi s prodajo  

premoženja dolžnika)
(1) Proti sklepu o prodaji iz 331. člena tega zakona, skle-

pu o soglasju k prodajni pogodbi iz 341. člena tega zakona, 
sklepu o izročitvi nepremičnine kupcu iz drugega odstavka 
342. člena in sklepu iz četrtega odstavka 343. člena tega za-
kona se lahko pritožijo samo upniki.

(2) Pritožba proti sklepu iz prvega odstavka tega člena 
zadrži njegovo izvršitev.

345. člen
(posebna pravila o prodaji premoženja,  

ki je predmet ločitvene pravice)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je 

ločitveni upnik pravočasno prijavil ločitveno pravico in je bila 
ta ločitvena pravica:

1. bodisi priznana
2. bodisi prerekana in do prodaje:
– če mora ločitveno pravico v pravdi uveljavljati ločitveni 

upnik: njegov zahtevek iz prvega odstavka 305. člena tega 
zakona ni bil pravnomočno zavrnjen in ločitvena pravica tudi ni 
prenehala po četrtem odstavku 305. člena ali tretjem odstavku 
306. člena, ali

– če mora neobstoj ločitvene pravice uveljavljati tisti, ki 
je ločitveno pravico prerekal: zahtevku iz drugega odstavka 
307. člena ali drugega odstavka 308. člena ni pravnomočno 
ugodeno.

(2) Če kupnina po plačilu stroškov v zvezi s prodajo pre-
moženja, ki je predmet ločitvene pravice iz prvega odstavka 
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tega člena, ne zadošča za celotno plačilo terjatve, zavarovane 
s to ločitveno pravico, mora sodišče:

1. za sklep o prodaji poleg mnenja upniškega odbora po 
prvem odstavku 331. člena tega zakona ali soglasja po tretjem 
odstavku 332. člena tega zakona dobiti tudi mnenje ali soglasje 
ločitvenega upnika,

2. za sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe iz 
četrtega ali petega odstavka 341. člena tega zakona poleg 
mnenja ali soglasja upniškega odbora dobiti tudi mnenje ali 
soglasje ločitvenega upnika.

(3) Za mnenje ali soglasje ločitvenega upnika iz drugega 
odstavka tega člena se smiselno uporabljajo prvi do tretji od-
stavek 88. člena tega zakona.

(4) Če ločitveni upnik v 15 dneh po objavi po prejemu 
zahteve za mnenje sodišču svojega mnenja ne sporoči, velja, 
da je procesna predpostavka za odločitev sodišča v zvezi z 
mnenjem ločitvenega upnika iz tretjega odstavka tega člena 
izpolnjena.

(5) Če ločitveni upnik v 15 dneh po objavi po prejemu 
zahteve za soglasje sodišču ne sporoči, da zavrača to soglas-
je, velja, da je procesna predpostavka za odločitev sodišča v 
zvezi s soglasjem ločitvenega upnika iz tretjega odstavka tega 
člena izpolnjena.

(6) Na pravno posledico iz četrtega ali petega odstavka 
tega člena mora sodišče opozoriti ločitvenega upnika v zahtevi 
za mnenje ali soglasje.

(7) Če je premoženje predmet več ločitvenih pravic iz 
prvega odstavka tega člena, se drugi do šesti odstavek tega 
člena uporabljajo za mnenje ali soglasje:

1. ločitvenega upnika, katerega ločitvena pravica je bila 
pridobljena prva, in

2. ločitvenega upnika, katerega ločitvena pravica ima 
drugi ali poznejši vrstni red, če je skupni znesek terjatev, za-
varovanih z ločitvenimi pravicami predhodnega vrstnega reda, 
manjši od vrednosti premoženja, ki se prodaja, ocenjene po 
likvidacijski vrednosti.

346. člen
(posebna pravila o prodaji določenega premoženja)
(1) Posebna pravila, določena v tem členu, se uporabljajo 

za prodajo:
1. vrednostnih papirjev ali blaga, s katerim se trguje na 

organiziranem trgu,
2. hitro pokvarljivega blaga,
3. netržnih zalog materiala, če je skupna vrednost posame-

zne vrste takih zalog manjša od 15.000 eurov, in naslednjih vrst 
stvari, če je vrednost posamezne stvari manjša od 15.000 eurov:

– rabljene opreme ali strojev,
– trgovskega blaga in končnih izdelkov ali
– nepremičnin.
(2) Za prodajo premoženja iz prvega odstavka tega člena 

se ne uporabljajo:
1. drugi odstavek 327. člena tega zakona in lahko vre-

dnost tega premoženja oceni upravitelj, 329. člen, 332. do 
338. in 341. člen tega zakona,

2. za prodajo premoženja iz 2. točke prvega odstavka pa 
tudi ne: drugi odstavek 330. člena tega zakona.

(3) Upravitelj mora premoženje iz 1. točke prvega od-
stavka tega člena prodati na organiziranem trgu, na katerem 
se trguje s tem premoženjem, po tržni ceni, ki se oblikuje na 
tem trgu, in po pravilih, ki se uporabljajo za prodajne pogodbe, 
sklenjene na tem trgu.

(4) Upravitelj mora premoženje iz 2. in 3. točke prvega 
odstavka tega člena prodati na način, ki je primeren glede na 
lastnosti tega premoženja.

347. člen
(posebna pravila o uveljavitvi predkupne pravice)

(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo za pro-
dajo premoženja, ki je predmet zakonite predkupne pravice 

ali pogodbene predkupne pravice, ki je vpisana v zemljiško 
knjigo ali drug javni register ali evidenco, z vpisom v katero 
se javno objavi pridobitev te pravice.

(2) Če se premoženje iz prvega odstavka tega člena 
prodaja na javni dražbi:

1. mora upravitelj:
– predkupnega upravičenca hkrati z objavo razpisa draž-

be obvestiti o dražbi,
– predkupnega upravičenca opozoriti na pogoje za uve-

ljavitev predkupne pravice in da bo predkupna pravica pre-
nehala, če je ne uveljavi tako, kot je določeno v 4. točki tega 
odstavka,

– če v naslednjem koraku dražbe cene ne sprejme 
noben dražitelj, predkupnemu upravičencu ponuditi, da pre-
moženje kupi za ceno, ki jo je ponudil dražitelj, ki je v rednem 
koraku dražbe sprejel najvišjo ceno (v nadaljnjem besedilu: 
zadnji redni korak dražbe).

2. če predkupni upravičenec po zadnjem rednem koraku 
dražbe izjavi, da uveljavlja predkupno pravico:

– se dražba nadaljuje tako, da ima dražitelj, ki je uspel v 
zadnjem rednem koraku dražbe, pravico ponuditi višjo ceno 
v enem ali več izrednih korakih dražbe, in predkupni upravi-
čenec ponovno uveljaviti predkupno pravico za višjo ceno v 
vsakem od teh izrednih korakih dražbe, in

– se dražba konča, ko bodisi dražitelj odstopi od nadalj-
nje dražbe bodisi predkupni upravičenec za ceno, ki jo ponudi 
dražitelj v zadnjem izrednem koraku dražbe, ne uveljavi pred-
kupne pravice.

3. če predkupni upravičenec po koraku dražbe izjavi, 
da uveljavlja predkupno pravico, in po tem koraku dražitelj 
odstopi od nadaljnje dražbe:

– se za sklenitev prodajne pogodbe smiselno uporabljajo 
šesti do deveti odstavek 334. člena tega zakona,

– mora predkupni upravičenec celotno kupnino plačati v 
15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.

4. lahko predkupni upravičenec uveljavi predkupno pra-
vico tako, da:

– plača varščino za udeležbo na dražbi,
– na dražbi izjavi, da uveljavlja predkupno pravico, in
– podpiše prodajno pogodbo in plača celotno kupnino v 

15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.
(3) Če se premoženje iz prvega odstavka tega člena 

prodaja na podlagi zbiranja ponudb ali neposrednih pogajanj:
1. se prodajna pogodba s kupcem sklene tudi pod od-

ložnim pogojem, da predkupni upravičenec ne bo uveljavil 
predkupne pravice, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, 
če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico,

2. mora upravitelj:
– predkupnemu upravičencu poslati besedilo pogodbe 

s smiselno enako vsebino, kot jo ima pogodba, ki jo je poslal 
ponudniku, ki je uspel v postopku zbiranja ponudb po petem 
odstavku 335. člena tega zakona, ali sklenil s kupcem na 
podlagi neposrednih pogajanj,

– predkupnega upravičenca pozvati, da mu v 15 dneh 
po prejemu vrne podpisan izvod pogodbe in plača celotno 
kupnino v skladu s pogodbo, in

– predkupnega upravičenca opozoriti, da bo predkupna 
pravica prenehala, če je ne uveljavi tako, kot je določeno v 
3. točki tega odstavka,

3. lahko predkupni upravičenec uveljavi predkupno pra-
vico tako, da v 15 dneh po prejemu besedila pogodbe in 
poziva upravitelja iz 2. točke tega odstavka vrne podpisan 
izvod pogodbe in plača celotno kupnino v skladu s pogodbo.

(4) Ne glede na splošna pravila, ki bi se uporabljala 
za uveljavitev predkupne pravice, če nad predkupnim zave-
zancem ne bi bil začet stečajni postopek, lahko predkupni 
upravičenec po začetku stečajnega postopka nad predkupnim 
zavezancem uveljavi predkupno pravico samo tako, kot je 
določeno v drugem ali tretjem odstavku tega člena.
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Pododdelek 5.8.3: Posebna pravila za uveljavitev zahtevkov 
do osebno odgovornih družbenikov stečajnega dolžnika

348. člen
(uporaba pododdelka 5.8.3)

Pravila, določena v pododdelku 5.8.3 tega zakona, se 
uporabljajo v stečajnem postopku nad:

1. osebno družbo in
2. drugo pravno osebo, za obveznosti katere po zakonu 

ali njenih pravilih odgovarjajo tudi njeni družbeniki.

349. člen
(osebno odgovorni družbenik kot stranka glavnega 

stečajnega postopka)
(1) Stranka glavnega stečajnega postopka je tudi osebno 

odgovorni družbenik.
(2) Proti sklepom iz prvega odstavka 344. člena tega za-

kona se lahko pritoži tudi osebno odgovorni družbenik.

350. člen
(posebna pravila o stečajni masi)

(1) V stečajno maso pravne osebe iz 348. člena tega 
zakona spada tudi premoženje, doseženo z uveljavitvijo zah-
tevkov do osebno odgovornega družbenika na podlagi njegove 
odgovornosti za obveznosti te pravne osebe.

(2) Z začetkom stečajnega postopka preneha pravica 
upnikov uveljavljati zahtevke iz prvega odstavka tega člena 
proti osebno odgovornim družbenikom.

(3) Z začetkom stečajnega postopka pridobi upravitelj 
pravico za račun stečajne mase uveljaviti zahtevke iz prvega 
odstavka tega člena proti osebno odgovornim družbenikom.

(4) S privolitvijo upnika, ki je pred začetkom stečajnega 
postopka vložil tožbo za uveljavitev zahtevka iz drugega od-
stavka tega člena, lahko upravitelj za račun stečajne mase 
vstopi v pravdo, ki teče na podlagi te tožbe, proti osebno odgo-
vornemu družbeniku.

(5) Za vstop upravitelja v pravdo po četrtem odstavku tega 
člena privolitev osebno odgovornega družbenika kot toženca 
ni potrebna.

351. člen
(posebna pravila o postopkih izvršbe in zavarovanja proti 

osebno odgovornim družbenikom)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo za po-

stopke izvršbe ali zavarovanja proti osebno odgovornim druž-
benikom za uveljavitev terjatev na podlagi njihove odgovornosti 
za obveznosti pravne osebe iz 348. člena tega zakona.

(2) Po začetku stečajnega postopka je dovoljeno izdati 
sklep o izvršbi ali zavarovanju terjatev iz prvega odstavka tega 
člena samo na predlog upravitelja in v dobro stečajne mase.

(3) Postopki izvršbe in zavarovanja terjatev iz prvega 
odstavka tega člena, ki so bili začeti pred začetkom stečajnega 
postopka, se prekinejo in jih je dovoljeno nadaljevati samo na 
predlog upravitelja in v dobro stečajne mase.

(4) Izvršilno sodišče dovoli ali nadaljuje in opravi izvršbo 
za izterjavo terjatve iz prvega odstavka tega člena v dobro 
stečajne mase tudi, če stečajni dolžnik ali njegova stečajna 
masa v izvršilnem naslovu za izterjavo te terjatve ni označena 
kot upnik.

352. člen
(učinek prenehanja terjatev do stečajnega dolžnika  

za terjatve do osebno odgovornih družbenikov)
Če preneha terjatev upnika po petem odstavku 296. člena, 

četrtem odstavku 300. člena, sedmem odstavku 301. člena, če-
trtem odstavku 305. člena ali tretjem odstavku 306. člena tega 
zakona v razmerju do stečajnega dolžnika, hkrati preneha tudi 
v razmerju do osebno odgovornega družbenika.

Oddelek 5.9: Plačila v breme stečajne mase

Pododdelek 5.9.1: Splošno pravilo o plačilih v breme  
stečajne mase

353. člen
(sklep sodišča kot pogoj za plačilo)

Upravitelj sme opraviti plačilo ali drugo izpolnitev v breme 
stečajne mase samo na podlagi sklepa sodišča v skladu z od-
delkom 5.9 tega zakona, če ni v zakonu za posamezen primer 
drugače določeno.

Pododdelek 5.9.2: Plačilo stroškov stečajnega postopka

354. člen
(stroški stečajnega postopka)

(1) Stroški stečajnega postopka so obveznosti stečajnega 
dolžnika, ki nastanejo po začetku stečajnega postopka, razen 
tistih obveznosti, za katere zakon določa, da se plačajo iz raz-
delitvene mase po pravilih o plačilu terjatev upnikov.

(2) Če upravitelj izvedbo posameznih storitev v zvezi z 
opravljanjem svojih nalog v stečajnem postopku (na primer 
storitve izdelave poročil, seznamov preizkušenih terjatev in 
načrtov razdelitve ali storitve svetovanja pri opravljanju nalog 
upravitelja v postopku zaradi insolventnosti), razen storitev iz 
sedmega odstavka 103. člena tega zakona, odda drugi osebi, 
nadomestila za te storitve ni dovoljeno plačati kot strošek ste-
čajnega postopka, temveč jih mora upravitelj plačati iz lastnih 
sredstev.

(3) Za storitve iz sedmega odstavka 103. člena tega čle-
na, za katere je predpisana ali v poslovni praksi uveljavljena ta-
rifa, kot strošek stečajnega postopka ni dovoljeno plačati cene 
v zneskih, ki so višji od zneskov, določenih s to tarifo in opravil, 
ki presegajo okvir nujno potrebnih del v okviru teh storitev.

(4) Upravitelj izvedbe storitev iz sedmega odstavka 
103. člena tega zakona ne sme oddati:

– osebi, v kateri on ali oseba, ki ima v razmerju do njega 
položaj ožje povezane osebe, opravlja pravno zastopanje, 
opravlja funkcijo člana poslovodstva, člana organa nadzora ali 
prokurista, ali je v njih tihi družbenik,

– osebi, v kateri je on ali osebe, ki imajo v razmerju do 
njega položaj ožje povezane osebe, skupaj ali vsak zase, 
neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 odstot-
kih udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma 
kapitalu, ali je v njih tihi družbenik.

(5) Pogodba, ki je sklenjena v nasprotju s četrtim odstav-
kom tega člena, je nična.

355. člen
(vrste stroškov stečajnega postopka)

(1) Stroški stečajnega postopka so tekoči stroški in obča-
sni stroški stečajnega postopka.

(2) Tekoči stroški stečajnega postopka so:
1. stroški upravitelja,
2. plače in druga nadomestila osebam, ki opravljajo posle 

za potrebe stečajnega postopka, vključno z davki in prispevki, 
ki jih mora izplačevalec obračunati in plačati hkrati s temi plačili,

3. stroški električne energije, vode, ogrevanja, telefona in 
drugi stroški v zvezi z uporabo poslovnih prostorov za potrebe 
stečajnega postopka,

4. zavarovalne premije za zavarovanje premoženja, ki 
spada v stečajno maso,

5. stroški objav po 122. členu tega zakona,
6. pravdni stroški stečajnega dolžnika v postopkih iz od-

delka 5.6 tega zakona,
7. stroški računovodskih, administrativnih in drugih stori-

tev za potrebe stečajnega postopka,
8. obveznosti iz naslova davkov in prispevkov, ki nastane-

jo med potekom stečajnega postopka in
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9. drugi stroški, ki nastajajo mesečno ali v drugih rednih 
obdobjih med potekom stečajnega postopka.

(3) Občasni stroški stečajnega postopka so:
1. plačilo terjatev upnikov, ki so nastale med postopkom 

prisilne poravnave, iz drugega odstavka 289. člena tega za-
kona,

2. izpolnitve obveznosti na podlagi vzajemno neizpolnjene 
dvostranske pogodbe po drugem odstavku 265. člena tega 
zakona,

3. plačilo razlike po četrtem odstavku 268. člena tega 
zakona,

4. izpolnitve obveznosti na podlagi pravnih poslov iz 316. 
in 317. člena tega zakona,

5. nalaganje denarnega dobroimetja stečajnega dolžnika 
v skladu s 322. in 324. členom tega zakona,

6. stroški ocenitve vrednosti premoženja in drugih dejanj 
v zvezi z izvedbo prodaje,

7. davek na dodano vrednost ali davek na promet nepre-
mičnin v zvezi s prodajo premoženja in

8. drugi stroški stečajnega postopka razen tekočih stro-
škov iz drugega odstavka tega člena.

356. člen
(predračun stroškov stečajnega postopka)

(1) Sodišče določi predračun stroškov stečajnega po-
stopka na predlog upravitelja iz 3. točke drugega odstavka 
294. člena tega zakona in na podlagi mnenja upniškega od-
bora. Sodišče lahko na predlog upravitelja določi tudi začasni 
predračun stroškov od začetka stečajnega postopka do objave 
otvoritvenega poročila, če je to potrebno za nemoten potek 
stečajnega postopka.

(2) Predračun stroškov stečajnega postopka mora vse-
bovati:

1. glede stroškov iz 2. točke drugega odstavka 355. člena 
tega zakona število oseb, potrebnih za izvedbo poslov, ki jih je 
treba v stečajnem postopku opraviti, in za vsako od njih:

– opis poslov, ki jih bo opravljala, in
– mesečni znesek stroškov za plačilo plače ali drugega 

nadomestila za opravljanje teh poslov,
2. glede stroškov iz 1., 3., 4., 7. in 8. točke drugega od-

stavka 355. člena tega zakona:
– opis vrste teh stroškov in
– mesečni znesek za vsako od vrst teh stroškov,
3. glede drugih stroškov:
– opis vrste teh stroškov in
– skupni znesek za vsako od vrst teh stroškov.
(3) Če se med stečajnim postopkom pokaže, da posa-

mezne vrste stroškov iz 1. ali 2. točke drugega odstavka tega 
člena v obsegu, vključenem v predračun stroškov, niso več 
potrebne ali zadostne za izvedbo dejanj, ki jih je treba opraviti v 
stečajnem postopku, sodišče glede teh vrst stroškov spremeni 
predračun stroškov.

(4) Sodišče o spremembi predračuna stroškov odloči:
1. na predlog upravitelja in na podlagi mnenja upniškega 

odbora ali
2. na zahtevo upniškega odbora.

357. člen
(sklep o soglasju k plačilu stroškov stečajnega postopka)

(1) Upravitelj sme opraviti plačilo ali izpolniti drugo obve-
znost, ki je strošek stečajnega postopka, samo, če sodišče da 
soglasje za to izpolnitev.

(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za:
1. plačilo stroškov iz 1. in 2. točke drugega odstavka 

356. člena tega zakona v znesku, v katerem so vključeni v 
predračun stroškov stečajnega postopka,

2. izpolnitev obveznosti na podlagi pravnih poslov v skla-
du s 316. do 319. členom tega zakona in

3. nalaganje denarnega dobroimetja stečajnega dolžnika 
v skladu s 322. in 324. členom tega zakona ter plačilo s tem 
povezanih stroškov.

Pododdelek 5.9.3: Razdelitev splošne razdelitvene mase

358. člen
(terjatve, ki se upoštevajo pri razdelitvi splošne  

razdelitvene mase)
Pri razdelitvi splošne razdelitvene mase se upoštevajo 

nezavarovane terjatve, ki so bile v stečajnem postopku pravo-
časno prijavljene, razen:

1. prerekanih terjatev, ki so do izdelave načrta razdelitve 
prenehale po četrtem odstavku 300. člena ali sedmem odstav-
ku 301. člena tega zakona,

2. terjatev, povezanih z razveznim pogojem, ki se je ure-
sničil do izdelave načrta razdelitve.

359. člen
(vrstni red plačila terjatev iz splošne razdelitvene mase)

(1) Terjatve se iz splošne razdelitvene mase plačajo po 
tem vrstnem redu:

1. prednostne terjatve,
2. navadne terjatve,
3. podrejene terjatve.
(2) Dokler razdelitvena masa ne zadošča za celotno plači-

lo terjatev predhodnega vrstnega reda, ki jih je treba upoštevati 
pri razdelitvi, ni dovoljeno začeti plačevati terjatve poznejšega 
vrstnega reda.

(3) Če razdelitvena masa ne zadošča za celotno plačilo 
terjatev posameznega vrstnega reda, ki jih je treba upoštevati 
pri razdelitvi, se vse terjatve tega vrstnega reda plačajo v de-
ležu, ki se izračuna kot razmerje med zneskom razpoložljive 
razdelitvene mase in skupnim zneskom vseh terjatev tega 
vrstnega reda, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi.

360. člen
(prednostna in splošna razdelitev)

(1) Prednostna razdelitev je razdelitev splošne razdelitve-
ne mase za plačilo prednostnih terjatev.

(2) Splošna razdelitev je razdelitev splošne razdelitvene 
mase za plačilo navadnih in podrejenih terjatev.

361. člen
(prva in poznejše razdelitve)

(1) Prvo prednostno razdelitev je treba opraviti, ko splo-
šna razdelitvena masa zadošča za plačilo polovice zneska 
prednostnih terjatev, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi.

(2) Prvo splošno razdelitev je treba opraviti:
1. ko splošna razdelitvena masa zadošča za plačilo po-

lovice zneska navadnih terjatev, ki jih je treba upoštevati pri 
razdelitvi, če ta položaj nastopi prej kot v šestih mesecih po 
začetku stečajnega postopka,

2. v drugih primerih, ko splošna razdelitvena masa zado-
šča za plačilo desetih odstotkov zneska navadnih terjatev, ki jih 
je treba upoštevati pri razdelitvi.

(3) Poznejše razdelitve je treba opraviti, ko splošna raz-
delitvena masa zadošča za plačilo dodatnih deset odstotkov 
zneska prednostnih ali navadnih terjatev, ki jih je treba upošte-
vati pri razdelitvi.

362. člen
(terjatve, ki se plačajo iz splošne razdelitvene mase)
(1) Ob prvi razdelitvi se iz splošne razdelitvene mase 

plačajo naslednje nezavarovane terjatve, ki so v stečajnem 
postopku priznane do izdelave načrta prve razdelitve, v deležu 
iz tretjega odstavka 359. člena tega zakona:

1. terjatve, ki niso povezane s pogojem, in
2. terjatve, ki so bile povezane z odložnim pogojem, ki se 

je uresničil do izdelave načrta prve razdelitve.
(2) Ob prvi razdelitvi se v razdelitveni masi rezervirajo 

sredstva za plačilo naslednjih terjatev v deležu iz tretjega 
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odstavka 359. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: re-
zervirana splošna razdelitvena masa):

1. prerekanih terjatev in
2. terjatev, povezanih s pogojem, ki se do izdelave načrta 

prve razdelitve še ni uresničil.
(3) Plačilo terjatve se opravi iz rezervirane splošne razde-

litvene mase na podlagi sklepa o prvi razdelitvi, ko se izpolnijo 
ti pogoji:

1. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 300. člena ali 
prvega odstavka 301. člena tega zakona: ko postane pravno-
močna sodba, s katero je sodišče ugodilo tožbenemu zahtevku 
za ugotovitev obstoja terjatve,

2. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 302. člena 
tega zakona:

– ko poteče rok za vložitev tožbe iz drugega odstavka 
302. člena, če v tem roku nihče od tistih, ki so prerekali terjatev, 
ni vložil tožbe, ali

– ko postane pravnomočna sodna odločba, s katero je 
sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek za ugotovitev neobstoja ter-
jatve, zavrglo tožbo iz drugega odstavka 302. člena ali ustavilo 
postopek zaradi umika te tožbe,

3. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 314. člena 
tega zakona:

– ko poteče rok za prijavo udeležbe iz tretjega odstavka 
314. člena tega zakona, če nihče od tistih, ki so prerekali terja-
tev v tem roku ne prijavi udeležbe, ali

– ko postane pravnomočna odločba, s katero je pristojni 
državni organ odločil, da ta terjatev obstaja.

4. pri terjatvi, povezani z odložnim pogojem: ko se ta 
pogoj uresniči, če se uresniči pred izdelavo načrta končne 
razdelitve,

5. pri terjatvi, povezani z razveznim pogojem: ob končni 
razdelitvi, če se do izdelave načrta končne razdelitve ta pogoj 
ni uresničil.

(4) Splošna razdelitvena masa, ki je bila rezervirana za 
plačilo posamezne terjatve po drugem odstavku tega člena, se 
ob poznejši ali končni razdelitvi razdeli med druge upnike, ko 
se izpolnijo naslednji pogoji:

1. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 300. člena ali 
iz prvega odstavka 301. člena tega zakona: ko postane prav-
nomočna sodba, s katero je sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek 
za ugotovitev obstoja terjatve, zavrglo tožbo iz prvega odstavka 
300. člena ali iz prvega odstavka 301. člena ali ustavilo posto-
pek zaradi umika te tožbe,

2. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 302. člena tega 
zakona: ko postane pravnomočna sodba, s katero je sodišče 
ugodilo tožbenemu zahtevku za ugotovitev neobstoja terjatve,

3. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 314. člena tega 
zakona: ko postane pravnomočna odločba, s katero je pristojni 
državni organ odločil, da ta terjatev ne obstaja,

4. pri terjatvi, povezani z odložnim pogojem: ob končni 
razdelitvi, če se do izdelave načrta končne razdelitve ta pogoj 
ni uresničil,

5. pri terjatvi, povezani z razveznim pogojem: ko se ta 
pogoj uresniči, če se uresniči pred izdelavo načrta končne 
razdelitve.

363. člen
(načrt prve razdelitve)

(1) Upravitelj mora pred izdelavo načrta prve razdelitve 
posodobiti končni seznam preizkušenih terjatev v skladu z 
72. členom tega zakona.

(2) Načrt prve razdelitve mora vsebovati:
1. znesek splošne razdelitvene mase, ki je predmet prve 

razdelitve,
2. skupni znesek terjatev, ki se upoštevajo pri prvi razdelitvi,
3. delež iz tretjega odstavka 359. člena tega zakona,
4. za vsako terjatev, ki se upošteva pri prvi razdelitvi:
– zaporedno številko terjatve na končnem seznamu pre-

izkušenih terjatev,
– identifikacijske podatke o upniku terjatve,
– znesek terjatve, ki se upošteva pri prvi razdelitvi,

– podatek, ali se terjatev ob prvi razdelitvi plača po prvem 
odstavku 362. člena tega zakona ali se za njeno plačilo rezer-
virajo sredstva po drugem odstavku 362. člena tega zakona,

– znesek terjatve, ki se plača ali rezervirajo sredstva za 
njeno plačilo, ob prvi razdelitvi, izračunan na podlagi deleža iz 
tretjega odstavka 359. člena tega zakona.

(3) Upravitelj mora predložiti sodišču načrt prve razdelitve 
in posodobljen končni seznam preizkušenih terjatev iz prvega 
odstavka tega člena:

1. pri prvi prednostni razdelitvi: v osmih dneh po nastopu 
položaja iz prvega odstavka 361. člena tega zakona,

2. pri prvi splošni razdelitvi: v enem mesecu po nastopu 
položaja iz drugega odstavka 361. člena tega zakona.

(4) Sodišče mora objaviti načrt prve razdelitve in poso-
dobljen končni seznam preizkušenih terjatev v treh delovnih 
dneh po prejemu.

364. člen
(ugovor proti načrtu prve razdelitve)

(1) Proti načrtu prve razdelitve lahko ugovarja vsak upnik.
(2) Ugovor proti načrtu prve razdelitve mora upnik vložiti 

pri prvi prednostni razdelitvi v 15 dneh in pri prvi splošni razde-
litvi v enem mesecu od objave po četrtem odstavku 363. člena 
tega zakona.

365. člen
(sklep o prvi razdelitvi)

(1) Sodišče s sklepom o prvi razdelitvi:
1. odloči o ugovorih iz 364. člena tega zakona,
2. odloči o odmeri sorazmernega dela nadomestila upra-

vitelju iz 3. točke četrtega odstavka 103. člena tega zakona in
3. določi končni načrt prve razdelitve.
(2) V izreku sklepa o prvi razdelitvi sodišče določitev 

končnega načrta prve razdelitve oblikuje tako, da navede konč-
ni načrt prve razdelitve, ki je sestavni del izreka sklepa.

(3) Sodišče mora:
1. pri prvi prednostni razdelitvi v osmih dneh, pri prvi splo-

šni razdelitvi pa v 15 dneh po poteku roka za ugovor iz drugega 
odstavka 364. člena tega zakona odločiti o ugovorih in o vsebini 
svoje odločitve obvestiti upravitelja ter

2. v treh delovnih dneh po dnevu, ko upravitelj predloži 
končni načrt prve razdelitve, objaviti sklep o prvi razdelitvi in 
končni načrt prve razdelitve, ki je sestavni del tega sklepa.

366. člen
(pritožba proti sklepu o prvi razdelitvi)

(1) S pritožbo proti sklepu o prvi razdelitvi je dovoljeno 
izpodbijati samo:

1. odločitev o ugovorih iz 364. člena tega zakona in
2. končni načrt prve razdelitve v delu, v katerem je pred-

met teh ugovorov.
(2) Pritožba proti sklepu o prvi razdelitvi zadrži njegovo 

izvršitev.
(3) Pravnomočni sklep o prvi razdelitvi je izvršilni naslov.

367. člen
(končni načrt prve razdelitve)

Upravitelj mora v treh delovnih dneh po prejemu obvestila 
iz 1. točke tretjega odstavka 365. člena tega zakona sodišču 
predložiti končni načrt prve razdelitve v skladu z odločitvijo 
sodišča o ugovorih iz 364. člena tega zakona.

368. člen
(roki za plačilo na podlagi končnega načrta prve razdelitve)

Upravitelj mora upnikom plačati zneske iz četrte alineje 
4. točke drugega odstavka 363. člena tega zakona na podlagi 
končnega načrta prve razdelitve:

1. pri terjatvah iz prvega odstavka 362. člena tega zako-
na: v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o prvi razdelitvi,
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2. pri terjatvah iz drugega odstavka 362. člena tega 
zakona: v 15 dneh po izpolnitvi pogoja iz tretjega odstavka 
362. člena tega zakona, vendar ne pred pravnomočnostjo 
sklepa o prvi razdelitvi.

369. člen
(poznejša razdelitev)

(1) Za poznejšo razdelitev se smiselno uporabljajo 362. 
do 368. člen tega zakona, če ni v drugem ali tretjem odstavku 
tega člena drugače določeno.

(2) Rok za ugovor proti načrtu poznejše razdelitve iz 
drugega odstavka 364. člena tega zakona je pri poznejši pred-
nostni in splošni razdelitvi 15 dni od objave po četrtem odstavku 
363. člena tega zakona.

(3) Z ugovorom proti načrtu poznejše razdelitve ni do-
voljeno uveljavljati, da naj se določena terjatev upošteva ali 
ne upošteva pri razdelitvi, če je bilo o upoštevanju te terjatve 
že odločeno s pravnomočnim sklepom o prvi razdelitvi ali s 
pravnomočnim sklepom o poznejši razdelitvi, izdanim v zvezi z 
drugim načrtom poznejše razdelitve.

Pododdelek 5.9.4: Razdelitev posebne razdelitvene mase

370. člen
(uporaba pododdelka 5.9.4)

(1) Pododdelek 5.9.4 se uporablja za razdelitev vsake po-
sebne razdelitvene mase, če ni v drugem ali tretjem odstavku 
tega člena drugače določeno.

(2) Pododdelek 5.9.4 se ne uporablja za razdelitev poseb-
ne razdelitvene mase za plačilo stroškov izvršilnega postopka 
in zavarovane terjatve upnika, ki se opravi v izvršilnem postop-
ku, na tek katerega po 3. točki tretjega odstavka 132. člena 
tega zakona ne vpliva začetek stečajnega postopka.

(3) Pododdelek 5.9.4 se ne uporablja za razdelitev poseb-
ne razdelitvene mase, ki je predmet ločitvene pravice iz prvega 
odstavka 282. člena tega zakona, za plačilo terjatve upnika, 
zavarovane s to ločitveno pravico.

(4) Premoženje, ki ostane po celotnem plačilo terjatev iz 
drugega ali tretjega odstavka tega člena, se prenese v splošno 
razdelitveno maso.

(5) Če posebna razdelitvena masa iz drugega ali tretjega 
odstavka tega člena ne zadošča za celotno plačilo terjatve 
upnika, se za plačilo nezavarovanega dela te terjatve uporablja 
pododdelek 5.9.3 tega zakona.

371. člen
(terjatve, ki se plačajo iz posebne razdelitvene mase)
(1) Pri razdelitvi posamezne posebne razdelitvene mase 

se upošteva terjatev, zavarovana z ločitveno pravico na pre-
moženju, ki spada v to posebno razdelitveno maso, če sta bili 
terjatev in ločitvena pravica v stečajnem postopku pravočasno 
prijavljeni, razen:

1. terjatve, zavarovane z ločitveno pravico, ki je bila 
prerekana in je do izdelave načrta prve razdelitve posebne 
razdelitvene mase prenehala po četrtem odstavku 305. člena 
ali tretjem odstavku 306. člena tega zakona,

2. terjatve, povezane z razveznim pogojem, ki se je ure-
sničil do izdelave načrta razdelitve posebne razdelitvene mase.

(2) Ob prvi razdelitvi posebne razdelitvene mase se iz 
te razdelitvene mase plača terjatev iz prvega odstavka tega 
člena, če sta terjatev in ločitvena pravica v stečajnem postopku 
priznani na podlagi pravnomočnega sklepa iz 304. člena tega 
zakona, in če terjatev:

1. ni povezana s pogojem, ali
2. je bila povezana z odložnim pogojem, ki se je uresničil 

do izdelave načrta prve razdelitve posebne razdelitvene mase.
(3) Ob prvi razdelitvi se v posebni razdelitveni masi rezer-

virajo sredstva za plačilo terjatve iz prvega odstavka tega člena:
1. če je ločitvena pravica prerekana ali
2. če je terjatev povezana s pogojem, ki se do izdelave 

načrta prve razdelitve posebne razdelitvene mase še ni uresničil.

(4) Plačilo terjatve se opravi iz rezervirane posebne 
razdelitvene mase:

1. pri prerekani ločitveni pravici iz prvega odstavka 
305. člena ali prvega odstavka 306. člena tega zakona: ko 
postane pravnomočna sodba, s katero je sodišče ugodilo 
zahtevku za prednostno plačilo zavarovane terjatve iz premo-
ženja, ki je predmet posebne razdelitvene mase,

2. pri prerekani ločitveni pravici iz prvega odstavka 
308. člena tega zakona:

– v primeru iz šestega odstavka 308. člena tega zakona, 
ko postane pravnomočen sklep iz 304. člena tega zakona,

– v drugih primerih, ko postane pravnomočna sodba, s 
katero je sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek iz drugega odstav-
ka 308. člena tega zakona,

3. pri terjatvi, povezani z odložnim pogojem: ko se ta 
pogoj uresniči, če se uresniči pred izdelavo načrta končne 
razdelitve,

4. pri terjatvi, povezani z razveznim pogojem: ob končni 
razdelitvi, če se do izdelave načrta končne razdelitve ta pogoj 
ni uresničil.

(5) Če je premoženje, ki spada v posamezno posebno 
razdelitveno maso, predmet več ločitvenih pravic, se ter-
jatve, zavarovane s temi ločitvenimi pravicami, plačajo po 
vrstnem redu pridobitve ločitvenih pravic tako, da se terjatev, 
zavarovana z ločitveno pravico poznejšega vrstnega reda, 
plača iz dela posebne razdelitvene mase, ki ostane po plačilu 
celotnega zneska terjatve, zavarovane z ločitveno pravico 
predhodnega vrstnega reda.

(6) Premoženje, ki ostane po celotnem plačilu terjatev 
iz drugega ali tretjega odstavka tega člena, se prenese v 
splošno razdelitveno maso.

(7) Če posebna razdelitvena masa ne zadošča za celo-
tno plačilo terjatve upnika, se za plačilo nezavarovanega dela 
te terjatve uporablja pododdelek 5.9.3 tega zakona.

(8) Upravitelj mora predložiti sodišču načrt prve razde-
litve posebne razdelitvene mase v osmih dneh po prejemu 
kupnine za premoženje, ki spada v to posebno razdelitveno 
maso.

(9) Načrt prve razdelitve posebne razdelitvene mase 
mora vsebovati:

1. podatke o premoženju, ki je bilo predmet posebne 
stečajne mase in z unovčenjem katerega je nastala posebna 
razdelitvena mase,

2. znesek kupnine, dosežen z unovčenjem posebne 
stečajne mase iz 1. točke tega odstavka,

3. skupni znesek stroškov v zvezi z unovčenjem po-
sebne stečajne mase iz 1. točke tega odstavka in zneski 
posameznih vrst teh stroškov, razčlenjeni po vrstah stroškov 
iz četrtega odstavka 226. člena tega zakona,

4. znesek posebne razdelitvene mase, ki je predmet 
prve razdelitve,

5. skupni znesek terjatev, ki se upoštevajo pri prvi raz-
delitvi posebne razdelitvene mase,

6. za vsako terjatev, ki se upošteva pri prvi razdelitvi 
posebne razdelitvene mase:

– zaporedno številko terjatve na končnem seznamu pre-
izkušenih terjatev,

– znesek terjatve, ki se upošteva pri prvi razdelitvi,
– vrstni red plačila terjatve,
– podatek, ali se terjatev ob prvi razdelitvi plača po dru-

gem odstavku tega člena ali se za njeno plačilo rezervirajo 
sredstva po tretjem odstavku tega člena,

– znesek terjatve, ki se plača ali rezervirajo sredstva za 
njeno plačilo, ob prvi razdelitvi,

– znesek terjatve, ki se plača iz splošne razdelitvene 
mase po sedmem odstavku tega člena,

7. v primeru iz šestega odstavka tega člena tudi: znesek, 
ki se prenese v splošno razdelitveno maso.

(10) Za prvo razdelitev posebne razdelitvene mase se 
smiselno uporabljajo 364. do 367. člen tega zakona.
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(11) Upravitelj mora upnikom plačati zneske terjatve, ki se 
plačajo iz posebne razdelitvene:

1. pri terjatvah iz drugega odstavka tega člena: v osmih 
dneh po pravnomočnosti sklepa o prvi razdelitvi posebne raz-
delitvene mase,

2. pri terjatvah iz tretjega odstavka tega člena: v osmih 
dneh po izpolnitvi pogoja iz četrtega odstavka tega člena, ven-
dar ne pred pravnomočnostjo sklepa o prvi razdelitvi posebne 
razdelitvene mase.

372. člen
(prenos iz posebne v splošno razdelitveno maso)

(1) Premoženje, ki je bilo predmet ločitvene pravice, se 
prenese iz posebne v splošno razdelitveno maso:

1. če ločitvena pravica preneha po četrtem odstavku 
305. člena ali tretjem odstavku 306. člena tega zakona,

2. ko postane pravnomočna sodba iz 2. točke tretjega 
odstavka 281. člena tega zakona,

3. ko postane pravnomočna sodba, s katero je sodišče 
ugodilo tožbenemu zahtevku iz drugega odstavka 308. člena 
tega zakona,

4. pri terjatvi, povezani z odložnim pogojem: ob končni 
razdelitvi, če se do izdelave načrta končne razdelitve ta pogoj 
ni uresničil,

5. pri terjatvi, povezani z razveznim pogojem: ko se ta 
pogoj uresniči, če se uresniči pred izdelavo načrta končne 
razdelitve.

(2) Upravitelj mora obvestiti sodišče o pravnem dejstvu iz 
1. do 3. ali 5. točke prvega odstavka tega člena v osmih dneh 
po dnevu, ko zanj izve ali bi moral izvedeti.

(3) Sodišče mora v treh delovnih dneh po prejemu obve-
stila upravitelja iz drugega odstavka tega člena izdati sklep, da 
se premoženje iz posebne razdelitvene mase prenese v splo-
šno razdelitveno maso (v nadaljnjem besedilu: sklep o prenosu 
iz posebne v splošno razdelitveno maso).

(4) Izrek sklepa o prenosu iz posebne v splošno razdeli-
tveno maso mora vsebovati podatke o:

1. premoženju, ki se prenese,
2. ločitveni pravici iz prvega odstavka tega člena in
3. terjatvi, ki je bila zavarovana s to ločitveno pravico.
(5) Sklep o prenosu iz posebne v splošno razdelitveno 

maso se vroči upniku, ki je v stečajnem postopku prijavil loči-
tveno pravico, na katero se nanaša sklep.

(6) Pritožba proti sklepu o prenosu iz posebne v splošno 
razdelitveno maso zadrži njegovo izvršitev.

(7) V primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena:
1. mora upravitelj upoštevati to pravno dejstvo pri izdelavi 

načrta končne razdelitve in
2. sodišče o prenosu iz posebne v splošno razdelitveno 

maso po tretjem in četrtem odstavku tega člena odloči s skle-
pom o končni razdelitvi.

(8) Za plačilo terjatve, zavarovane z ločitveno pravi-
co iz prvega odstavka tega člena, se uporablja pododdelek 
5.9.3 tega zakona.

Pododdelek 5.9.5: Končna razdelitev

373. člen
(končna razdelitev)

(1) Končna razdelitev je poznejša razdelitev, ki se opravi, 
ko je unovčena vsa stečajna masa.

(2) Če razdelitvena masa zadošča za plačilo vseh neza-
varovanih terjatev, se del razdelitvene mase, ki ni potreben za 
plačilo nezavarovanih terjatev, z načrtom končne razdelitve 
razdeli družbenikom stečajnega dolžnika v sorazmerju z nji-
hovimi deleži.

(3) Terjatve družbenika za plačilo sorazmernega dela 
ostanka razdelitvene mase iz drugega odstavka tega člena ni 
treba prijaviti v stečajnem postopku.

(4) Če dejanski imetnik deleža v ugovoru proti načrtu 
končne razdelitve ne dokaže drugače, velja, da je imetnik ter-
jatve iz prvega odstavka tega člena:

1. pri delniški družbi: oseba iz drugega odstavka 
284. člena tega zakona,

2. pri drugi pravni oseb: oseba, ki je kot družbenik vpisa-
na v sodni register na dan izdelave načrta razdelitve ostanka 
razdelitvene mase.

(5) Če terjatve ni mogoče plačati zaradi upniške zamude 
iz petega odstavka 297. člena tega zakona, se znesek, ki bi ga 
bilo treba plačati upniku na podlagi razdelitve, položi v sodni 
depozit po pravilih, določenih v šestem do desetem odstavku 
tega člena.

(6) V postopku sodnega depozita iz petega odstavka tega 
člena je stvarno in krajevno pristojno odločati sodišče, ki vodi 
stečajni postopek.

(7) Upravitelj mora vložiti predlog za sodni depozit iz 
petega odstavka tega člena hkrati s končnim poročilom iz 
375. člena tega zakona. Predlog mora vsebovati:

1. identifikacijske podatke o upniku, v korist katerega se 
položi depozit, in

2. znesek, ki je predmet depozita.
(8) Sodišče odloči o sodnem depozitu iz petega odstavka 

tega člena s sklepom o končanju stečajnega postopka. Odlo-
čitev o sodnem depozitu mora vsebovati:

1. podatke iz 1. in 2. točke sedmega odstavka tega člena 
za vsakega upnika iz petega odstavka tega člena,

2. poziv upravičencem do depozita, da vložijo zahtevo v 
skladu z devetim odstavkom tega člena in

3. pouk o pravni posledici iz desetega odstavka tega 
člena.

(9) Sodišče plača deponirani znesek upravičencu do de-
pozita na njegovo zahtevo, ki:

1. mora vsebovati podatke o denarnem računu, v dobro 
katerega naj se opravi plačilo in

2. ji morajo biti priloženi morebitni dokazi o tem, da je 
upravičenec do depozita pravni naslednik upnika, v dobro 
katerega je bil znesek deponiran.

(10) Če upravičenec do depozita v treh letih po prav-
nomočnosti sklepa o končanju stečajnega postopka ne vloži 
zahteve iz devetega odstavka tega člena, sodišče izda sklep, 
da je pravica do prevzema deponiranega zneska zastarala in 
da se deponirani znesek prenese na Republiko Slovenijo.

(11) Če je v stečajno maso spadalo tudi premoženje, ki ga 
po zakonu, ki ureja zadruge, ni dovoljeno razdeliti med člane 
zadruge (v nadaljnjem besedilu: nedeljivi zadružni kapital), se 
ne glede na drugi odstavek tega člena razdelitvena masa, ki ni 
potrebna za plačilo nezavarovanih terjatev (v nadaljnjem bese-
dilu: ostanek razdelitvene mase) razdeli tako, da se:

1. del ostanka razdelitvene mase prenese na zadružno 
zvezo, v katero je bila zadruga včlanjena,

2. drugi del pa razdeli med člane v sorazmerju z njihovimi 
deleži.

(12) Del ostanka razdelitvene mase, ki se po 1. točki 
enajstega odstavka tega člena prenese na zadružno zvezo, 
se določi tako, da se ostanek razdelitvene mase pomnoži z 
deležem, ki ga je predstavljal znesek nedeljivega zadružnega 
kapitala v vsoti zneskov nedeljivega zadružnega kapitala in 
zneskov deležev vseh članov, izkazanih v bilanci stanja zadru-
ge po stanju ob začetku stečajnega postopka.

(13) Za terjatev zadružne zveze iz 1. točke enajstega 
odstavka tega člena se smiselno uporablja tretji odstavek tega 
člena.

374. člen
(prenos premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti)

(1) Če premoženja, ki sestavlja stečajno maso, ni mogoče 
unovčiti ali bi z njegovim unovčenjem nastali nesorazmerni 
stroški, se to premoženje razdeli:

1. če premoženje spada v splošno stečajno maso:
– v primeru iz drugega odstavka 373. člena tega zakona: 

družbenikom v sorazmerju z njihovimi deleži,
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– v drugih primerih: upnikom v sorazmerju z njihovimi 
deleži iz tretjega odstavka 359. člena tega zakona, če privolijo, 
da ga prevzamejo,

2. če premoženje spada v posamezno posebno stečajno 
maso in je predmet samo ene ločitvene pravice: ločitvenemu 
upniku, če privoli, da prevzame to premoženje,

3. če premoženje spada v posamezno posebno stečajno 
maso in je predmet več kot ene ločitvene pravice:

– tistemu ločitvenemu upniku, ki privoli, da ga prevzame,
– če v prevzem premoženja privoli več ločitvenih upnikov, 

pa tistemu med njimi, ki ima ločitveno pravico najzgodnejšega 
vrstnega reda.

(2) Če upniki ali družbeniki ne privolijo v prevzem premo-
ženja iz prvega odstavka tega člena, se premoženje glede na 
vrsto prenese:

1. nepremičnina, ki ne leži na območju Republike Slove-
nije, onesnažena nepremičnina ali odpadki, če stečajna masa 
ne zadošča za kritje stroškov ekološke sanacije, na Republiko 
Slovenijo,

2. druga nepremičnina na lokalno skupnost, na območju 
katere je ta nepremičnina,

3. drugo premoženje, razen nepremičnin ali denarnega 
dobroimetja, na Republiko Slovenijo, če privoli, da ga prevzame.

(3) Upravitelj mora poziv k privolitvi za prevzem premože-
nja iz 3. točke drugega odstavka tega člena poslati pristojnemu 
resornemu ministrstvu, in sicer, če so predmet tega premoženja 
premične stvari, ministrstvu, pristojnem za javno upravo, če je 
predmet tega premoženja finančno premoženje, ministrstvu, 
pristojnemu za finance, če so predmet tega premoženja druge 
premoženjske pravice, pa ministrstvu, pristojnemu za gospo-
darstvo. Če Republika Slovenija ne privoli v prevzem tega 
premoženja, se lahko prenese na dobrodelno organizacijo, če 
ta privoli, da ga prevzame.

(4) Če niti Republika Slovenija niti dobrodelna organiza-
cija ne prevzame premoženja iz 3. točke drugega odstavka 
tega člena:

1. terjatve in druge premoženjske pravice, ki so predmet 
tega premoženja, prenehajo, in

2. upravitelj mora zagotoviti, da se stvari, ki so predmet 
tega premoženja, izročijo kot odpadni material.

(5) Republika Slovenija ali dobrodelna organizacija mora 
upravitelju sporočiti privolitev v prevzem premoženja v enem 
mesecu po prejemu upraviteljevega poziva k privolitvi, sicer 
velja, da je prevzem odklonila.

(6) Poziv upravitelja k privolitvi za prevzem premoženja 
mora za vsako vrsto premoženja, ki je predmet poziva, vse-
bovati:

1. opis premoženja,
2. njegovo ocenjeno vrednost in
3. razloge, zaradi katerih premoženja v stečajnem postop-

ku ni bilo mogoče unovčiti ali bi z njegovim unovčenjem nastali 
nesorazmerni stroški.

(7) Republika Slovenija, lokalna skupnost ali dobrodelna 
organizacija v zvezi s prevzemom premoženja iz drugega ali 
tretjega odstavka tega člena ne odgovarja za obveznosti ste-
čajnega dolžnika.

(8) O razdelitvi premoženja upnikom ali družbenikom po 
prvem odstavku ali o prenosu premoženja po drugem ali tre-
tjem odstavku tega člena odloči sodišče s sklepom o končni 
razdelitvi.

(9) Če pri končni razdelitvi ostane denarno dobroimetje 
v tako majhnem znesku, da bi z njegovo razdelitvijo upnikom 
nastali nesorazmerni stroški, se to prenese v dobro proračuna 
Republike Slovenije. Za prenos iz prejšnjega stavka se smisel-
no uporabljata sedmi in osmi odstavek tega člena.

(10) Če se s sklepom o končni razdelitvi nepremičnina po 
1. točki drugega odstavka tega člena prenese na Republiko 
Slovenijo, se sklep vroči Republiki Sloveniji, ki ima pravico do 
pritožbe proti temu sklepu.

(11) Če se s sklepom o končni razdelitvi nepremičnina 
po 2. točki drugega odstavka tega člena prenese na lokalno 

skupnost, se sklep vroči lokalni skupnosti, ki ima pravico do 
pritožbe proti temu sklepu.

(12) Za pravne posledice pravnomočnega sklepa o končni 
razdelitvi iz osmega odstavka tega člena se smiselno upora-
bljajo prvi, tretji in četrti odstavek 342. člena tega zakona.

(13) Če se s sklepom o končni razdeliti premoženje pre-
nese na ločitvenega upnika po 2. ali 3. točki prvega odstavka 
tega člena, sodišče s sklepom o končni razdelitvi naloži loči-
tvenemu upniku, da stečajnemu dolžniku plača znesek v višini 
stroškov iz četrtega odstavka 226. člena tega zakona.

(14) Če je za razdelitev premoženja upnikom ali družbe-
nikom po prvem odstavku tega člena treba plačati davek na 
dodano vrednost ali davek od prometa nepremičnin, sodišče s 
sklepom o končni razdelitvi naloži upniku ali družbeniku, ki se 
mu premoženje izroči, da stečajnemu dolžniku plača znesek v 
višini tega davka.

Oddelek 5.10: Končanje stečajnega postopka

375. člen
(končno poročilo upravitelja)

(1) Upravitelj mora v enem mesecu po opravljeni končni 
razdelitvi predložiti sodišču svoje končno poročilo.

(2) Končno poročilo mora poleg podatkov, ki jih mora 
vsebovati redno poročilo, vključevati še:

1. skupni znesek unovčene stečajne mase,
2. končni delež plačila terjatev upnikov iz tretjega odstav-

ka 359. člena tega zakona,
3. predlog upravitelja za odmero zadnjega dela nagrade 

za njegovo delo iz 2. točke drugega odstavka 104. člena tega 
zakona in

4. izjavo upravitelja, da je izvedel vsa dejanja, ki jih je bilo 
treba opraviti v stečajnem postopku v skladu s tem zakonom.

(3) Sodišče na podlagi končnega poročila upravitelja in 
mnenja upniškega odbora:

1. odloči o odmeri zadnjega dela nagrade upravitelju iz 
2. točke drugega odstavka 104. člena tega zakona in

2. izda sklep o končanju stečajnega postopka.

376. člen
(sklep o končanju stečajnega postopka)

(1) S sklepom o končanju stečajnega postopka sodišče:
1. odloči, da se stečajni postopek konča,
2. razreši upravitelja in
3. v primeru iz petega odstavka 373. člena tega zakona 

tudi odločitev o sodnem depozitu v skladu z osmim odstavkom 
373. člena tega zakona.

(2) Pritožba proti sklepu o končanju stečajnega postopka 
zadrži njegovo izvršitev.

377. člen
(izbris stečajnega dolžnika iz registra)

Stečajni dolžnik se po uradni dolžnosti izbriše iz registra 
na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju stečajnega po-
stopka.

378. člen
(končanje stečajnega postopka brez razdelitve upnikom)

(1) Če je stečajna masa neznatne vrednosti ali ne zado-
šča niti za stroške stečajnega postopka, sodišče na predlog 
upravitelja in na podlagi mnenja upniškega odbora odloči, da 
se stečajni postopek konča, ne da bi bila opravljena razdelitev 
upnikom (v nadaljnjem besedilu: sklep o končanju stečajnega 
postopka brez razdelitve upnikom).

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se premo-
ženje uporabi za kritje stroškov stečajnega postopka, za mo-
rebitno drugo premoženje pa se smiselno uporabljajo drugi do 
enajsti odstavek 374. člena tega zakona.

(3) Za sklep o končanju stečajnega postopka brez razde-
litve upnikom se smiselno uporabljata 376. in 377. člen tega 
zakona.
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(4) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za pozneje 
najdeno premoženje iz 380. člena tega zakona.

(5) V primeru iz prvega odstavka tega člena se ne opravi 
preizkus terjatev.

379. člen
(ugovor proti sklepu o končanju stečajnega postopka  

brez razdelitve upnikom)
(1) Proti sklepu o končanju stečajnega postopka brez raz-

delitve upnikom je dovoljen ugovor, o katerem odloča sodišče, 
ki je izdalo sklep.

(2) Ugovor je treba vložiti v 15 dneh po objavi sklepa iz 
prvega odstavka tega člena.

(3) Če je sklep iz prvega odstavka tega člena izdan, pre-
den je opravljen preizkus prijavljenih terjatev v skladu s tem 
zakonom, lahko ugovor vloži vsak upnik, ki verjetno izkaže 
svojo terjatev do stečajnega dolžnika.

(4) Z ugovorom je dovoljeno izpodbijati odločitev sodišča 
o končanju postopka, ker:

1. je vrednost premoženja stečajnega dolžnika ocenjena 
prenizko ali so stroški stečajnega postopka ocenjeni previsoko,

2. je verjetno, da v stečajno maso spada določeno premo-
ženje, ki ni bilo upoštevano, ali

3. je verjetno, da bi bilo z izpodbijanjem dolžnikovih prav-
nih dejanj mogoče povečati premoženje, ki spada v stečajno 
maso.

(5) Če upnik z ugovorom uveljavlja razlog iz 2. ali 3. toč-
ke četrtega odstavka tega člena, mu sodišče pred odločitvijo 
o ugovoru naloži, da v osmih dneh po prejemu sklepa založi 
predujem za kritje stroškov uveljavitve pravic stečajnega dol-
žnika na premoženju iz 2. točke ali izpodbojnega in vračilnega 
zahtevka iz 3. točke četrtega odstavka tega člena.

(6) Če upnik v roku iz petega odstavka tega člena ne 
založi predujma, velja, da je umaknil ugovor.

(7) Upnik ima pravico do vrnitve založenega zneska pre-
dujma po pravilih o plačilu stroškov stečajnega postopka, če 
so bile uspešno uveljavljene pravice stečajnega dolžnika na 
premoženju iz 2. točke ali izpodbojni in vračilni zahtevek iz 
3. točke četrtega odstavka tega člena.

380. člen
(pozneje najdeno premoženje)

(1) Če se premoženje, ki je pripadalo stečajnemu dol-
žniku, najde, potem ko je sodišče izdalo sklep o končanju 
stečajnega postopka, se na predlog upnika, ki je bil v stečajnem 
postopku nad dolžnikom upravičen opravljati procesna dejanja 
in do konca stečajnega postopka to njegovo upravičenje ni 
prenehalo, ali družbenika stečajnega dolžnika začne stečajni 
postopek nad tem premoženjem (v nadaljnjem besedilu: stečaj-
ni postopek nad pozneje najdenim premoženjem).

(2) V stečajnem postopku nad pozneje najdenim premo-
ženjem se terjatve upnikov ne prijavijo znova, temveč se pri 
razdelitvi razdelitvene mase, dosežene z unovčenjem pozneje 
najdenega premoženja, upoštevajo samo terjatve, ki so bile 
priznane v stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom, če ni 
v tretjem odstavku tega člena drugače določeno.

(3) Če je bil stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom 
končan po 378. členu tega zakona, ne da bi bil v tem postop-
ku opravljen prijava in preizkus terjatev upnikov, je treba ta 
dejanja opraviti v stečajnem postopku nad pozneje najdenim 
premoženjem.

(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se ne uporabljajo 
za terjatev, ki pripada stečajnemu dolžniku na podlagi preveč 
plačanega davka, ugotovljeno po koncu stečajnega postopka.

(5) Če je stečajni dolžnik po obračunu davka na dodano 
vrednost za davčno obdobje, ki se konča na dan pred izdajo 
sklepa o končanju stečajnega postopka, upravičen do vračila 
preveč plačanega davka, mora davčni organ znesek, ki ga je 
treba vrniti, nakazati v dobro računa za sodne depozite sodi-
šča, ki je vodilo stečajni postopek, in o tem v treh delovnih dneh 
po nakazilu obvestiti sodišče.

(6) Sodišče mora v osmih dneh po prejemu nakazila iz 
petega odstavka tega člena denarno dobroimetje:

1. v primeru iz devetega odstavka 374. člena tega zako-
na: prenesti na Republiko Slovenijo,

2. v primeru iz drugega odstavka 373. člena tega zakona: 
razdeliti družbenikom v sorazmerju z njihovimi deleži, določe-
nimi v načrtu končne razdelitve,

3. v drugih primerih: razdeliti upnikom v sorazmerju z 
višino njihovih terjatev, ki se upoštevajo pri delitvi v skladu z 
načrtom končne razdelitve.

Oddelek 5.11: Postopek osebnega stečaja

Pododdelek 5.11.1: Splošna pravila postopka  
osebnega stečaja

381. člen
(fizična oseba kot stečajni dolžnik)

(1) Postopek osebnega stečaja je dovoljeno voditi nad 
premoženjem vsake fizične osebe.

(2) Sodišče v Republiki Sloveniji je pristojno za vodenje 
postopka osebnega stečaja:

1. proti fizični osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče 
v Republiki Sloveniji,

2. proti potrošniku, ki nima niti stalnega niti začasnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji, če v Republiki Sloveniji pre-
jema plačo ali druge stalne prejemke ali če je njegovo premo-
ženje v Republiki Sloveniji, in

3. proti podjetniku ali zasebniku, ki nima niti stalnega niti 
začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če ima sedež v 
Republiki Sloveniji.

382. člen
(namen postopka osebnega stečaja)

(1) Postopek osebnega stečaja se vodi, da bi vsi upniki iz 
premoženja stečajnega dolžnika prejeli plačilo svojih navadnih 
terjatev do stečajnega dolžnika hkrati in v enakih deležih.

(2) Terjatve upnikov v delu, v katerem te niso plačane 
iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo in 
jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po 
koncu stečajnega postopka, če v zakonu ni drugače določeno.

383. člen
(uporaba pravil o stečajnem postopku nad pravno osebo)

(1) Če ni v oddelku 5.11 tega zakona drugače določeno, 
se za postopek osebnega stečaja smiselno uporabljajo pravila, 
določena v oddelkih 5.1 do 5.10 tega zakona.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za postopek 
osebnega stečaja ne uporabljajo:

1. drugi in tretji odstavek 223. člena, drugi odstavek 
227. člena, 2. točka 231. člena, tretji odstavek 232. člena, 
234. člen in 236. do 238. člen,

2. prvi do tretji odstavek 290. člena, 259., 260. in 262. člen,
3. peti odstavek 296. člena, peti odstavek 298. člena, 

sedmi odstavek 299. člena, četrti odstavek 300. člena, sedmi 
odstavek 301. člena, četrti odstavek 305. člena, tretji odstavek 
306. člena, tretji odstavek 310. člena, tretji odstavek 311. člena,

4. 348. do 352. člen,
5. drugi do peti odstavek 374. člena tega zakona,
6. za postopek osebnega stečaja zasebnika ali potrošnika 

pa tudi ne:
– 285. do 289. člen,
– 291. člen in
– 316. do 319. člen tega zakona.
(3) V postopku osebnega stečaja se 2. točka sedmega 

odstavka 233. člena tega zakona smiselno uporablja tako, 
da se znesek nakaže v dobro fiduciarnega denarnega računa 
upravitelja iz 388. člena tega zakona.

(4) V postopku osebnega stečaja se prvi odstavek 
239. člena tega zakona smiselno uporablja tako, da mora 
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sodišče na podlagi poročila o dolžnikovem finančnem položaju 
presoditi, ali je dolžnik insolventen, in odločiti o začetku stečaj-
nega postopka na podlagi te presoje.

(5) V postopku osebnega stečaja nad podjetnikom ali za-
sebnikom se četrti odstavek 290. člena tega zakona uporablja 
smiselno tako, da se nanaša na davčne obveznosti, ki so po-
vezane s poslovanjem stečajnega dolžnika do dneva začetka 
postopka osebnega stečaja.

383.a člen
(vložitev predloga za začetek postopka osebnega stečaja  

na zapisnik pri sodišču)
(1) Dolžnik lahko vloži predlog za začetek postopka oseb-

nega stečaja tudi na zapisnik pri sodišču, ki je stvarno in kra-
jevno pristojno za odločanje o tem predlogu.

(2) Na naroku za vložitev predloga za začetek postopka 
osebnega stečaja sodišče:

1. pouči dolžnika o pravnih posledicah začetka postopka 
osebnega stečaja in možnosti odpusta obveznosti, ter

2. sprejme na zapisnik dolžnikov predlog za začetek po-
stopka osebnega stečaja, poročilo o stanju dolžnikovega pre-
moženja v skladu s petim odstavkom 384. člena tega zakona 
in predlog za odpust obveznosti.

(3) Za pravno svetovanje in zastopanje dolžnika v po-
stopku osebnega stečaja, ki ga predlaga dolžnik, ni mogoče 
dodeliti brezplačne pravne pomoči. Prvi stavek tega odstavka 
se ne uporablja za pravno svetovanje in zastopanje dolžnika 
v postopku odpusta obveznosti, če je bil vložen ugovor proti 
odpustu obveznosti.

384. člen
(ugotovitev stanja dolžnikovega premoženja)

(1) Dolžnik, proti kateremu je vložen predlog za začetek 
postopka osebnega stečaja, mora sodišču dati poročilo o stanju 
svojega premoženja.

(2) Poročilo dolžnika o stanju njegovega premoženja 
mora vsebovati:

1. popis:
– če je dolžnik potrošnik: vsega njegovega premoženja,
– če je dolžnik podjetnik ali zasebnik: vsega njegovega 

premoženja, pri čemer mora biti ločeno navedeno tisto premo-
ženje, ki se izkazuje v njegovih poslovnih knjigah,

2. podatke o dolžnikovih transakcijskih računih, ki morajo 
za vsak transakcijski račun vključevati podatke o njegovi šte-
vilki in izvajalcu plačilnega prometa, ki ga vodi,

3. podatke o skupnem mesečnem znesku plače, pokoj-
nine ali drugih rednih prejemkov ter o njihovih izplačevalcih,

4. izjavo dolžnika, da je v poročilu navedeno vse njegovo 
premoženje, za katero ve, in vsi transakcijski računi.

(3) Dolžnik mora poročilo o stanju svojega premoženja:
1. če je predlagatelj začetka postopka osebnega stečaja: 

priložiti predlogu za začetek tega postopka,
2. če je bil stečajni postopek začet na podlagi domneve iz 

tretjega odstavka 235. člena tega zakona: predložiti sodišču v 
osmih dneh po prejemu sklepa o začetku stečajnega postopka,

3. v drugih primerih: priložiti svoji izjavi o razlogih za zače-
tek postopka ali dati na naroku za začetek postopka osebnega 
stečaja.

(4) Podpis dolžnika na poročilu o stanju njegovega pre-
moženja mora biti notarsko overjen.

(5) Četrti odstavek tega člena se ne uporablja, če dolžnik 
da sodišču poročilo o stanju svojega premoženja na naroku ali 
na naroku prizna svoj podpis na pisnem poročilu.

(6) Dolžnik mora med postopkom osebnega stečaja:
1. upravitelju nemudoma sporočiti vsako spremembo po-

datkov iz 1. do 3. točke drugega odstavka tega člena ali vsako 
spremembo naslova svojega prebivališča, na katerem mu je 
mogoče opraviti vročitev, in

2. upravitelju ali sodišču na njegovo zahtevo dati vsa 
pojasnila in dokumente o svojem premoženju in poslih, ki jih 

je izvedel v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega 
stečaja.

(7) Za obveznost dolžnika dati poročilo o stanju njegovega 
premoženja iz prvega odstavka tega člena in njegova obve-
znost iz šestega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 
pravila zakona, ki ureja pravdni postopek, o dolžnostih priče in 
pravnih posledicah kršitve te dolžnosti.

(8) Banke, borznoposredniške družbe, klirinškodepotna 
družba, sodišča, davčne uprave in drugi upravljavci zbirk oseb-
nih podatkov morajo upravitelju na njegovo zahtevo posredo-
vati vse podatke, vključene v zbirkah osebnih podatkov, ki jih 
upravljajo, pomembne za ugotovitev pravnega položaja in pre-
moženja stečajnega dolžnika, premoženja njegovega zakonca 
ali osebe, s katero živi v istospolni partnerski skupnosti po 
zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, ter 
poslov, ki bi lahko imeli značilnosti izpodbojnih pravnih ravnanj 
iz 271. člena tega zakona.

(9) Podatki iz osmega odstavka tega člena so zlasti:
1. številke denarnih računov ter stanje in promet na teh 

računih,
2. številke računov vrednostnih papirjev in drugih finanč-

nih instrumentov ter stanje in promet na teh računih,
3. stanje denarnih in drugih depozitov pri banki, borzno-

posredniški družbi ali drugi osebi,
4. podatki o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih,
5. lastninska in druge stvarne pravice na nepremičninah,
6. podatki, vpisani v registru prometnih dovoljenj,
7. podatki, vpisani v registru plovil in letal in
8. podatki o pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju.
(10) Za posredovanje podatkov iz osmega odstavka tega 

člena upravitelj ni dolžan plačati takse ali drugega nadomestila.
(11) Podatki iz osmega odstavka tega člena se smejo 

uporabiti samo:
1. za ugotovitev premoženja stečajnega dolžnika in za 

uveljavitev zahtevkov za izročitev tega premoženja ali
2. za ugotovitev poslov, ki bi lahko imeli značilnosti iz-

podbojnih pravnih ravnanj iz 271. člena tega zakona, in za 
uveljavitev izpodbojnih in povračilnih zahtevkov po pravilih o 
izpodbijanju teh dejanj.

385. člen
(stranke glavnega postopka osebnega stečaja)

Stranke glavnega postopka osebnega stečaja so:
1. stečajni dolžnik,
2. upnik, ki je v rokih, določenih s tem zakonom, opravil 

dejanja za uveljavitev terjatve v postopku osebnega stečaja, in
3. upnik, ki je zamudil roke za izvedbo dejanj za uve-

ljavitev terjatve v postopku osebnega stečaja, če je njegova 
terjatev priznana.

386. člen
(omejitev poslovne sposobnosti stečajnega dolžnika)
(1) Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna 

sposobnost stečajnega dolžnika omeji tako, da:
1. ne more sklepati pogodb in opravljati drugih pravnih 

poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim 
premoženjem, ki spada v stečajno maso,

2. brez soglasja sodišča ne more:
– najeti kredita ali posojila ali dati poroštva,
– odpreti novega transakcijskega ali drugega denarnega 

računa,
– se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pra-

vicam.
(2) Pravni posel ali drugo pravno dejanje stečajnega 

dolžnika, ki je v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, nima 
pravnega učinka.

(3) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za pravne 
posle in pravna dejanja iz 1. točke prvega odstavka tega člena, 
če druga pogodbena stranka ni vedela in tudi ni mogla vedeti, 
da je bil nad dolžnikom začet postopek osebnega stečaja.
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(4) Velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, da je druga 
pogodbena stranka vedela, da je bil nad dolžnikom začet 
postopek osebnega stečaja, če je bila pogodba sklenjena ali 
drug pravni posel opravljen kasneje kot v osmih dneh po objavi 
oklica o začetku postopka osebnega stečaja v skladu s prvim 
odstavkom 122. člena tega zakona.

387. člen
(posebno pravilo o pravnih posledicah začetka osebnega 

stečaja nad podjetnikom ali zasebnikom)
(1) Z začetkom osebnega stečaja nad podjetnikom ali 

zasebnikom stečajnemu dolžniku preneha status podjetnika ali 
zasebnika in s tem dnem ne glede na datum izbrisa iz registra 
prenehajo tudi vsa obvezna socialna zavarovanja, v katera je 
bil stečajni dolžnik vključen na podlagi statusa podjetnika ali 
zasebnika.

(2) Sodišče mora agencijo obvestiti o pravnomočnosti 
sklepa o začetku postopka osebnega stečaja nad podjetnikom 
ali zasebnik v treh delovnih dneh po dnevu, ko sklep o začetku 
postopka osebnega stečaja postane pravnomočen.

(3) Agencija na podlagi obvestila iz drugega odstavka 
tega člena podjetnika ali zasebnik po uradni dolžnosti izbriše 
iz registra.

(4) Izbris iz tretjega odstavka tega člena učinkuje od 
trenutka, od katerega učinkujejo pravne posledice začetka 
stečajnega postopka po 244. členu tega zakona.

388. člen
(fiduciarni denarni račun upravitelja)

(1) Upravitelj mora naslednji delovni dan po začetku po-
stopka osebnega stečaja odpreti poseben denarni račun (v 
nadaljnjem besedilu: fiduciarni denarni račun upravitelja), prek 
katerega sme:

1. sprejemati samo vplačila na podlagi unovčenja stečaj-
ne mase in upravljanja stečajne mase in

2. opravljati samo izplačila za stroške postopka osebnega 
stečaja in plačilo terjatev upnikov.

(2) Denarna terjatev upravitelja do izvajalca plačilnega 
prometa, ki vodi fiduciarni denarni račun upravitelja, na pod-
lagi dobroimetja na tem računu velja v razmerju do izvajalca 
plačilnega prometa in v razmerju do upraviteljevih upnikov za 
skupno terjatev vseh upnikov stečajnega dolžnika do izvajalca 
plačilnega prometa. Zato upraviteljevi upniki ne morejo za 
izterjavo svojih terjatev do upravitelja niti v njegovem stečaju s 
prisilnimi ukrepi segati na to denarno terjatev (drugi odstavek 
804. člena v zvezi z 805. členom OZ), ob stečaju ali smrti 
upravitelja pa ta denarna terjatev ne spada v njegovo stečajno 
maso ali zapuščino.

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno upora-
bljata tudi za fiduciarni račun nematerializiranih vrednostnih 
papirjev, v dobro katerega se prenesejo nematerializirani vre-
dnostni papirji stečajnega dolžnika, ki spadajo v stečajno maso.

389. člen
(posebna pravila o stečajni masi)

(1) V stečajno maso v postopku osebnega stečaja poleg 
premoženja iz drugega odstavka 224. člena tega zakona spa-
dajo tudi:

1. plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med 
postopkom osebnega stečaja, razen prejemkov, ki so po tem 
zakonu izvzeti iz stečajne mase ali spadajo v stečajno maso v 
omejenem znesku,

2. premoženje, ki ga stečajni dolžnik pridobi na podla-
gi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom osebnega 
stečaja.

(2) Iz stečajne mase so v postopku osebnega stečaja 
izvzeti:

1. predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe po 79. členu ZIZ, in
2. prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe po 101. členu ZIZ.

(3) Prejemki na podlagi plače, nadomestila plače, odško-
dnine zaradi izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, zaradi 
začasne brezposelnosti ter plačila za delo obsojencev v kazen-
skih zavodih spadajo v stečajno maso razen zneska, ki je enak:

1. višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in 
obveznih prispevkov za socialno varnost, in

2. če stečajni dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo 
osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, tudi: višini prejemka, 
določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih 
določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne 
socialne pomoči.

(4) Za omejitev zneska prejemkov, ki spadajo v stečajno 
maso v postopku osebnega stečaja, se smiselno uporabljata 
tudi drugi in tretji odstavek 102. člena ZIZ.

389.a člen
(pogoji za poslovanje stečajnega dolžnika kot podjetnika  

ali zasebnika)
(1) Stečajni dolžnik lahko po začetku postopka osebnega 

stečaja začne poslovati kot podjetnik ali zasebnik, če sodišče 
dovoli poslovanje stečajnega dolžnika kot podjetnika ali za-
sebnika.

(2) Predlog iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
1. opis poslov, ki jih bo opravljal stečajni dolžnik kot pod-

jetnik ali zasebnik,
2. načrtovani poslovni izid in opis okoliščin, na podlagi 

katerih je mogoče preveriti, ali obstaja zadostna verjetnost, da 
stečajni dolžnik ne bo posloval z izgubo,

3. opis razlogov, zaradi katerih je dolžnik postal insol-
venten, in okoliščin v zvezi z njegovim prejšnjim poslovanjem, 
pomembnih za presojo ovire iz 2. točke šestega odstavka tega 
člena.

(3) Stečajni dolžnik lahko s predlogom iz prvega odstavka 
tega člena zahteva tudi, da se iz stečajne mase izvzamejo stro-
ji, oprema, zaloge materiala ali drugo premoženje stečajnega 
dolžnika, razen nepremičnin, ki je potrebno pri poslovanju. V 
takem primeru mora predlog vsebovati tudi:

1. določen opis tega premoženja,
2. mesečni znesek nadomestila za izvzem premoženja, ki 

se ga dolžnik zaveže plačevati v stečajno maso.
(4) Sodišče o dovoljenju za poslovanje stečajnega dolžni-

ka kot podjetnika ali zasebnika in o izvzemu premoženja odloči 
na podlagi mnenja upravitelja in upniškega odbora.

(5) Sodišče dovoli poslovanje stečajnega dolžnika kot 
podjetnika ali zasebnika:

1. če je hkrati ali prej izdalo sklep o začetku postopka 
odpusta obveznosti in

2. če je s stopnjo verjetnosti, ki presega 50 odstotkov, 
mogoče oceniti:

– da stečajni dolžnik ni namerno povzročil svoje insol-
ventnosti, in

– da ne bo posloval z izgubo.
(6) Sodišče dovoli izvzem premoženja, če je s stopnjo 

verjetnosti, ki presega 50 odstotkov, mogoče oceniti:
1. da bo stečajni dolžnik sposoben plačevati mesečni 

znesek nadomestila za izvzem premoženja in
2. da se ob upoštevanju mesečnega zneska nadomestila 

za izvzemom premoženja pogoji poplačila upnikov ne poslab-
šajo.

(7) Če sodišče dovoli izvzem premoženja, s sklepom, s 
katerim dovoli poslovanje stečajnega dolžnika kot podjetnika 
ali zasebnika, tudi:

1. odloči, katero premoženje se izvzame iz stečajne 
mase, in

2. naloži stečajnemu dolžniku obveznost plačevati meseč-
ni znesek nadomestila za izvzem tega premoženja.

(8) Če sodišče dovoli poslovanje stečajnega dolžnika kot 
podjetnika, se za vpis podjetnika v poslovni register ne upora-
blja zadnja alineja drugega odstavka 74. člena ZGD-1.
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389.b člen
(posebna pravila pri poslovanju stečajnega dolžnika  

kot podjetnika ali zasebnika)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če ste-

čajni dolžnik v skladu s 389.a členom tega zakona posluje kot 
podjetnik ali zasebnik.

(2) Iz stečajne mase je poleg premoženja iz drugega 
odstavka 389. člena tega zakona izvzeto tudi:

1. premoženje, za katero sodišče odloči, da se izvzame iz 
stečajne mase po šestem odstavku 389.a člena tega zakona,

2. premoženje, ustvarjeno pri poslovanju stečajnega dol-
žnika kot podjetnika ali zasebnika.

(3) Če stečajni dolžnik kot podjetnik ali zasebnik v izkazu 
poslovnega izida, ki je sestavni del letnega poročila za posa-
mezno poslovno leto, izkazuje čisti dobiček po obdavčenju, 
mora do konca aprila naslednjega leta v dobro fiduciarnega 
denarnega računa upravitelja nakazati denarno dobroimetje 
v višini, ki je enaka znesku čistega dobička po obdavčenju, 
zmanjšanem za znesek iz tretjega odstavka 389. člena tega 
zakona, pomnožen s številom mesecev, za obdobje, na katero 
se nanaša letno poročilo.

(4) Terjatev za plačilo zneska iz tretjega odstavka tega 
člena spada v stečajno maso in velja, da nastane ob koncu po-
slovnega leta, za katero je izkazan čisti dobiček po obdavčenju.

(5) Dolžnik v breme premoženja iz drugega odstavka tega 
člena ne sme poravnavati svojih obveznosti, ki so nastale do 
začetka postopka osebnega stečaja.

(6) Stečajni dolžnik mora pridobiti soglasje upravitelja za 
vsak:

1. najem posojila ali kredita,
2. poroštvo ali aval, ki ga da,
3. dovolitev ustanovitve ločitvene pravice na premoženju 

stečajnega dolžnika,
4. drug posel v zvezi s poslovanjem stečajnega dolžnika 

kot podjetnika ali zasebnika, če sodišče tako določi s sklepom, 
s katerim dovoli tako poslovanje, ali kasnejšim sklepom.

(7) Upravitelj mora nadzorovati poslovanje stečajnega 
dolžnika kot podjetnika ali zasebnika in izpolnjevanje njegovih 
obveznosti, določenih v 384., 386., 389.a, tem in 401. členu 
tega zakona.

(8) Stečajni dolžnik mora upravitelju dati vse informacije, 
potrebne za nadzor po sedmem odstavku tega člena, in mu 
omogočiti pregled njegovih poslovnih knjig in dokumentacije.

(9) Če upravitelj pri nadzoru po sedmem odstavku tega 
člena ugotovi, da obstaja razlog iz prvega odstavka 389.c čle-
na tega zakona, mora vložiti predlog, da se ustavi poslovanje 
stečajnega dolžnika kot podjetnika ali zasebnika.

389.c člen
(ustavitev poslovanja stečajnega dolžnika kot podjetnika  

ali zasebnika)
(1) Sodišče na predlog upravitelja, upnika ali upniškega 

odbora odloči, da se ustavi poslovanje stečajnega dolžnika kot 
podjetnika ali zasebnika:

1. če stečajni dolžnik kot podjetnik ali zasebnik v izkazu 
poslovnega izida, ki je sestavni del letnega poročila, izkazuje 
izgubo, razen če obstajajo okoliščine, na podlagi katerih je s 
stopnjo verjetnosti, ki presega 50 odstotkov, mogoče oceniti, 
da bo stečajni dolžnik v naslednjem obdobju posloval pozitivno,

2. če stečajni dolžnik krši svoje obveznosti iz 384. člena, 
386. člena, petega odstavka 389.b člena ali 401. člena tega 
zakona,

3. če stečajni dolžnik za več kot en mesece zamuja s pla-
čilom teh obveznosti, nastalih v zvezi z njegovim poslovanjem 
kot podjetnika ali zasebnika v postopku osebnega stečaja:

– plač delavcem ali davkov in prispevkov, ki jih mora 
izplačevalec obračunati hkrati z izplačili plač,

– prispevkov za obvezna socialna zavarovanja, v katera 
je vključen dolžnik na podlagi statusa podjetnika ali zasebnika,

– davkov na podlagi obračunov davka in odločb davčnega 
organa za obdobja po začetku stečajnega postopka ali

– obveznosti do drugih upnikov, s katerimi je vstopil v 
poslovno razmerje v zvezi s svojim poslovanjem kot podjetnika 
ali zasebnika v postopku osebnega stečaja,

4. če stečajni dolžnik za več kot en mesec zamuja s pla-
čilom mesečnega zneska nadomestila za izvzem premoženja 
iz 2. točke sedmega odstavka 389.a člena ali zneska iz tretjega 
odstavka 389.b člena tega zakona,

5. če je stečajni dolžnik namerno povzročil svojo insol-
ventnost.

(2) Za postopek s predlogom iz prvega odstavka tega čle-
na se smiselno uporabljajo drugi do šesti odstavek 405. člena 
tega zakona.

(3) Če sodišče odloči, da se poslovanje stečajnega dol-
žnika kot podjetnika ali zasebnika ustavi:

1. se v stečajno maso vključi premoženje stečajnega dol-
žnika, ki je bilo izvzeto iz stečajne mase po drugem odstavku 
389.b člena tega zakona, in

2. se morebitne neplačane obveznosti iz tega poslovanja 
plačajo kot strošek stečajnega postopka.

(4) Sodišče mora agencijo obvestiti o pravnomočnosti 
sklepa o ustavitvi poslovanja stečajnega dolžnika kot podje-
tnika ali zasebnika v treh delovnih dneh po dnevu, ko ta sklep 
postane pravnomočen.

(5) Agencija na podlagi obvestila iz četrtega odstavka 
tega člena podjetnika ali zasebnika po uradni dolžnosti izbriše 
iz registra.

389.d člen
(posebna pravila o odpustu obveznosti pri poslovanju 

stečajnega dolžnika kot podjetnika ali zasebnika)
(1) Če sodišče ustavi poslovanje stečajnega dolžnika kot 

podjetnika ali zasebnika zaradi razloga iz 2. ali 5. točke prve-
ga odstavka 389.c člena tega zakona, hkrati ustavi postopek 
odpusta obveznosti in zavrne predlog za odpust obveznosti.

(2) Če sodišče izda sklep o odpustu obveznosti:
1. obveznost plačevati mesečni znesek nadomestila za 

izvzem premoženja iz 2. točke sedmega odstavka 389.a člena 
tega zakona preneha, tako da za mesec, v katerem je sklep o 
odpustu obveznosti postal pravnomočen, ne obstaja več,

2. obveznost iz tretjega odstavka 389.b člena tega zakona 
preneha, tako da za poslovno leto, v katerem je sklep o odpustu 
obveznosti postal pravnomočen, ne obstaja več.

390. člen
(posebna pravila za prednostne terjatve)

(1) Iz stečajne mase se v postopku osebnega stečaja kot 
prednostne terjatve poleg terjatev iz prvega in drugega odstav-
ka 21. člena tega zakona plačajo tudi terjatve do stečajnega 
dolžnika na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo, 
nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja 
ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno 
preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

(2) Za izterjavo ali zavarovanje terjatve iz prvega odstavka 
tega člena se ne uporabljajo 131., 132., 280. in 281. člen tega 
zakona.

391. člen
(posebna pravila o izpodbojnosti pravnih dejanj dolžnika)

(1) Obdobje izpodbojnosti iz 269. člena tega zakona je v 
postopku osebnega stečaja zadnja tri leta pred uvedbo postop-
ka osebnega stečaja za:

1. pravne posle in druga pravna dejanja, ki jih je stečajni 
dolžnik sklenil ali izvedel v dobro osebe, ki ima v razmerju do 
njega položaj ožje povezane osebe, in

2. pravna dejanja iz drugega odstavka 271. člena tega 
zakona.

(2) Pravna dejanja iz 1. točke prvega odstavka tega člena 
so izpodbojna ne glede na to, ali je izpolnjen pogoj iz 2. točke 
prvega odstavka 271. člena tega zakona.
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392. člen
(posebna pravila o uveljavitvi terjatev do dolžnika)

(1) Za preizkus terjatev, ki so bile prijavljene po poteku 
roka za prijavo terjatve iz drugega, tretjega ali četrtega odstav-
ka 59. člena tega zakona, se smiselno uporablja 71. člen tega 
zakona tako, da mora upravitelj v enem mesecu po poteku 
naslednjih obdobij izdelati:

1. prvi dodatni osnovni seznam glede terjatev, prijavljenih 
v obdobju od poteka roka za prijavo terjatev iz drugega od-
stavka 59. člena tega zakona do konca prvega koledarskega 
polletja po poteku tega roka,

2. naslednje dodatne osnovne sezname glede terjatev, 
prijavljenih v vsakem naslednjem koledarskem polletju.

(2) Ne glede na 358. člen tega zakona se pri razdelitvi 
splošne razdelitvene mase upoštevajo tudi terjatve iz prvega 
odstavka tega člena, če so do izdelave načrta prve ali poznejše 
razdelitve priznane.

(3) Če terjatev iz prvega odstavka tega člena ob prejšnjih 
razdelitvah ni bila upoštevana, se v poznejšem načrtu razde-
litve iz drugega odstavka tega člena upošteva tako, da se iz 
razdelitvene mase, katere razdelitev je predmet tega načrta, 
prednostno plača do deleža, do katerega so bile plačane druge 
terjatve na podlagi prejšnjih načrtov razdelitve.

393. člen
(izterjava stalnih prejemkov stečajnega dolžnika)

(1) Če stečajni dolžnik prejema plačo, pokojnino, nado-
mestilo plače, prejemke iz naslova začasne brezposelnosti ali 
druge stalne prejemke, ki spadajo v stečajno maso, sodišče s 
sklepom o začetku postopka osebnega stečaja ali posebnim 
sklepom (v nadaljnjem besedilu: sklep o izterjavi stalnih pre-
jemkov):

1. ugotovi, da ti prejemki, zmanjšani za znesek iz tretjega 
ali četrtega odstavka 389. člena tega zakona in za morebitni 
znesek, zarubljen s sklepom o izvršbi za izterjavo terjatve iz 
prvega odstavka 390. člena tega zakona, spadajo v stečajno 
maso,

2. naloži izplačevalcu, da mora po prejemu sklepa te 
prejemke, zmanjšane za zneske iz 1. točke tega odstavka, 
namesto stečajnemu dolžniku plačevati v dobro fiduciarnega 
denarnega računa upravitelja.

(2) Za izterjavo stalnih prejemkov iz prvega odstavka tega 
člena se smiselno uporabljajo prvi in drugi odstavek ter prvi 
stavek tretjega odstavka 133. člena ZIZ.

(3) Če izplačevalec stalnih prejemkov ne ravna po sklepu 
o izterjavi stalnih prejemkov, mu sodišče naloži, da v dobro 
fiduciarnega denarnega računa upravitelja plača vse zneske, 
ki jih ni odtegnil in izplačal po tem sklepu.

(4) Pravnomočni sklep iz tretjega odstavka tega člena je 
izvršilni naslov proti izplačevalcu stalnih prejemkov.

(5) Upravitelj mora nadzorovati, ali izplačevalec prejem-
kov ravna po sklepu o izterjavi, in sodišče nemudoma obvestiti 
o vsaki njegovi kršitvi.

394. člen
(zaseg denarnega dobroimetja na dolžnikovih  

denarnih računih)
(1) Če ima stečajni dolžnik odprt denarni račun, sodišče 

s sklepom o začetku postopka osebnega stečaja ali posebnim 
sklepom (v nadaljnjem besedilu: sklep o zasegu denarnega 
dobroimetja):

1. ugotovi, da denarno dobroimetje na računu, zmanjšano 
za znesek iz tretjega ali četrtega odstavka 389. člena tega za-
kona in za morebitni znesek, zarubljen s sklepom o izvršbi za 
izterjavo terjatve iz prvega odstavka 390. člena tega zakona, 
spada v stečajno maso,

2. naloži izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi ta račun, 
da mora:

– v treh delovnih dneh po prejemu sklepa denarno do-
broimetje na računu, zmanjšano za zneske iz 1. točke tega 

odstavka, prenesti v dobro fiduciarnega denarnega računa 
upravitelja in

– naslednji delovni dan po prispetju novih plačil v dobro 
tega računa denarno dobroimetje, ki nastane na podlagi tega 
plačila, zmanjšano za zneske iz 1. točke tega odstavka, prene-
sti v dobro fiduciarnega denarnega računa upravitelja.

(2) Za zaseg denarnega dobroimetja se smiselno upo-
rabljajo tretji do peti odstavek 393. člena tega zakona in tretji 
odstavek 147. člena ZIZ.

395. člen
(posebna pravila o prodaji premoženja)

(1) Za prodajo premičnih stvari, ki spadajo v stečajno 
maso, razen umetniških predmetov in drugih dragocenosti, 
se v postopku osebnega stečaja ne uporablja drugi odstavek 
327. člen tega zakona in lahko vrednost tega premoženja oceni 
upravitelj.

(2) Če se v postopku osebnega stečaja prodaja stanova-
nje ali družinska stanovanjska hiša, v kateri stanuje dolžnik kot 
lastnik, sodišče s sklepom o prodaji naloži dolžniku, da v treh 
mesecih po prejemu sklepa izprazni stanovanje ali stanovanj-
sko hišo in jo izroči upravitelju.

(3) Pravnomočni sklep iz drugega odstavka tega člena je 
izvršilni naslov za izpraznitev in izročitev stanovanja ali stano-
vanjske hiše proti dolžniku in drugim osebam, ki uporabljajo to 
stanovanje ali stanovanjsko hišo skupaj z dolžnikom ali ki jim 
je dolžnik drugače omogočil tako uporabo.

(4) Izvršilna dejanja iz 221. člena ZIZ na podlagi prav-
nomočnega sklepa iz tretjega odstavka tega člena namesto 
izvršitelja opravi upravitelj.

396. člen
(sklep o končanju postopka osebnega stečaja)

(1) S sklepom o končanju postopka osebnega stečaja 
sodišče poleg odločitev iz prvega odstavka 376. člena tega 
zakona tudi:

1. odloči, katere terjatve upnikov, ki so bile prijavljene v 
postopku osebnega stečaja, so priznane, in o znesku teh ter-
jatev, ki v postopku osebnega stečaja ni bil plačan,

2. naloži stečajnemu dolžniku, da plača neplačani del 
terjatev iz 1. točke tega odstavka.

(2) V izreku sklepa o končanju postopka osebnega ste-
čaja sodišče svoje odločitve iz prvega odstavka tega člena 
oblikuje tako, da navede seznam neplačanih priznanih terjatev, 
ki ga mora sodišču predložiti upravitelj hkrati s svojim končnim 
poročilom in je sestavni del izreka tega sklepa.

(3) Za seznam neplačanih priznanih terjatev iz drugega 
odstavka tega člena se smiselno uporablja 1. točka tretjega 
odstavka in 1. točka četrtega odstavka 211. člena tega zakona.

(4) Pravnomočni sklep o končanju postopka osebnega ste-
čaja je izvršilni naslov za izterjavo neplačanih priznanih terjatev.

Pododdelek 5.11.2: Odpust obveznosti stečajnega dolžnika

397. člen
(uporaba pododdelka 5.11.2)

(1) Pododdelek 5.11.2 tega zakona se uporablja v po-
stopku osebnega stečaja, če dolžnik vloži predlog za odpust 
obveznosti iz 398. člena tega zakona.

(2) Postopek za odpust obveznosti se izvede znotraj po-
stopka osebnega stečaja.

398. člen
(predlog za odpust obveznosti)

(1) Stečajni dolžnik lahko do izdaje sklepa o končanju po-
stopka osebnega stečaja vloži predlog za odpust svojih obve-
znosti, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, v 
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delu, v katerem v tem postopku ne bodo plačane (v nadaljnjem 
besedilu: predlog za odpust obveznosti).

(2) Stečajni dolžnik mora predlogu za odpust obvezno-
sti priložiti izjavo, da ni ovir za odpust njegovih obveznosti 
iz 399. člena tega zakona.

(3) V predlogu za odpust obveznosti mora dolžnik opi-
sati okoliščine, ki so podlaga za določitev preizkusnega 
obdobja po četrtem odstavku 400. člena tega zakona, in mu 
priložiti dokaze o obstoju teh okoliščin.

399. člen
(ovire za odpust obveznosti)

Odpust obveznosti ni dovoljen:
1. če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za 

kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni 
izbrisano,

2. če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo 
postopka osebnega stečaja dal neresnične, nepravilne ali 
nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobira-
nje davkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ dodatno 
ali naknadno odmeril davek v znesku najmanj 4.000 evrov,

3. če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti 
že odpuščene in od pravnomočnosti sklepa o odpustu teh 
obveznosti še ni preteklo deset let,

4. če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uved-
bo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so 
nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali 
če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za 
neznatno plačilo ali če lahko glede na njegov premoženjski 
položaj v celoti izpolni svoje obveznosti.

400. člen
(začetek postopka odpusta obveznosti)

(1) Če dolžnik vloži predlog za odpust obveznosti v 
skladu s 398. členom tega zakona, mora sodišče zahtevati 
podatke za stečajnega dolžnika iz kazenske evidence in 
evidence iz 413. člena tega zakona.

(2) Če sodišče na podlagi podatkov evidenc iz prvega 
odstavka tega člena ugotovi, da obstaja ovira za odpust iz 
1. ali 3. točke 399. člena tega zakona, predlog za odpust 
obveznosti zavrne.

(3) Če sodišče na podlagi podatkov evidenc iz prvega 
odstavka tega člena ugotovi, da ne obstaja ovira za odpust iz 
1. ali 3. točke 399. člena tega zakona, izda sklep, s katerim 
začne postopek odpusta obveznosti (v nadaljnjem besedilu: 
sklep o začetku postopka odpusta obveznosti), ne da bi 
presojalo, ali obstajajo ovire za odpust obveznosti iz 2. ali 
4. točke 399. člena tega zakona.

(4) S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti 
sodišče določi preizkusno obdobje ob upoštevanju starosti 
stečajnega dolžnika, njegovih družinskih razmer, njegovega 
zdravstvenega in drugih osebnih stanj ter razlogov za nje-
govo insolventnost.

(5) Preizkusno obdobje ne sme biti krajše od dveh 
let in ne daljše od petih let od začetka postopka odpusta 
obveznosti.

(6) O začetku postopka odpusta obveznosti se upniki 
obvestijo z oklicem.

(7) Oklic o začetku postopka odpusta obveznosti mora 
vsebovati:

1. podatke o sodišču, ki vodi postopek, in opravilni 
številki, pod katero se postopek vodi,

2. identifikacijske podatke o stečajnem dolžniku,
3. odločitev sodišča o začetku postopka odpusta obve-

znosti in o določitvi preizkusnega obdobja ter
4. poziv upnikom, naj v šestih mesecih po objavi oklica 

vložijo ugovor proti odpustu obveznosti, če menijo, da obsta-
jajo ovire za odpust obveznosti iz 399. člena tega zakona.

401. člen
(dodatne obveznosti stečajnega dolžnika  

med preizkusnim obdobjem)
(1) Stečajni dolžnik mora med preizkusnim obdobjem 

poleg obveznosti, določenih v 384. in 386. členu tega zakona, 
izpolnjevati tudi naslednje obveznosti:

1. če je zaposlen: mora izpolnjevati svoje obveznosti 
do delodajalca po pogodbi o zaposlitvi in druge obveznosti iz 
delovnega razmerja,

2. če ni zaposlen in je sposoben za delo:
– si mora prizadevati, da najde zaposlitev,
– ne sme odkloniti nobene ponujene redne ali občasne 

zaposlitve ali drugega dela, razen če ponujene zaposlitve ali 
dela ni sposoben opravljati, in

– upravitelju mora mesečno poročati o dejanjih, ki jih je 
opravil, da bi našel zaposlitev.

(2) Sodišče lahko ob upoštevanju okoliščin iz četrtega 
odstavka 400. člena tega zakona s sklepom o začetku postop-
ka odpusta obveznosti ali kasnejšim sklepom dolžniku naloži 
določena ravnanja, potrebna za izpolnitev obveznosti iz prvega 
odstavka tega člena.

402. člen
(dodatne naloge in pristojnosti upravitelja  

med preizkusnim obdobjem)
(1) Upravitelj mora na podlagi podatkov, ki so mu dosto-

pni, preveriti, ali obstaja ovira za odpust obveznosti iz 2. ali 
4. točke 399. člena tega zakona.

(2) Upravitelj opravlja nadzor nad izpolnjevanjem obve-
znosti dolžnika iz 401. člena tega zakona.

(3) Če upravitelj po prvem ali drugem odstavku tega člena 
ugotovi, da obstaja razlog iz 403. člena tega zakona, mora 
vložiti ugovor proti odpustu obveznosti.

403. člen
(razlogi za ugovor proti odpustu obveznosti)

(1) Vsak upnik ali upravitelj lahko vloži ugovor, da ni pogo-
jev za odpust obveznosti (v nadaljnjem besedilu: ugovor proti 
odpustu obveznosti):

1. če obstaja ovira za odpust obveznosti iz 399. člena 
tega zakona ali

2. če dolžnik krši svoje obveznosti iz 384., 386. ali 
401. člena tega zakona.

(2) Upnik lahko z ugovorom uveljavlja tudi, da je preizku-
sno obdobje prekratko.

404. člen
(roki za ugovor proti odpustu obveznosti)

Ugovor proti odpustu obveznosti je treba vložiti:
1. če se z njim uveljavlja razlog iz 1. točke prvega od-

stavka ali iz drugega odstavka 403. člena tega zakona: v 
šestih mesecih po objavi oklica o začetku postopka za odpust 
obveznosti,

2. če se z njim uveljavlja razlog iz 2. točke prvega odstav-
ka 403. člena tega zakona: do poteka preizkusnega obdobja.

405. člen
(postopek ugovora proti odpustu obveznosti)

(1) Če je ugovor proti odpustu obveznosti vložen po pote-
ku roka iz 404. člena tega zakona, ga sodišče zavrže.

(2) Če je ugovor proti odpustu obveznosti vložen pravo-
časno, mora sodišče v treh delovnih dneh po prejemu ugovora:

1. razpisati narok za obravnavo ugovora proti odpustu 
obveznosti na dan, ki ni prej kot 15 dni po objavi oklica o naroku 
in ne pozneje kot en mesec po prejemu ugovora,

2. ugovor s prilogami, poziv, da se izreče o ugovoru, ter 
vabilo za narok vročiti:

– stečajnemu dolžniku in
– upravitelju, če ni vlagatelj ugovora,
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3. objaviti oklic o naroku in vabilo za narok vročiti tudi 
vlagatelju ugovora.

(3) Če se vlagatelj ugovora proti odpustu obveznosti ne 
udeleži naroka za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti, 
velja, da je umaknil ugovor proti odpustu obveznosti.

(4) Če se dolžnik ne udeleži naroka za obravnavo ugo-
vora proti odpustu obveznosti, sodišče opravi narok v njegovi 
odsotnosti.

(5) Na naroku za obravnavo ugovora proti odpustu ob-
veznosti sodišče izvede dokaze o razlogu, ki se uveljavlja z 
ugovorom, in odloči o ugovoru na podlagi izida dokazovanja.

(6) Sodišče mora izdati sklep, s katerim odloči o ugovoru 
proti odpustu obveznosti, v 15 dneh po koncu naroka za obrav-
navo tega ugovora.

406. člen
(odločanje o ugovoru proti odpustu obveznosti)

(1) Če sodišče presodi, da obstaja razlog, ki se uveljavlja 
z ugovorom:

1. če se uveljavlja razlog iz prvega odstavka 403. člena 
tega zakona: ustavi postopek odpusta obveznosti in zavrne 
predlog za odpust obveznosti,

2. če se uveljavlja razlog iz drugega odstavka 403. člena 
tega zakona: ustrezno podaljša preizkusno obdobje.

(2) Če sodišče presodi, da razlog, ki se uveljavlja z ugo-
vorom, ne obstaja, ugovor zavrne.

(3) Proti sklepu o ugovoru proti odpustu obveznosti se 
lahko pritožita stečajni dolžnik in vlagatelj ugovora, o katerem 
je odločeno s tem sklepom.

407. člen
(sklep o odpustu obveznosti)

(1) Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep, 
da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti (v nadaljnjem 
besedilu: sklep o odpustu obveznosti):

1. če ugovor proti odpustu obveznosti ni bil vložen ali
2. če je bil ugovor proti odpustu obveznosti pravnomočno 

zavržen ali zavrnjen.
(2) Sodišče mora sklep o odpustu obveznosti izdati in 

objaviti v osmih dneh.
(3) Rok iz drugega odstavka tega člena teče:
1. v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena: od 

poteka preizkusnega obdobja,
2. v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena:
– če pritožba proti sklepu o zavrženju ali zavrnitvi ugovora 

proti vodenju postopka ni bila vložena in rok za pritožbo poteče 
po poteku preizkusnega obdobja: od poteka roka za pritožbo,

– če je bila vložena pritožba sklepu o zavrženju ali zavr-
nitvi ugovora proti vodenju postopka in sodišče prejme sklep, 
s katerim je sodišče druge stopnje odločilo o pritožbi po poteku 
preizkusnega obdobja: od dne, ko sodišče prejme ta sklep,

– v drugih primerih: od poteka preizkusnega obdobja.

408. člen
(terjatve, za katere učinkuje odpust obveznosti)

(1) Odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov 
do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega ste-
čaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku 
osebnega stečaja, če ni v drugem odstavku tega člena drugače 
določeno.

(2) Odpust obveznosti ne učinkuje za prednostno terjatev 
iz prvega odstavka 21. člena in prvega odstavka 390. člena 
tega zakona in tudi ne za terjatev iz naslova:

1. denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, prido-
bljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,

2. v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premo-
ženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma po-
vrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,

3. globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s 
prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku, in

4. odvzema premoženja nezakonitega izvora.

409. člen
(pravni učinki odpusta obveznosti)

(1) S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti pre-
neha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, za 
katero po 408. členu tega zakona učinkuje odpust obveznosti, 
v delu, v katerem ta do pravnomočnosti sklepa ni bila plačana, 
če ni v 410. členu tega zakona drugače določeno.

(2) Če dolžnik prostovoljno plača neplačani del terjatve iz 
prvega odstavka tega člena, nima pravice zahtevati vračila po 
pravilih o neupravičeni pridobitvi.

410. člen
(končanje postopka osebnega stečaja  

po odpustu obveznosti)
(1) Pravnomočni sklep o odpustu obveznosti ni ovira:
1. za unovčenje premoženja stečajnega dolžnika, ki spa-

da v stečajno maso, in razdelitev upnikom, če ni v drugem 
odstavku tega člena drugače določeno, in

2. za uveljavitev zahtevkov na podlagi izpodbijanja prav-
nih dejanj stečajnega dolžnika.

(2) Premoženje iz prvega odstavka 389. člena tega zako-
na, ki ga dolžnik pridobi po pravnomočnosti sklepa o odpustu 
obveznosti, ne spada več v stečajno maso v postopku osebne-
ga stečaja, v katerem je bil izdan ta sklep.

(3) Sodišče mora v treh delovnih dneh s sklepom ustaviti 
nadaljnjo izterjavo stalnih prejemkov iz 393. člena in zaseg 
denarnega dobroimetja iz 394. člena tega zakona ter o tem 
obvestiti izplačevalca stalnih prejemkov ali izvajalca, ki vodi 
dolžnikov denarni račun.

(4) Rok iz tretjega odstavka tega člena teče:
1. če pritožba proti sklepu o odpustu obveznosti ni bila 

vložena: od poteka roka za pritožbo,
2. v drugih primerih: od dne, ko sodišče prejme sklep, s 

katerim je sodišče druge stopnje odločilo o pritožbi.
(5) Za sklep o končanju postopka osebnega stečaja, v ka-

terem je bil izdan sklep o odpustu obveznosti, se ne uporablja 
396. člen tega zakona.

411. člen
(izpodbijanje odpusta obveznosti)

(1) Vsak upnik, za terjatev katerega učinkuje pravnomočni 
sklep o odpustu obveznosti, lahko od sodišča zahteva, da raz-
veljavi odpust obveznosti, o katerem je odločilo s tem sklepom, 
če je dolžnik s prikrivanjem ali lažnim prikazovanjem podatkov 
o svojem premoženjskem položaju ali z drugačno prevaro do-
segel izdajo sklepa o odpustu obveznosti.

(2) Tožbo iz prvega odstavka tega člena je treba vložiti 
v dveh letih po pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti.

412. člen
(odločanje o razveljavitvi odpusta obveznosti)

(1) Za odločanje o tožbi iz 411. člena tega zakona je pri-
stojno sodišče, ki je izdalo sklep o odpustu obveznosti.

(2) Če sodišče razveljavi odpust obveznosti, s pravnomoč-
nostjo sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti prenehajo pravni 
učinki iz 409. člena in drugega odstavka 410. člena tega zakona.

413. člen
(evidenca sklepov o odpustu obveznosti)

(1) Evidenco sklepov o odpustu obveznosti vodi ministr-
stvo, pristojno za pravosodje.

(2) Evidenca mora za vsak sklep o odpustu obveznosti 
vsebovati:

1. identifikacijske podatke o dolžniku,
2. opravilno številko in datum izdaje sklepa o odpustu 

obveznosti ter sodišče, ki je izdalo sklep,
3. datum pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti,
4. podatke o razveljavitvi odpusta obveznosti po 

412. členu tega zakona.



Stran 1308 / Št. 13 / 17. 2. 2014 Uradni list Republike Slovenije

(3) Sodišča morajo ministrstvo, pristojno za pravosodje, 
v treh delovnih dneh obvestiti o podatkih iz drugega odstavka 
tega člena.

(4) Rok iz tretjega odstavka tega člena teče:
1. glede podatkov iz 1. do 3. točke drugega odstavka 

tega člena:
– če pritožba proti sklepu o odpustu obveznosti ni bila 

vložena: od poteka roka za pritožbo,
– v drugih primerih: od dne, ko sodišče prejme odločbo 

sodišča druge stopnje o pritožbi,
2. glede podatkov iz 4. točke drugega odstavka tega 

člena: od pravnomočnosti sklepa o razveljavitvi odpusta ob-
veznosti.

(5) Minister, pristojen za pravosodje, predpiše podrob-
nejša pravila o:

1. vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti,
2. vsebini in načinu pošiljanja obvestil iz tretjega odstavka 

tega člena in
3. vsebini ter načinu posredovanja zahteve in podatkov po 

prvem odstavku 400. člena tega zakona iz evidence sklepov o 
odpustu obveznosti.

Oddelek 5.12: Postopek stečaja zapuščine

414. člen
(zapuščina kot stečajni dolžnik)

(1) Postopek stečaja zapuščine je dovoljeno voditi nad 
zapuščino po vsaki umrli fizični osebi (v nadaljnjem besedilu: 
zapustnik).

(2) Sodišče v Republiki Sloveniji je pristojno za vodenje 
postopka stečaja zapuščine:

1. če je imel zapustnik ob smrti stalno ali začasno prebi-
vališče v Republiki Sloveniji ali

2. če zapustnik ob smrti ni imel niti stalnega niti zača-
snega prebivališča v Republiki Sloveniji, če je premoženje, ki 
spada v zapuščino, v Republiki Sloveniji.

415. člen
(namen postopka stečaja zapuščine)

Postopek stečaja zapuščine se vodi, da bi vsi upniki iz 
stečajne mase prejeli plačilo svojih navadnih terjatev do zapu-
stnika hkrati in v enakih deležih.

416. člen
(uporaba pravil o stečajnem postopku nad pravno osebo  

in o postopku osebnega stečaja)
(1) Če ni v oddelku 5.12 tega zakona drugače določeno, 

se za postopek stečaja zapuščine smiselno uporabljajo pravila, 
določena v oddelkih 5.1 do 5.10 tega zakona.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za postopek 
stečaja zapuščine ne uporabljajo:

1. 133., 134. in 229. člen,
2. drugi in tretji odstavek 223. člena, 1. in 3. točka dru-

gega odstavka 224. člena, drugi odstavek 227. člena, 2. točka 
231. člena,

3. 259., 260. in 262. do 268. člen,
4. 285. do 289. člen,
5. 290. do 293. člen,
6. peti odstavek 296. člena, peti odstavek 298. člena, 

četrti odstavek 300. člena, sedmi odstavek 301. člena, četrti 
odstavek 305. člena, tretji odstavek 306. člena, tretji odstavek 
310. člena, tretji odstavek 311. člena,

7. 316. do 319. člen,
8. 348. do 352. člen in
9. 377. člen tega zakona.
(3) Če ni v oddelku 5.12 tega zakona drugače določeno, 

se za postopek stečaja zapuščine smiselno uporabljajo tudi 
388., 390., 391. in 392. člen ter prvi odstavek 395. člena tega 
zakona.

(4) Pri smiselni uporabi pravil iz prvega in tretjega odstav-
ka tega člena se namesto pojma »stečajni dolžnik« uporablja:

1. pri uporabi 240. člena tega zakona in pravil v zvezi 
s procesnimi dejanji, ki jih je upravičen opravljati v postopku 
stečaja: pojem »dedič«,

2. v drugih primerih: pojem »zapustnik«.
(5) Za postopke proti dedičem za uveljavitev terjatve 

na podlagi njihove odgovornosti za zapustnikove dolgove po 
142. členu ZD se smiselno uporabljajo drugi do peti odstavek 
350. člena in 351. člen tega zakona.

417. člen
(stranke glavnega postopka stečaja zapuščine)

(1) Stranke glavnega postopka stečaja zapuščine so:
1. zapustnikov dedič oziroma dedinja (v nadaljnjem bese-

dilu: dedič), razen če se je odpovedala dediščini,
2. upnik, ki je v rokih, določenih s tem zakonom, opravil 

dejanja za uveljavitev terjatve v postopku stečaja zapuščine, in
3. upnik, ki je zamudil roke za izvedbo dejanj za uve-

ljavitev terjatve v postopku stečaja zapuščine, če je njegova 
terjatev priznana.

(2) Če je bila zapuščina prenesena na Republiko Slove-
nijo, je Republika Slovenija stranka glavnega postopka stečaja 
zapuščine in se zanjo smiselno uporabljajo pravila, ki se upo-
rabljajo za zapustnikove dediče.

417.a člen
(obvestitev Republike Slovenije o zapuščini brez dedičev)

(1) Preden zapuščinsko sodišče izda sklep po 219. členu 
ZD, obvesti Republiko Slovenijo o zapuščini brez dedičev.

(2) Obvestilo o zapuščini brez dedičev mora vsebovati:
1. podatke o zapustniku (osebno ime, datum rojstva, 

EMŠO, zadnje stalno in začasno prebivališče, datum smrti ali 
razglasitve za mrtvega),

2. opravilno številko zapuščinske zadeve,
3. podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-

stnikovih obveznostih,
4. opozorilo, da bo zapuščina brez dedičev prešla na 

Republiko Slovenijo, če ta v treh mesecih od prejema obvestila 
ne bo vložila zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dediča.

417.b člen
(zahteva za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine 

brez dedičev)
(1) Republika Slovenija lahko zahteva, da se zapuščina 

brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
če v treh mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev:

1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku, in
2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-

dičev.
(2) Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 

zapuščine brez dedičev mora Republika Slovenija priložiti potrdi-
lo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

417.c člen
(posebna pravila o postopku stečaja zapuščine brez dedičev)

(1) Predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev 
lahko vloži samo Republika Slovenija. Vložiti ga mora v roku iz 
prvega odstavka 417.b člena tega zakona.

(2) Če Republika Slovenije predlaga začetek stečaja za-
puščine brez dedičev, velja, da je bil zapustnik insolventen.

(3) Sklep, s katerim je sodišče odločilo o začetku stečaja 
zapuščine brez dedičev, sodišče posreduje zapuščinskemu so-
dišču, da prenese zapuščino v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev in odpravek sklepa vroči tudi upravitelju, imenovanem 
v postopku stečaja zapuščine brez dedičev.

(4) Če vrednost unovčene stečajne mase po tretjem od-
stavku 418. člena tega zakona presega znesek stroškov iz 
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prvega odstavka 233. člena tega zakona, ima Republika Slove-
nija pravico do vrnitve založenega zneska predujma po pravilih 
o plačilu stroškov stečajnega postopka.

417.d člen
(posledice začetka stečaja zapuščine brez dedičev)
Če je začet stečaj zapuščine brez dedičev:
1. ta zapuščina preide v stečajno maso, in velja da je ta 

posledica nastala z uvedbo dedovanja,
2. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 

obveznosti,
3. lahko novi zakoniti ali oporočni dediči svoje pravice do 

preostanka stečajne mase po poplačilu upnikov uveljavijo v 
postopku stečaja zapuščine brez dedičev.

418. člen
(posebna pravila o stečajni masi)

(1) V stečajno maso v postopku stečaja zapuščine poleg 
premoženja iz 2. točke drugega odstavka 224. člena tega 
zakona spadajo:

1. terjatve do dedičev na podlagi njihove odgovornosti za 
zapustnikove dolgove po 142. členu ZD in

2. premoženje, ki je bilo ločeno od dedičevega premože-
nja po 143. členu ZD.

(2) Upravitelj je upravičen za račun stečajne mase:
1. proti dedičem uveljaviti terjatve iz 1. točke prvega od-

stavka tega člena in
2. od dedičev ali skrbnika uveljaviti izročitev premoženja 

iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
(3) V stečajno maso v postopku stečaja zapuščine brez 

dedičev, začetem na podlagi 417.c člena tega zakona, spadajo:
1. vse stvari, katerih lastnik je bil zapustnik ob svoji smrti, 

in druge premoženjske pravice, katerih imetnik je bil zapustnik 
ob svoji smrti, in

2. vse premoženje, doseženo z:
– unovčenjem premoženja iz 1. točke tega odstavka,
– upravljanjem stečajne mase, in
– izpodbijanjem pravnih dejanj zapustnika.

6. poglavje: POSTOPEK PRISILNE LIKVIDACIJE

419. člen
(uporaba 6. poglavja)

6. poglavje tega zakona se uporablja za postopek likvi-
dacije pravne osebe, če zakon določa, da postopek likvidacije 
izvede sodišče (v nadaljnjem besedilu: prisilna likvidacija).

420. člen
(odločanje o začetku postopka prisilne likvidacije)

(1) Sodišče začne postopek prisilne likvidacije:
1. po uradni dolžnosti, če tako določa zakon, ali
2. na predlog osebe, za katero zakon določa, da je upra-

vičena predlagati začetek postopka prisilne likvidacije.
(2) Če zakon ne določa, kdo lahko predlaga začetek po-

stopka prisilne likvidacije, lahko predlog za začetek postopka 
prisilne likvidacije vloži:

1. sodišče ali drug državni ali nadzorni organ, ki je v skla-
du z zakonom odločil o prenehanju pravne osebe ali obstoju 
razloga za njeno prenehanje, ali

2. oseba, na zahtevo katere je sodišče ali drug državni 
ali nadzorni organ sprejel odločitev iz 1. točke tega odstavka.

421. člen
(uporaba pravil za prisilno likvidacijo)

Če ni v 6. poglavju tega zakona drugače določeno, se za 
prisilno likvidacije smiselno uporabljajo:

1. tretji odstavek 405. člena, 407., 412., 415. člen, prvi 
odstavek 416. člena, 417., 418., 419., 420. in 421. člen ZGD-1,

2. naslednje določbe tega zakona:
– prvi odstavek 51. člena, prvi odstavek 52. člena in 

53. člen,
– oddelka 3.6 in 3.7,
– 229. člen,
– oddelek 5.4,
– 241. do 243. člen,
– 315. in 316. člen,
– oddelek 5.8 tega zakona razen tretjega odstavka 

330. člena, tretjega in četrtega odstavka 342. člena, 345. člena 
ter pravil o mnenju ali soglasju upniškega odbora,

– pododdelek 5.9.2,
– oddelek 5.10 razen 378. in 379. člena.

422. člen
(stranke postopka prisilne likvidacije)

(1) Stranke postopka prisilne likvidacije so družbeniki 
pravne osebe, nad katero se vodi postopek.

(2) Upniki niso stranke postopka prisilne likvidacije in v 
tem postopku niso upravičeni opravljati procesnih dejanj.

(3) V postopku prisilne likvidacije se ne oblikuje upniški 
odbor.

423. člen
(posebna pravila, če je pravna oseba insolventna)

(1) Če je pravna oseba, nad katero je bil začet postopek 
prisilne likvidacije, insolventna, mora upravitelj v njenem imenu 
v 15 dneh po dnevu, ko to ugotovi ali bi to moral ugotoviti, če bi 
ravnal s profesionalno skrbnostjo, sodišču predlagati, da začne 
stečajni postopek.

(2) Na predlog upravitelja iz prvega odstavka tega člena 
sodišče ustavi postopek prisilne likvidacije in začne stečajni 
postopek, ne da bi presojalo, ali je pravna oseba insolventna.

7. poglavje: IZBRIS IZ SODNEGA REGISTRA  
BREZ LIKVIDACIJE

Oddelek 7.1: Splošne določbe

424. člen
(uporaba 7. poglavja)

(1) Če ni v drugem odstavku tega člena drugače določe-
no, se 7. poglavje tega zakona uporablja za pravno osebo, ki 
je subjekt vpisa v sodni register, razen če zakon za posamezno 
pravnoorganizacijsko obliko določa, da se ne more izbrisati iz 
sodnega registra brez likvidacije.

(2) 7. poglavje tega zakona se ne uporablja, če je bil nad 
pravno osebo začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilne 
likvidacije.

425. člen
(pristojnost sodišča)

Za odločanje v postopku izbrisa iz sodnega registra brez 
likvidacije (v nadaljnjem besedilu: postopek izbrisa) je pristojno 
sodišče, na območju katerega ima pravna oseba svoj sedež in 
ki je pristojno za odločanje o vpisih podatkov o tej pravni osebi 
v sodni register (v nadaljnjem besedilu: registrsko sodišče).

426. člen
(sestava registrskega sodišča)

(1) Sodniški pomočnik v postopku izbrisa iz sodnega 
registra odloča o:

1. izdaji sklepa o začetku postopka izbrisa na podlagi 
obvestila iz prvega odstavka 428. člena tega zakona,

2. izdaji sklepa o obstoju izbrisnega razloga, če proti 
sklepu o začetku postopka izbrisa iz 1. točke tega odstavka ni 
bil vložen ugovor, in

3. izbrisu pravne osebe iz sodnega registra po 440. členu 
tega zakona.
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(2) Sodnik posameznik v postopku izbrisa iz sodnega 
registra odloča o:

1. izdaji sklepa o začetku postopka izbrisa v drugih pri-
merih

2. izdaji sklepa o obstoju izbrisnega razloga v drugih 
primerih in

3. ugovoru proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

Oddelek 7.2: Izbrisni razlog

427. člen
(izbrisni razlog)

(1) Pravna oseba se izbriše iz sodnega registra brez 
likvidacije:

1. če je prenehala poslovati, nima premoženja in je izpol-
nila vse svoje obveznosti ali

2. če ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni 
register, ali

3. če obstajajo drugi pogoji, ki jih zakon določa kot razlog 
za izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije.

(2) Če pravna oseba ne dokaže drugače, velja, da ob-
staja:

1. razlog iz 1. točke prvega odstavka tega člena za izbris 
gospodarske družbe, če v dveh zaporednih poslovnih letih ni 
predložila svojega letnega poročila agenciji zaradi objave po 
prvem ali drugem odstavku 58. člena ZGD-1 ali podatkov iz le-
tnega poročila za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1,

2. razlog iz 2. točke prvega odstavka tega člena za izbris 
pravne osebe, ki je subjekt vpisa v sodni register, če je kot njen 
poslovni naslov v sodni register vpisan naslov:

– na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na 
tem naslovu neznana,

– na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki 
ji ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu, ali

– ki ne obstaja.
(3) Če zakon, ki ureja poslovanje pravne osebe, ki ni or-

ganizirana kot gospodarska družba, določa obveznost agenciji 
predložiti letna poročila ali ji pošiljati podatke iz letnih poročil 
za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1, se za izbris te 
pravne osebe iz sodnega registra smiselno uporabljajo pravila 
7. poglavja tega zakona, ki se uporabljajo za gospodarsko 
družbo iz 1. točke drugega odstavka tega člena.

(4) Pravila 7. poglavja tega zakona, ki se uporabljajo za 
gospodarsko družbo iz 1. točke drugega odstavka tega člena, 
se smiselno uporabljajo tudi za podružnico tujega podjetja, če 
v dveh zaporednih poslovnih letih ni predložila letnega poročila 
zaradi javne objave po 680. členu ZGD-1.

428. člen
(obveznost obveščanja o domnevi izbrisnega razloga)

(1) Agencija mora registrsko sodišče v dveh mesecih po 
poteku roka za predložitev letnega poročila iz prvega ali druge-
ga odstavka 58. člena ZGD-1 ali podatkov iz letnega poročila 
za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1 obvestiti o go-
spodarskih družbah, pri katerih obstajajo okoliščine iz 1. točke 
drugega odstavka 427. člena tega zakona.

(2) Če sodišče, državni organ ali oseba z javnimi poo-
blastili v postopku, ki ga vodi v skladu s svojimi pristojnostmi, 
ugotovi, da obstajajo okoliščine iz 2. točke drugega odstavka 
427. člena tega zakona, mora o tem obvestiti registrsko sodišče 
v enem mesecu po ugotovitvi teh okoliščin in obvestilu priložiti 
dokaze o teh okoliščinah.

Oddelek 7.3: Postopek izbrisa

429. člen
(uporaba pravil o postopku)

Za postopek izbrisa se uporabljajo pravila postopka vpisa 
v sodni register, določena v ZSReg, če ni v oddelku 7.3 tega 
zakona drugače določeno.

430. člen
(objave in vročitve)

(1) Sklepi, ki se izdajo v postopku izbrisa, se vročijo udele-
žencem postopka in objavijo po prvem odstavku 43. člena ZSReg.

(2) Če vročitve sklepa iz prvega odstavka tega člena 
pravni osebi, nad katero se vodi postopek izbrisa, ni mogoče 
opraviti na naslovu, ki je kot njen poslovni naslov vpisan v 
sodnem registru, vročitev velja za opravljeno, ko poteče osem 
dni od objave tega sklepa.

(3) Drugi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi 
za vročitev sklepa vlagatelju ugovora proti sklepu o začetku 
postopka izbrisa, če vročitve ni mogoče opraviti na naslovu, ki 
ga je navedel v ugovoru.

431. člen
(odločanje o začetku postopka izbrisa)

Sodišče odloči o začetku postopka izbrisa po uradni dol-
žnosti na podlagi obvestila iz 428. člena tega zakona ali na pre-
dlog upravičenega predlagatelja iz prvega odstavka 433. člena 
tega zakona.

432. člen
(udeleženci postopka izbrisa)

Udeleženci postopka izbrisa so:
1. pravna oseba, nad katero se vodi postopek izbrisa,
2. predlagatelj postopka izbrisa, če je sodišče začelo 

postopek izbrisa na predlog,
3. družbenik ali upnik pravne osebe, nad katero se vodi 

postopek izbrisa, če vloži ugovor proti sklepu o izbrisu, in
4. druga oseba, katere interes bi bil lahko z izbrisom prav-

ne osebe iz sodnega registra kršen, če priglasi svojo udeležbo 
v postopku.

433. člen
(upravičeni predlagatelj)

(1) Začetek postopka izbrisa lahko predlaga oseba, ki 
je lastnik objekta na naslovu, ki je v sodni register vpisan kot 
poslovni naslov pravne osebe.

(2) Upravičeni predlagatelj mora predlogu za izbris priložiti 
dokaz, da je lastnik objekta iz prvega odstavka tega člena.

(3) Začetka postopka izbrisa ne more predlagati niti druž-
benik niti upnik pravne osebe.

434. člen
(sklep o začetku postopka izbrisa)

(1) Registrsko sodišče izda sklep, s katerim začne posto-
pek izbrisa (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka 
izbrisa), če presodi, da obstaja izbrisni razlog.

(2) Sklep o začetku postopka izbrisa se vroči:
1. pravni osebi in
2. predlagatelju, na predlog katerega je sodišče izdalo 

sklep.
(3) Pravni osebi se hkrati s sklepom o začetku postopka 

izbrisa vročijo obvestilo iz 428. člena tega zakona ali predlog, 
na podlagi katerega je registrsko sodišče izdalo sklep o začetku 
postopka izbrisa, in listine, priložene temu obvestilu ali predlogu.

(4) Začetek postopka izbrisa se vpiše v sodni register.
(5) O vpisu začetka postopka izbrisa v sodni register od-

loči registrsko sodišče s sklepom o začetku postopka izbrisa.

435. člen
(razlogi za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa)

(1) Pravna oseba, nad katero je bil začet postopek izbrisa, 
njen družbenik ali upnik lahko vloži ugovor, da ni pogojev za 
vodenje postopka izbrisa (v nadaljnjem besedilu: ugovor proti 
sklepu o začetku postopka izbrisa):

1. če izbrisni razlog ne obstaja,
2. če je bil nad pravno osebo začet postopek zaradi insol-

ventnosti ali prisilne likvidacije ali
3. če je bil vložen predlog za začetek postopka zaradi 

insolventnosti ali prisilne likvidacije nad pravno osebo.
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(2) Če je bil postopek izbrisa začet na podlagi domneve 
izbrisnega razloga iz 2. točke drugega odstavka 427. člena 
tega zakona in je pravna oseba vložila ugovor proti sklepu o 
začetku postopka izbrisa, s katerim uveljavlja razlog iz 1. toč-
ke prvega odstavka tega člena, je ugovor dovoljen samo, če 
pravna oseba

1. bodisi verjetno izkaže, da posluje na poslovnem na-
slovu, vpisanem v sodni register in da je na tem naslovu 
upravičena poslovati bodisi kot lastnik nepremičnine na tem 
naslovu bodisi na podlagi najemne pogodbe ali drugega prav-
nega posla, s katerim ji je lastnik nepremičnine dovolil uporabo 
nepremičnine na tem naslovu,

2. bodisi hkrati z ugovorom vloži predlog za vpis spre-
membe poslovnega naslova v sodni register in poleg listin, ki 
so podlaga za vpis spremembe poslovnega naslova v sodni 
register, priloži tudi dokaz:

– da je lastnik objekta na novem poslovnem naslovu ali
– da ji je lastnik objekta na novem poslovnem naslovu 

dovolil poslovanje ali sprejemanje uradnih poštnih pošiljk na 
tem naslovu.

(3) Če se z ugovorom proti sklepu o začetku postopka 
izbrisa uveljavlja razlog iz 3. točke prvega odstavka tega člena, 
je ugovor dovoljen samo, če je bil do poteka roka za ugovor 
vložen predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti ali 
prisilne likvidacije.

(4) Ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa mora 
vsebovati opis dejstev, iz katerih izhaja, da obstaja razlog, ki se 
uveljavlja z ugovorom, in dokaze o teh dejstvih.

(5) Vlagatelj ugovora mora ugovoru proti sklepu o začetku 
postopka izbrisa priložiti morebitne listinske dokaze o dejstvih 
iz četrtega odstavka tega člena.

(6) Če ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa ne 
vsebuje opisa dejstev in dokazov iz petega odstavka tega člena 
ali če mu niso priloženi dokazi iz petega odstavka tega člena, 
se zanj ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč re-
gistrsko sodišče o ugovoru odloči na podlagi dejstev, navedenih 
v ugovoru, in dokazov, ki so mu priloženi.

436. člen
(rok za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa)

(1) Ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa je treba 
vložiti v dveh mesecih.

(2) Rok iz prvega odstavka tega člena teče:
1. če je vlagatelj ugovora pravna oseba, nad katero je bil 

začet postopek izbrisa: od vročitve sklepa o začetku postopka 
izbrisa,

2. v drugih primerih: od objave sklepa o začetku postopka 
izbrisa.

437. člen
(odločanje o ugovoru proti sklepu o začetku postopka izbrisa)

(1) Registrsko sodišče zavrže ugovor proti sklepu o za-
četku postopka izbrisa:

1. če je vložen po poteku roka iz 436. člena tega zakona,
2. če ga je vložila oseba, ki po prvem odstavku 435. člena 

tega zakona ni upravičena vložiti ugovora, ali
3. če ugovor po drugem, tretjem ali četrtem odstavku 

435. člena tega zakona ni dovoljen.
(2) Če se z dovoljenim ugovorom proti sklepu o začetku 

postopka izbrisa uveljavlja razlog iz 3. točke prvega odstavka 
435. člena tega zakona, registrsko sodišče prekine postopek 
izbrisa do pravnomočne odločitve o predlogu za začetek po-
stopka zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije.

438. člen
(sklep o ustavitvi postopka izbrisa)

(1) Registrsko sodišče izda sklep, s katerim ustavi posto-
pek izbrisa (v nadaljnjem besedilu: sklep o ustavitvi postopka 
izbrisa):

1. na podlagi dovoljenega ugovora proti sklepu o začetku 
postopka izbrisa, s katerim se uveljavlja razlog iz 3. točke pr-

vega odstavka 435. člena tega zakona: če je postopek zaradi 
insolventnosti začet,

2. v drugih primerih: če presodi, da je ugovor utemeljen in 
da izbrisni razlog ne obstaja.

(2) Proti sklepu o ustavitvi postopka izbrisa lahko predla-
gatelj postopka vloži pritožbo v osmih dneh po vročitvi sklepa.

(3) Na podlagi pravnomočnega sklepa o ustavitvi postop-
ka izbrisa registrsko sodišče po uradni dolžnosti odloči o izbrisu 
vpisa začetka postopka izbrisa iz sodnega registra.

439. člen
(sklep o obstoju izbrisnega razloga)

(1) Registrsko sodišče izda sklep, s katerim odloči, da 
obstaja izbrisni razlog (v nadaljnjem besedilu: sklep o obstoju 
izbrisnega razloga):

1. če v roku iz 436. člena tega zakona ugovor proti sklepu 
o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ali je bil zavržen po 
prvem odstavku 437. člena tega zakona,

2. na podlagi dovoljenega ugovora proti sklepu o začetku 
postopka izbrisa, s katerim se uveljavlja razlog iz 3. točke pr-
vega odstavka 435. člena tega zakona: če je predlog za zače-
tek postopka zaradi insolventnosti umaknjen ali pravnomočno 
zavržen ali zavrnjen,

3. v drugih primerih: če presodi, da ugovor ni utemeljen in 
da izbrisni razlog obstaja.

(2) Proti sklepu o obstoju izbrisnega razloga lahko udele-
ženec postopka vloži pritožbo v osmih dneh po vročitvi sklepa.

440. člen
(izbris pravne osebe iz sodnega registra)

Na podlagi pravnomočnega sklepa o obstoju izbrisnega 
razloga registrsko sodišče po uradni dolžnosti odloči o izbrisu 
pravne osebe iz sodnega registra.

Oddelek 7.4: Pravne posledice izbrisa

441. člen
(prenehanje pravne osebe)

Z izbrisom iz sodnega registra po 440. členu tega zakona 
pravna oseba preneha.

442. člen
(učinek izbrisa za pravice upnikov in delavcev)

(1) Izbris iz sodnega registra ne vpliva na pravico upnika 
izbrisane pravne osebe:

1. zahtevati plačilo njegove terjatve do te pravne osebe 
od osebno odgovornih družbenikov ali od drugih družbenikov 
na podlagi pravil o spregledu pravne osebnosti,

2. zahtevati povrnitev škode od članov poslovodstva ali 
organa nadzora izbrisane pravne osebe.

(2) Za odškodninski zahtevek iz 2. točke prvega odstavka 
tega člena se smiselno uporabljajo 42. in 43. člen ter prvi do 
četrti odstavek 44. člena tega zakona.

(3) Pri smiselni uporabi po drugem odstavku tega člena:
1. se v prvem odstavku 42. člena in prvem odstavku 

43. člena tega zakona namesto pojma »v stečajnem postop-
ku« uporablja pojem »zaradi izbrisa pravne osebe iz sodnega 
registra brez likvidacije«,

2. velja domneva vzročne zveze iz drugega odstavka 
42. člena tega zakona za celoten znesek terjatve.

(4) Če so v izbrisani pravni osebi ob njenem prenehanju 
po 441. členu tega zakona zaposleni delavci, jim z dnem pre-
nehanja pravne osebe preneha delovno razmerje.

(5) Delavci, ki jim preneha pravno razmerje po četrtem od-
stavku tega člena, imajo enake pravice kot delavci, ki jim prene-
ha delovno razmerje zaradi začetka stečajnega postopka nad 
pravno osebo, vključno s pravicami po zakonu, ki ureja Javni 
jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije.

(6) (prenehal veljati)
(7) (prenehal veljati)
(8) (prenehal veljati)
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(9) (prenehal veljati)
(10) (prenehal veljati)

443. člen
(najdeno premoženje izbrisane pravne osebe)

(1) Če se premoženje najde, potem ko te okoliščine ni 
več mogoče uveljavljati v postopku izbrisa, se nad njim opravi 
stečajni postopek (v nadaljnjem besedilu: stečajni postopek 
nad premoženjem izbrisane pravne osebe).

(2) Za stečajni postopek nad premoženjem izbrisane 
pravne osebe se smiselno uporabljajo pravila tega zakona 
o stečajnem postopku nad pravno osebo, če ni v tretjem ali 
četrtem odstavku tega člena drugače določeno.

(3) Predlog za začetek stečajnega postopka nad premo-
ženjem izbrisane pravne osebe lahko vloži:

1. upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do izbrisane 
pravne osebe,

2. oseba, ki je ob izbrisu pravne osebe:
– opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nad-

zora ali
– imela položaj družbenika.
(4) Predlog za začetek stečajnega postopka nad premo-

ženjem izbrisane pravne osebe mora vsebovati opis premo-
ženja iz prvega odstavka tega člena ter dejstev in dokazov, iz 
katerih izhaja, da je to premoženje pripadalo izbrisani pravni 
osebi.

(5) Če sodišče presodi, da je premoženje, ki je predmet 
predloga za začetek stečajnega postopka nad premoženjem 
izbrisane pravne osebe, pripadalo izbrisani pravni osebi, izda 
sklep o začetku stečajnega postopka nad tem premoženjem, 
ne da bi presojalo, ali je bila izbrisana pravna oseba ob izbrisu 
insolventna.

(6) Če je začet stečajni postopek nad premoženjem iz-
brisane pravne osebe, se za uveljavitev zahtevkov iz 1. točke 
prvega odstavka in iz šestega odstavka 442. člena tega zako-
na smiselno uporabljajo drugi do peti odstavek 350. člena in 
351. člen tega zakona.

(7) Če družbenik izbrisane pravne osebe odgovarja za 
njene obveznosti po 1. točki prvega odstavka ali po šestem 
odstavku 442. člena tega zakona:

1. pridobi s plačilom te obveznosti pravico v stečajnem 
postopku nad izbrisano pravno osebo zahtevati povrnitev tega, 
kar je plačal (v nadaljnjem besedilu: regresna terjatev družbe-
nika),

2. mora svojo regresno terjatev prijaviti v stečajnem po-
stopku nad premoženjem izbrisane pravne osebe v roku iz 
drugega odstavka 59. člena tega zakona, in sicer:

– če je do poteka tega roka obveznost izbrisane pravne 
osebe že plačal: kot nepogojno terjatev,

– v drugih primerih: kot pogojno terjatev,
3. se regresna terjatev plača ob razdelitvi stečajne mase 

kot podrejena terjatev drugega vrstnega reda iz razdelitvene 
mase, ki ostane po plačilu vseh prednostnih in navadnih ter-
jatev ter morebitnih podrejenih terjatev iz tretjega odstavka 
21. člena tega zakona.

444. člen
(postopki za uveljavitev pravic izbrisane pravne osebe)

(1) Če ob izbrisu pravne osebe iz sodnega registra po 
440. členu tega zakona teče sodni ali drug postopek, v katerem 
je izbrisana pravna oseba uveljavljala svojo terjatev ali drugo 
premoženjsko pravico, mora sodišče ali drug pristojni organ, ki 
vodi ta postopek, o tem obvestiti sodišče, ki bi bilo pristojno za 
stečajni postopek nad izbrisano pravno osebo.

(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora vklju-
čevati:

1. podatke o sodišču ali drugem organu, ki vodi postopek, 
ter o opravilni številki zadeve,

2. znesek terjatve ali vsebino in vrednost druge premo-
ženjske pravice, ki se uveljavlja v postopku.

(3) Sodišče, ki bi bilo pristojno za stečajni postopek nad 
izbrisano pravno osebo, mora v osmih dneh po prejemu ob-
vestila iz prvega odstavka tega člena, objaviti poziv, ki mora 
vključevati:

1. identifikacijske podatke o izbrisani pravni osebi,
2. podatke iz drugega odstavka tega člena,
3. poziv upnikom, da v enem mesecu po objavi poziva 

predlagajo začetek stečajnega postopka nad najdenim pre-
moženjem izbrisane pravne osebe, ki ga predstavlja terjatev 
ali druga premoženjska pravica, ki se uveljavlja v postopku, in

4. pouk o pravnih posledicah iz četrtega in petega odstav-
ka tega člena.

(4) Če nihče od upnikov v enem mesecu po objavi poziva 
iz tretjega odstavka tega člena ne predlaga začetka stečajnega 
postopka nad najdenim premoženjem izbrisane pravne osebe, 
sodišče, ki bi bilo pristojno za stečajni postopek nad izbrisano 
pravno osebo, o tem obvesti sodišče ali drug pristojni organ, ki 
vodi postopek iz prvega odstavka tega člena.

(5) Sodišče ali drug pristojni organ, ki vodi postopek iz 
prvega odstavka tega člena, na podlagi obvestila iz četrtega 
odstavka tega člena, zavrže tožbo ali predlog izbrisane pravne 
osebe in ustavi postopek.

444.a člen
(premoženje izbrisane pravne osebe, najdeno  

v izvršilnem postopku)
(1) Če se premoženje iz prvega odstavka 443. člena tega 

zakona najde v postopku izvršbe, ki se je začel nad izbrisano 
pravno osebo pred njenim izbrisom iz sodnega registra, izvr-
šilno sodišče prekine izvršilni postopek in upnika napoti, da v 
15 dneh po prejemu sklepa o napotitvi predlaga začetek stečaj-
nega postopka nad tem premoženjem izbrisane pravne osebe.

(2) Če upnik v roku iz prvega odstavka tega člena ne 
vloži predloga za začetek stečajnega postopka nad najdenim 
premoženjem izbrisane pravne osebe ali če je njegov predlog 
zavržen, izvršilno sodišče:

1. ustavi postopek izvršbe in razveljavi dejanja, opravljena 
v tem postopku, in

2. obvesti sodišče, ki bi bilo pristojno za stečajni postopek 
nad izbrisano pravno osebo, o premoženju izbrisane pravne 
osebe, najdenim v izvršilnem postopku.

(3) Obvestilo iz 2. točke drugega odstavka tega člena 
mora vključevati podatke o premoženju, najdenem v izvršilnem 
postopku.

(4) Sodišče, ki bi bilo pristojno za stečajni postopek nad 
izbrisano pravno osebo, mora v osmih dneh po prejemu obve-
stila iz 2. točke drugega odstavka tega člena objaviti poziv, ki 
mora vključevati:

1. identifikacijske podatke o izbrisani pravni osebi,
2. podatke o premoženju iz tretjega odstavka tega člena in
3. poziv upnikom, da v enem mesecu po objavi poziva 

predlagajo začetek stečajnega postopka nad najdenim premo-
ženjem izbrisane pravne osebe.

8. poglavje: POSTOPKI ZARADI INSOLVENTNOSTI  
Z MEDNARODNIM ELEMENTOM

Oddelek 8.1: Splošna pravila o postopkih zaradi 
insolventnosti z mednarodnim elementom

445. člen
(tuja država in država članica)

(1) Tuja država je vsaka druga država, razen Republike 
Slovenije.

(2) Država članica je država članica Evropske unije.

446. člen
(domači in tuji postopek zaradi insolventnosti)

(1) Domači postopek zaradi insolventnosti je postopek 
zaradi insolventnosti, ki ga vodi sodišče Republike Slovenije 
po 3. in 4. ali 5. poglavju tega zakona.
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(2) Tuji postopek zaradi insolventnosti je vsak sodni ali 
upravni postopek:

1. ki se vodi v tuji državi za skupni račun vseh upnikov 
dolžnika zaradi finančnega prestrukturiranja ali likvidacije dol-
žnika in

2. v katerem nad unovčenjem premoženja in vodenjem 
poslov dolžnika opravlja nadzor tuje sodišče ali upravitelj, ki 
ga imenuje tuje sodišče.

(3) Tuji glavni postopek zaradi insolventnosti je tuji posto-
pek zaradi insolventnosti, ki ga vodi sodišče tuje države, v ka-
teri ima dolžnik središče uresničevanja svojih glavnih interesov.

(4) Če je dolžnik pravna oseba, velja, če se ne dokaže 
drugače, da ima središče uresničevanja svojih glavnih intere-
sov v državi, v kateri ima registriran svoj sedež.

(5) Tuji pomožni postopek zaradi insolventnosti je tuji 
postopek zaradi insolventnosti:

1. ki ni glavni postopek zaradi insolventnosti in
2. ki se vodi v tuji državi, v kateri ima dolžnik svojo po-

slovalnico.
(6) Poslovalnica je vsako mesto poslovanja, na katerem 

dolžnik s svojim osebjem trajneje izvaja gospodarske posle z 
blagom ali storitvami.

(7) Tuje sodišče je sodišče ali drug organ tuje države, ki 
je v tej državi pristojen za odločanje o začetku postopka zaradi 
insolventnosti ali sprejemanje odločitev v tem postopku.

(8) Tuji upravitelj je oseba ali organ, ki je v tujem postopku 
zaradi insolventnosti upravičen:

1. voditi ali nadzorovati:
– finančno prestrukturiranje dolžnika ali
– unovčenje njegovega premoženja ali poslov ali
2. nastopati kot predstavnik tujega postopka zaradi in-

solventnosti.
(9) Tuja odločba zaradi insolventnosti je odločba tujega 

sodišča, s katero to odloči o začetku postopka zaradi insolven-
tnosti ali imenovanju upravitelja.

447. člen
(osebe po državni pripadnosti)

Oseba posamezne države je fizična oseba, ki ima v tej 
državi prebivališče, in pravna oseba, ki ima v tej državi središče 
uresničevanja svojih glavnih interesov.

448. člen
(država, v kateri je premoženje)

Država, v kateri je premoženje, je:
1. pri premičnih stvareh: država, v kateri so te stvari,
2. pri pravicah, katerih predmet je nepremičnina, ali drugih 

pravicah, ki se pridobijo z vpisom v javni register: država, v 
pristojnosti katere je ta register,

3. pri terjatvah: država, v kateri ima dolžnik središče ure-
sničevanja svojih glavnih interesov.

449. člen
(uporaba 8. poglavja)

(1) 8. poglavje tega zakona se uporablja, če ni v zakonu 
za posamezen primer drugače določeno:

1. za pravno pomoč, za katero v Republiki Sloveniji za-
prosi tuje sodišče ali tuji upravitelj v zvezi s tujim postopkom 
zaradi insolventnosti,

2. za pravno pomoč, za katero v tuji državi zaprosi sodi-
šče ali upravitelj v zvezi z domačim postopkom zaradi insol-
ventnosti,

3. če se nad istim dolžnikom hkrati vodita domači in tuji 
postopek zaradi insolventnosti in

4. če imajo tuji upniki interes, da predlagajo začetek do-
mačega postopka zaradi insolventnosti ali sodelujejo v njem.

(2) Pravila, določena v 8. poglavju tega zakona, se ne 
uporabljajo za razmerja, ki so drugače urejena v mednarodni 
pogodbi, ki jo je Republika Slovenija sklenila z eno ali več tujimi 
državami.

(3) Nobeno pravilo, določeno v 8. poglavju tega zako-
na, ne omejuje pristojnosti domačega sodišča ali upravičenj 
domačega upravitelja, da da dodatno pravno pomoč tujemu 
upravitelju po pravilih, določenih v drugih zakonih.

450. člen
(pristojnost domačega sodišča)

(1) Za odločanje o priznanju tujega postopka zaradi in-
solventnosti in sodelovanje s tujimi sodišči je pristojno domače 
sodišče, ki je stvarno pristojno za vodenje domačih postopkov 
zaradi insolventnosti.

(2) Za odločanje o priznanju tujega postopka zaradi insol-
ventnosti in sodelovanje s tujimi sodišči je krajevno pristojno:

1. če ima dolžnik, ki je domača pravna oseba ali podjetnik, 
v Republiki Sloveniji svoj sedež: sodišče, na območju katerega 
ima dolžnik svoj sedež,

2. če ima dolžnik, ki je tuja oseba, v Republiki Sloveniji 
svojo podružnico: sodišče, na območju katerega je sedež te 
podružnice,

3. v drugih primerih Okrožno sodišče v Ljubljani.
(3) V zadevah iz prvega odstavka tega člena odloča so-

dnik posameznik.

451. člen
(upravičenja domačega upravitelja delovati v tuji državi)

Domači upravitelj je upravičen zastopati insolventnega 
dolžnika in opravljati druge posle za potrebe postopka zaradi 
insolventnosti v tuji državi.

452. člen
(izjeme zaradi varovanja suverenosti, varnosti  

ali javnega interesa Republike Slovenije)
Domače sodišče lahko zavrne priznanje tujega postopka 

zaradi insolventnosti ali zahtevo tujega sodišča ali upravitelja 
za pomoč ali sodelovanje, če bi to lahko negativno vplivalo na 
suverenost, varnost ali javni interes Republike Slovenije.

453. člen
(razlaga pravil, določenih v 8. poglavju)

Pri razlagi pravil, določenih v 8. poglavju tega zakona, je 
treba upoštevati njihov mednarodni izvor, potrebo po spodbuja-
nju njihove enotne uporabe in spoštovanje dobre vere.

Oddelek 8.2: Dostop tujih upraviteljev in upnikov  
do domačih sodišč

454. člen
(upravičenje tujega upravitelja do neposrednega dostopa  

do domačega sodišča)
(1) Tuji upravitelj lahko za račun premoženja tujega dol-

žnika ali tujega postopka zaradi insolventnosti v domačem 
postopku zaradi insolventnosti neposredno vloži vsako vlogo 
in opravlja druga procesna dejanja v tem postopku.

(2) Samo zaradi pravnega dejstva opravljanja procesnih 
dejanj po prvem odstavku tega člena domače sodišče ne 
postane pristojno za zadeve v zvezi s tujim upraviteljem ali 
premoženjem ali posli tujega insolventnega dolžnika, razen za 
procesna dejanja iz prvega odstavka tega člena.

455. člen
(upravičenje tujega upravitelja predlagati začetek domačega 

postopka zaradi insolventnosti)
Tuji upravitelj je upravičen predlagati začetek domačega 

postopka zaradi insolventnosti, če so za to izpolnjeni splošni 
pogoji, določeni v 3. in 4. ali 5. poglavju tega zakona.

456. člen
(sodelovanje tujega upravitelja v domačem postopku  

zaradi insolventnosti)
Če je tuji postopek zaradi insolventnosti priznan v skladu 

z oddelkom 8.3 tega zakona in se nad istim dolžnikom vodi 



Stran 1314 / Št. 13 / 17. 2. 2014 Uradni list Republike Slovenije

tudi domači postopek zaradi insolventnosti, se je tuji upravitelj 
kot intervenient upravičen udeležiti domačega postopka zaradi 
insolventnosti in opravljati procesna dejanja v tem postopku 
zaradi varovanja, unovčenja in razdelitve premoženja dolžnika 
in usklajevanja s tujim postopkom zaradi insolventnosti.

457. člen
(položaj tujih upnikov v domačem postopku  

zaradi insolventnosti)
(1) V domačem postopku zaradi insolventnosti imajo tuji 

upniki enak položaj in enake pravice glede upravičenja predla-
gati začetek tega postopka ter opravljati procesna dejanja v 
tem postopku kot domači upniki.

(2) Prvi odstavek tega člena ne izključuje uporabe pravil o 
vrstnem redu plačil terjatev upnikov, vendar je treba tuje upnike 
pri vrstnem redu plačila terjatev obravnavati enako kot domače 
upnike, ki so v enakem razmerju do insolventnega dolžnika.

458. člen
(obveščanje znanih upnikov o začetku domačega  

stečajnega postopka)
(1) Upravitelj mora takoj, ko je to mogoče, in najpozneje 

v enem mesecu po začetku domačega stečajnega postopka 
vsem znanim tujim upnikom stečajnega dolžnika poslati obve-
stilo o začetku stečajnega postopka.

(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora vse-
bovati podatke iz drugega odstavka 243. člena tega zakona.

(3) Za znanega tujega upnika iz prvega odstavka tega 
člena velja upnik:

1. obveznost stečajnega dolžnika do katerega je mogoče 
ugotoviti na podlagi poslovne dokumentacije stečajnega dol-
žnika pri sestavi računovodskih izkazov do začetka stečajnega 
postopka po prvem odstavku 291. člena tega zakona in

2. katerega naslov je mogoče ugotoviti na podlagi doku-
mentacije iz 1. točke tega odstavka.

(4) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena lahko upra-
vitelj pošlje z navadno poštno pošiljko ali po elektronski pošti.

Oddelek 8.3: Priznanje tujega postopka zaradi 
insolventnosti in začasni ukrepi

459. člen
(uporaba pravil o postopku)

Za priznanje tujega postopka zaradi insolventnosti se upo-
rabljajo splošna pravila o priznanju in izvršitvi tujih sodnih odločb, 
določena v zakonu, ki ureja mednarodno zasebno pravo in 
postopek, če ni v oddelku 8.3 tega zakona drugače določeno.

460. člen
(zahteva za priznanje tujega postopka zaradi insolventnosti)

(1) Zahtevo za priznanje tujega sodnega postopka zaradi 
insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: zahteva za priznanje) lahko 
vloži oseba, ki je bila v tem postopku imenovana za upravitelja.

(2) Zahtevi za priznanje je treba priložiti:
1. overjeno kopijo odločbe tujega sodišča o začetku po-

stopka zaradi insolventnosti ali
2. izjavo tujega sodišča, s katero to potrjuje, da je bil začet 

tuji postopek zaradi insolventnosti in imenovan tuji upravitelj.
(3) Zahtevi za priznanje mora tuji upravitelj priložiti svojo 

izjavo, v kateri navede vse tuje postopke zaradi insolventnosti, 
ki tečejo proti dolžniku in za katere ve.

(4) Zahtevi za priznanje mora biti priložen tudi overjen 
prevod listin iz drugega in tretjega odstavka tega člena v jezik, 
ki je pri sodišču v uradni rabi.

461. člen
(domneve pri priznanju tujega postopka zaradi insolventnosti)

Pri priznanju tujega postopka zaradi insolventnosti veljajo 
naslednje domneve, če se ne dokaže drugače:

1. da ima postopek, ki je predmet zahteve za priznanje, 
značilnosti tujega sodnega postopka zaradi insolventnosti iz 

drugega odstavka 446. člena tega zakona, tuji upravitelj pa 
položaj tujega upravitelja iz osmega odstavka 446. člena tega 
zakona, če je tako navedeno v listini iz 1. ali 2. točke drugega 
odstavka 460. člena tega zakona,

2. da so listine, priložene zahtevi za priznanje tujega 
sodnega postopka, verodostojne ne glede na to, ali so bile 
nadoverjene, in

3. domneva iz četrtega odstavka 446. člena tega zakona.

462. člen
(sklep o priznanju tujega postopka zaradi insolventnosti)

(1) Sodišče izda sklep, s katerim prizna tuji postopek 
zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: sklep o priznanju 
tujega postopka zaradi insolventnosti):

1. če so zahtevi za priznanje priložene listine iz drugega 
in tretjega odstavka 460. člena tega zakona,

2. če ima postopek, ki je predmet zahteve za priznanje, 
značilnosti tujega sodnega postopka zaradi insolventnosti iz 
drugega odstavka 446. člena tega zakona,

3. če ima tuji upravitelj položaj tujega upravitelja iz osme-
ga odstavka 446. člena tega zakona,

4. če ima dolžnik v tuji državi, v kateri poteka postopek, ki 
je predmet zahteve za priznanje, središče uresničevanja svojih 
glavnih interesov ali svojo poslovalnico in

5. če ni ovir za priznanje iz 452. člena tega zakona.
(2) S sklepom o priznanju tujega postopka zaradi insol-

ventnosti sodišče odloči tudi o tem, ali se tuji postopek zaradi 
insolventnosti prizna kot glavni ali pomožni postopek zaradi 
insolventnosti.

(3) Sodišče prizna tuji postopek zaradi insolventnosti:
1. kot glavni postopek: če ima dolžnik v tuji državi, v kateri 

poteka postopek, ki je predmet zahteve za priznanje, središče 
uresničevanja svojih glavnih interesov ali

2. kot pomožni postopek, če:
– ni izpolnjen pogoj iz 1. točke tega odstavka in
– ima dolžnik v tuji državi, v kateri poteka postopek, ki je 

predmet zahteve za priznanje, svojo poslovalnico.
(4) O priznanju tujega sodnega postopka mora sodišče 

odločati prednostno.
(5) Sodišče lahko na podlagi ugovora dolžnika ali druge 

osebe, ki ima pravni interes, ali obvestila iz 464. člena tega 
zakona spremeni ali odpravi sklep o priznanju tujega sodnega 
postopka zaradi insolventnosti, če presodi, da pogoji iz prvega 
odstavka tega člena niso izpolnjeni ali da so prenehali.

463. člen
(objava sklepa o priznanju tujega postopka  

zaradi insolventnosti)
(1) Sklep o priznanju tujega postopka zaradi insolventno-

sti mora sodišče objaviti po 122. členu tega zakona.
(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za 

sklep, s katerim sodišče spremeni ali odpravi pravne posledice 
priznanja tujega postopka zaradi insolventnosti.

464. člen
(obveščanje sodišča o novih informacijah)

Tuji upravitelj, ki je vložil zahtevo za priznanje, mora so-
dišče nemudoma obvestiti o:

1. vsaki pomembni spremembi položaja tujega postopka 
zaradi insolventnosti ali položaja tujega upravitelja, imenova-
nega v tem postopku, in

2. vsakem drugem tujem postopku zaradi insolventnosti 
proti istemu dolžniku, za katerega je izvedel.

465. člen
(začasna ureditev posledic tujega sodnega postopka  

zaradi insolventnosti)
(1) Sodišče lahko po vložitvi zahteve za priznanje na 

predlog tujega upravitelja izda začasno odredbo, s katero za-
časno do odločitve o zahtevi za priznanje uredi posledice tuje 
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sodnega postopka zaradi insolventnosti v Republiki Sloveniji, 
če je tako zavarovanje nujno potrebno za zaščito premoženja 
dolžnika ali interesov upnikov.

(2) Z začasno odredbo iz prvega odstavka tega člena 
lahko sodišče:

1. odredi prekinitev vseh postopkov izvršbe proti dolžniku 
in prepove začetek novih postopkov izvršbe in zavarovanja,

2. pooblasti tujega upravitelja ali drugo osebo, ki jo določi, 
za upravljanje ali prodajo celotnega ali dela premoženja insol-
ventnega dolžnika, ki je v Republiki Sloveniji,

3. odredi vsak drug ukrep iz tretjega odstavka 240. člena 
tega zakona.

(3) Za začasno odredbo iz prvega odstavka tega člena 
se uporabljata 270. in 271. člen ZIZ, če ni v tem členu drugače 
določeno.

(4) Pravne posledice, ki jih sodišče določi z začasno 
odredbo iz prvega odstavka tega člena v Republiki Sloveniji:

1. nastanejo z objavo sklepa o začasni odredbi in
2. prenehajo z objavo sklepa, s katerim sodišče odloči o 

zahtevi za priznanje.
(5) Če je predmet zahteve za priznanje iz prvega od-

stavka tega člena tuji pomožni postopek zaradi insolventnosti, 
sodišče lahko zavrne predlog za izdajo začasne odredbe, če 
bi ukrepi iz drugega odstavka tega člena lahko ovirali vodenje 
domačega ali tujega glavnega postopka zaradi insolventnosti, 
ki poteka proti istemu dolžniku.

466. člen
(pravne posledice priznanja tujega glavnega postopka zaradi 
insolventnosti, ki nastanejo, ne da bi o njih odločalo sodišče)

(1) Če sodišče prizna tuji postopek zaradi insolventnosti 
kot glavni postopek, z objavo sklepa o priznanju glede insolven-
tnega dolžnika in njegovega premoženja v Republiki Sloveniji 
nastanejo naslednje pravne posledice začetka tujega postopka 
zaradi insolventnosti:

1. proti dolžniku ni dovoljeno začeti postopka izvršbe ali 
zavarovanja, postopki, ki že potekajo, pa se prekinejo in

2. pooblastila dolžnikovih zastopnikov in pooblaščencev 
za razpolaganje z njegovim premoženjem ali opravljanje drugih 
pravnih poslov za dolžnika preidejo na tujega upravitelja.

(2) Za pravne posledice iz 1. točke prvega odstavka tega 
člena se smiselno uporabljajo pravila, določena v oddelku 3.8 
tega zakona, za pravne posledice iz 2. točke prvega odstavka 
tega člena pa 245. člen tega zakona.

(3) Pravne posledice iz prvega odstavka tega člena niso 
ovira za začetek postopka, ki ga je treba začeti zaradi ohranitve 
terjatve do insolventnega dolžnika.

(4) Pravne posledice iz prvega odstavka tega člena niso 
ovira za vložitev predloga za začetek domačega postopka 
zaradi insolventnosti proti insolventnemu dolžniku in pravna de-
janja, potrebna za uveljavitev terjatev upnikov v tem postopku.

467. člen
(pravne posledice priznanja tujega postopka zaradi 

insolventnosti, ki jih določi sodišče)
(1) Če sodišče prizna tuji postopek zaradi insolventnosti 

kot glavni ali pomožni postopek, s sklepom o priznanju tega 
sodnega postopka ali posebnim sklepom na predlog tujega 
upravitelja odloči o pravnih posledicah tega priznanja v Repu-
bliki Sloveniji.

(2) S sklepom iz prvega odstavka tega člena lahko so-
dišče:

1. tudi za pomožni postopek določi, da nastanejo pravne 
posledice iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 466. člena tega 
zakona,

2. pooblasti tujega upravitelja ali drugo osebo, ki jo določi, 
za upravljanje ali prodajo celotnega ali dela premoženja insol-
ventnega dolžnika, ki je v Republiki Sloveniji, če presodi, da so 
interesi domačih upnikov ustrezno varovani,

3. določi obveznost predati poslovno dokumentacijo in 
dati informacije tujemu upravitelju za potrebe tujega postopka 

zaradi insolventnosti po četrtem in petem odstavku 239. člena 
ter 292. členu tega zakona.

(3) Sodišče ugodi predlogu za določitev posamezne prav-
ne posledice priznanja tujega pomožnega postopka zaradi 
insolventnosti, če je premoženje iz 2. točke drugega odstavka 
tega člena po tem zakonu dovoljeno upravljati in prodati v tujem 
pomožnem postopku ali če so informacije iz 3. točke drugega 
odstavka tega člena potrebne za vodenje tujega pomožnega 
postopka zaradi insolventnosti.

(4) Pravne posledice, ki jih določi sodišče po prvem do 
tretjem odstavku tega člena, v Republiki Sloveniji nastanejo 
z objavo sklepa o priznanju tujega postopka zaradi insolven-
tnosti.

(5) Četrti odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi 
za sklep, s katerim sodišče spremeni ali odpravi pravne posle-
dice iz prvega odstavka 466. člena tega zakona ali iz prvega 
do tretjega odstavka tega člena.

468. člen
(varovanje interesov upnikov in drugih oseb, za katere 

učinkujejo pravne posledice priznanaja tujega postopka 
zaradi insolventnosti)

(1) Sodišče sme po 465. ali 467. členu tega zakona 
določiti samo tiste pravne posledice tujega postopka zaradi 
insolventnosti, ki omogočajo, da so ustrezno zavarovani inte-
resi upnikov in drugih oseb, vključno z dolžnikom, za katere te 
pravne posledice učinkujejo.

(2) Sodišče lahko učinkovanje pravne posledice, ki jo 
določi po 465. ali 467. členu tega zakona, poveže s pogoji, ki 
so po presoji sodišča potrebni za varovanje interesov iz prvega 
odstavka tega člena.

(3) Sodišče lahko na podlagi predloga tujega upravitelja 
ali osebe, za katero učinkujejo pravne posledice, določene po 
465. ali 467. členu tega zakona, ali po uradni dolžnosti spre-
meni ali odpravi te pravne posledice.

469. člen
(procesno upravičenje tujega upravitelja izpodbijati pravna 

dejanja insolventnega dolžnika)
(1) S priznanjem tujega postopka zaradi insolventnosti kot 

glavnega postopka pridobi tuji upravitelj procesno legitimacijo v 
Republiki Sloveniji, da izpodbija pravna dejanja insolventnega 
dolžnika.

(2) Če sodišče prizna tuji postopek zaradi insolventnosti 
kot pomožni postopek, lahko tujemu upravitelju po prvem od-
stavku 467. členu tega zakona podeli tudi procesno legitimacijo 
za izpodbijanje pravnega dejanja insolventnega dolžnika, če se 
pravno dejanje, ki se izpodbija, nanaša na premoženje, ki ga 
je po tem zakonu dovoljeno upravljati in prodati v tujem pomo-
žnem postopku zaradi insolventnosti.

470. člen
(intervencija tujega upravitelja v postopkih, katerih stranka  

je insolventni dolžnik)
S priznanjem tujega postopka zaradi insolventnosti prido-

bi tuji upravitelj procesno legitimacijo, da nastopi kot interveni-
ent v vsakem postopku v Republiki Sloveniji, katerega stranka 
je insolventni dolžnik.

Oddelek 8.4: Sodelovanje s tujimi sodišči in tujimi 
upravitelji

471. člen
(sodelovanje domačega sodišča s tujimi sodišči  

in tujimi upravitelji)
(1) Domače sodišče mora v zadevah iz prvega odstavka 

449. člena tega zakona v največjem mogočem obsegu so-
delovati s tujimi sodišči in tujimi upravitelji neposredno ali po 
domačem upravitelju.
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(2) Domače sodišče je pri sodelovanju po prvem odstavku 
tega člena upravičeno:

1. izmenjavati si informacije neposredno s tujim sodiščem 
ali tujim upraviteljem,

2. zahtevati informacije ali pravno pomoč neposredno od 
tujega sodišča ali tujega upravitelja in

3. dajati informacije ali izvajati dejanja pravne pomoči na 
podlagi neposredne zahteve tujega sodišča ali tujega upravi-
telja.

472. člen
(sodelovanje domačega upravitelja s tujimi sodišči  

in tujimi upravitelji)
(1) Domači upravitelj mora v primerih iz prvega odstavka 

449. člena tega zakona v skladu s svojimi pristojnostmi in pod 
nadzorom domačega sodišča v največjem mogočem obsegu 
sodelovati s tujimi sodišči in tujimi upravitelji.

(2) Domači upravitelj je pri sodelovanju po prvem od-
stavku tega člena upravičen, da si pod nadzorom domačega 
sodišča izmenjuje informacije neposredno s tujim sodiščem ali 
tujim upraviteljem.

473. člen
(oblike sodelovanja)

(1) Sodelovanje po 471. in 472. členu tega zakona lahko 
poteka v kateri koli obliki, ki omogoča uresničitev namena so-
delovanja in vključuje:

1. imenovanje osebe ali organa, ki deluje po navodilih 
sodišča, za sodelovanje s tujim sodiščem ali tujim upraviteljem,

2. dajanje informacij z uporabo katerega koli sredstva, ki 
je po presoji sodišča primerno,

3. usklajevanje upravljanja in nadzorovanja premoženja 
in poslov insolventnega dolžnika,

4. sklenitev in izvajanje dogovorov, ki se nanašajo na 
usklajevanje postopkov zaradi insolventnosti s tujimi sodišči,

5. usklajevanje vzporednih postopkov proti istemu insol-
ventnemu dolžniku.

(2) Vrhovno sodišče lahko neposredno sklene dogovor 
iz 4. točke prvega odstavka tega člena s sodiščem ali drugim 
organom tuje države, ki je po pravu te države pristojen za ne-
posredno sklepanje in izvajanje takih dogovorov.

(3) Dogovor iz drugega odstavka tega člena zavezuje vsa 
sodišča, ki so pristojna za odločanje in izvajanje drugih nalog v 
zadevah iz prvega odstavka 449. člena tega zakona.

473.a člen
(jezik sodelovanja)

Pri sodelovanju po 471. in 472. členu tega zakona lahko 
domače sodišče ali domači upravitelj uporabljata jezik, ki je pri 
domačem sodišču v uradni rabi, ali angleški jezik.

Oddelek 8.5: Vzporedni postopki zaradi insolventnosti

474. člen
(začetek domačega pomožnega postopka  

zaradi insolventnosti)
(1) Če je bil priznan tuji glavni postopek zaradi insolven-

tnosti, je dovoljeno proti istemu dolžniku v Republiki Sloveniji 
začeti domači postopek zaradi insolventnosti samo kot pomo-
žni postopek.

(2) Pravne posledice domačega pomožnega postopka za-
radi insolventnosti iz prvega odstavka tega člena so omejene:

1. na premoženje insolventnega dolžnika v Republiki Slo-
veniji in

2. v obsegu, potrebnem za uresničitev sodelovanja po 
pravilih, določenih v oddelku 8.4 tega zakona, na drugo pre-
moženje insolventnega dolžnika, ki po tem zakonu spada v 
njegovo stečajno maso.

475. člen
(usklajevanje vzporednega domačega in tujega postopka 

zaradi insolventnosti)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če hkrati 

proti istemu insolventnemu dolžniku potekata domači in tuji 
postopek zaradi insolventnosti.

(2) Domače sodišče si mora prizadevati za sodelovanje s 
tujim sodiščem in tujim upraviteljem ter usklajevanje vzporednih 
postopkov po splošnih pravilih, določenih v oddelku 8.4 tega 
zakona, in pri tem upoštevati pravila, določena v tretjem do 
petem odstavku tega člena.

(3) Če je bil domači postopek zaradi insolventnosti začet 
pred vložitvijo zahteve za priznanje tujega postopka zaradi 
insolventnosti:

1. mora biti odločitev o pravnih posledicah tujega postop-
ka zaradi insolventnosti po 465. ali 467. členu tega zakona 
v skladu s pravnimi posledicami domačega postopka zaradi 
insolventnosti, in

2. če je tuji postopek zaradi insolventnosti priznan 
kot glavni postopek: se ne uporabljajo pravila, določena v 
466. členu tega zakona.

(4) Če je bil domači postopek zaradi insolventnosti začet 
po priznanju ali vložitvi zahteve za priznanje tujega postopka 
zaradi insolventnosti, mora sodišče:

1. preveriti svojo odločitev o pravnih posledicah tujega 
postopka zaradi insolventnosti, o katerih je odločilo po 465. 
ali 467. členu tega zakona, in jo spremeniti ali odpraviti, če ni 
v skladu s pravnimi posledicami domačega postopka zaradi 
insolventnosti, in

2. če je tuji postopek zaradi insolventnosti priznan kot 
glavni postopek: odločiti, da pravna posledica iz 1. točke pr-
vega odstavka 466. člena tega zakona z začetkom domačega 
postopka zaradi insolventnosti preneha učinkovati, če to ni 
v skladu s pravnimi posledicami domačega postopka zaradi 
insolventnosti.

(5) Če je tuji postopek zaradi insolventnosti priznan kot 
pomožni postopek, se za odločanje po 1. točki tretjega odstav-
ka in 1. točki četrtega odstavka tega člena smiselno uporablja 
tretji odstavek 467. člena tega zakona.

476. člen
(usklajevanje več vzporednih tujih postopkov  

zaradi insolventnosti)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če hkrati 

proti istemu insolventnemu dolžniku teče več tujih postopkov 
zaradi insolventnosti.

(2) V zadevah iz prvega odstavka 449. člena tega zakona 
si mora domače sodišče prizadevati za sodelovanje s tujim 
sodiščem in tujim upraviteljem ter usklajevanje vzporednih 
postopkov po splošnih pravilih, določenih v oddelku 8.4 tega 
zakona, in pri tem upoštevati naslednja pravila:

1. vsaka odločitev o pravnih posledicah tujega pomožne-
ga postopka zaradi insolventnosti po 465. in 467. členu tega 
zakona, ki jo sodišče sprejme po priznanju tujega glavnega 
postopka zaradi insolventnosti, mora biti v skladu s pravnimi 
posledicami tujega glavnega postopka zaradi insolventnosti,

2. če je tuji postopek zaradi insolventnosti priznan kot 
glavni postopek po priznanju drugega tujega postopka zaradi 
insolventnosti kot pomožnega postopka: mora sodišče pre-
veriti svojo odločitev o pravnih posledicah tujega pomožnega 
postopka zaradi insolventnosti, o katerih je odločilo po 465. ali 
467. členu tega zakona, in jo spremeniti ali odpraviti, če ni v 
skladu s pravnimi posledicami tujega glavnega postopka zaradi 
insolventnosti,

3. če je tuji postopek zaradi insolventnosti priznan kot 
pomožni postopek po priznanju drugega tujega postopka zaradi 
insolventnosti kot pomožnega postopka: mora sodišče preve-
riti svojo odločitev o pravnih posledicah tujega pomožnega 
postopka zaradi insolventnosti, o katerih je odločilo po 465. ali 
467. členu tega zakona, in jo spremeniti ali odpraviti v obsegu, 
potrebnem za uskladitev obeh vzporednih postopkov.
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477. člen
(domneva insolventnosti pri priznanju tujega glavnega 

postopka zaradi insolventnosti)
Če je priznan tuji postopek zaradi insolventnosti kot glavni 

postopek, se pri odločanju o predlogu za začetek domačega 
postopka zaradi insolventnosti domneva, da je dolžnik insol-
venten, če se ne dokaže drugače.

478. člen
(pravilo o plačilu terjatve v vzporednih postopkih  

zaradi insolventnosti)
Upnik, ki je prejel plačilo dela svoje nezavarovane terjatve 

v tujem postopku zaradi insolventnosti, je upravičen do plačila 
te nezavarovane terjatve v domačem postopku zaradi insolven-
tnosti, ki poteka proti istemu insolventnemu dolžniku, samo do 
zneska, ki skupaj z zneskom, ki ga je prejel v tujem postopku 
zaradi insolventnosti, pomeni enak delež plačila terjatev, kot 
ga v domačem postopku prejmejo upniki za nezavarovane 
terjatve, ki se plačajo v istem vrstnem redu.

Oddelek 8.6: Pravo, ki se uporabi za pravne posledice 
postopka zaradi insolventnosti

479. člen
(splošno pravilo)

Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti se 
uporabi pravo države, v kateri se ta postopek vodi, če ni v 
zakonu za posamezen primer drugače določeno.

480. člen
(pravo, ki se uporabi za pogodbe, katerih predmet  

je nepremičnina)
Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti za po-

godbe, katerih predmet je uporaba ali pridobitev nepremičnine, 
se uporabi pravo države, na območju katere je ta nepremičnina.

481. člen
(pravo, ki se uporabi za pravice, ki se vpišejo v register)

(1) Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti za 
pravice insolventnega dolžnika na nepremičnini, ladji ali letalu, 
ki so predmet vpisa v javni register, se uporabi pravo države, v 
pristojnosti katere se vodi ta register.

(2) Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti 
in uveljavitev pravic insolventnega dolžnika na vrednostnih 
papirjih ali drugih finančnih instrumentih se uporabi:

1. če se pridobijo ali prenesejo z vpisom v sistemu central-
nega depoja: pravo države, v kateri se vodi ta centralni depo,

2. če se pridobijo ali prenesejo z vpisom v dobro računa, 
ki se vodi v poddepoju: pravo države, ki se uporablja za vode-
nje računov v tem poddepoju.

482. člen
(pravo, ki se uporabi za plačilne sisteme in finančne trge)

(1) Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti za 
pravice in obveznosti strank ali udeležencev plačilnega sistema 
ali finančnega trga se uporabi pravo države, ki se uporablja za 
ta plačilni sistem ali finančni trg.

(2) Prvi odstavek tega člena ne izključuje pravice izpodbijati 
pravna dejanja insolventnega dolžnika, če so ta izpodbojna po 
pravu države, ki se uporablja za ta plačilni sistem ali finančni trg.

(3) Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti 
za pravice in obveznosti na podlagi pravnih poslov, sklenjenih 
na organiziranem trgu, se uporabi splošno pogodbeno pravo, 
ki se po pravilih tega trga uporablja za te posle, če ni v drugem 
odstavku 481. člena tega zakona drugače določeno.

483. člen
(pravo, ki se uporabi za dogovore o izravnavi  

in pogodbe o ponovnem odkupu)
(1) Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti 

za medsebojne pravice in obveznosti strank v dogovorih o 

izravnavi iz drugega odstavka 24.a člena tega zakona in dogo-
vorih o izravnavi, ki niso povezani s kvalificiranimi finančnimi 
pogodbami, če vsebujejo pravila iz 2. točke drugega odstavka 
24.a člena tega zakona, se uporabi splošno pogodbeno pravo, 
ki se uporablja za ta razmerja.

(2) Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti za 
medsebojne pravice in obveznosti strank pogodbe o ponovnem 
odkupu se uporabi splošno pogodbeno pravo, ki se uporablja 
za ta razmerja, če ni v drugem odstavku 481. člena tega zako-
na drugače določeno.

484. člen
(pravo, ki se uporabi za pogodbe o zaposlitvi)

Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti za 
medsebojne pravice in obveznosti strank pogodbe o zaposlitvi 
se uporabi pravo države, ki se uporablja za to pogodbo.

Oddelek 8.7: Posebna pravila za postopke zaradi 
insolventnosti z elementom države članice

485. člen
(uporaba oddelka 8.7)

(1) Posebna pravila, določena v oddelku 8.7 tega zakona, 
se uporabljajo za postopke zaradi insolventnosti, za katere se 
uporablja Uredba 1346/2000.

(2) Posebna pravila, določena v oddelku 8.7 tega zakona, 
se uporabljajo tudi za postopke zaradi insolventnosti nad:

1. bankami in kreditnimi institucijami, če ni v zakonu, ki 
ureja bančništvo, ali predpisu druge države članice, s katerim 
se ureja postopek zaradi insolventnosti nad banko ali kreditno 
institucijo, drugače določeno, in

2. zavarovalnicami, če ni v zakonu, ki ureja zavarovalni-
štvo, ali predpisu druge države članice, s katerim se ureja posto-
pek zaradi insolventnosti nad zavarovalnico, drugače določeno.

486. člen
(neposredno učinkovanje postopka zaradi insolventnosti 

države članice)
(1) Oddelek 8.3 se ne uporablja za priznanje postopka 

zaradi insolventnosti države članice, če odločba sodišča države 
članice o začetku tega postopka neposredno pravno učinkuje 
v Republiki Sloveniji brez posebnega postopka priznanja po 
16. in 17. členu Uredbe 1346/2000 ali po zakonu, ki ureja ban-
čništvo ali zavarovalništvo.

(2) Pravne posledice postopka zaradi insolventnosti iz 
prvega odstavka tega člena učinkujejo v Republiki Sloveniji z 
enako vsebino kot v državi članici, v kateri poteka ta postopek, 
in nastanejo v trenutku, ki ga za nastanek teh pravnih posledic 
določa pravo te države članice.

487. člen
(domači pomožni postopek zaradi insolventnosti)

Pravila, določena v 474. členu tega zakona, se upora-
bljajo tudi, če je bil začet glavni postopek zaradi insolventnosti 
države članice, ki neposredno pravno učinkuje v Republiki Slo-
veniji brez posebnega postopka priznanja po 16. in 17. členu 
Uredbe 1346/2000.

488. člen
(posebna pravila o pravu, ki se uporabi)

(1) Ne glede na 479. člen tega zakona se za izpodbijanje 
dolžnikovega pravnega dejanja ne uporabi pravo države člani-
ce, v kateri poteka postopek zaradi insolventnosti, če oseba, v 
korist katere je bilo pravno dejanje izvedeno, dokaže:

1. da se za pravno dejanje uporablja pravo druge države 
članice in

2. da pravo druge države članice ne dovoljuje izpodbijanja 
tega pravnega dejanja.

(2) Za presojo veljavnosti in pravnih učinkov pogodb in 
drugih pravnih poslov, ki se sklenejo ali izvedejo po začetku 



Stran 1318 / Št. 13 / 17. 2. 2014 Uradni list Republike Slovenije

postopka zaradi insolventnosti in so podlaga za odplačno od-
tujitev premoženja insolventnega dolžnika, se uporabi:

1. če je njihov predmet nepremičnina, ladja ali letalo, ki je 
predmet vpisa v javni register: pravo države članice, v pristoj-
nosti katere se vodi ta register,

2. če je njihov predmet vrednostni papir ali drug finančni 
instrument ali pravice na tem instrumentu:

– če se pridobijo ali prenesejo z vpisom v sistemu central-
nega depoja, pravo države članice, v kateri se vodi ta centralni 
depo,

– če se pridobijo ali prenesejo z vpisom v dobro računa, 
ki se vodi v poddepoju, pravo države članice, ki se uporablja 
za vodenje računov v tem poddepoju.

(3) Za pravne učinke postopka zaradi insolventnosti na 
drug postopek, ki poteka glede premoženja ali pravice, ki jo je 
odtujil insolventni dolžnik, se uporabi izključno pravo države 
članice, v kateri poteka ta postopek.

9. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE

489. člen
(prekrški upravitelja)

Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje 
upravitelj, če:

1. v postopku zaradi insolventnosti:
– v roku iz prvega ali drugega odstavka 61. člena tega 

zakona ne predloži sodišču osnovnega seznama preizkušenih 
terjatev, sestavljenega v skladu z 61. členom tega zakona,

– v roku iz prvega odstavka 65. člena tega zakona sodi-
šču ne predloži dopolnjenega seznama preizkušenih terjatev, 
sestavljenega v skladu s prvim in drugim odstavkom 65. člena 
tega zakona,

– v roku iz prvega odstavka 70. člena tega zakona so-
dišču ne predloži končnega seznama preizkušenih terjatev, 
sestavljenega v skladu s 70. členom tega zakona,

– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 98. člena tega 
zakona,

– v roku iz prvega odstavka 100. člena tega zakona so-
dišču ne predloži izrednega poročila, sestavljenega v skladu s 
100. členom tega zakona, ali

– da lažno izjavo, da ni ovir za njegovo imenovanje iz 
četrtega odstavka 115. člena tega zakona,

– v osmih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi ne ravna v 
skladu z drugim odstavkom 120. člena tega zakona,

2. v postopku prisilne poravnave:
– v roku iz tretjega odstavka 99. člena sodišču ne predloži 

rednega poročila, sestavljenega v skladu z 99. členom tega 
zakona,

– v roku iz drugega odstavka 170. člena tega zakona ne 
da mnenja o poročilu insolventnega dolžnika,

– v roku iz prvega odstavka 197. člena tega zakona so-
dišču in insolventnemu dolžniku ne predloži poročila o vpisu in 
vplačilu novih delnic, sestavljenega v skladu z drugim odstav-
kom 197. člena tega zakona,

– v roku iz tretjega odstavka 206. člena tega zakona 
sodišču ne predloži poročila o izidu glasovanja o sprejetju 
prisilne poravnave, sestavljenega v skladu s četrtim in petim 
odstavkom 206. člena tega zakona,

– v roku iz drugega odstavka 211. člena tega zakona 
sodišču ne predloži seznama terjatev, ugotovljenih v postopku 
prisilne poravnave, sestavljenega v skladu s tretjim in četrtim 
odstavkom 211. člena tega zakona,

3. v stečajnem postopku:
– članom upniškega odbora ne omogoči pregledati listin 

iz drugega odstavka 87. člena tega zakona,
– v roku iz tretjega odstavka 99. člena sodišču ne predloži 

rednega poročila, sestavljenega v skladu z 99. členom in z 
295. členom tega zakona,

– v roku iz drugega odstavka 291. člena tega zakona po 
začetku stečajnega postopka ne izdela otvoritvene bilance v 
skladu z 291. členom tega zakona,

– v roku iz prvega odstavka 294. člena tega zakona sodi-
šču ne predloži otvoritvenega poročila, sestavljenega v skladu z 
drugim odstavkom 294. člena tega zakona,

– sklepa pogodbe ali opravlja druge pravne posle ali deja-
nja v nasprotju s 315. členom tega zakona,

– opravi plačilo ali drugo izpolnitev v breme stečajne mase 
v nasprotju s 353. členom tega zakona,

– v roku iz tretjega odstavka 363. člena tega zakona sodi-
šču ne predloži načrta prve ali poznejše razdelitve in posodoblje-
nega končnega seznama preizkušenih terjatev, sestavljenega 
v skladu s prvim in drugim odstavkom 363. člena tega zakona,

– v roku iz 367. člena tega zakona sodišču ne predloži 
končnega načrta prve ali poznejše razdelitve,

– v roku iz 368. člena tega zakona upnikom ne plača zne-
skov na podlagi končnega načrta prve ali poznejše razdelitve,

– v roku iz osmega odstavka 371. člena tega zakona so-
dišču ne predloži načrta razdelitve posebne razdelitvene mase, 
sestavljenega v skladu z devetim odstavkom 371. člena tega 
zakona,

– v roku iz enajstega odstavka 371. člena tega zakona 
upnikom ne plača zneskov na podlagi načrta razdelitve posebne 
razdelitvene mase,

– v roku iz prvega odstavka 375. člena tega zakona so-
dišču ne predloži končnega poročila, sestavljenega v skladu z 
drugim odstavkom 375. člena tega zakona,

4. v postopku prisilne likvidacije, če v roku iz prvega od-
stavka 423. člena tega zakona ne vloži predloga za začetek 
stečajnega postopka.

489.a člen
(prekrški drugih oseb pred uvedbo postopka  

zaradi insolventnosti)
(1) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek 

kaznuje oseba, ki je v obdobju, ko je pravna oseba iz prvega 
odstavka 27. člena tega zakona postala insolventna, opravlja 
funkcijo člana poslovodstva te pravne osebe:

1. če poslovodstvo ni pravočasno opravila dejanj iz 35. do 
39. člena tega zakona ali

2. če je ravnalo v nasprotju s prepovedmi iz 34. člena tega 
zakona.

(2) Za oprostitev odgovornosti za prekršek posameznega 
člana poslovodstva iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporablja peti odstavek 42. člena tega zakona.

(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek 
kaznuje oseba, ki je v obdobju, ko je pravna oseba iz prvega 
odstavka 27. člena tega zakona postala insolventna, opravlja 
funkcijo člana nadzornega sveta ali upravnega odbora te pravne 
osebe:

1. če je poslovodstvo v zadnjih dveh letih pred začetkom 
stečajnega postopka na podlagi poročila o ukrepih finančnega 
prestrukturiranja predlagalo skupščini sprejetje sklepa o poveča-
nju osnovnega kapitala z vložki in:

– je nadzorni svet ali upravni odbor o poročilu o ukre-
pih finančnega prestrukturiranja dal mnenje iz petega odstavka 
35. člena tega zakona, v katerem je presodil, da družba ni insol-
ventna in povečanje osnovnega kapitala ni potrebno, ter

– je skupščina zavrnila sprejetje sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala,

2. če nadzorni svet ali upravni odbor od poslovodstva 
ni zahteval poročil po drugem in četrtem odstavku 272. člena 
ZGD-1, čeprav bi jih moral zahtevati po pravilih poslovnofinanč-
ne stroke ali stroke upravljanja podjetij,

3. če bi člani nadzornega sveta ali upravnega odbora na 
podlagi letnega poročila ali drugih poročil poslovodstva lahko 
ugotovili, če bi ravnali s profesionalno skrbnostjo poslovnofi-
nančne stroke in stroke upravljanja podjetij, da je pravna oseba 
postala insolventna, pa niso z ukrepi, ki so v njihovi pristojno-
sti, zagotovili, da poslovodstvo pravočasno opravi dejanja iz 
35. do 39. člena tega zakona, ali preprečili dejanja v nasprotju s 
prepovedmi iz 34. člena tega zakona.

(4) Za oprostitev odgovornosti za prekršek posamezne-
ga člana nadzornega sveta ali upravnega odbora iz tretje-
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ga odstavka tega člena se smiselno uporablja tretji odstavek 
43. člena v zvezi s petim odstavkom 42. člena tega zakona.

490. člen
(prekrški drugih oseb v postopku prisilne poravnave)
(1) Z globo od 12.000 do 125.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba, če kot insolventni dolžnik v postopku 
prisilne poravnave:

1. ravna v nasprotju s 151. členom tega zakona,
2. v roku iz četrtega odstavka 168. člena tega zakona ne 

predloži sodišču in upravitelju rednega poročila, sestavljenega 
v skladu s prvim do tretjim odstavkom 168. člena tega zakona,

3. v roku iz prvega odstavka 100. člena v zvezi s 169. členom 
tega zakona sodišču ne predloži izrednega poročila, sestavljene-
ga v skladu s 100. členom v zvezi s 169. členom tega zakona.

(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje 
odgovorna oseba insolventnega dolžnika, ki je pravna oseba, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo od 800 do 4.100 se za prekršek kaznuje pod-
jetnik, če kot insolventni dolžnik v postopku prisilne poravnave 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

491. člen
(prekrški drugih oseb v stečajnem postopku)

(1) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje 
oseba, ki je opravljala funkcijo člana poslovodstva stečajnega 
dolžnika ob začetku stečajnega postopka:

1. če ne ravna v skladu s prvim ali drugim odstavkom 
292. člena tega zakona,

2. če upravitelju na njegovo zahtevo ne da pojasnil v 
skladu s petim odstavkom 292. člena tega zakona.

(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se kaznuje družbenik 
stečajnega dolžnika, ki je pravna oseba, če stori prekršek iz 2. 
točke prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo od 300 do 1.200 eurov se kaznuje stečajni dol-
žnik, ki je fizična oseba, družbenik stečajnega dolžnika, ki je fi-
zična oseba, ali oseba, ki je bila ob začetku stečajnega postopka 
član organa nadzora stečajnega dolžnika ali pri njem zaposlena, 
če stori prekršek iz 2. točke prvega odstavka tega člena.

492. člen
(prekrškovni organ)

(1) Prekrškovni organ, ki odloča o prekrških in izreka 
globe po tem zakonu, je ministrstvo, pristojno za pravosodje.

(2) Če sodišče pri opravljanju pristojnosti v postopku 
zaradi insolventnosti ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je 
bil storjen prekršek iz 489. člena tega zakona, mora o tem ob-
vestiti ministrstvo, pristojno za pravosodje, in obvestilu priložiti 
dokaze, ki so podlaga za tako presojo.

(3) Če upravitelj pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti 
v postopku zaradi insolventnosti ugotovi, da obstaja utemeljen 
sum, da je bil storjen prekršek iz 489.a, 490. ali 491. člena tega 
zakona, mora o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za pravosod-
je, in obvestilu priložiti dokaze, ki so podlaga za tako presojo.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi in-
solventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni 
list RS, št. 126/07) vsebuje naslednje prehodne in končne 
določbe:

10. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Oddelek 10.1: Prehodne določbe za postopke,  
ki že potekajo

493. člen
(splošno pravilo o postopkih, ki že potekajo)

(1) V postopkih izbrisa gospodarske družbe iz sodnega 
registra brez likvidacije, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega 

zakona, se tudi po njegovi uveljavitvi uporabljajo predpisi, ki so 
se zanje uporabljali do njegove uveljavitve, če ni v oddelku 10.1 
tega zakona drugače določeno.

(2) V postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih in 
postopkih prisilne likvidacije, ki so se začeli pred 1. oktobrom 
2008, se tudi po 1. oktobru 2008 uporabljajo predpisi, ki so se 
zanje uporabljali do 1. oktobra 2008, če ni v oddelku 10.1 tega 
zakona drugače določeno.

(3) V postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih in 
postopkih prisilne likvidacije iz drugega odstavka tega člena se po 
1. oktobru 2008 uporabljajo 53. člen in oddelki 3.6, 3.7 in 3.9 tega 
zakona, v postopkih prisilne poravnave in stečajnih postopkih pa 
tudi pododdelka 3.4.1 in 3.4.3 ter oddelek 3.5 tega zakona.

494. člen
(postopki prisilne poravnave, ki že potekajo)

(1) V postopkih prisilne poravnave, ki so se začeli pred 
1. oktobrom 2008, se po 1. oktobru 2008 uporabljajo:

1. če dolžnik do 1. oktobra 2008 še ni vložil popolnega 
načrta finančne reorganizacije: 143. do 148. člen,

2. za spremembo načrta finančne reorganizacije, vlože-
nega pred 1. oktobrom 2008: pododdelek 4.4.3 tega zakona,

3. za prijavo in preizkus terjatev:
– če do 1. oktobra 2008 še ni potekel rok za ugovor proti 

prijavljenim terjatvam iz prvega odstavka 44. člena Zakona o 
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 
74/94 – odločba US, 8/96 – odločba US, 25/97 – ZJSRS, 39/97, 
1/99 – ZNIDC, 52/99, 101/01 – odločba US, 42/02 – ZDR, 
58/03 – ZZK-1 in 10/06 – odločba US; v nadaljnjem besedilu: 
ZPPSL): 61. do 71. člen tega zakona,

– če je do 1. oktobra 2008 že potekel rok iz prve alineje 
te točke, ni pa še bilo izvedeno glasovanje o prisilni poravnavi: 
65. do 71. člen tega zakona,

4. če do 1. oktobra 2008 še ni bilo izvedeno glasovanje o 
prisilni poravnavi: 149., 151. in 152. člen ter oddelki 4.4, 4.5 in 
4.6 tega zakona.

(2) V primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena mora 
dolžnik vložiti načrt finančnega prestrukturiranja v skladu s tem 
zakonom do 31. decembra 2008 in ga ne more več spremeniti.

(3) V postopku iz prvega odstavka tega člena:
1. lahko dolžnik po 1. oktobru 2008 spremeni načrt finanč-

ne reorganizacije, ki ga je vložil pred uveljavitvijo tega zakona, 
do 31. decembra 2008,

2. mora dolžnik sodišču, upravitelju in upniškemu odboru 
predložiti prvo redno poročilo po prvem in drugem odstavku 
168. člena tega zakona za obdobje od bilančnega presečnega 
dne bilance stanja iz 1. točke drugega odstavka 24. člena 
ZPPSL do 30. oktobra 2008.

(4) V postopku iz prvega odstavka tega člena mora upra-
vitelj:

1. v primeru iz prve alineje 3. točke prvega odstavka tega 
člena: sodišču predložiti osnovni seznam preizkušenih terjatev 
do 30. oktobra 2008,

2. v primeru iz druge alineje 3. točke prvega odstavka 
tega člena: sodišču predložiti dopolnjeni seznam preizkušenih 
terjatev do 30. oktobra 2008.

(5) Ne glede na prvi odstavek 173. člena tega zakona je 
treba v postopku iz prvega odstavka tega člena ugovor proti 
vodenju postopka prisilne poravnave vložiti:

1. če dolžnik do 1. oktobra 2008 še ni vložil popolnega na-
črta finančne reorganizacije: v treh mesecih po objavi popolnega 
načrta finančnega prestrukturiranja po 148. členu tega zakona,

2. v drugih primerih: do poteka osmih dni po objavi oklica 
za oddajo glasov o prisilni poravnavi.

495. člen
(stečajni postopki, ki že potekajo)

(1) V stečajnih postopkih, ki so se začeli pred 1. oktobrom 
2008, se po 1. oktobru 2008 uporabljajo:

1. če do 1. oktobra 2008 še ni bil izveden prvi narok za 
preizkus terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic: 61. do 
72. člen ter oddelek 5.6 tega zakona,



Stran 1320 / Št. 13 / 17. 2. 2014 Uradni list Republike Slovenije

2. 45. do 50., 57., 58., 73. do 75., 78., 81. do 96., 97. do 
105., 115. do 132. in 295. člen ter oddelki 5.7 do 5.10 tega zakona.

(2) V stečajnih postopkih, ki so se začeli pred 1. oktobrom 
2008, s 1. oktobrom 2008 nastanejo pravne posledice iz 283. 
in 284. člena tega zakona.

496. člen – upoštevan ZPUOOD
(prenehal veljati)

Oddelek 10.2: Druge prehodne in končne določbe

497. člen
(upravitelji)

(1) Dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v po-
stopkih prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ki v skladu z 
ZPPSL veljajo 30. septembra 2008, s 1. oktobrom 2008 začne-
jo veljati kot dovoljenja, izdana po tem zakonu, če ni v tretjem 
odstavku tega člena drugače določeno.

(2) Upravitelji, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona veljavno 
dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, morajo do 1. sep-
tembra 2008:

1. obvestiti ministrstvo, pristojno za pravosodje:
– o svojih identifikacijskih podatkih iz tretjega odstavka 

110. člena tega zakona in
– o izbiri sodišča po prvem odstavku 111. člena tega 

zakona ter
2. mu predložiti dokaze o izpolnjevanju pogoja iz 5. točke 

drugega odstavka 108. člena tega zakona.
(3) Če upravitelj do 1. septembra 2008 ne ravna v skladu 

z drugim odstavkom tega člena, mu s 1. oktobrom 2008 prene-
ha dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja in ga ministr-
stvo, pristojno za pravosodje, ne uvrsti na seznam upraviteljev. 
O prenehanju dovoljenja po prvem stavku tega odstavka izda 
minister, pristojen za pravosodje, ugotovitveno odločbo.

(4) Sodišča morajo do 1. septembra 2008 ministrstvu, 
pristojnemu za pravosodje, predložiti podatke iz 4. točke dru-
gega odstavka 110. člena tega zakona za vse postopke zaradi 
insolventnosti ali prisilne likvidacije, ki jih vodijo.

(5) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, mora do 1. ok-
tobra 2008 objaviti seznam upraviteljev po četrtem odstavku 
110. člena tega zakona.

(6) Upravitelj, ki 1. oktobra 2008 opravlja funkcijo upravite-
lja v več postopkih pri posameznem sodišču ali sodniku, kot je 
določeno v tretjem odstavku 116. člena tega zakona, lahko po 
1. oktobru 2008 v teh postopkih še naprej opravlja to funkcijo, 
v novem postopku pri istem sodišču ali sodniku pa ne more biti 
imenovan za upravitelja, dokler se število postopkov, v katerih 
opravlja to funkcijo, ne uskladi s temi omejitvami.

(7) Upravitelj, ki mu s 1. oktobrom 2008 preneha dovo-
ljenje za opravljanje funkcije upravitelja po tretjem odstavku 
tega člena, lahko po 1. oktobru 2008 v postopkih, v katerih je 
bil imenovan pred prenehanjem dovoljenja, še naprej opravlja 
to funkcijo, v novih postopkih pa ne more biti več imenovan.

(8) Upravljavci matičnih evidenc iz drugega odstavka 
113. člena tega zakona morajo ministrstvu, pristojnem za pra-
vosodje, do 1. avgusta 2008 omogočiti povezavo z matičnimi 
evidencami zaradi vzpostavitve in vodenja seznama upraviteljev.

(9) Komisija iz drugega in tretjega odstavka 78.a člena 
ZPPSL s 1. oktobrom 2008 nadaljuje s svojim delom kot komi-
sija iz 107. člena tega zakona.

498. člen
(izdaja predpisov)

Vlada Republike Slovenije ter ministra, pristojna za pra-
vosodje in finance, morajo predpise po tem zakonu izdati do 
1. avgusta 2008.

499. člen
(razveljavitev predpisov)

(1) Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:
1. Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni 

list RS, št. 67/93, 74/94 – odločba US, 8/96 – odločba US, 

25/97 – ZJSRS, 39/97, 1/99 – ZNIDC, 52/99, 101/01 – odločba 
US, 42/02 – ZDR, 58/03 – ZZK-1 in 10/06 – odločba US),

2. Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list 
RS, št. 54/99, 110/99, 97/00 – odločba US, 50/02 – sklep US, 
93/02 – odločba US, 117/06 – ZDDPO-2, 31/07 – ZFPPod-B, 
33/07 – ZSReg-B in 58/07 – odločba US),

3. 66. člen Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, 
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo),

4. 38. člen Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, 
št. 22/00),

5. Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega 
izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne 
poravnave, stečaja in likvidacije (Uradni list RS, št. 74/99 in 
26/01),

6. Odredba o merilih za določanje nagrad stečajnim upra-
viteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upra-
viteljem (Uradni list RS, št. 16/02, 18/02 – popravek in 69/04),

7. Sklep o uskladitvi zneskov nagrad za delo stečajnih 
upraviteljev in upraviteljev prisilne poravnave (Uradni list RS, 
št. 27/03),

8. Sklep o uskladitvi zneskov nagrad za delo stečajnih 
upraviteljev in upraviteljev prisilne poravnave (Uradni list RS, 
št. 56/04),

9. Sklep o uskladitvi zneskov nagrad za delo stečajnih 
upraviteljev in upraviteljev prisilne poravnave (Uradni list RS, 
št. 56/05) in

10. Odredba o finančnem poslovanju proračunskih po-
rabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99, 97/00 – odločba US, 
in 64/01).

(2) Predpis iz 1. in 3. do 10. točke prvega odstavka tega 
člena se uporabljajo do 1. oktobra 2008, če ni v oddelku 10.1 
drugače določeno.

500. člen
(končna določba)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi zakona v 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
1. oktobra 2008, razen naslednjih določb, ki se začnejo upora-
bljati z njegovo uveljavitvijo:

– 1., 2. in 7. poglavja,
– 5. točke drugega odstavka 108. člena, 110. člena in 

prvega odstavka 111. člena v obsegu, potrebnem za izpolnitev 
obveznosti iz drugega, četrtega in petega odstavka 497. člena 
tega zakona,

– 114. člena, sedmega in osmega odstavka 122. člena in 
četrtega odstavka 413. člena v zvezi s 498. členom in

– 10. poglavja tega zakona.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisil-
nem prenehanju – ZFPPIPP-A (Uradni list RS, št. 40/09) 
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

32. člen
(1) Minister, pristojen za pravosodje, mora izdati predpisa 

iz novega četrtega odstavka 98. člena zakona in novega četr-
tega odstavka 124. člena zakona v enem mesecu, predpis iz 
novega osmega odstavka 122.a člena zakona pa v treh mese-
cih po uveljavitvi tega zakona.

(2) Vlada Republike Slovenije mora uskladiti predpis iz 
sedmega odstavka 122. člena zakona s tem zakonom v enem 
mesecu po uveljavitvi tega zakona.

33. člen
(1) Spremenjeni 427., 428. in 435. člen zakona se upora-

bljajo v vseh postopkih izbrisa iz sodnega registra brez likvida-
cije, v katerih do uveljavitve tega zakona še ni pravnomočno 
odločeno o obstoju izbrisnega razloga.
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(2) Spremenjeni šesti in sedmi odstavek 442. člena za-
kona se uporabljata za gospodarske družbe, ki so izbrisane iz 
sodnega registra brez likvidacije po uveljavitvi tega zakona.

34. člen
Za odmero nagrade in stroškov upravitelja v postopku 

zaradi insolventnosti, ki se je začel pred 1. oktobrom 2008, se 
začne z uveljavitvijo tega zakona uporabljati predpis iz 2. in 
3. točke 114. člena zakona.
Opomba: Člen se razveljavi, kolikor se nanaša na predpis iz 
2. točke prvega odstavka 114. člena zakona in na opravila 
upravitelja v stečajnem postopku, na katera ta zakon veže 
pravico do nagrade upravitelju, opravljena pred uveljavitvijo 
ZFPPIPP-A. Do drugačne zakonske ureditve se za odmero 
nagrade upravitelju v stečajnem postopku iz prejšnjega stavka 
smiselno uporabljajo predpisi iz 6. do 9. točke prvega odstavka 
499. člena ZFPPIPP. (Odločba Ustavnega sodišča)

35. člen
(1) Novi četrti odstavek 98. člena, novi 8. in 9. točka dru-

gega odstavka 110. člena in spremembe 122. člena zakona se 
začnejo uporabljati 1. julija 2009.

(2) Novi 122. a člen zakona se začne uporabljati 1. ok-
tobra 2009.

(3) Upravitelji morajo do 1. julija 2009 ministrstvu, pristoj-
nemu za pravosodje, posredovati podatke iz nove 8. in 9. točke 
drugega odstavka 110. člena zakona.

36. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisil-
nem prenehanju – ZFPPIPP-B (Uradni list RS, št. 59/09) 
vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
(1) Določbe 1. člena tega zakona se uporabljajo:
1. za postopke, ki se uvedejo po njegovi uveljavitvi, in
2. za postopke, ki so bili uvedeni pred njegovo uveljavitvi-

jo, če do njegove uveljavitve sodišče še ni odločilo o začetku 
postopka.

(2) Določbe 3. do 5. člena tega zakona se uporabljajo za 
postopke, v katerih je zahteva za odložitev odločanja o upni-
kovem predlogu za začetek stečajnega postopka vložena po 
njegovi uveljavitvi.

7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisil-
nem prenehanju – ZFPPIPP-C (Uradni list RS, št. 52/10) 
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

PREHODNE DOLOČBE IN KONČNA DOLOČBA

85. člen
S tem zakonom spremenjena ali dodana pravila zakona 

se uporabljajo:
1. za postopke zaradi insolventnosti in odpusta obvezno-

sti, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, če ni v 86. do 
90., 92. ali 93. členu tega zakona določeno drugače in

2. za postopke izvršbe ali zavarovanja, ki se začnejo po 
uveljavitvi tega zakona, če ni v 90. ali 91. členu tega zakona 
določeno drugače.

86. člen
(1) S tem zakonom spremenjeni 51. člen zakona se začne 

uporabljati 1. septembra 2010.
(2) Okrajno sodišče s 1. septembrom 2010 preneha biti 

krajevno pristojno za nadaljnje vodenje postopkov osebnega 
stečaja nad zasebnikom ali potrošnikom in postopkih stečaja 
zapuščine, ki so bili uvedeni do 31. avgusta 2010.

(3) Okrajno sodišče mora do 10. septembra 2010 krajev-
no pristojnemu okrožnemu sodišču poslati spise v postopkih iz 
drugega odstavka tega člena, ne da bi izdalo poseben sklep, s 
katerim bi se izreklo za krajevno nepristojno.

87. člen
(1) S tem zakonom dodana četrti odstavek 52. člena in 

tretji odstavek 125. člena zakona se uporabljata za odločanje 
o pritožbah, vloženih po 1. januarju 2011.

(2) S tem zakonom dodani prva in druga alineja 2. točke 
prvega odstavka 122. člena zakona se uporabljata za sklepe, 
ki se objavijo po uveljavitvi tega zakona.

(3) S tem zakonom dodani prvi, drugi in četrti odstavek 
123.a člena se uporablja za vloge, ki jih vloži odvetnik kot 
pooblaščenec stranke postopka zaradi insolventnosti po 1. ja-
nuarju 2011.

(4) S tem zakonom dodani tretji odstavek 123.a člena se 
uporablja za pisanja, ki so vročijo po 1. januarju 2011.

88. člen
(1) S tem zakonom spremenjeni prvi odstavek 65. člena, 

četrti odstavek 68. člena, 1. točka četrtega odstavka 69. člena 
in šesti odstavek 296. člena zakona se uporabljajo za postopke 
zaradi insolventnosti, v katerih do uveljavitve tega zakona še ni 
potekel rok za prijavo terjatev.

(2) S tem zakonom spremenjeni ali dodani drugi odstavek 
142. člena, 164.a člen, 1. točka prvega odstavka 180. člena, 
tretji odstavek 181. člena, 203. člen in prvi odstavek 213. člena 
zakona se uporabljajo za postopke prisilne poravnave, ki se 
začnejo po uveljavitvi tega zakona.

(3) S tem zakonom spremenjeni četrti odstavek 14. člena 
in 383. člen zakona se uporabljata za stečajne postopke, v 
katerih je predlog za začetek stečajnega postopka vložen po 
uveljavitvi tega zakona.

(4) S tem zakonom spremenjeni ali dodani drugi od-
stavek 21. člena, 4. točka prvega odstavka 22. člena, drugi 
odstavek 60. člena, četrti odstavek 61. člena, 199.a člen, 
263. člen, 264.a člen, četrti odstavek 265. člena in drugi od-
stavek 267. člena zakona se uporabljajo za postopke zaradi 
insolventnosti, ki se začnejo po uveljavitvi tega zakona.

(5) S tem zakonom spremenjeni četrti odstavek 100. člena 
zakona se uporablja za pritožbe proti sklepom, ki jih sodišče 
izda po uveljavitvi tega zakona.

(6) S tem zakonom spremenjeni 304. člen zakona se 
uporablja za odločitev sodišča o priznanju zavarovane terjatve 
in ločitvene pravice, o katerem sodišče do uveljavitve tega 
zakona še ni odločilo.

89. člen
S tem zakonom spremenjeni prvi odstavek 392. člena 

zakona se uporablja v postopkih osebnega stečaja za preizkus 
terjatev, ki so bile prijavljene pred uveljavitvijo tega zakona in 
se do njegove uveljavitve upravitelj o njih še ni izrekel, ali ki so 
bile prijavljene po uveljavitvi tega zakona.

90. člen
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če ob 

uveljavitvi tega zakona teče postopek izvršbe ali zavarovanja 
proti dolžniku, nad katerim je bil pred uveljavitvijo tega zakona 
začet stečajni postopek.

(2) Če v postopku izvršbe ali zavarovanja ob uveljavi-
tvi tega zakona obstaja položaj iz 1. točke tretjega odstavka 
132. člena zakona, kot se spreminja s tem zakonom, mora 
izvršilno sodišče v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona 
izdati sklep, s katerim ugotovi, da je izvršilni postopek ustavljen.
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(3) Če je upnik v postopku izvršbe ali zavarovanja pred 
uveljavitvijo tega zakona pridobil ločitveno pravico, ki ob uve-
ljavitvi tega zakona še obstaja, in v izvršilnem postopku pred 
uveljavitvijo tega zakona na premoženju, ki je predmet te loči-
tvene pravice, ni bilo opravljeno dejanje iz četrtega odstavka 
132. člena zakona, se za nadaljnji tek izvršilnega postopka 
uporablja 280. člen zakona.

(4) Če je v stečajnem postopku iz tretjega odstavka tega 
člena sklep o preizkusu terjatev postal pravnomočen pred uve-
ljavitvijo tega zakona, mora izvršilno sodišče v dveh mesecih 
po uveljavitvi tega zakona izdati sklep iz 1. ali 2. točke drugega 
odstavka ali iz tretjega odstavka 280. člena zakona, kot se 
spreminja s tem zakonom.

(5) Če je bila v stečajnem postopku pred uveljavitvijo tega 
zakona prerekana terjatev, zavarovana z ločitveno pravico iz 
tretjega odstavka tega člena, se z uveljavitvijo tega zakona:

1. za uveljavljanje terjatve v pravdnem postopku namesto 
307. člena zakona začne uporabljati 302. člen zakona, in

2. če je bila pred uveljavitvijo tega zakona vložena tožba 
iz 307. člena zakona, ki se razveljavi z uveljavitvijo tega zako-
na, velja, da je umaknjen tožbeni zahtevek v delu, ki se nanaša 
na nedovoljenost izvršbe.

(6) Če je bilo v postopku izvršbe pred uveljavitvi tega 
zakona že opravljeno dejanje iz četrtega odstavka 132. člena 
zakona, kot se spreminja s tem zakonom:

1. velja, da se z uveljavitvijo tega zakona izvršilni po-
stopek nadaljuje, in se za nadaljnji tek izvršilnega postopka 
in poplačilo upnika uporabljata 281. člen in drugi odstavek 
325. člena, kot se spreminjata s tem zakonom, in

2. mora izvršilno sodišče v 15 dneh po uveljavitvijo tega 
zakona izdati sklep o nadaljevanju izvršilnega postopka, če 
stečajno sodišče pred uveljavitvijo tega zakona še ni izdalo 
takega sklepa.

(7) Če je bila v stečajnem postopku pred uveljavitvijo tega 
zakona prerekana terjatev, zavarovana z ločitveno pravico 
na premoženju, glede katerega je bilo v izvršilnem postopku 
pred uveljavitvi tega zakona že opravljeno dejanje iz četrtega 
odstavka 132. člena zakona, kot se spreminja s tem zakonom:

1. velja z uveljavitvijo tega zakona ta terjatev za priznano in
2. pravdno sodišče, ki vodi postopek na podlagi tožbe iz 

307. člena zakona, ki se razveljavi z uveljavitvijo tega zakona, 
ta postopek ustavi.

(8) Če je stečajno sodišče pred uveljavitvijo tega zakona 
izdalo sklep o preizkusu terjatev, s katerim je v zvezi s preizku-
som terjatve, zavarovane z ločitveno pravico, odločilo, da so 
izpolnjeni pogoji za nadaljevanje izvršbe, z uveljavitvijo tega 
zakona velja, da je stečajno sodišče naložilo stečajnemu dol-
žniku prednostno plačilo te terjatve iz premoženja, ki je predmet 
ločitvene pravice, po 304. členu zakona, kot se spreminja s 
tem zakonom.

91. člen
S tem zakonom dodani 444.a člen zakona se uporablja 

za izvršilne postopke, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega 
zakona, če do uveljavitve tega zakona še niso bili končani.

92. člen
(1) Izjava upravitelja o izbiri novega okrožnega sodišča, 

ki je vložena po uveljavitvi tega zakona in pred 30. novembrom 
2010, začne učinkovati 1. januarja 2011.

(2) Upravitelji, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona ve-
ljavno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, morajo 
do 30. novembra 2010 odpreti varni poštni predal in obvestiti 
ministrstvo, pristojno za pravosodje, o elektronskem naslovu 
varnega poštnega predala.

(3) Če upravitelj do 30. novembra 2010 ne izpolni ob-
veznosti iz drugega odstavka tega člena, se začasno ustavi 
njegovo imenovanje za upravitelja v novih zadevah.

(4) Začasna ustavitev imenovanja iz tretjega odstavka 
tega člena začne učinkovati 1. januarja 2011 in preneha s pote-
kom 15 dni po dnevu, ko upravitelj izpolni obveznost iz drugega 
odstavka tega člena, vendar ne prej kot 1. februarja 2011.

(5) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, mora do 31. de-
cembra 2010 uskladiti sezname izbranih upraviteljev posame-

znih okrožnih sodišč s petim odstavkom 111. člena zakona, kot 
se spreminja s tem zakonom, ob upoštevanju izjav upraviteljev 
o izbiri novega okrožnega sodišča iz prvega odstavka tega 
člena in začasnih ustavitev imenovanj za upravitelja iz četrtega 
odstavka tega člena.

(6) S tem zakonom spremenjeni tretji odstavek 116. člena 
zakona se začne uporabljati za postopke, ki se začnejo po 1. ja-
nuarju 2011 tako, da se kot upravitelj v prvem postopku, ki se 
začne pri posameznem okrožnem sodišču v letu 2011, imenuje:

1. za skupino postopkov prisilnih poravnav in stečajnih 
postopkov nad pravno osebo: upravitelj, ki je na seznamu iz 
šestega odstavka tega člena naslednji za upraviteljem, ki je bil 
pri tem okrožnem sodišču imenovan za upravitelja v postopku 
prisilne poravnave ali stečajnem postopku nad pravno osebo, 
ki se je začel zadnji v letu 2010,

2. za skupino postopkov osebnih stečajev in stečajev 
zapuščine: upravitelj, ki je na seznamu iz šestega odstavka 
tega člena naslednji za upraviteljem, ki je bil pri tem okrožnem 
sodišču ali okrajnem sodišču z območja tega okrožnega sodi-
šča imenovan za upravitelja v postopku osebnega stečaja ali 
stečaja zapuščine, ki se je začel zadnji v letu 2010.

93. člen
(1) S tem zakonom spremenjeni tretji odstavek 99. člena 

zakona se začne uporabljati za redno poročilo upravitelja za 
obdobje, ki se konča 31. decembra 2010.

(2) Če je bil pred uveljavitvijo tega zakona proti upravitelju 
začet postopek za odvzem dovoljenja, se za ta postopek upo-
rablja 109. člen zakona v besedilu, veljavnem pred uveljavitvijo 
tega zakona.

(3) S tem zakonom spremenjena 3. točka drugega odstav-
ka 108. člena zakona se uporablja za odločanje o zahtevi za 
dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, ki je vložena po 
uveljavitvi tega zakona.

(4) S tem zakonom spremenjena 5. točka drugega od-
stavka 108. člena zakona se začne uporabljati 1. januarja 2011.

(5) Upravitelj mora do 31. decembra 2010 predložiti mini-
strstvu, pristojnemu za pravosodje, dokaze o izpolnjevanju po-
goja iz s tem zakonom spremenjene 5. točke drugega odstavka 
108. člena zakona za leto 2011.

(6) Če upravitelj do 31. decembra 2010 ne ravna v skladu 
s petim odstavkom tega člena, mu s 1. januarjem 2011 preneha 
dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja. O prenehanju do-
voljenja po prvem stavku tega odstavka izda minister, pristojen 
za pravosodje, ugotovitveno odločbo.

(7) S tem zakonom dodani sedmi odstavek 103. člena 
ter drugi in tretji odstavek 354. člena se uporablja za storitve, 
opravljene po uveljavitvi tega zakona.

94. člen
(1) Z uveljavitvijo tega zakona se ustanovi Zbornica upra-

viteljev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) in njeni člani 
postanejo vsi upravitelji, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona 
veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja.

(2) Do izvolitve organov zbornice na prvi skupščini zbor-
nice opravljajo naloge in pristojnosti predsednika in upravnega 
odbora zbornice predsednik in upravni odbor Društva upravi-
teljev Slovenije.

(3) Predsednik in upravni odbor Društva upraviteljev Slo-
venije morajo v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona:

1. pripraviti predlog statuta zbornice,
2. sklicati zasedanje prve skupščine zbornice za dan, ki 

ne sme biti pozneje od treh mesecev po uveljavitvi tega zakona 
in ne prej kot v 15 dneh po objavi sklica zasedanja prve skup-
ščine zbornice in

3. objaviti sklic zasedanja prve skupščine zbornice v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

(4) Na prvi skupščini zbornice morajo člani sprejeti statut 
zbornice in izvoliti člane organov zbornice in disciplinskih komisij.

(5) Za prvo skupščino zbornice se uporabljajo naslednja 
pravila:

1. zbornica je sklepčna, če se je udeleži 1/10 članov,
2. zasedanje zbornice do izvolitve predsednika zbornice 

vodi predsednik Društva upraviteljev Slovenije, potem pa pred-
sednik zbornice,
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3. odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina na skup-
ščini zbornice prisotnih članov.

(6) Predsednik zbornice mora v osmih dneh po koncu 
zasedanja prve skupščine zbornice vložiti zahtevo za soglasje 
k statutu zbornice.

(7) Minister, pristojen za pravosodje, mora v 15 dneh po 
prejemu zahteve iz šestega odstavka tega člena:

1. odločiti o soglasju k statutu zbornice in
2. imenovati predsednika in enega člana disciplinske ko-

misije prve stopnje in disciplinske komisije druge stopnje ter 
njihove namestnike.

95. člen
(1) S tem zakonom spremenjeni četrti odstavek 41. člena 

zakona se uporablja za zunajsodne poravnave, sklenjene po 
uveljavitvi tega zakona.

(2) S tem zakonom spremenjeni deseti odstavek 
442. člena zakona se uporablja za terjatve do pravnih oseb, ki 
so bile izbrisane po uveljavitvi tega zakona.

96. člen
(1) Minister, pristojen za pravosodje, mora v treh mesecih 

po uveljavitvi tega zakona izdati predpis iz petega odstavka 
novega 123.a člena zakona in uskladiti predpise iz prvega 
odstavka 114. člena zakona s tem zakonom.

(2) Vlada Republike Slovenije mora v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona uskladiti Uredbo o registru nepose-
stnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, 
št. 23/04, 66/06 in 16/08) s tem zakonom.

97. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisil-
nem prenehanju – ZFPPIPP-D (Uradni list RS, št. 26/11) 
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen
Določbi spremenjenega prvega in novega drugega od-

stavka 143. člena zakona se uporabljata:
1. za postopke prisilne poravnave, ki se uvedejo po uve-

ljavitvi tega zakona, in
2. za postopke prisilne poravnave, ki so bili uvedeni pred 

uveljavitvijo tega zakona, če do njegove uveljavitve sodišče še 
ni odločilo o začetku postopka.

8. člen
Določba novega četrtega odstavka 354. člena zakona 

velja za opravljanje storitev za potrebe stečajnega postopka 
na podlagi pogodb, ki so sklenjene po uveljavitvi tega zakona.

9. člen
Določba spremenjenega 489.a člena zakona se uporablja 

za prekrške, ki so bili storjeni po uveljavitvi tega zakona.

10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisil-
nem prenehanju – ZFPPIPP-E (Uradni list RS, št. 47/13) 
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

70. člen
Določbe nove 4. in 5. točke četrtega odstavka 108. člena 

ter spremenjenega drugega in tretjega odstavka 112. člena 

zakona se uporabljajo v zvezi z upravitelji, zoper katere je ka-
zenski postopek uveden po uveljavitvi tega zakona.

71. člen
(1) Določbe spremenjenega četrtega odstavka 112. člena, 

120.k, 120.l in 120.m zakona se začnejo uporabljati dva mese-
ca po uveljavitvi tega zakona. Do takrat se uporabljajo določbe 
do sedaj veljavnega zakona.

(2) Minister, pristojen za pravosodje in Zbornica upravi-
teljev Slovenije morata do začetka uporabe določbe iz prvega 
odstavka tega člena imenovati oziroma izvoliti nove člane in 
namestnike disciplinskih komisij.

(3) Disciplinski postopki, ki bili uvedeni do začetka upo-
rabe določb iz prvega odstavka tega člena, se dokončajo pred 
organi in po določbah do sedaj veljavnega zakona.

72. člen
(1) Določbe spremenjenega 59., 268. in 269. člena za-

kona se uporabljajo za stečajne postopke, ki se začnejo po 
uveljavitvi tega zakona.

(2) Določbe spremenjenega prvega odstavka 142. člena, 
dopolnjenega drugega odstavka 143. člena, spremenjenega 
drugega odstavka 182. člena, spremenjenega drugega od-
stavka, novega četrtega odstavka in novega petega odstavka 
192. člena, novega 199.b člena in novega 199.c člena ter 
novega četrtega, petega in šestega odstavka 200. člena ter 
dopolnjenega drugega odstavka 201. člena zakona se upora-
bljajo za postopke, ki se uvedejo po uveljavitvi tega zakona.

(3) Če na dan uveljavitve tega zakona sredstva na dolžni-
kovemu računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali 
izplačilo izvršnice, začne rok iz druge in tretje alineje 1. točke 
14. člena zakona teči z uveljavitvijo tega zakona.

(4) Določbe spremenjenega 233. člena zakona se upora-
bljajo za predlog za začetek stečajnega postopka, vložen po 
uveljavitvi tega zakona.

(5) Določba dopolnjenega 489. člena zakona se uporablja 
za prekrške, storjene po uveljavitvi tega zakona.

73. člen
(1) Določbe spremenjenega prvega odstavka 5. člena ter 

novi 221.a do 221.g členi zakona se začnejo uporabljati dva 
meseca po uveljavitvi tega zakona.

(2) Določbe dopolnjenega 116. člena zakona se začnejo 
uporabljati 30. dan po uveljavitvi tega zakona. Na ta dan se v 
vseh že uvedenih postopkih prisilne poravnave imenuje upra-
vitelj, če ni bil imenovan že prej.

74. člen
(1) Določba petega odstavka 108. člena zakona se upo-

rablja v sodnih in drugih postopkih, ki se v zvezi s stečajnim 
postopkom začnejo po uveljavitvi tega zakona.

(2) Za sodne in druge postopke, ki so se v zvezi s ste-
čajnim postopkom začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se 
uporabljajo določbe do sedaj veljavnega 103. člena zakona.

75. člen
(1) Do spremembe Zakona o prevzemih (Uradni list RS, 

št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 
– odločba US, 10/12 in 38/12; v nadaljnjem besedilu: ZPre-1) 
v delu, ki se nanaša na izjeme pri obveznosti dati prevzemno 
ponudbo, se uporabljajo določbe drugega do desetega odstav-
ka tega člena.

(2) Poleg primerov, določenih v zakonu, ki ureja prevze-
me, obvezne prevzemne ponudbe za obdobje nadaljnjih dveh 
let od pridobitve vrednostnih papirjev, ni zavezan dati imetnik, 
ki je dosegel prevzemni prag v ciljni družbi zaradi izvedbe 
finančnega prestrukturiranja ciljne družbe z namenom zago-
tovitve kapitalske ustreznosti oziroma (dolgoročne) plačilne 
sposobnosti ciljne družbe izven postopkov zaradi insolventnosti 
po tem zakonu in ki je za takšno pridobitev pridobil predhodno 
dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem 
besedilu: agencija).
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(3) Pojmi ciljna družba, usklajeno delovanje, prevzemni 
prag in obvezna prevzemna ponudba, imajo enak pomen kot v 
zakonu, ki ureja prevzeme.

(4) Obveznost dati prevzemno ponudbo za imetnika iz 
drugega odstavka tega člena nastane pred potekom dveh let 
od pridobitve vrednostnih papirjev v skladu z drugim odstavkom 
tega člena, in sicer ob prvi naslednji pridobitvi vrednostnih 
papirjev ciljne družbe, če v ciljni družbi še presega prevzemni 
prag, razen, če so pri nadaljnji pridobitvi izpolnjeni pogoji iz 
drugega odstavka tega člena.

(5) Soglasje iz drugega odstavka tega člena izda agencija 
na obrazložen predlog osebe oziroma oseb, ki imajo namen 
izvesti finančno prestrukturiranje ciljne družbe. Ob tem agencija 
uporablja določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov 
glede postopka za izdajo odločb agencije. Predlogu mora biti 
priloženo pozitivno mnenje izvedenca poslovno finančne stro-
ke ali stroke upravljanja podjetij glede potrebnosti ukrepov in 
možnosti njihovega uspeha.

(6) Če oseba oziroma osebe, ki delujejo usklajeno in ki jim 
je bilo z odločbo agencije prepovedano izvrševanje glasovalnih 
pravic, izvedejo finančno prestrukturiranje ciljne družbe in tako 
zagotovijo njeno kapitalsko ustreznost oziroma (dolgoročno) 
plačilno sposobnost še pred začetkom postopkov zaradi insol-
ventnosti, prepoved izvrševanja glasovalnih pravic preneha z 
dokončnostjo odločbe agencije iz devetega odstavka tega člena.

(7) Če je za realizacijo ukrepa iz šestega odstavka tega 
člena potrebno izvrševanje glasovalnih pravic, lahko oseba 
oziroma osebe iz šestega odstavka tega člena na skupščini 
ciljne družbe o predlogih sklepov, ki so potrebni za realizacijo 
ukrepov ob predhodni pridobitvi soglasja agencije, izvršujejo 
glasovalne pravice iz vseh delnic, katerih imetnice so.

(8) Soglasje za izvrševanje glasovalnih pravic na skupšči-
ni iz sedmega odstavka tega člena na podlagi obrazloženega 
predloga osebe oziroma oseb, ki nameravajo izvesti finančno 
prestrukturiranje ciljne družbe in ki mora biti vložen najmanj 
deset delovnih dni pred skupščino, na kateri želi vlagatelj ure-
sničevati glasovalne pravice, izda agencija.

(9) V primeru, da so izpolnjeni pogoji iz šestega odstavka 
tega člena, agencija na obrazložen predlog osebe oziroma 
oseb, ki so izvedle finančno prestrukturiranje ciljne družbe, po 
postopku, ki ga za izdajo odločb agencije določa zakon, ki ureja 
trg finančnih instrumentov, izda odločbo, s katero odloči, da je 
prepoved izvrševanja glasovalnih pravic za te osebe prenehala. 
Agencija o predlogu, ki mu mora biti priloženo pozitivno mnenje 
izvedenca poslovno finančne stroke ali stroke upravljanja pod-
jetij glede potrebnosti ukrepov in možnosti njihovega uspeha in 
ki mora biti vložen najmanj deset delovnih dni pred skupščino, 
na kateri želi oseba glasovati, izda odločbo najkasneje do 
skupščine, na kateri želi oseba izvrševati glasovalne pravice.

(10) Prenehanje prepovedi izvrševanja glasovalnih pravic 
traja dve leti od dokončnosti odločbe iz devetega odstavka 
tega člena. Če v dveh letih od izdaje odločbe oseba oziroma 
osebe iz drugega odstavka tega člena ne ravnajo v skladu s 
63. členom ZPre-1 izgubijo glasovalne pravice iz vseh delnic, 
katerih imetnice so.

76. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda predpis iz 63. člena 

tega zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.

77. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisil-
nem prenehanju – ZFPPIPP-F (Uradni list RS, št. 100/13) 
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

48. člen
(1) Določbe novega 185.a, 199.d, 214.a in 221.h do 

221.z člena zakona ter določbe spremenjenega oziroma do-

polnjenega 141., 142., 143., 144., 145., 146., 182., 186., 
190., 191., 199., 199.a 199.b 199.c, 201., 205., 209., 211. in 
212. člena zakona se uporabljajo za postopke prisilne porav-
nave, ki se začnejo po uveljavitvi tega zakona.

(2) Določbe spremenjenega oziroma dopolnjenega 
221.a, 221.b, 221.d, 221.e in 221.f člena zakona se upora-
bljajo za postopke poenostavljene prisilne poravnave, ki se 
začnejo po uveljavitvi tega zakona.

(3) Določbe spremenjenega oziroma dopolnjenega 
221.b, 221.d, 221.e in 221.f člena zakona se uporabljajo tudi 
za postopke poenostavljene prisilne poravnave, ki so se začeli 
pred uveljavitvijo tega zakona. V postopku iz prvega stav-
ka tega odstavka mora dolžnik predložiti dopolnjeni seznam 
terjatev iz četrtega odstavka 221.d člena zakona do poteka 
roka za vložitev zahteve za potrditev poenostavljene prisilne 
poravnave iz prvega odstavka 221.f člena zakona, vendar ne 
pozneje kot v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.

(4) Spremenjeni 233. člen in nov 298.a člen zakona se 
uporabljata za stečajne postopke, ki se začnejo po uveljavitvi 
tega zakona.

(5) Spremenjeni sedmi odstavek 233. člena zakona se 
uporablja tudi za postopke, ki so se začeli pred uveljavitvijo 
tega zakona, ne da bi bil založen predujem za kritje začetnih 
stroškov stečajnega postopka.

49. člen
(1) Določbe spremenjenega tretjega in novega devetega 

odstavka 120.k zakona se začnejo uporabljati en mesec po 
uveljavitvi tega zakona.

(2) Minister, pristojen za pravosodje, mora do začetka 
uporabe določb iz prvega odstavka tega člena imenovati 
predsednika disciplinske komisije prve stopnje in njegovega 
namestnika.

(3) Disciplinski postopki, ki bili uvedeni do začetka upo-
rabe določb iz prvega odstavka tega člena, se dokončajo pred 
organi in po določbah do sedaj veljavnega zakona.

(4) Minister, pristojen za pravosodje, mora pravilnik iz 
novega devetega odstavka 120.k člena zakona izdati v enem 
mesecu po uveljavitvi tega zakona.

50. člen
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo za 

ponovno prisilno poravnavo, če je bil postopek, v katerem je 
bila prejšnja prisilna poravnava pravnomočno potrjena, začet 
pred uveljavitvijo tega zakona.

(2) Ne glede na 1. točko prvega odstavka 221.v člena 
zakona je predlog za ponovno prisilno poravnavo dovoljen, če 
je od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prejšnje poravnave 
preteklo eno leto.

(3) Soglasje iz 2. točke prvega odstavka 221.v člena 
zakona lahko dajo tudi upniki, ki so imetniki zavarovanih terja-
tev, ki so nastale do začetka postopka prejšnje pravnomočno 
potrjene prisilne poravnave, čeprav za te terjatve prejšnja 
pravnomočno potrjena prisilna poravnava ni učinkovala.

(4) Ne glede na tretji odstavek 221.v člena zakona so 
postopek ponovne prisilne poravnave upravičeni predlagati 
tudi upniki, ki so imetniki zavarovanih terjatev, ki so nastale 
do začetka postopka prejšnje pravnomočno potrjene prisilne 
poravnave, čeprav za te terjatve prejšnja pravnomočno potr-
jena prisilna poravnava ni učinkovala.

(5) Ne glede na drugi odstavek 221.z člena zakona lahko 
predlog za ponovno prisilno poravnavo vključuje tudi prestruk-
turiranje zavarovanih terjatev iz prvega odstavka 221.n člena 
zakona, ki so nastale do začetka postopka prejšnje pravno-
močno potrjene prisilne poravnave.

51. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
362. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore 

v postopku kandidiranja na volitvah poslancev 
in poslank iz Republike Slovenije v Evropski 
parlament

Na podlagi 4. in 7. člena Zakona o volitvah poslancev 
iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, 
št. 40/04 – ZVPEP-UPB1 in 41/07 – ZVRK) in tretje točke 
prvega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor 
(Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba 
US) je Državna volilna komisija na 13. seji 6. 2. 2014 sprejela

N A V O D I L O
o obrazcih za dajanje podpore v postopku 

kandidiranja na volitvah poslancev in poslank  
iz Republike Slovenije v Evropski parlament

1. Posamezna opravila v postopku določanja liste kandi-
datov in kandidatk za volitve poslancev in poslank iz Republike 
Slovenije v Evropski parlament se opravijo na obrazcih, ki so 
predpisani s tem navodilom in so njegov sestavni del.

2. Za dajanje podpore listi kandidatov in kandidatk se 
določita obrazca:
Obrazec EP-1 Podpora, ki jo da volivka ali volivec (v na-

daljevanju: volivec) listi kandidatov in kan-
didatk za volitve poslancev in poslank iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament.

Obrazec EP-2 Podpora, ki jo da poslanka ali poslanec (v 
nadaljevanju: poslanec) v Državnem zbo-
ru Republike Slovenije listi kandidatov in 
kandidatk politične stranke za volitve po-
slancev in poslank iz Republike Slovenije 
v Evropski parlament.

3. Na območjih, kjer živijo pripadniki in pripadnice italijan-
ske oziroma madžarske narodnosti, se enakopravno uporablja 
obrazec EP-1 v dvojezični slovensko-italijanski različici oziroma 
v dvojezični slovensko-madžarski različici.

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije lahko 
izrazi podporo na obrazcu EP-2 tudi v dvojezični različici obraz-
ca, in sicer v slovensko-italijanski različici oziroma slovensko- 
madžarski različici.

4. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-7/2014-11
Ljubljana, dne 6. februarja 2014

Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
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PODPOR A
listi  kandidatov in kandidatk za volitve 
poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Obr.ep-1

Obrazec morate podpisati pred pristojnim organom, 
ki vodi evidenco volilne pravice, nato pa ga oddate 
predlagatelju liste kandidatov in kandidatk.

Podatki o volivcuPodatki o volivcu
Ime: Ulica in hišna številka:

Datum rojstva:

Priimek: Poštna številka in pošta:

Naslov stalnega bivališča:

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.

Datum volitev:

Dajem svojo podporo listi kandidatov in kandidatk za volitve poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski 
parlament na volitvah, ki bodo dne:

Izpolni upravna enota

Podpis: Žig: 

Obrazec je bil dne:                                                                podpisan pred organom, ki vodi evidenco volilne pravice

in vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko                                                             .

Datum: Podpis:
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P O D P O R A  P O S L A N C A  ∕  P O S L A N K E
listi kandidatov in kandidatk politične stranke za volitve 
poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Izpolni Mandatno-volilna komisija Državnega zbora RS

Podpis: Žig: 

Podatki o poslancu
Ime: Ulica in hišna številka:

Občina:Datum rojstva:

Priimek:

Kraj rojstva:

Poštna številka in pošta:

Naslov stalnega bivališča:

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami.

Obrazec je dne:                                                                potrdila Mandatno-volilna komisija Državnega zbora RS 

in vpisala v seznam potrjenih obrazcev podpore pod zaporedno številko                                                              .

Obrazec oddate predlagatelju liste kandidatov in 
kandidatk. 

Datum volitev:

Poslanka ⁄ poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, dajem svojo podporo listi kandidatov in kandidatk politične-ih 
strank ⁄ e za volitve poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament  na volitvah, ki bodo dne:

Datum: Podpis:

Obr.ep-2
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

363. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za januar 2014

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za januar 2014

Cene življenjskih potrebščin so bile januarja 2014 v pri-
merjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,6 %.

Št. 9621-19/2014/3
Ljubljana, dne 11. februarja 2014
EVA 2014-1522-0004

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

AJDOVŠČINA

364. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 
14/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 – Odl. US: 
U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 
101/13) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, 
št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 35. seji dne 
6. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve  

za leto 2014

1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev prora-

čunske rezerve Občine Ajdovščina.

2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 100.000,00 evrov 

se namenijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic na-
ravnih nesreč, in sicer za:

– operativne stroške ob intervencijah;
– nakup agregatov;
– odpravo posledic naravnih nesreč na javnih objektih in 

infrastrukturi;
– izgradnjo kablovoda Skuk.

3. člen
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej spe-

cificirana v okviru zaključnega proračuna Občine Ajdovščina 
za leto 2014.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4102-1/2014
Ajdovščina, dne 7. februarja 2014

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

365. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju mladinskih 
in otroških programov in projektov ter letovanj

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Urad-
ni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 
35. redni seji dne 6. 2. 2014 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o sofinanciranju mladinskih in otroških 

programov in projektov ter letovanj

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju mladinskih in otroških pro-

gramov in projektov ter letovanj (Uradni list RS, št. 113/09) – v 



Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / 17. 2. 2014 / Stran 1329 

nadaljevanju pravilnik, se v drugem odstavku 1. člena drugi 
stavek spremeni tako, da se glasi: »Na podlagi sprejetega pro-
računa določi višino sredstev za posamezen sklop in podsklop 
iz 2. člena tega pravilnika župan s sklepom po predhodnem 
mnenju komisije iz 9. člena tega pravilnika.«.

Točke f), g) in i) 1. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»f) osebe s posebnimi potrebami so osebe, opredeljene v 

1. členu Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno pri-
zadetih oseb (ZDVDTP) in osebe, ki jim je priznana pravica do 
posebne oblike varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji iz Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstve-
nih storitev;

g) osebe s slabšim socialnim položajem po tem pravilniku 
so otroci in/ali mladi do starosti vključno 18 let, ko povprečni 
mesečni dohodek na družinskega člana, ne presega 30 % neto 
povprečne plače v RS preteklega leta;

i) področij 1 in 2: vsebina projekta/programa se nanaša na 
poudarjanje pomena aktivnosti otrok in/ali mladih:

– področje 1: programi/projekti, ki obsegajo pretežno de-
lovno akcijo v splošno korist,

– področje 2: programi/projekti, ki se izvajajo v naravi, z 
namenom obiskovanja in spoznavanja narave;«

Doda se nova l) točka, ki se glasi:
»l) mednarodna mobilnost mladih je projekt, ki se izvaja 

v tujini in je že delno sofinanciran iz programov EU namenjen 
mladim med 15. in 25. letom.«.

2. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Skladno z določbami tega pravilnika se sofinancira naslednje 
neprofitne oziroma nekomercialne programe, projekte, letova-
nja ter mednarodno mobilnost mladih, ki so v javnem interesu 
občine:

1. Sklop A: mladinski programi in projekti
2. Sklop B: letovanja
– podsklop: mednarodna mobilnost mladih.«.
V drugem odstavku 2. člena se druga alinea spremeni 

tako, da se glasi:

»– programov/projektov izvajalcev, katerih osnovna de-
javnost je šport oziroma kultura,«.

V drugem odstavku 2. člena se peta alinea spremeni tako, 
da se glasi:

»– letovanj, kot so: festivali, jezikovni tečaji, izmenjave 
šolskih skupin, športna tekmovanja, statutarna srečanja orga-
nizacij.«.

3. člen
V drugem odstavku 4. člena se druga alinea spremeni 

tako, da se glasi:
»– so registrirani za izvajanje letovanj oziroma progra-

mov/projektov za mlade,«.

4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višino sredstev za posamezne izvajalce programov, pro-

jektov, letovanj ter mednarodno mobilnost mladih se določi na 
podlagi doseženega števila točk iz meril posameznega sklo-
pa/podsklopa in vrednosti točke za ta sklop/podsklop. Vrednost 
točke za posamezni sklop/podsklop se določi tako, da se višina 
sredstev za posamezni sklop/podsklop deli s seštevkom vseh 
doseženih točk za sklop/podsklop.

Če se med letom po že izvedenem javnem razpisu 
letni obseg sredstev v proračunu spremeni, se sorazmerno 
povečajo/zmanjšajo tudi sredstva za sklope in podsklope 
tega pravilnika. Sklepi o zmanjšanju/povečanju sredstev se 
izdajo po uradni dolžnosti takoj po sprejetju spremembe v 
proračunu.«.

5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Merila za dodelitev točk – sklop A (mladinski programi 

in projekti):
– prijavitelj lahko prijavi največ 4 programe in največ 

20 projektov,
– prijavitelj lahko na podlagi točkovnega sistema pridobi 

največ 80 % vrednosti programa/projekta.

Merila Točke
1. Organizacija: 
– katere ustanovitev predvideva poseben zakon (ne upošteva se zakon o društvih)
– imajo status v javnem interesu

(Točke se izključujejo)
10
25

2. Program/projekt:
– program 
– projekt na področju 1
– projekt na področju 2
– projekt na področju 3

(Točke za vsak program/projekt)
50
20
8
6

3. Projekt namenjen neformalnemu izobraževanju:
– projekt zagotavlja neformalno izobraževanje, večanje kompetenc udeležencev – 
udeleženci pridobijo ustrezno dokazilo o pridobljeni usposobljenosti 

(Točke se prištevajo k projektu)

5
4. Program/projekt se izvaja v več naseljih v občini:

– program/projekt, ki se fizično izvaja v več kot 2 krajevnih skupnostih 

(Točke se prištevajo  
k posameznemu programu/projektu)

2
«

6. člen
Besedilo na začetku 7. člena: »Merila za dodelitev točk – 

sklop B (letovanja)« se spremeni tako, da se glasi: »Merila za 
dodelitev točk – sklop B (letovanja) in podsklop (mednarodna 
mobilnost mladih):«.

7. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3-članska komisija, ki 

jo s sklepom imenuje župan, od katerih je praviloma 1 pred-
stavnik Občine Ajdovščina, 1 predstavnik Mladinskega sveta 
Ajdovščina in 1 predstavnik zaposlenih v občinskem javnem 
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zavodu, katerega dejavnost je področje mladih. Kot član stro-
kovne komisije ne more biti odgovorna oseba pravne osebe, ki 
kandidira na razpisu oziroma druga oseba, ki ji takšno omejitev 
določa zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.«.

8. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-06/2009
Ajdovščina, dne 6. februarja 2014

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BREZOVICA

366. Sklep o začetku priprav sprememb 
in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenh 
pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, 
Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Na podlagi 46. člena Zakona prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12) in 30. člena Statuta 
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je župan Občine 
Brezovica dne 12. 2. 2014 sprejel

S K L E P
o začetku priprav sprememb in dopolnitev 
Odloka o prostorsko ureditvenh pogojih  

za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, 
Notranje Gorice

1.
S tem sklepom se pričnejo postopki za pripravo in spre-

jem dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za 
plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice 
(Uradni list RS, št. 94/13 – UPB-1).

2.
V postopku se bo spreminjal in dopolnjeval Odlok o pro-

storsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, 
Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 – 
UPB-1) v besedilnem delu.

3.
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o 

prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezo-
vica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 
– UPB-1) je drugi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12).

4.
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditve-

nih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, 
Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 – UPB-1) se nanašajo 
na posamezna območja urejanja oziroma posamične parcele.

5.
Roki (skrajšan postopek) za pripravo sprememb in do-

polnitev odloka:

Dejanje Rok
1 začetek – sklep o pripravi Februar 2014
2 priprava osnutka odloka Februar 2014
3 smernice Februar 2014

Dejanje Rok
4 priprava dopolnjenega osnutka odloka Marec 2014
5 sodelovanje javnosti – javna razgrnitev Marec 2014
6 priprava predloga odloka April 2014
7 potrditev predloga – mnenja Maj 2014
8 sprejem odloka na občinskem svetu Maj/Junij 2014

6.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo 

smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega 
akta ter mnenja k predlogu, so:

Nosilec urejanja prostora

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Sektor za CPVO, Dunajska c. 22, Ljubljana 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direktorat za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direkcija RS za ceste, Tržaška c. 19, Ljubljana

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 
Ljubljana 

Zavod za varstvo narave
Tobačna ulica 5,Ljubljana 

Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 
Ljubljana 

Energetika Ljubljana d.o.o.
Verovškova ulica 70, Ljubljana 

Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica
Slovenska 58, Ljubljana 

JP VO-KA d.o.o.
Vodovodna c. 90, Ljubljana

JKP Brezovica d.o.o.,
Kamnik pod Krimom 6, Preserje 

Občina Brezovica,
Tržaška cesta 390, Brezovica

Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku 
priprave ugotovijo, da je potrebno vključiti tudi druge 
nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem 
odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo 
v postopku.

7.
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka 

o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezo-
vica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Objavi se tudi na spletni strani Občine Brezovica.

Št. 40/2014-si
Brezovica, dne 12. februarja 2014

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
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BREŽICE

367. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – 
ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – 
Odl. US, 57/12, 110/13 in 101/13 – ZDavNepr) in 19. člena 
Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je 
Občinski svet Občine Brežice na 26. seji dne 3. 2. 2014 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa javnega dobra

1.
Vzpostavi se javno dobro na parc. 1289/2, 1289/3, 

1289/6, 1289/5, 2/7, 2/1, 2/8, 2/9, 1298/5, k.o. 1309 – Koritno.

2.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 782/4, 782/6, 

176/31, 176/34, 1043/65, 1043/73, 504/20, 500/4, 500/3, 
k.o. 1305 – Globočice.

3.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 20/1, 150/29, *87/2, 

1890/10, 1890/13, 1890/7, 1890/12, 1890/2, 1890/4, 1890/3, 
1890/8, 1890/6, 1255/3, 586/4, 1886/22, k.o. 1306 – Čatež.

4.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1894/2, k.o. 1308 

– Velika Dolina.

5.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 55/4, k.o. 1310 – 

Nova vas.

6.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. *34/2, 362/2, 361/4, 

k.o. 2673 – Spodnja Pohanca.

7.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 818/92, 818/96, 

818/94, k.o. 1285 – Sela.

8.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 525/5, k.o. 1263 – 

Oklukova gora.

9.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1098/5, 1098/3, 

344/3, 347/9, k.o. 1258 – Podgorje.

10.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1529/57, 1529/58, 

1529/61, 1529/64, 1529/50, 1529/56, 1529/67, 1529/53, 
1529/63, 1529/55, 1529/69, 1529/62, 1529/65, 1529/32, 
1529/70, 1529/60, 1529/52, 205/71, 205/70, 205/78, 205/80, 
205/72, 205/74, 205/79, 205/75, 205/77, 1525/12, 1537/21, 
1537/22, 1537/50, k.o. 1304 – Stojanski vrh.

11.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 379/2, 851/0, 852/0, 

804/0, 828/0, 796/0, k.o. 1277 – Mali vrh.

12.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 261/3, 260/12, 

k.o. 1279 – Artiče.

13.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 770/2, 792/3, 

763/37, 824/0, k.o. 1274 – Bojsno.

14.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 5/2, 7/2, 69/12, 17/3, 

16/5, 15/10, 14/3, 13/3, 11/2, 188/2, 188/4, 200/4, 200/6, 179/5, 
177/2, 239/4, 240/2, 238/2, k.o. 1261 – Sromlje.

15.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1/2, k.o. 1290 – 

Kapele.

16.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1689/8, k.o. 1303 

– Bušeča vas.

17.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 348/8, 771/14, 

k.o. 1292 – Gabrje.

18.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 499/3, 495/3, 500/6, 

500/9, k.o. 1272 – Stara vas.

19.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1980/5, 1980/4, 

1270/2, k.o. 1257 – Bizeljsko.

20.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 144/9, k.o. 1283 

– Črnc.

21.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1263/1, 1333/3, 

k.o. 1271 – Vitna vas.

22.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 905, 1235, k.o. 1300 

– Brežice

23.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1475/2, k.o. 1252 

– Križe

24.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-45/2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CELJE

368. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lava 
(uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju, v povezavi z 61.a členom (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – 
popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 
in 35/13 – skl. US) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 106/13) je župan Mestne občine Celje 
sprejel
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S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o zazidalnem načrtu Lava  
(uradno prečiščeno besedilo)

1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo

(1) Veljavni Zazidalni načrt Lava (uradno prečiščeno be-
sedilo) (Uradni list RS, št. 26/11) določa pogoje za komunalno 
sanacijo obstoječe stanovanjske soseske Lava in pogoje za 
zapolnilno oziroma dopolnilno stanovanjsko in obrtno gradnjo. 
Velika večina zapolnilne gradnje je že bila realizirane, dopolnil-
ne gradnje v obliki prizidkov pa še ne.

(2) Dopolnilna gradnja je po veljavnih določilih zazidalne-
ga načrta mogoča le v obliki prizidav obstoječih stanovanjskih 
objektov za potrebe dviga bivalnega standarda ali pridobitve 
dodatnih bivalnih prostorov za družinskega člana oziroma raz-
širjeno družino lastnika nepremičnine pod pogojem maksimalne 
zazidanosti parcele Fz 0,4. Prav tako obstoječi zazidalni načrt 
omogoča le ograjevanje parcel z živico ob cesti višine do 0,8 m.

(3) Želja mnogih lastnikov stanovanjskih objektov na tem ob-
močju je, zaradi večjega udobja, povečanega števila avtomobilov 
na gospodinjstvo in premajhnih garaž v obstoječih objektih, da 
izgradijo samostojne nadstreške in garaže za potrebe rešitve sta-
cionarnega parkiranja. Poleg tega pa si marsikdo želi še kakšen 
manjši objekt v obliki vrtne ute, bazena na vrtni strani parcele, 
svojo nepremičnino pa zavarovati s postavitvijo grajenih ograj.

(4) Zato želi Mestna občina Celje z načrtovano spre-
membo oziroma dopolnitvijo besedila odloka omogočiti gradnjo 
enostavnih in nezahtevnih objektov tudi v obliki samostojnih 
objektov, ne le kot prizidkov ter omogočiti, pod pogoji, ustrezno 
ograditev parcel oziroma dvoriščnih vhodov.

2. člen
predmet, programska izhodišča, namen  

in ureditveno območje
(1) S tekstualno spremembo odloka se spreminjajo po-

goji gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov, ki bodo lahko 
grajeni tudi samostojno, ter dodajajo pogoji za gradnjo grajenih 
ograj na celotnem ureditvenem območju zazidalnega načrta.

(2) Spremenjeni pogoji se nanašajo na celotno uredi-
tveno območje zazidalnega načrta Lava in v celoti veljajo za 
območje individualne gradnje stanovanjskih hiš. Za območje 
večstanovanjske gradnje (bloki in stolpnice) smiselno veljajo 
le pogoji gradnje enostavnih objektov (nadstreški, zbiralnice za 
komunalne odpadke, kolesarnice).

3. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci

Zaradi le tekstualne dopolnitve besedila osnovnega odloka, 
ki ne posega v prostorske pristojnosti nosilcev urejanja prosto-
ra oziroma ne vpliva na bistvene spremembe v prostoru, saj 
se omogoča le samostojna gradnje enostavnih in nezahtevnih 
objektov ter ograjevanje pod pogoji, se nosilce urejanja prostora 
ne vključi v skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev.

4. člen
roki za postopek sprejemanja

Sprememba in dopolnitev osnovnega odloka se vodi 
skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju.

5. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem

Izdelava sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta 
Lava bo vodena in izdelana na pristojnem oddelku Mestne ob-
čine Celje in zato ne bo zahtevala posebnih sredstev proračuna 
Mestne občine Celje.

6. člen
končne določbe

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministr-
stvu in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8- 
staticne-strani/969-druge-novice.

Št. 3505-1/2014-2
Celje, dne 5. februarja 2014

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

DRAVOGRAD

369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 
zavoda Vrtec Dravograd

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09, 17/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 
in 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00 in 
127/06), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 101/07 
– Odl. US, 36/08, 22/09 – Odl. US, 55/09 – Skl. US, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 16/10 – Odl. US, 47/10 – Odl. US, 
20/11, 34/11 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in 
16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 
– UPB2) je Občinski svet Občine Dravograd na 25. redni seji 
19. 12. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega 
zavoda Vrtec Dravograd

1. člen
S tem Odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o usta-

novitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd 
(Uradni list RS, št. 68/08 in 90/09, v nadaljevanju: odlok).

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 7. člena odloka, ki se glasi:
»Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 

mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod katerim 
je vpisan sedež zavoda: Trg 4. julija 65, 2370 Dravograd, na 
zunanjem obodu pa je izpisano: VRTEC DRAVOGRAD.«

3. člen
Ostala določila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-var-

stvenega zavoda Vrtec Dravograd (Uradni list RS, št. 68/08 in 
90/09) ostanejo nespremenjena.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0009/2013
Dravograd, dne 19. decembra 2013

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
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IDRIJA

370. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Idrija za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13), Zakona 
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11), 
23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija 
na 25. seji dne 11. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija 

za leto 2014

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2014 (Uradni 

list RS, št. 12/13) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»Splošni del proračuna za leto 2014 se na ravni podsku-
pin kontov določa v naslednjih zneskih (€):

KONTO OPIS Proračun leta 2014

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  18.814.140

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  11.328.962

70 DAVČNI PRIHODKI  9.185.027

700 Davki na dohodek in dobiček  7.816.955

703 Davki na premoženje  1.049.320

704 Domači davki na blago in storitve  318.752

71 NEDAVČNI PRIHODKI  2.143.935

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  1.628.915

711 Takse in pristojbine  5.780

712 Globe in druge denarne kazni  39.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  29.240

714 Drugi nedavčni prihodki  440.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI  1.110.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  1.110.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev –

73 PREJETE DONACIJE –

730 Prejete donacije iz domačih virov –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.282.188

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 998.311

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU  5.283.877

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  92.990

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij  92.990

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 19.695.736

40 TEKOČI ODHODKI  4.093.744

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  755.980

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  129.693

402 Izdatki za blago in storitve 2.933.131

403 Plačila domačih obresti  53.970

409 Rezerve  220.970
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41 TEKOČI TRANSFERI 4.546.772
410 Subvencije  39.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.526.619
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 632.682
413 Drugi tekoči domači transferi 1.348.471

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  10.749.050
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  10.749.050

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 306.170
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  105.685
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 200.485

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –881.596
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  1.780
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  1.780

750 Prejeta vračila danih posojil  1.780
751 Prodaja kapitalskih deležev –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV  1.780

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)  1.406.816

50 ZADOLŽEVANJE  1.406.816
500 Domače zadolževanje  1.406.816

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)  527.000
55 ODPLAČILA DOLGA  527.000

550 Odplačila domačega dolga  527.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  879.816

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  881.596
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA –

2. člen
Doda se nov 4.a člen, ki se glasi:

»4.a člen
Sredstva, namenjena delovanju krajevnih skupnosti, so 

namenska sredstva. V primeru rebalansa proračuna ali spre-
jemanja sklepa občinskega sveta oziroma župana o preraz-
porejanju sredstev se v sredstva na proračunskih postavkah 
krajevnih skupnosti lahko posega le, kolikor je pridobljeno 
soglasje krajevne skupnosti.«

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajstni dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0027/2012
Idrija, dne 11. februarja 2014

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

371. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
industrijska cona Godovič

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 

– sklep US) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni 
list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je župan Občine Idrija dne 
5. 2. 2014 sprejel

S K L E P
 o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN)  
industrijska cona Godovič

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za sprejem 
akta

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Industrijska cona Godovič (v nadaljevanju: OPPN) se razteza 
južno od naselja Godovič. Zaradi kraškega terena je območje 
OPPN vidno zelo malo izpostavljeno. V občinskem prostor-
skem načrtu Občine Idrija (OPN) je ob širitvi cone posebej izpo-
stavljena pomembnost ohranjanja vrtačastega značaja terena 
ter med posameznimi deli cone, predvsem pa na njenem stiku 
s stanovanjskim delom in regionalno cesto ohranjanje (ustvar-
janje) zelene cezure. Območje, ki ga OPPN ureja, obsega enoti 
urejanja prostora EUP GO_6/1_IP in GO_6/5_IP.

Na območju trenutno veljajo naslednji predpisi oziroma 
odloki.

– Občinski prostorski načrt OPN Občine Idrija; Odlok o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, 
št. 38/11, 107/13) (v nadaljevanju OPN),

– Odlok o sprejetju “Zazidalnega načrta industrijska 
cona Godovič“ (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, 
št. 75/06 – UPB, 23/08) (v nadaljevanju zazidalni načrt).
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Namen spremembe in izdelave sprememb prostorskega 
akta so:

– V letu 2011 je Občina Idrija sprejela Inovativno strategijo 
trajnostnega razvoja Občine Idrija (v nadaljevanju strategija). V 
strategiji se Občina Idrija znotraj razvojne prioritete »Inovativno 
gospodarstvo« zaveda svoje pomembne vloge pri ustvarjanju 
optimalnih razmer z vzpostavitvijo ustrezne sodobne gospo-
darske infrastrukture. V strategiji je zato posebej izpostavljena 
prav industrijska cona v Godoviču. Območje industrijske cone 
v Godoviču ni velika razvojna priložnost le za naselje Godovič, 
ampak za celotno občino.

– Leta 2001 je bil za dobrih 20 ha veliko območje enote 
GO_6/1_IP na JV Godoviča sprejet zazidalni načrt. Zazidalni 
načrt je industrijsko cono razdelil na 4 sektorje, ob sprejetju leta 
2001 je obravnaval le Sektor 1 in Sektor 2, za znane investi-
torje in znane posege v prostor. Tudi spremembe zazidalnega 
načrta v letih 2003, 2005, 2006, 2008 niso potekale načrtno in 
usmerjano s strani občine, pač pa so spremembe narekovali 
posamezni investitorji za znane posege v prostor. Velik del 
industrijske cone (približno 70 %) je tako v naravi že pozidan.

– Zgoraj opisan koncept zazidalnega načrta se je za 
današnje razmere pokazal kot zaviralen, saj bi morala gospo-
darska družba ali drug investitor za vsak poseg v cono čakati 
na spremembo ZN.

– S sprejetjem OPN se je območje industrijske cone 
razširilo še proti J, za območje veliko približno 4 ha (enota 
GO_6/5_IP). Občina Idrija vidi potrebo po celoviti ureditvi ce-
lotnega območja industrijske cone – torej obeh enot urejanja 
prostora.

– Potrebna je implementacija sprejetega Državnega pro-
storskega načrta za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič 
(Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod 
R38 Kalce–Godovič, Uradni list RS, št. 99/11) v OPPN Indu-
strijska cona Godovič.

Osnova za izdelavo občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta industrijska cona Godovič je določilo OPN, ki v po-
glavju 6.3.6 v 3. členu določa, da je način urejanja na območju 
enote urejanja prostora GO_6/1_IP zazidalni načrt, v poglavju 
6.3.6 v 3. členu in v 196. členu pa določa, da je način ureja-
nja na območju enote urejanja prostora GO_6/5_IP OPPN. 
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13 – sklep US) (v 
nadaljevanju: ZPNačrt) se zazidalni načrti, sprejeti na podlagi 
ZUNDPP, ki so skladni z OPN, štejejo za občinske podrobne 
prostorske načrte po ZPNačrt in se lahko spreminjajo in dopol-
njujejo po določbah le-tega v delu, ki ureja občinski podrobni 
prostorski načrt.

Pravna podlaga za pripravo akta je Zakon o prostorskem 
načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 
109/12, 35/13 – sklep US).

2. Predmet in programska izhodišča ter ureditveno 
območje

Obravnavano območje enot urejanja prostora GO_6/1_IP 
in GO_6/5_IP je v OPN namenjeni industrijski, proizvodni, 
obrtni dejavnosti, prometu in skladiščenju ter okoljski in ener-
getski dejavnosti. Za enoto GO_6/5_IP so v 196. členu OPN 
opredeljene usmeritve za izdelavo OPPN.

Delno se je spremenilo katastrsko stanje zemljišč znotraj 
območja – povzeto bo novo stanje zemljiškega katastra.

Na Občino Idrija so v zadnjem letu investitorji naslovili 
več pobud za posege v prostor na območju industrijske cone, 
nobena pobuda ni bila pozitivno rešena.

Zato občina pristopa k izdelavi OPPN, ki bo na območju 
industrijske cone:

– osnoval mrežo komunikacij – prometno, komunalno, 
energetsko, vključno z DPN za državni prenosni plinovod,

– opredelil osnovne pogoje za gradnjo in druge posege v 
prostor za različne, še nepoznane investitorje,

– OPPN se bo izdelal za celotno območje namenske rabe 
IP v Godoviču, torej za enoti urejanja GO_6/1_IP in GO_6/5_IP 
in jih povezal v smiselno celoto.

S sprejetjem OPPN bo prenehal veljati obstoječi zazidalni 
načrt. Na območju sektorjev, ki jih je obravnaval zazidalni načrt in 
so tudi v naravi že implementirani skladno s tem načrtom, se po-
vzame ključne usmeritve prostorskih podenot in se na teh obmo-
čjih predvidi ohlapnejša merila za načrtovanje posegov v prostor.

OPPN se bo pripravil v sodelovanju z gospodarstvom in 
drugo zainteresirano javnostjo.

3. Podatki o varovanjih in omejitvah
Pri pozidavi obrtne cone naj se v čim večji meri ohranja 

vrtačast značaj terena ter med posameznimi deli cone, na stiku 
s stanovanjskim delom in regionalno cesto se ohranja (ustvari) 
zelene cezure.

Potrebno je upoštevati lokacijo hidrološke in geomorfo-
loške naravne vrednote Anžičkove in Pagonove ponikve in se 
ji izogniti z gradnjo ter urediti dostop do nje. Zagotoviti je po-
trebno vse ukrepe, da ne bi prihajalo do onesnaženja ponikev.

4. Ureditveno območje
Območje zazidalnega načrta in predvidenega OPPN se 

razteza južno od naselja Godovič.
Obstoječe ureditveno območje po veljavnem zazidalnem 

načrtu za enoto GO_6/1_IP:
117/1 – del, 117/28 – del, 117/29, 117/30 – del, 117/31, 

117/39, 117/40, 117/41, 117/42, 17/43, 117/44, 117/45, 117/46, 
117/47, 130 – del, 1106/26, 1106/40, 1113/3, 1115/12, 1143/1, 
1143/2, 1143/4, 1143/5, 1143/9, 1143/10, 1143/11, 1143/13, 
1143/14, 1143/17, 1143/18, 1143/19, 1143/23 – del, 1143/24 – 
del, 1143/25 – del, 1143/27, 1143/28, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 
1144/7, 1144/8, 1144/9, 1144/10, 1144/11, 1144/12, 1144/13, 
1144/14, 1144/16, 1144/17, 1144/18, 1144/19, 1144/20, 
1144/21, 1144/22, 1144/23, 1148/1, 1148/2, 1148/3, 1148/4, 
1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/7, 1150/8, 1150/10, 
1150/11, 1150/12, 1150/13, 1150/14, 1150/15, 1150/16, 
1150/19, 1150/20, 1153/1, 1153/3, 1153/5, 1156/10, 1156/12, 
1158/1 – del, 1158/3, 1527/1, 1527/2, 1527/4, 1527/5, 1527/6, 
1528 – del, 1540/3, 1540/10, vse k.o. Godovič.

Ureditveno območje enote GO_6/5_IP: 1141, 1143/23 
– del, 1143/24 – del, 1143/25 – del, 1528 – del, 1527/3, vse 
k.o. Godovič.

5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Akt se pripravi v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in 

načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(Uradni list RS, št. 99/07).

Za pridobitev smernic in mnenj bo občina pooblastila 
izdelovalca akta.

6. Seznam strokovnih podlag
Pri izdelavi strokovnih podlag se upošteva vse predhodno 

izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna 
za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva 
okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine:

– Gradivo obstoječih prostorskih aktov: zazidalni načrt 
in OPN

– DPN za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič,
– Program opremljanja za območje občine Idrija,
– Druge, za izvedbo postopka potrebne strokovne podla-

ge, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora (zagotovi 
naročnik),

– Morebitna izdelava okoljskega poročila v primeru, če bo 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdalo Odločbo o obveznosti 
vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje,

– Geodetski načrt območja OPPN Godovič (EUP 
GO_6/1_IP in GO_6/5_IP).

Geodetske podlage za izdelavo akta priskrbi pobudnik 
akta.

7. Pristojni nosilci urejanja prostora in drugi udele-
ženci, ki dajejo smernice in mnenja

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami

2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava 
RS za zaščito in reševanje

3. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat 
za kulturno dediščino
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4. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Direktorat za infrastrukturo

5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Direktorat za promet

6. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Direktorat za energijo

7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območ-
na enota Nova Gorica

8. Občina Idrija
9. Komunala Idrija d.o.o.
10. Elektro Ljubljana d.d.
11. Telekom Slovenije, d.d.
12. Javna razsvetljava Ljubljana d.d.

Drugi udeleženci:
13. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 

Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
14. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in 

prostor.
V postopek priprave sprememb in dopolnitev akta se 

vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru 
priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za 
posamezno področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.

O sprejemljivosti posegov v spremembah in dopolnitvah 
akta na okolje odloči tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z 
odločbo o potrebi po izdelavi celovite presoje vplivov na okolje.

8. Postopek in roki za pripravo občinskega lokacij-
skega načrta

S pripravo OPPN Industrijska cona Godovič se prične takoj.

Faza Nosilec Rok 

Sklep o začetku priprave akta Občina, župan februar 2014 

Objava sklepa v uradnem glasilu in svetovnem spletu, MOP Občina februar 2014 

Priprava osnutka akta Načrtovalec marec 2014 

Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic Načrtovalec april 2014 (rok 30 dni)

Pridobitev obvestila MOP za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje 
vplivov na okolje

Občina april 2014

Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka akta Načrtovalec maj 2014 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega 
osnutka akta; objava v svetovnem spletu in na krajevno običajen način

Občina 7 dni pred pričetkom 
javne razgrnitve

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega predloga akta 
z evidentiranjem vseh pripomb

Občina, načrtovalec 30 dni/junij 2014

Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne 
obravnave

Načrtovalec, občina, 
župan

7 dni po zaključku 
javne razgrnitve

Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna seznanitev 
lastnikov parcel na območju akta

Občina julij 2014 

Obravnava odloka na občinskem svetu (1. br.),potrditev stališč Občinski svet september 2014

Oblikovanje dopolnjenega predloga akta na podlagi stališč do pripomb 
ter predlogov javnosti in prip. OS

Načrtovalec 10 dni 
po potrditvi stališč

Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog 
akta in opredelitev pristojnih ministrstev o sprejemljivosti akta

Občina, načrtovalec oktober 2014 
(rok 30 dni)

Priprava usklajenega predloga akta Načrtovalec november 2014 

Obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu Občinski svet december 2014 

Objava odloka v Uradnem listu Občina januar 2015 

Opomba: V terminskem planu se po potrebi dodata dve fazi, in sicer: 1. izdelava okoljskega poročila in 2. poziv MOP za 
presojo skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka MOP, kolikor bo tako odločilo Ministrstvo za okolje in prostor v 
obvestilu o izvedbi CPVO.

V zgornji razpredelnici predvideni roki za pripravo občin-
skega podrobnega prostorskega načrta se lahko spremenijo 
zaradi nepredvidenih okoliščin.

Po uveljavitvi načrta je le-ta na vpogled tudi na Upravni 
enoti Idrija.

9. Obveznost financiranja priprave akta
Pobudnik za sprejem podrobnega prostorskega akta za 

območje industrijske cone Godovič je Občina Idrija. Pobudnik 
sam izbere načrtovalca akta, ki mora izpolnjevati zakonite po-
goje na področju prostorskega načrtovanje.

Občina Idrija v celoti financira pripravo podrobnega pro-
storskega načrta.

10. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletni strani Občine Idrija.

Št. 350-0001/2014
Idrija, dne 5. februarja 2014

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.
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MIRNA PEČ

372. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju 
Občine Mirna Peč

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 27/06, 38/10 – ZUKN, 
57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11), 3. in 17. člena Za-
kona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 Odl. 
US: U-I-166/10-8, 21/13), Zakon o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 115/05 – Odl. US, 120/06 
– Odl. US, 126/07, 57/09 – Odl. US, 108/09, 57/12), Zakona 
o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, ZJN-2-UPB5), 
Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, tran-
sportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), 
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 43/11, 72/11, 90/12), 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12, 109/12), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list 
RS, št. 88/12), 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list 
RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) in 2. člena Odloka o gospodar-
skih javnih službah v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 21/02 
in 99/13) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 25. redni seji 
dne 6. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju  

Občine Mirna Peč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(Vsebina)

Ta odlok ureja zahteve za oskrbo s pitno vodo in zah-
teve pri lastni oskrbi s pitno vodo, način opravljanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v na-
daljnjem besedilu: javna služba) in lastne oskrbe prebivalcev s 
pitno vodo ter pravice in dolžnosti uporabnikov in upravljavcev 
na območju Občine Mirna Peč, tako da določa:

I. Splošne določbe,
II. Upravljanje vodovodov,
III. Standardi opremljenosti,
IV. Načrtovanje vodovoda,
V. Obvezne storitve in naloge javne službe,
VI. Viri financiranja in način obračunavanja storitev,
VII. Meritve in odčitavanje,
VIII. Evidence uporabnikov,
IX. Prekinitev dobave,
X. Nadzor in kazenske določbe,
XI. Prehodne in končne določbe.
Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objek-

tov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Teh-
ničnem pravilniku o javnem vodovodu na območju Občine 
Mirna Peč.

1. člen
(Namen)

Namen tega odloka je:
– zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo z 

učinkovitim izvajanjem javne službe,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na oskrbo s pitno 

vodo in varstvo virov pitne vode,
– obveznosti občin, izvajalcev in uporabnikov javne služ-

be oskrbe s pitno vodo,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov fi-

nanciranja in nadzora nad izvajanjem javne službe.

2. člen
(Pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
(1) interno vodovodno omrežje je vodovod z vsemi ele-

menti, ki so priključeni za obračunskim vodomerom.
(2) izgube pitne vode iz vodovoda (v nadaljnjem besedilu: 

vodne izgube) so razlika med načrpano ali odvzeto pitno vodo 
iz zajetja ali zajetij za pitno vodo, ki napaja vodovod, in pitno 
vodo, ki je iz vodovoda dobavljena uporabnikom javne službe, 
uporabnikom posebnih storitev ali prebivalcem pri lastni oskrbi 
s pitno vodo,

(3) javna površina je površina grajenega javnega dobra 
lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod ena-
kimi pogoji namenjena vsem,

(4) javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospo-
darska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe; 
del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za 
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim 
vodovodom,

(5) javno hidrantno omrežje so objekti in naprave name-
njeni izključno za gašenje požarov,

(6) lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbe-
nih inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina 
javne službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podze-
mnih ali površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, 
izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode,

(7) območje javnega vodovoda je območje, ki vključuje 
območja poselitve, obstoječa in predvidena poselitvena ob-
močja ali njihove dele ter posamezne stavbe ali gradbene 
inženirske objekte, za katere občina zagotavlja izvajanje javne 
službe ali je v občinskih predpisih zanje predvideno izvajanje 
javne službe iz enega javnega vodovoda,

(8) območje poselitve je območje, določeno v operativ-
nem programu oskrbe s pitno vodo,

(9) obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe 
pitne vode iz javnega vodovoda, ki je nameščen pred odjemnim 
mestom in je osnova za obračun izvedenih storitev javne službe,

(10) obstoječa stavba je stavba, zgrajena v skladu s pred-
pisi, ki urejajo graditev,

(11) odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne 
napeljave z obračunskim vodomerom,

(12) pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki 
ureja pitno vodo,

(13) posebna storitev je oskrba z vodo iz javnega vodo-
voda, ki se ne šteje za javno službo,

(14) priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objek-
ta na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: vodovodni priklju-
ček) je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in 
njegova oprema; elementi spoja na javni vodovod, odjemno 
mesto in obračunski vodomer so sestavni deli vodovodnega 
priključka,

(15) priprava pitne vode je obdelava vode s postopki, ki 
zagotavljajo skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v 
skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo,

(16) rezervno zajetje za pitno vodo je objekt, ki je kot 
aktivna rezerva namenjen neposrednemu odvzemu vode iz 
vodnega telesa za oskrbo javnega vodovoda s pitno vodo,

(17) sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: 
vodovodni sistem ali vodovod) je sistem elementov vodovoda, 
kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za pripravo pi-
tne vode in druga pripadajoča oprema, ki pretežni del rednega 
obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen 
od drugih vodovodov in ima enega upravljavca; priključki so 
del vodovoda,

(18) upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki 
jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali 
izbere za izvajalca javne službe,

(19) upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična 
oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno 
pogodbo o njegovem upravljanju,
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(20) vodovarstveno območje je območje, določeno v skladu 
s predpisi, ki urejajo vode,

(21) zajetje za pitno vodo je objekt, ki je namenjen neposre-
dnemu odvzemu vode iz vodnega telesa za oskrbo s pitno vodo,

(22) zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in 
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo,

(23) zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je zbirni 
kataster o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki 
ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi predpi-
sov, ki urejajo prostorsko načrtovanje,

(24) uporabnik, je fizična ali pravna oseba, ki odvzema vodo 
iz javnega vodovoda.

3. člen
(Javna služba)

(1) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in gradbenih 
inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda, če se v 
njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za javno službo ne šteje 
oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov ter 
nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo 
ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega vodovoda, če:

– se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za 
katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom, 
ki ureja vode, in

– iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s pred-
pisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod 
v vode in javno kanalizacijo.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se oskrba 
s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno službo 
šteje:

– oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno 
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne 
službe,

– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih površin,
– oskrba javnega hidrantnega omrežja za gašenje požarov 

s pitno vodo,
– oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena 

splošni rabi in
– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki 

pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega člena, če letna količina 
vode ne presega 50 m3.

4. člen
(Zagotavljanje javne službe)

(1) Občina zagotavlja javno službo za območje celotne ob-
čine.

(2) Za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot 
gospodarska javna služba, mora vodno dovoljenje, v skladu s 
predpisi, ki urejajo vode, pridobiti občina. Postopek pridobitve 
vodnega dovoljenja vodi upravljavec.

5. člen
(Uporabniki javne službe in njihove obveznosti)

(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni vodovod 
in se zanj zagotavlja javna služba.

(2) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt v 
solastnini, lahko obveznosti uporabnikov javne službe iz prejšnje-
ga odstavka prevzame eden od solastnikov, če je med njimi o tem 
dosežen pisni dogovor.

(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega 
ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih eno-
tah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik stav-
be, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov stavbe 
v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.

(4) Obveznosti uporabnika so:
– redno vzdrževanje internega vodovodnega omrežja;
– zaščita vodomernega jaška in vodomera pred poškod-

bami in zmrzaljo;

– omogočanje dostopa do vodomernega jaška in vodovo-
dnega priključka;

– pisno obveščanje upravljavca o spremembi naslova, 
lastništva in spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki 
imajo vpliv na odvzem in obračun vode;

– redno plačevanje storitev upravljavcu;
– urejanje medsebojnih delitev stroškov v večstanovanjskih 

stavbah;
– upoštevanje ukrepa racionalne rabe zaradi pomanjkanja 

vode ali drugih izrednih dogodkov.

6. člen
(Lastna oskrba s pitno vodo)

Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na 
območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v 
okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni 
vir pa oskrbuje poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s 
stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe 
s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan.

II. UPRAVLJANJE VODOVODOV

7. člen
(Določitev območij javnih vodovodov)

Območja javnega vodovoda so določena s predpisom obči-
ne in so lokacijsko opredeljena s topološko pravilnimi poligoni, ki 
jih določajo točke z ravninskimi koordinatami v državnem koordi-
natnem sistemu in so prikazana v katastru javnega vodovodnega 
omrežja izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo, ločeno za:

(1) območja javnega vodovoda, kjer se v skladu s prvim ali 
drugim odstavkom 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo izvaja 
javna služba,

(2) območja javnega vodovoda, kjer je v skladu s prvim ali 
drugim odstavkom 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo predvi-
deno izvajanje javne službe,

(3) območja javnega vodovoda, kjer se javna služba izvaja, 
čeprav ne gre za območja javnega vodovoda iz 1. točke tega 
odstavka in

(4) območja javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje 
javne službe, čeprav ne gre za območja javnega vodovoda iz 
2. točke tega odstavka.

8. člen
(Določitev upravljavca vodovoda)

(1) Izvajalec obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo in 
upravljavec vseh javnih vodovodnih omrežij in naprav na območ-
ju Občine Mirna Peč, z izjemo območij naselij Jordankal, Gorenji 
Globodol, Srednji Globodol in Dolenji Globodol, kjer do izgradnje 
novega omrežja z obstoječim upravlja Komunala Trebnje d.o.o., 
je javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o.

(2) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni 
vodovod imeti upravljavca, če oskrbuje:

– eno- ali večstanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet 
ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebiva-
liščem,

– eno- ali večstanovanjskih stavb z oskrbovanimi sta-
novanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih 
stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb 
za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje 
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb 
splošnega družbenega pomena in

– eno- ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov, kjer 
je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.

(3) Lastniki zasebnega vodovoda iz prejšnjega odstavka 
morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s 
pravno ali fizično osebo in o upravljavcu zasebnega vodovoda 
pisno obvestiti občino.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se pogodba o upravljanju 
zasebnega vodovoda ne sklene, če imajo stavbe iz tretjega od-
stavka tega člena enega lastnika, ki je hkrati upravljavec zaseb-
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nega vodovoda. Lastnik zasebnega vodovoda mora o njegovem 
upravljanju pisno obvestiti občino.

(5) Občina zagotavlja vodenje evidence zasebnih vodovo-
dov in njenih upravljavcev na svojem območju.

(6) Občina Mirna Peč je soustanoviteljica JP Komunala 
Novo mesto d.o.o., na osnovi Odloka o ustanovitvi JP Komu-
nala Novo mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05) in družbene 
pogodbe Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. z dne 
27. 8. 2009, opr. št. SV-266/09, zato se določila slednjih aktov in 
tega Odloka smiselno uporabljajo, kolikor ni v nasprotju z zako-
nom ali drugimi predpisi, tudi za investicije v komunalno gospo-
darsko infrastrukturo v lasti občine in druge dejavnosti ter pravna 
razmerja (blago, storitve, gradnje) z občinami ustanoviteljicami. 
Navedene dejavnosti lahko javno podjetje opravlja na podlagi 
Zakona o javnem naročanju kot notranje naročilo.

III. STANDARDI OPREMLJENOSTI

9. člen
(Opremljenost naselij)

(1) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim 
prebivališčem več kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti 
opremljeno z enim, funkcionalno zaokroženim javnim vodovo-
dom, če je število prebivalcev, ki stalno prebivajo na tem ob-
močju, večje od 50 ali če je letna povprečna zmogljivost oskrbe 
s pitno vodo večja od 10 m3 pitne vode na dan.

(2) Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim 
prebivališčem manj kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti 
opremljeno z enim ali več vodovodi, ki jih upravljajo:

– izvajalci javne službe, če na oskrbovalnemu območju 
posameznega vodovoda stalno prebiva več kot 50 prebivalcev 
ali če letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 
10 m3 pitne vode na dan ali

– upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni oskrbi 
s pitno vodo, če niso izpolnjeni pogoji oskrbe iz prejšnje alineje.

10. člen
(Obveznost priključitve na javni vodovod)

(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt iz prvega odstavka 
3. člena tega odloka, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, 
kjer se izvaja javna služba in so izpolnjeni tehnično dobavni po-
goji mora biti priključena na javni vodovod v skladu s tehničnim 
pravilnikom.

(2) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali 
gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagoto-
vljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.

(3) V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne 
dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje 
porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.

(4) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem inže-
nirskem objektu mora biti zagotovljeno pred odjemnim mestom, 
do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe.

(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih, ko 
se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki 
predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika, s pitno 
vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, lahko zagotavlja 
odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.

(6) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se 
lahko za posamezno stavbo ali gradbeno inženirski objekt izve-
de tudi več vodovodnih priključkov, kolikor so izpolnjeni pogoji, 
opredeljeni v tehničnem pravilniku.

(7) Načrtovanje in gradnjo vodovodnega priključka, mora 
zagotoviti lastnik najkasneje v šestih mesecih po prejemu obve-
stila o priključitvi.

11. člen
(Prepoved priključitve na javni vodovod)

(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katere-
ga odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ni urejeno v 

skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne 
vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe ne sme 
priključiti na javni vodovod.

(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta 
za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno 
službo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo 
vode, izvajalec javne službe stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta, ne sme priključiti na javni vodovod.

12. člen
(Prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)

(1) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer 
se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s 
pitno vodo.

(2) Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo oskr-
buje javni vodovod, se ne smejo uporabljati za lastno oskrbo 
prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe vode, razen če gre za 
oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda, za katero je pridoblje-
na vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

IV. NAČRTOVANJE VODOVODA

13. člen
(Javna pooblastila)

(1) Upravljavec, kot nosilec urejanja prostora, izdaja smer-
nice in mnenja k medobčinskim in občinskim prostorskim aktom, 
za kar mora pripravljavec prostorskega akta predložiti dokumen-
tacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

(2) Upravljavec, kot pristojni soglasodajalec, izdaja soglas-
ja in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in projektnim dokumentacijam za izved-
bo, če nameravana gradnja leži na območju varovalnega pasu 
gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca, ali 
če nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske javne 
infrastrukture v pristojnosti upravljavca, za kar mora investitor 
predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov.

(3) Upravljavec, kot pristojni soglasodajalec, izdaja so-
glasja za priključitev, če se nameravana gradnja priključi na 
gospodarsko javno infrastrukturo v pristojnosti upravljavca, za 
kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon 
o graditvi objektov. Namesto soglasja za priključitev se lahko 
pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(4) Upravljavec, kot pristojni soglasodajalec, sodeluje v 
postopkih pridobitve uporabnih dovoljenj.

14. člen
(Gradnja novega vodovoda)

(1) Pri načrtovanju novih javnih vodovodov morajo lastniki, 
investitorji, načrtovalci in upravljavci zagotoviti načrtovanje, ki 
bo zagotavljalo gospodarno, ekonomično in varno vodovodno 
omrežje s prednostnim izkoriščanjem obstoječega vodovoda ter 
prednostno in racionalno rabo obstoječih vodnih virov.

(2) Pri načrtovanju in gradnji javnih vodovodov je potreb-
no prednostno zagotavljati, da se povečuje izkoriščenost že 
izvedenega vodovodnega omrežja, zaradi česar se prednostno 
načrtuje in izvaja tekoče investicijsko vzdrževanje obstoječega 
vodovodnega sistema.

(3) Pri načrtovanju in gradnji javnih vodovodov je potrebno 
upoštevati vso veljavno zakonodajo in predpise, še posebno 
določbe uredbe, tega odloka in Tehničnega pravilnika.

(4) Pri načrtovanju vodovoda je investitor dolžan pridobiti 
soglasja definirana v 13. členu tega odloka.

(5) Investitor je dolžan pridobiti soglasja definirana v 
13. členu tega odloka tudi v primerih, ko se za izvedbo vodovoda 
izdeluje le projekt za izvedbo. V tem primeru je potrebno pridobiti 
soglasja k projektu za izvedbo.

(6) Investitor je dolžan pridobiti soglasje k projektni doku-
mentaciji za izvedbo tudi v primeru, če to od njega, v sklopu iz-
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daje soglasja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, zahteva upravljavec, za kar mora investitor predložiti 
projektno dokumentacijo za izvedbo.

(7) Če priključitev novega javnega vodovoda ali porabnikov 
pitne vode na obratujoči javni vodovod ni možna zaradi nezado-
stne tehnološke zmogljivosti obratujočega javnega vodovoda, ima 
obnova oziroma rekonstrukcija obratujočega javnega vodovoda, 
zlasti z vidika zmanjševanja vodnih izgub, prednost pred zago-
tavljanjem novih vodnih virov pitne vode za nov javni vodovod.

(8) Če priključitev novega javnega vodovoda na obratujoči 
javni vodovod ni možna zaradi nezadostnih količin pitne vode 
iz vodnih virov pitne vode obratujočega javnega vodovoda, ima 
povečanje zmogljivosti vodnih virov obratujočega javnega vo-
dovoda ali njihova nadomestitev z drugimi obratujočimi vodnimi 
viri prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode 
za nov javni vodovod.

(9) Če je za priključitev novega javnega vodovoda na 
obratujoči javni vodovod treba zagotoviti nove vodne vire pitne 
vode, ima priključitev na nov ali obratujoči transportni vodovod 
prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode.

(10) Načrtovalec mora merila iz tega člena upoštevati pri 
izboru variante oskrbe s pitno vodo pri izvedbi prostorskega akta, 
ki je podlaga za poseg v prostor objektov in opreme komunalne-
ga opremljanja predvidenega poselitvenega območja.

15. člen
(Prednostna raba vode iz vodovoda)

(1) Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode 
iz vodovodov se upošteva, da ima raba vode za oskrbo s pitno 
vodo prednost pred rabo vode za druge namene.

(2) Če javni vodovod ne more zagotavljati oskrbe s pitno 
vodo sočasno z zagotavljanjem pogojev za obratovanje zunanje-
ga hidrantnega omrežja za gašenje požarov, se viri za zadostno 
oskrbo z vodo za gašenje zagotovijo na drug način v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom, pri čemer morajo biti 
drugi viri hidravlično ločeni od javnega vodovoda.

(3) Če se v skladu s prejšnjim odstavkom požarna varnost 
zagotavlja s hidrantnim omrežjem za gašenje požarov, ki ni del 
javnega vodovoda, mora biti to hidravlično ločeno od javnega 
vodovoda. S priključkom na javni vodovod se lahko izvede tudi 
napajanje požarnega bazena, kateri mora biti prav tako hidra-
vlično ločen od javnega vodovoda. V obeh primerih mora biti 
priključitev na javni vodovod izvedena preko merilnika pretoka, 
in sicer, skladno s postopkom za priključitev na javni vodovod.

(4) V primeru pomanjkanja pitne vode ali poškodb javnega 
vodovoda, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost oskrbe s 
pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda omeji odjem pitne vode 
iz javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba 
s pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode.

16. člen
(Rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda)

(1) Javni vodovodi se načrtujejo tako, da imajo zagoto-
vljene rezervne kapacitete virov pitne vode ali rezervna zajetja 
za pitno vodo, s katerimi se povečujeta zanesljivost in varnost 
obratovanja javnega vodovoda.

(2) Pri načrtovanju rezervnih zmogljivosti javnih vodovodov 
se poleg območij poselitve upoštevajo tudi obstoječa in predvi-
dena poselitvena območja, za katera je predvideno, da se bodo 
s pitno vodo oskrbovala iz javnega vodovoda.

(3) Vsak javni vodovod mora imeti zagotovljena rezervna 
zajetja za pitno vodo, iz katerih se lahko v nujnih primerih za-
gotavlja oskrba s pitno vodo na območju javnega vodovoda, 
vsaj v nujnem obsegu porabe pitne vode, pri čemer se za nujni 
obseg porabe pitne vode šteje zagotavljanje pitne vode za pitje 
in osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in 
življenje na območju javnega vodovoda, kar pomeni najmanj 
10 litrov vode na prebivalca na dan.

(4) Rezervno zajetje za pitno vodo je drugo neodvisno 
zajetje za pitno vodo, ki napaja isti javni vodovod.

(5) Za rezervno zajetje za pitno vodo se lahko šteje tudi 
drug neodvisen javni vodovod, če je izvedena ustrezna pove-
zava in je v programu oskrbe s pitno vodo opredeljen režim 
obratovanja obeh javnih vodovodov v primeru njegove uporabe.

(6) Šteje se, da je rezervno zajetje za pitno vodo neod-
visno, če se rezervno zajetje ali zajetja javnega vodovoda iz 
prejšnjega odstavka nahajajo izven območja zajetja za pitno 
vodo, ki je v skladu s predpisom, ki ureja kriterije za določitev 
vodovarstvenega območja, določeno za ožje vodovarstveno 
območje ali izpolnjuje kriterije za ožje vodovarstveno območje.

(7) Izvajalec javne službe lahko nadomesti rezervna zaje-
tja za pitno vodo z dovažanjem pitne vode za javne vodovode, 
ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 prebivalcev s stalnim 
prebivališčem, pri čemer mora za vsakega prebivalca zagotoviti 
najmanj nujni obseg porabe pitne vode iz tretjega odstavka 
tega člena.

17. člen
(Zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)

(1) Izvajalec javne službe mora vodne izgube iz javnega 
vodovoda spremljati in evidentirati v vodni bilanci.

(2) Izvajalec javne službe mora pripraviti program ukrepov 
za zmanjšanje vodnih izgub, ki je sestavni del programa oskrbe 
s pitno vodo.

(3) Lastnik javnega vodovoda zagotavlja izvedbo investicij 
in investicijskega vzdrževanja v skladu s programom za zmanj-
šanje vodnih izgub iz prejšnjega odstavka.

(4) Upravljavec javnega vodovoda mora zagotavljati izved-
bo rednega vzdrževanja in ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub, 
ki nastajajo pri rednem obratovanju javnega vodovoda.

(5) Z izvedbo ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub morata 
lastnik in upravljavec javnega vodovoda vodne izgube zmanjšati 
na dopustno raven vodnih izgub.

(6) Kot dopustna raven vodnih izgub se v skladu s 33. čle-
nom uredbe o oskrbi s pitno vodo šteje 25 odstotkov celotne 
količine pitne vode, določene v vodnem dovoljenju za oskrbo s 
pitno vodo.

18. člen
(Priključitev stavb ali gradbeno inženirskih objektov  

na javni vodovod)
(1) Za načrtovanje in izgradnjo vodovodnega priključka 

je odgovoren lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.
(2) Za priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta 

na javni vodovod mora lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega 
objekta, ali njegov pooblaščenec, pri upravljavcu izvesti prijavo 
vodovodnega priključka ter skleniti pogodbo o priključitvi na javni 
vodovod.

(3) K prijavi vodovodnega priključka mora lastnik stavbe ali 
gradbeno inženirskega objekta, ali njegov pooblaščenec, priložiti:

– gradbeno ali uporabno dovoljenje za stavbo ali gradbeno 
inženirski objekt, ali potrdilo upravne enote, da je bila stavba ali 
gradbeno inženirski objekt zgrajen pred l. 1967,

– izjavo lokalne skupnosti, v primeru izvedbe vodovodnega 
priključka skladno z določili 4. točke tega člena,

– odločbo o odmeri komunalnega prispevka po veljavnem 
Odloku o odmeri komunalnega prispevka,

– dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (koli-
kor odločba določa, da se komunalni prispevek plačuje v več 
obrokih, je potrebno predložiti dokazilo o poravnanih zapadlih 
obveznostih),

– dokazila o pridobljenih pravicah graditve vodovodnega 
priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe ali gradbe-
no inženirskega objekta,

– osebne podatke.
(4) Vodovodni priključek se lahko izvede tudi na zemljiščih, 

na katerih je predvidena raba pitne vode za kmetijske ali druge 
namene, kar mora določati izjava pristojne lokalne skupnosti. 
V tem primeru so vse obveznosti in dolžnosti prenesene na 
lastnika zemljišča.
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(5) Vodovodni priključek se lahko izvede le ob izpolnjevanju 
vseh pogojev, ki jih določa tretji odstavek tega člena, in sicer kot 
stalni vodovodni priključek, ki je v uporabi celotno življenjsko 
dobo stavbe ali gradbeno inženirskega objekta oziroma do nje-
gove ukinitve.

(6) Ukinitev vodovodnega priključka se izvede ali na osnovi 
pisne vloge, katero mora lastnik stavbe ali gradbeno inženirske-
ga objekta vložiti pri upravljavcu, ali izredno, kolikor so izpolnjeni 
pogoji, definirani v tehničnem pravilniku. V obeh primerih vsi stro-
ški ukinitve vodovodnega priključka bremenijo lastnika stavbe ali 
gradbeni inženirskega objekta.

19. člen
(Začasni vodovodni priključek)

(1) Ne glede na določbe petega odstavka 18. člena tega 
odloka se lahko za obstoječo stavbo v kateri se zadržujejo ljudje 
ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali in ki nima izpolnjenih 
vseh pogojev za pridobitev vodovodnega priključka, izvede zača-
sni vodovodni priključek. Začasni vodovodni priključek se izvede 
na osnovi Izjave o izvedbi začasnega vodovodnega priključka, 
ki jo izda pristojna lokalna skupnost, največ za obdobje 10 let.

(2) Za začasno priključitev stavbe na javni vodovod, mora 
lastnik stavbe, ali njegov pooblaščenec, pri upravljavcu izvesti 
prijavo o priključitvi na javni vodovod ter z upravljavcem skleniti 
pogodbo o priključitvi na javni vodovod.

(3) K prijavi začasnega vodovodnega priključka mora last-
nik stavbe, ali njegov pooblaščenec, priložiti:

– izjavo o izvedbi začasnega vodovodnega priključka,
– odločbo o odmeri komunalnega prispevka po veljavnem 

Odloku o odmeri komunalnega prispevka,
– dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (koli-

kor odločba določa, da se komunalni prispevek plačuje v več 
obrokih, je potrebno predložiti dokazilo o poravnavi zapadlih 
obveznosti),

– dokazila o pridobljenih pravicah graditve vodovodnega 
priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe ali gradbe-
no inženirskega objekta,

– osebne podatke.
(4) Lastnik stavbe, z izvedenim začasnim vodovodnim pri-

ključkom, je dolžan, v roku trajanja začasnega vodovodnega pri-
ključka, urediti vse pogoje za pridobitev stalnega vodovodnega 
priključka, ter najkasneje na dan poteka začasnega vodovodne-
ga priključka pri upravljavcu urediti stalni vodovodni priključek, 
skladno z določili 18. člena tega odloka.

(5) Kolikor lastnik stavbe, z izvedenim začasnim vodo-
vodnim priključkom, v roku ne uredi vse potrebne pogoje za 
pridobitev stalnega vodovodnega priključka ter ne poda prijavo 
za stalni vodovodni priključek, mora upravljavec izvesti izredno 
ukinitev začasnega vodovodnega priključka. Vsi stroški povezani 
z izredno ukinitvijo začasnega vodovodnega priključka bremenijo 
lastnika stavbe z izvedenim začasnim vodovodnim priključkom.

20. člen
(Gradbiščni vodovodni priključek)

(1) Ne glede na določbe petega odstavka 18. člena tega 
odloka se lahko za čas gradnje stavbe ali gradbeno inženirskega 
objekta, z izdanim gradbenim dovoljenjem, izvede gradbiščni 
vodovodni priključek.

(2) Za gradbiščni vodovodni priključek mora lastnik stavbe 
ali gradbeno inženirskega objekta, ali njegov pooblaščenec, pri 
upravljavcu izvesti prijavo vodovodnega priključka ter z upra-
vljavcem skleniti pogodbo o priključitvi na javni vodovod. V 
primeru, če je lastnik objekta ali gradbeno inženirskega objekta, 
ali njegov pooblaščenec, pravna oseba, lahko namesto sklenitve 
pogodbe o izvedbi gradbiščnega priključka, upravljavcu preda 
naročilnico za izvedbo gradbiščnega vodovodnega priključka.

(3) K prijavi vodovodnega priključka mora lastnik stavbe ali 
gradbeno inženirskega objekta, ali njegov pooblaščenec, priložiti:

– gradbeno dovoljenje za stavbo ali gradbeno inženirski 
objekt

– osebne podatke.

(4) Rok trajanja gradbiščnega priključka sovpada s traja-
njem izgradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, vendar 
najdlje do začetka uporabe stavbe ali gradbeno inženirskega 
objekta.

(5) Ukinitev gradbiščnega vodovodnega priključka se izve-
de ali na osnovi vloge za ukinitev gradbiščnega vodovodnega 
priključka, katero mora lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega 
objekta, ali njegov pooblaščenec, vložiti pri upravljavcu, ali izre-
dno, kolikor so izpolnjeni pogoji, definirani v tehničnem pravilni-
ku. V obeh primerih vsi stroški ukinitve vodovodnega priključka 
bremenijo lastnika stavbe ali gradbeni inženirskega objekta.

V. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE

21. člen
(Obseg storitev javne službe)

V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega 
vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:

– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v 
skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in 
oskrbo s pitno vodo,

– obveščanje uporabnikov o izvajanju javne službe,
– redno vzdrževanje javnega vodovoda in javnega hidran-

tnega omrežja,
– vzdrževanje vodovodnih priključkov,
– menjavo obračunskih vodomerov v skladu z veljavno 

zakonodajo,
– izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih 

v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode iz 

zajetja za pitno vodo,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih 

ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja,
– občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov 

na javnem vodovodu,
– priključevanje novih uporabnikov javne službe,
– izvajanje in priprava programa razvoja javnega vodo-

voda,
– vodenje evidenc v skladu s 24. členom Uredbe o oskrbi 

s pitno vodo,
– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s 25. čle-

nom Uredbe o oskrbi s pitno vodo,
– poročanje v skladu s 26. členom Uredbe o oskrbi s pitno 

vodo.

22. člen
(Oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)

V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovo-
da mora upravljavec zasebnega vodovoda zagotoviti izvajanje 
javne službe skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo.

23. člen
(Storitve v zvezi s priključki stavb – vodovodnimi priključki)

(1) Vodovodni priključek je del vodovoda, ki povezuje jav-
no javni vodovod in vodomerni jašek z vgrajenim obračunskim 
vodomerom.

(2) Lokacijo vodomernega jaška določi upravljavec in se 
praviloma postavlja na parcelni meji, ki je najbližja javnemu 
vodovodu.

(3) Obračunski vodomer predstavlja razmejitveno mesto 
vodovodnega priključka in internega vodovodnega omrežja. Vsi 
elementi za obračunskim vodomerom so del interne instalacije, 
ki je v upravljanju in vzdrževanju lastnika oziroma uporabnika.

(4) Vodovodni priključek je last uporabnika in se prenese 
v upravljanje upravljavcu javnega vodovoda na osnovi pogodbe 
za izgradnjo vodovodnega priključka.

(5) Upravljavec javnega vodovoda mora voditi kataster 
vodovodnih priključkov.
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(6) Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati vodo-
vodne priključke in obračunske vodomere v skladu z veljavno 
zakonodajo, ki ureja meroslovje.

(7) Poškodba priključka ali vodomera kot posledica izvaja-
nja zemeljskih del ali zmrzali se ne krije iz naslova vzdrževanja 
vodovnih priključkov in bremenijo uporabnika.

24. člen
(Prenos novozgrajenih vodovodov v last lokalne skupnosti  

in prenos v poslovni najem)
(1) Vsa novo zgrajena vodovodna omrežja s pripadajočimi 

objekti, ki jih prostorski akti definirajo kot javna, in ki jih, na osnovi 
pogodbe o komunalnem opremljanju, gradijo zasebni investitorji, 
morajo zasebni investitorji, po izgradnji predati v last pristojni 
lokalni skupnosti, skladno z določili pogodbe o komunalnem 
opremljanju.

(2) Za prevzem objektov in omrežij vodovoda iz prvega od-
stavka tega člena mora biti predložena naslednja dokumentacija:

– projektna dokumentacija, izdelana v skladu z veljavno 
zakonodajo, v obsegu PGD, PZI, PID,

– geodetski načrt novega stanja zemljišča, izdelan skladno 
z veljavno zakonodajo in internimi navodili upravljavca,

– dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelan v skladu z veljav-
no zakonodajo, z vsemi prilogami, navedenimi na tabelaričnem 
seznamu prilog,

– garancije,
– overjene služnostne pogodbe ali druge veljavne pogodbe.
(3) Novozgrajeno ali obnovljeno vodovodno infrastrukturo je 

lokalna skupnost dolžna predati v poslovni najem upravljavcu, pri 
čemer je dolžna predati vso dokumentacijo iz 2. točke tega člena.

25. člen
(Kataster javnega vodovoda)

(1) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega 
vodovodnega omrežja izvaja upravljavec v skladu z zakonodajo. 
Stroški izvajanja se krijejo iz proračunskih sredstev pristojne 
lokalne skupnosti.

(2) V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o vseh 
objektih, omrežju in napravah javnega vodovoda.

26. člen
(Uporaba javnih hidrantov)

(1) Hidranti na javnem omrežju so objekti in naprave ko-
lektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato 
morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Sredstva 
za pokrivanje stroškov vzdrževanja, obratovanja hidrantnega 
omrežja in porabljene pitne vode upravljavcu javnega vodovoda 
zagotavlja pristojna lokalna skupnost.

(2) Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov in 
za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez po-
prejšnjega soglasja upravljavca. V tem primeru mora uporabnik 
naknadno obvestiti upravljavca vodovoda o uporabi, trajanju in 
količini odvzete vode.

(3) Odvzem vode iz javnega hidranta, ki ni namenjena ga-
šenju požara, je dovoljena samo s predhodnim pisnim soglasjem 
upravljavca, ki določi mesto in način odvzema vode.

27. člen
(Varovanje obstoječe infrastrukture)

(1) Vsakdo, ki na trasi ali v varovalnem območju javnega 
vodovodnega omrežja ali vodovodnega priključka namerava 
izvajati dela, ki lahko škodno vplivajo na javni vodovod ali vodo-
vodni priključek, je dolžan, pred pričetkom del, pri upravljavcu 
naročiti odkaz obstoječega javnega vodovodnega omrežja ali 
vodovodnega priključka.

(2) V primeru povzročitve poškodbe javnega vodovodnega 
omrežja ali vodovodnega priključka je povzročitelj poškodbe 
dolžan takoj obvestiti upravljavca o vrsti, kraju in času nastale 
poškodbe.

(3) Vse povzročene poškodbe na javnem vodovodnem 
omrežju ali vodovodnih priključkih lahko odpravlja izključno 
upravljavec, na stroške povzročitelja poškodbe.

(4) Kakršnekoli posege na javnem vodovodu in vodovodnih 
priključkih lahko izvaja izključno le upravljavec.

VI. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA 
STORITEV

28. člen
(Viri financiranja)

Viri financiranja javne službe so:
– prihodek od izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo,
– subvencije,
– sredstva občinskega proračuna,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– druga sredstva.

29. člen
(Vrste uporabnikov)

Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne služ-
be oskrbe s pitno vodo, so razdeljeni v naslednje skupine:

– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo prido-
bitne dejavnosti,

– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

30. člen
(Zaračunavanje storitev)

(1) V okviru javne službe oskrbe s pitno vodo se uporabni-
kom zaračunavajo naslednje storitve:

– Omrežnina
– Vodarina.
(2) Uporabniki so dolžni kriti stroške storitev oskrbe s pitno 

vodo od dneva priključitve na javni vodovod.

31. člen
(Elementi cene storitve gospodarske javne službe)

Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sesta-
vljena iz omrežnine in vodarine, ki se pri kalkulaciji cene in na 
računu prikazujejo ločeno.

32. člen
(Omrežnina in plačilo za vodno pravico)

(1) Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na 
območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo, in zajemajo:

– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki so 
javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te javne 
službe (stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časov-
nega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti 
infrastrukture javne službe ob upoštevanju življenjske dobe v 
skladu z amortizacijskimi stopnjami predpisov, ki urejajo obliko-
vanje cen komunalnih storitev),

– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, 

povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževa-
njem infrastrukture javne službe,

– stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vo-
dovod, ki obsega prvo, drugo in tretjo alinejo 3. točke 22. člena 
Uredbe o pitni vodi,

– Stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetij-
ske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za 
zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve 
ukrepom vodovarstvenega režima,

– plačilo za vodno pravico v skladu s prepisi, ki urejajo 
vode in

– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki 
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim finan-
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ciranjem gradnje in obnove infrastrukture javne službe oskrbe 
s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi 
podpisanih pogodb.

(2) Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve 
oskrbe s pitno vodo, določi se na letni ravni in se lahko obračuna 
mesečno v evrih glede na faktor, oblikovan po različnih zmoglji-
vostih vodovodnih priključkov, določenih z nazivnim premerom 
vodomera (DN), skladno z naslednjo preglednico

PREMER VODOMERA FAKTOR OMREŽNINE
DN < / = 20 1

20 < DN < 40 3
40 < / = DN < 50 10
50 < / = DN < 65 15
65 < / = DN < 80 30

80 < / = DN < 100 50
100 < / = DN < 150 100

150 < / = DN 200

(3) V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim 
vodomerom, ki ni naveden v preglednici iz prvega odstavka 
tega člena, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor 
omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega premera 
tega vodomera.

(4) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim 
vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za 
vodomer z višjim premerom.

(5) Če stavba, za katero se opravljajo storitve javne služ-
be oskrbe s pitno vodo, nima obračunskega vodomera, se 
omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno 
s premerom priključka, v skladu s preglednico iz prvega od-
stavka tega člena.

(6) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne sta-
novanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako 
stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktor-
jem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.

(7) Plačilo za vodno pravico se za posameznega upo-
rabnika določi ob smiselni uporabi prvega, drugega, tretjega, 
četrtega in prejšnjega odstavka tega člena.

33. člen
(Vodarina)

(1) Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja 
javne službe.

(2) V vodarino se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogo-
če povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo 
naslednje skupine:

– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo 

stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih 
sredstev, storitev in dela,

– splošne nabavno prodajne stroške, ki vključujejo stroške 
materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, 
storitev in dela,

– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materia-
la, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev 
in dela,

– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne 
službe,

– neposredne stroške prodaje,
– stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in 

za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s 
predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,

– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodo-

logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja.

34. člen
(Obračun vodarine)

(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega omrež-
ja se meri v m3 po stanju, odčitanem na vodomeru. Stanje na 
vodomeru se odčitava najmanj dvakrat letno za gospodinjstva, 
za večje odjemalce (industrijo in večstanovanjske stavbe) pa vsak 
mesec. Znotraj obračunskega obdobja uporabnik mesečno plaču-
je akontacije za predvideno porabo vode, ki je enaka povprečni 
porabi vode posameznega uporabnika v preteklem obračunskem 
obdobju. Upravljavec lahko določi akontacije tudi drugače.

(2) Višino akontacije praviloma določi upravljavec, upo-
rabnik pa ima pravico zahtevati spremembo višine akontacije.

(3) V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovi, da je 
vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe vode, 
se za čas od zadnjega odčitka do ugotovitve okvare vodomera 
poraba pitne vode obračuna v višini uporabnikove povprečne 
porabe v preteklem letu.

(4) Količina porabljene vode pri nedovoljenem odvzemu, 
se določi na osnovi predpisane količine iz uredbe o okoljskih 
dajatvah. Pri nedovoljenem odvzemu vode se uporabniku obra-
čuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljenega 
odvzema oziroma najmanj za obdobje enega leta.

(5) Uporabnik brez predhodnega dogovora z upravljavcem 
ne sme odvzemati pitne vode iz javnega hidranta. Za posame-
zen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se kršitelju 
zaračuna porabljena voda v višini predpisane količine za zago-
tavljanje požarne varnosti, ki znaša 72 m3.

(6) Normirana poraba se za stavbe, opremljene z obra-
čunskimi vodomeri, določi z upoštevanjem zmogljivosti vodo-
merov in faktorjev, navedenih v preglednici iz drugega odstavka 
30. člena, pri čemer se za vodomer DN 20 upošteva normalna 
poraba, ki znaša 1,2 m3 pitne vode na dan. V večstanovanjskih 
stavbah se normirana poraba lahko določi glede na dejansko 
število oseb, ki prebivajo v stavbi, s tem da se upošteva poraba 
0,15 m3 na osebo na dan.

(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena 
se za nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne 
namene in gradbene inženirske objekte celotna poraba upošteva 
kot normalna poraba pitne vode.

(8) Poraba pitne vode, ki je na letni ravni večja od normirane 
porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena, je prekomerna 
poraba pitne vode, katere cena se poveča za 50 %. Obračunava 
se lahko v mesečnih akontacijah, določenih glede na dejansko 
prekomerno porabo v preteklem obračunskem obdobju. Tako 
pridobljen prihodek zniža obračunsko ceno za to javno službo.

35. člen
(Cene storitev GJS)

(1) Cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo za območje občine predlaga izvajalec javne službe skladno 
z določili 1. točke 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v 
potrditev.

(2) Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Za-
konom o DDV.

(3) Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razli-
ko med potrjeno in obračunsko ceno storitev.

(4) Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno 
glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem ob-
računskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu pred-
računske cene za prihodnje obdobje.

(5) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz 
prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene, 
mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora 
začeti postopek potrjevanja cene.

36. člen
(Subvencioniranje storitve GJS)

(1) Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski 
organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna uporabni-
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kom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna 
občine.

(2) Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka 
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali 
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

37. člen
(Odpis vodarine)

Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se 
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno 
velika poraba vode, delno odpiše stroške vodarine v skladu z 
Internim pravilnikom upravljavca o načinu obračunavanja vode 
v primeru večjega izliva.

38. člen
(Plačilo, ugovor na račun in opominjanje)

(1) Uporabnik mora plačati zaračunano storitev najpozne-
je v osemnajstih dneh od datuma izstavitve računa, razen če 
sklenjena pogodba oziroma zakon ne določata drugače. Re-
klamacija uporabnika na prejeti račun mora biti pisna, podana 
v roku osmih dni od datuma izstavitve računa.

(2) Zaradi neplačevanja oziroma zamud pri plačevanju 
zaračunanih stroškov oskrbe s pitno vodo lahko izvajalec go-
spodarske javne službe uporabniku po izpeljanem postopku 
obveščanja v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo odklo-
pi vodovodni priključek oziroma začne postopek izterjave po 
sodni poti.

39. člen
(Posebne storitve)

(1) Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec 
opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, zagotovitev 
uporabe javne infrastrukture za drugo neposredno rabo vode 
(tehnološke vode) v skladu z zakonom, ki ureja vode, uporab-
nikom ki niso uporabniki storitev javne službe.

(2) Izvajalec lahko opravlja posebne storitve iz prejšnjega 
odstavka v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer 
ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki in odhodki, ki 
izvirajo iz tega naslova.

(3) Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se 
zmanjša lastna cena posamezne javne službe.

VII. MERITVE IN ODČITAVANJE

40. člen
(Uporaba vodomerov)

(1) Glavni obračunski vodomer je sestavni del vodovo-
dnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode.

(2) Tip vodomera določi upravljavec.
(3) Odčitavanje vodomera je v pristojnosti upravljavca in 

se izvaja najmanj dvakrat letno.
(4) Vodomer se vgrajuje v predpisan vodomerni jašek, ki 

ga določi upravljavec.
(5) Vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih 

za standardizacijo in meroslovje.
(6) Vodomere namešča, zamenjuje in vzdržuje izključno 

upravljavec.
(7) Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izredno kon-

trolo vodomerne naprave. Če vodomer deluje izven meja pred-
pisane točnosti v škodo uporabnika, nosi vse stroške upravlja-
vec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

(8) Stroški ki nastanejo zaradi poškodbe ali zmrzali vo-
domera, se ne krijejo iz naslova redne menjave in bremenijo 
uporabnika.

(9) Odštevalni vodomeri, ki so nameščeni za obračunskim 
vodomerom so del interne instalacije, zato niso v upravljanju in 
vzdrževanju upravljalca.

VIII. EVIDENCE UPORABNIKOV

41. člen
(Evidence uporabnikov)

(1) Za potrebe poslovanja upravljavec vodi in vzdržuje 
evidenco uporabnikov.

(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vse-
buje naslednje podatke:

– šifro uporabnika,
– ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebiva-

lišča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj, hišna številka, število 
oseb v gospodinjstvu),

– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
(3) Upravljavec lahko za posameznega uporabnika z nje-

govim soglasjem zbira tudi podatke o:
– zaposlitvi,
– številki osebnega računa,
– davčni številki,
– deležu lastništva,
– EMŠO.
(4) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne 

podjetnike vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika in plačnika,
– šifro dejavnosti (SKD),
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov,
– transakcijski račun,
– davčno številko,
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
(5) Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi 

naslednje podatke:
– podatke o merilnih napravah in priključnem cevovodu,
– lastništvo nepremičnine.

42. člen
(Dodatne evidence v večstanovanjskih stavbah)

(1) Lastniki, najemniki in upravniki večstanovanjskih stavb 
morajo upravljavca pravočasno pisno obveščati o:

– statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na 
razmerje med dobaviteljem in odjemalcem;

– vseh spremembah naslova za dostavo računov in dru-
gih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni naslednik vstopi 
v obstoječe razmerje.

(2) Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od 
prvega naslednjega obračunskega obdobja in obsega:

– ime, priimek in novi naslov dotedanjega in novega 
odjemalca,

– listino o prenosu lastninske pravice (razen upravnik),
– številko in naslov odjemnega mesta,
– podpisano izjavo novega lastnika, najemnika na obraz-

cu upravljavca, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
(3) Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti 

zavezan dotedanji lastnik, najemnik.

43. člen
(Pridobivanje evidenc)

Upravljavec pridobiva evidence od uporabnikov, uprav-
nikov, organov lokalne skupnosti, državnih organov in služb, 
ustanovljenih na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona 
o javnih gospodarskih službah. Zbrani podatki so varovani na 
podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov.

44. člen
(Izstavitev računa za večstanovanjski objekt)

(1) Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo 
en glavni obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:

– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru 
upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj 
stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu;
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– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi ali 
upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upravljavcem 
glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti za vse uporab-
nike enoten in načinom plačila nastalih stroškov takšne delitve;

– v primerih solastništva stavbe je plačnik računa komu-
nalne storitve solastnik v razmerju do deleža lastnine vpisane 
v zemljiško knjigo ali drugo ustrezno listino, ki je podlaga za 
solastništvo. Solastniki stavbe lahko sklenejo medsebojni pisni 
dogovor s katerim uredijo drugačen način plačevanja in ta pisni 
dogovor predložijo izvajalcu javne službe.

IX. PREKINITEV DOBAVE

45. člen
(Prekinitev dobave uporabniku po uradni dolžnosti  

in na zahtevo uporabnika)
(1) Upravljavec je dolžan uporabniku prekiniti dobavo pitne 

vode v naslednjih primerih:
– če je bil priključek na javni vodovod izdelan brez soglasja 

oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca ali brez nadzora ter 
prevzema s strani upravljavca;

– če vodomerni jašek ali interna instalacija uporabnika 
ni tehnično ustrezna in je zaradi tega oteženo vzdrževanje ali 
ogrožena kakovost pitne vode;

– če uporabnik odvzema vodo pred vodomerno napravo;
– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev 

drugega uporabnika na svoje interno omrežje;
– če notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo 

redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik oviranja 
noče odstraniti;

– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plom-
bo (na vodomeru) ali kako drugače spremeni način izvedbe 
priključka;

– če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege v 
naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju upravljavec;

– če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o var-
čevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije);

– če uporabnik ne dopusti upravljavcu opravljati nujnih 
vzdrževalnih del na javnem vodovodu ali vodovodnemu pri-
ključku;

– če uporabnik onemogoča upravljavcu odčitavanje in pre-
gled vodomerne naprave;

– če uporabnik ne plača računa za dobavo vode;
– če uporabniku preneha veljavnost začasnega priključka.
(2) Dobava vode se prekine do odprave vzroka za preki-

nitev. Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora uporabnik 
plačati vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa odklopa 
po ceniku upravljavca.

(3) Na zahtevo uporabnika lahko upravljavec izvede zača-
sen odklop vodovodnega priključka. Stroške začasnega odklopa 
in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik po ceniku 
upravljavca.

46. člen
(Prekinitev dobave uporabnikom za krajši čas)

(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko uporabniku javne 
službe prekine oskrbo s pitno vodo, če uporabnik s svojim rav-
nanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih 
uporabnikov javne službe.

(2) Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno prekine 
ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru izvedbe vzdrževalnih del 
na javnem vodovodu ali vodovodnih priključkih.

(3) V primeru načrtovanih vzdrževalnih del upravljavec 
javnega vodovoda o predvidenem času in trajanju prekinitve ali 
omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti 
najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo na krajevno običa-
jen način in z objavo na svoji spletni strani.

(4) V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del upravljavec 
javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve 

oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno 
običajen način in z objavo na svoji spletni strani.

(5) V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo, ki 
nastopi zaradi višje sile ali zaradi preprečitve ogrožanja zdravja 
ter življenja ljudi in živali, upravljavec javnega vodovoda o pred-
videnem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo upo-
rabnike javne službe obvesti na krajevno običajen način takoj, ko 
je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po prekinitvi ali omejitvi.

(6) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša od 
24 ur, mora upravljavec javnega vodovoda uporabnikom javne 
službe zagotoviti pitno vodo vsaj za nujni obseg porabe.

47. člen
(Ukrepi ob pomanjkanju vode)

V primeru pomanjkanja pitne vode v vodovodnem sistemu, 
lahko upravljavec izda ukrep o racionalni rabi, s katerim omeji 
uporabo pitne vode.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA  
IN KAZENSKE DOLOČBE

48. člen
(Inšpekcijski organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja 
medobčinski inšpektorat.

(2) Vodenje postopka, izdajo plačilnih nalogov in odločb 
o prekrških zoper določbe tega odloka izvaja medobčinski in-
špektorat.

(3) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve 
določil odloka in kršitelje prijaviti medobčinskemu inšpektoratu.

49. člen
(Globe)

(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba – upravljavec javnega vodovoda, če:

– ravna v nasprotju z 11. členom,
– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 17. člena,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju s 25. členom,
– ravna v nasprotju s 45. členom.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega 

odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – 

pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če:

– ravna v nasprotju s tretjo in sedmo alinejo četrtega od-
stavka 5. člena,

– ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 10. člena,
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 27. člena,
– ravna v nasprotju s petim odstavkom 34. člena,
– ravna v nasprotju z vsebino od prve do desete alineje 

prvega odstavka 45. člena.
(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz tretjega od-

stavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika ter posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost.

(5) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik 
– uporabnik, če:

– ravna v nasprotju s tretjo in sedmo alinejo četrtega od-
stavka 5. člena,

– ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 10. člena,
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 27. člena,
– ravna v nasprotju s petim odstavkom 34. člena,
– ravna v nasprotju z vsebino prve do desete alineje prvega 

odstavka 45. člena.
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(6) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek upravnik 
večstanovanjske stavbe pravna oseba, samostojni podjetnik 
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 5. člena.

(7) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz šestega 
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgovor-
na oseba samostojnega podjetnika posameznika ter posamezni-
ka, ki samostojno opravlja dejavnost.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen
(Prehodni roki)

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu se uskladi z vsebino 
odloka in potrdi s strani Občine Mirna Peč v roku enega leta od 
uveljavitve tega odloka.

51. člen
(Prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o oskrbi s pitno vodo v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, 
št. 14/10).

52. člen
(Veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 354-33/2013-19
Mirna Peč, dne 7. februarja 2014

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

373. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Mirna Peč

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – UPB-1, 49/06 –  ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
97/12 – Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13), Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 
111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – odl. US, 
108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: 
U-I-165/09-34, 57/12), Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 – ZUKN, 
57/11), Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 
– ZJN-2-UPB5) Zakona o javnem naročanju na vodnem, ener-
getskem, transportnem področju in področju poštnih storitev 
(ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 43/11, 
72/11, 90/12), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 
– UPB4, 29/07 – odl. US, 58/07 – odl. US, 16/08 – odl. US, 
17/08, 21/08 – popr., 108/09, 109/09 – Odl. US: U-I-56/08-15, 
10/11 – Odl. US: Up-319/10-14, U-I-63/10-7, 26/11 Odl. US: 
Up-456/10-22, U-I-89/10-16, 43/11 – Odl. US: U-I-166/10-8), 
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12), Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09, 87/12, 
97/12), 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, 
št. 59/07, 14/08 in 40/10) in 2. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 21/02 
in 99/13) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 25. redni seji 
dne 6. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalne 

in padavinske odpadne vode na območju  
Občine Mirna Peč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Vsebina)

(1) S tem odlokom se določajo pogoji in način izvajanja 
obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čišče-
nja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem be-
sedilu: javna služba) na območju Občine Mirna Peč, ki obsega:

I. splošne določbe;
II. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 

službe;
III. pogoje izvajanja javne službe;
IV. izvajanje javne službe na območjih, kjer je javna ka-

nalizacija;
V. izvajanja javne službe na območjih, kjer ni javne ka-

nalizacije;
VI. pravice in obveznosti uporabnikov;
VII. vire financiranja in način obračunavanja storitev;
VIII. nadzor nad izvajanjem in kazenske določbe;
IX. prehodne in končne določbe.
(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi 

objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v 
Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.

2. člen
(Namen)

Namen odloka je:
– zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe;
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja 

in posebej na varovanje voda;
– zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov 

financiranja in nadzora izvajanja javne službe.

3. člen
(Pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
(1) Komunalna odpadna voda je komunalna odpadna 

voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

(2) Padavinska odpadna voda je padavinska odpadna 
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

(3) Industrijska odpadna voda je industrijska odpadna 
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

(4) Komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna na-
prava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(5) Mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna 
čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(6) Greznica je gradbeni objekt za anaerobno obdelavo 
komunalne odpadne vode, v katerem se komunalna odpadna 
voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov 
za anaerobno obdelavo odpadne vode, obdelana odpadna 
voda pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v okolje običajno 
z infiltracijo v zemljo.

(7) Obstoječa greznica je obstoječa greznica v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(8) Nepretočna greznica je nepretočna greznica iz predpi-
sa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod 
v vode in javno kanalizacijo, in je zgrajena kot nepropusten 
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zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža 
komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na ko-
munalno čistilno napravo.

(9) Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je 
enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in 
javno kanalizacijo.

(10) Obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav je ob-
delava blata pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred od-
stranjevanjem, z odlaganjem ali sežiganjem, to je stabiliziranje, 
kondicioniranje, sušenje in dezinfekcija blata. Za obdelavo blata 
se štejejo tudi vsi drugi postopki predelave ali odstranjevanja 
blata, če se izvajajo na območju komunalne čistilne naprave v 
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

(11) Območje izvajanja javne službe je območje celotne 
ali dela občine.

(12) Javna površina je površina objekta ali dela objekta ob-
činske gospodarske javne infrastrukture, ki ima status grajenega 
javnega dobra po predpisih o graditvi objektov.

(13) Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in napra-
ve kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

(14) Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in 
poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno 
prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji stavba ali 
več stavb, ki so priključene na javno kanalizacijo ali do zunanje 
stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti. Sestavni 
del kanalizacijskega priključka je tudi hišno črpališče, ki ima 
glede obratovanja, vzdrževanja in lastništva, enak status, kot 
kanalizacijski priključek.

(15) Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije 
(v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi 
povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za 
prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih), 
ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske 
vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posa-
meznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske 
odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju takšnega 
naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi.

(16) Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije 
(v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov 
in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. peskolo-
vi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode 
in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne 
in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno 
omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z nave-
zavo na primarno kanalizacijsko omrežje.

(17) Območje poselitve je območje poselitve v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz komunalnih čistilnih naprav ali v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav.

(18) Vodovarstveno območje je območje v skladu s pred-
pisom, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.

(19) Občutljivo območje zaradi evtrofikacije je območje v 
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(20) Občutljivo območje zaradi kopalnih voda je območje v 
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(21) Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca 
o objektih gospodarske javne infrastrukture.

(22) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je 
evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne infra-
strukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

(23) Mala komunalna čistilna naprava je naprava za čišče-
nje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo 
od 2.000 populacijskih ekvivalentov, v kateri se komunalna odpa-
dna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko razgradnjo 
na naslednji način:

– s prezračevanjem v naravnih ali prezračevanih lagunah 
v skladu s standardom SIST EN 12255-5;

– v bioloških reaktorjih s postopkom z aktivnim blatom v 
skladu s standardom SIST EN 12255-6;

– v bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso v skladu s stan-
dardom SIST EN 12255-7;

– z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin v rastlinski 
čistilni napravi z vertikalnim tokom.

Za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo či-
ščenja do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljnjem besedilu: 
mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo čiščenja do 
50 PE) se šteje tudi naprava za čiščenje komunalne odpadne 
vode, ki je izdelana v skladu s standardi od SIST EN 12566-1 
do SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi 
odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo 
preko filtrirne naprave za predčiščeno komunalno odpadno vodo 
ali posredno v podzemno vodo preko sistema za infiltracijo v tla.

(24) Biološka razgradnja je molekularna razgradnja sesta-
vin odpadne vode ali blata zaradi delovanja živih organizmov.

(25) Usedalnik je gradbeni proizvod, namenjen izločanju 
usedljivih snovi zaradi predčiščenja komunalne odpadne vode v 
mali komunalni čistilni napravi.

(26) Dodatna obdelava odpadne vode je dodatna obdelava 
odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(27) Vplivno območje kopalnih voda je območje vseh po-
vršinskih voda gor vodno od kopalne vode, vključno s 300 m 
širokim obrežnim pasom ob teh vodah, od koder je čas dotoka 
do meje območja kopalne vode enak ali manjši od 48 ur, na mor-
ju pa tudi območje 700 m širokega pasu morja ob kopalni vodi.

(28) Območje poselitve je območje iz predpisa, ki ureja 
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 
naprav.

(29) Ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je čišče-
nje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 
naprav.

(30) Obstoječa stavba je stavba, za katero je izdano grad-
beno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, 
pred 14. decembrom 2002 ali ki je v uporabi pred tem dnem.

(31) Usedalnik blata je del pretočne greznice oziroma male 
komunalne čistilne naprave, vgrajen neposredno za dotočno 
cevjo, namenjen shranjevanju in gnitju blata, izdelan iz nepro-
pustnega betona ali drugega nepropustnega materiala. Lahko 
je izveden kot usedalnik blata ali kombiniran objekt za blato in 
odpadno vodo (v nadaljnjem besedilu: usedalnik blata).

(32) Začasni priključek je priključek, ki po vsebini ustreza 
elementom, ki so opredeljeni v Tehničnem pravilniku o javni 
kanalizaciji.

(33) Zakraselo območje je območje v nižinah, sredogorju 
ali visokogorju, kjer se pojavljajo kraški pojavi, kot so požiralniki, 
kraške jame, škraplje, vrtače, kraški kanali in odprte razpoke, ki 
omogočajo hitro pretakanje vode skozi vodonosnik, v katerem 
prevladuje kanalska poroznost, vzdolž katere je hitrost toka 
podzemne vode hitrejša kot v preostalem delu vodonosnika 
(kraški vodonosnik) ali v katerem prevladuje poroznost razpok 
z značilnostmi toka podzemne vode v kraškem vodonosniku 
(razpoklinski vodonosnik).

(34) Uporabnik stavbe je lastnik, najemnik ali druga ose-
ba, ki uporablja stavbo ali del stavbe, kjer nastaja komunalna 
odpadna voda.

(35) Prva skupina uporabnikov so gospodinjstva in ostali 
uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen
(Izvajalec javne službe)

(1) Občina Mirna Peč je lastnik objektov in naprav za 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 
in zagotavlja izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na 
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celotnem območju Občine Mirna Peč v obsegu in pod pogoji, 
določenimi s tem odlokom.

(2) Izvajalec obvezne javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode in upravljalec objektov 
in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode na celotnem območju Občine Mirna Peč je javno 
podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec).

(3) Občina Mirna Peč je soustanoviteljica JP Komunala 
Novo mesto, d. o. o., na osnovi Odloka o ustanovitvi JP Komu-
nala Novo mesto, d. o. o. (Uradni list RS, št. 118/05) in družbene 
pogodbe Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d. o. o. z dne 
27. 8. 2009, opr. št. SV-266/09, zato se določila slednjih aktov in 
tega odloka smiselno uporabljajo, kolikor ni v nasprotju z zako-
nom ali drugimi predpisi, tudi za investicije v komunalno gospo-
darsko infrastrukturo v lasti občine in druge dejavnosti ter pravna 
razmerja (blago, storitve, gradnje) z občinami ustanoviteljicami.

Navedene dejavnosti lahko javno podjetje opravlja na pod-
lagi Zakona o javnem naročanju kot notranje naročilo.

5. člen
(Program oskrbe)

Izvajalec mora opravljati javno službo na območju Občine 
Mirna Peč v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunal-
ne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: Program 
oskrbe), ki ga izdela skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode.

6. člen
(Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)
Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na ob-

močju Občine Mirna Peč se prostorsko zagotavlja:
– na čistilni napravi Mirna Peč za komunalne in padavinske 

odpadne vode, ki se odvajajo preko centralnega kanalizacijske-
ga omrežja, iz območij, ki so nanj priključena;

– na malih komunalnih čistilnih napravah zmogljivosti do 
2.000 PE (v nadaljnjem besedilu: MKČN) za komunalne in pada-
vinske odpadne vode, ki se odvajajo preko javnih kanalizacijskih 
omrežij iz območij, ki so priključene nanje in z njimi upravlja 
izvajalec javne službe;

– v pretočnih in nepretočnih greznicah ali MKČN za odpa-
dne vode iz stavb oziroma drugih objektov (v nadaljnjem bese-
dilu: objektov), ki niso priključeni na javno kanalizacijo in z njimi 
upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki. V 
primeru, da MKČN upravlja upravljavec, mora biti le-ta izbran in 
potrjen s strani vseh lastnikov MKČN.

7. člen
(Lokacija prevzema vsebin greznic in blata MKČN)

Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MKČN ter ko-
munalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se, kolikor to ne 
omogoča Čistilna naprava Mirna Peč, prostorsko zagotavlja na 
Centralni čistilni napravi Novo mesto.

8. člen
(Izvajanje javne službe)

(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne 
službe na območju ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno 
kanalizacijo, zagotavljati:

– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se 
odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije in

– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne 
kanalizacije.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in 
čiščenje:

– padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanaliza-
cijo s površin, ki niso javne površine in

– industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanali-
zacijo.

(3) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe 
izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije in čistilnih 
naprav, kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture.

(4) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne 
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora izvajalec javne 
službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive 
na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.

III. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

9. člen
(Javna pooblastila)

(1) Upravljavec, kot nosilec urejanja prostora, izdaja smer-
nice in mnenja k medobčinskim in občinskim prostorskim aktom, 
za kar mora pripravljavec prostorskega akta predložiti dokumen-
tacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

(2) Upravljavec, kot pristojni soglasodajalec, izdaja soglas-
ja in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in projektnim dokumentacijam za izved-
bo, če nameravana gradnja leži na območju varovalnega pasu 
gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca, ali 
če nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske javne 
infrastrukture v pristojnosti upravljavca, za kar mora investitor 
predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov.

(3) Upravljavec, kot pristojni soglasodajalec, izdaja so-
glasja za priključitev, če se nameravana gradnja priključi na 
gospodarsko javno infrastrukturo v pristojnosti upravljavca, za 
kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon 
o graditvi objektov. Namesto soglasja za priključitev se lahko 
pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(4) Upravljavec, kot pristojni soglasodajalec, sodeluje v 
postopkih pridobitve uporabnih dovoljenj.

(5) Za obstoječe objekte, ki se ob uveljavitvi tega odloka 
nahajajo na območju stavbnih zemljišč, določenim z Občinskim 
prostorskim načrtom, je izjemoma na kanalizacijsko omrežje 
možno začasno priključiti tudi objekte brez gradbenega ali upo-
rabnega dovoljenja, če je to v interesu investitorja ali lokalne 
skupnosti pod pogojem, da:

– investitor oziroma lastnik objekta občini k vlogi za izdajo 
odločbe o odmeri komunalnega prispevka predloži dokazilo o za-
četem postopku legalizacije objekta in pred priključitvijo objekta 
občini plača komunalni prispevek ali

– ob vlogi za izdajo odločbe za odmero komunalnega pri-
spevka podpiše izjavo, s katero prevzema obveznost pridobitve 
gradbenega dovoljenja v roku 10 let po izdaji odločbe o odmeri 
komunalnega prispevka ter vse finančne in ostale posledice, 
ki bi iz tega naslova lahko bremenile lokalno skupnost v zvezi 
z omogočeno začasno priključitvijo njegovega objekta na ka-
nalizacijsko omrežje in pred priključitvijo objekta občini plača 
komunalni prispevek.

10. člen
(Prevzem objektov)

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 
novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana 
kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih 
objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo le-te 
predati v last Občini Mirna Peč in v upravljanje izvajalcu obvezne 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode.

(2) Za prevzem objektov in omrežij javne kanalizacije iz 
prvega odstavka tega člena mora biti predložena naslednja 
dokumentacija:

– projektna dokumentacija, izdelana v skladu z veljavno 
zakonodajo, v obsegu PGD, PZI, PID;

– geodetski načrt novega stanja zemljišča, izdelan skladno 
z veljavno zakonodajo in internimi navodili upravljavca;

– dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelan v skladu z veljav-
no zakonodajo, z vsemi prilogami, navedenimi na tabelaričnem 
seznamu prilog;



Uradni list Republike Slovenije Št. 13 / 17. 2. 2014 / Stran 1349 

– garancije;
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe.
(3) Izvajalec lahko ob soglasju Občine Mirna Peč z na-

menom racionalizacije postopkov po lastni strokovni presoji za 
konkretne primere zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz 
drugega odstavka tega člena.

(4) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javne-
ga kanalizacijskega omrežja izvaja upravljavec v skladu z za-
konodajo. Stroški izvajanja se krijejo iz proračunskih sredstev 
pristojne lokalne skupnosti. V katastru javnega kanalizacijskega 
omrežja se vodijo podatki o vseh objektih, omrežju in napravah 
javnega kanalizacijskega omrežja. Kataster javnega kanaliza-
cijskega omrežja se vodi v skladu z zakonodajo na področju 
gospodarske javne infrastrukture.

11. člen
Obstoječa delujoča lokalna kanalizacijska omrežja s pripa-

dajočimi objekti se predajo v last Občini Mirna Peč in v upravlja-
nje izvajalcu na podlagi pregleda, pisnega strokovnega mnenja 
izvajalca in ocene vrednosti predanega omrežja. Mnenje izvajalca 
lahko nadomesti manjkajoče dokumente, predpisane v drugem 
odstavku 10. člena, do pridobitve upravnega akta o legalizaciji. 
Postopek prevzema po pooblastilu Občine Mirna Peč opravi izva-
jalec. Prevzem se opravi s pogodbo, s katero se vpletene stranke 
zavežejo, da bodo v pogodbenem roku legalizirale predano kana-
lizacijsko omrežje in zagotovile sredstva za sanacijo.

12. člen
(Sistem odvajanja)

Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno po ločenem in 
mešanem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove 
obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, razen 
v primerih, ko:

– padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustrez-
nega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja;

– zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh 
vzporednih kanalov;

– je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni 
možno odvajati v vodotok ali ponikati.

IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,  
KJER JE JAVNA KANALIZACIJA

13. člen
(Opredelitev naprav in objektov)

Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo primarno in 
sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane tehno-
loške naprave, kot so:

– kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod ko-
munalne in padavinske odpadne vode,

– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske od-
padne vode,

– čistilne naprave,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne 

kanalizacije.

14. člen
(Opredelitev priključka)

(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– kanalizacijski priključki od javne kanalizacije do objekta;
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod, pesko-

lovi in lovilci olj;
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami 

v stanovanjski stavbi ali drugih objektih.
(2) Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov ter 

črpalnih naprav za odvajanje komunalne odpadne in padavinske 
vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni del objekta 
in je zato v zasebni lasti. Kanalizacijski priključek mora biti izve-

den tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz 
javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prostorov objekta, 
ki so nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti s črpanjem 
na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale 
preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. V primeru, da na 
lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, je potrebno odpadne 
vode črpati nad zajezitveno črto, od tega nivoja pa gravitacijsko 
odvajati v revizijski jašek priključnega kanala. Zajezitvena črta 
predstavlja nivo zemljišča, po katerem poteka javna kanalizacija.

(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski ja-
šek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in 
preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje 
in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora biti 
praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega 
nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto revizijskega 
jaška določita projektant in izvajalec v projektni dokumentaciji.

(4) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču 
v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev 
revizijskega jaška predložiti izvajalcu soglasje oziroma služno-
stno pogodbo lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti 
revizijski jašek.

(5) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti 
izven objekta, je lastnik dolžan v objektu urediti interno kanali-
zacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in 
opravljati preglede odpadne vode.

(6) Naprave in objekte iz 14. člena odloka upravlja in vzdr-
žuje uporabnik na svoje stroške.

15. člen
(Obveznosti, vezane na priključitev objektov)

(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali 
preureja javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev 
obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna.

(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi 
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja na-
selja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je 
letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, 
preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba 
zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE 
in pri tem ni potrebno premagovati več kot 5 m negativne višine.

(3) Izvajalec mora lastnika objekta obvestiti v roku 30 dni 
po prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo, da je 
priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in 
mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno ka-
nalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku šestih 
mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.

(4) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije 
odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico ali 
MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da lastnik 
na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani ali očisti in izključi 
iz sistema odvajanja odpadne vode.

(5) Izvajalec javne službe lahko v skladu s predpisi v pogodbi 
o priklopu določi uporabniku storitve javne kanalizacije obveznost, 
da opravlja periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode v 
skladu s kriteriji, določenimi v Tehničnem pravilniku o javni kana-
lizaciji. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške. 
Ravno tako uporabnik na lastne stroške nabavi in vzdržuje za to 
potrebne naprave. Uporabnik redno dostavlja izvajalcu poročila o 
opravljenih meritvah v skladu z veljavnimi predpisi.

(6) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko 
odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 4.000 m3 
na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izvesti 
merilno mesto – za potrebe analitike kvalitete odpadne vode, v 
skladu z zahtevami izvajalca javne službe.

(7) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebne-
ga obvestila dostopno izvajalcu javne službe.

16. člen
(Način priključitve)

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v 
lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno 
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kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to 
zahteva položaj in velikost objektov se izjemoma dovoli po na-
vodilih izvajalca tudi izgradnja dveh ali več priključkov.

(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kana-
lizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih, 
ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali 
racionalno, je dovoljena priključitev po navodilih izvajalca več 
objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, s 
čimer pa morajo soglašati vsi lastniki tega priključka. V tem pri-
meru je priključek v zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.

17. člen
(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na 

podlagi vloge lastnika objekta in izpolnitvi naslednjih pogojev:
– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca,
– da je pridobljeno soglasje lastnika infrastrukture.
(2) Lastnik objekta je dolžan vlogo podati najkasneje v 

osmih dneh pred izvedbo del. Izdajanje strokovnih navodil, pre-
gled in prevzem kanalizacijskega priključka izvede izvajalec 
na stroške uporabnika. O medsebojnih obveznostih se sklene 
pogodba.

18. člen
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec 

javne službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec 
gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z Zakonom o gra-
ditvi objektom pod nadzorom predstavnika izvajalca.

19. člen
Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz ma-

terialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustreza evropskim 
normativom (EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve so 
navedene v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.

20. člen
V mešano kanalizacijo ni dovoljeno odvajati strešnih in 

drenažnih vod, vodotokov ter podtalnic, če obstaja možnost 
ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji vodotok.

V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,  
KJER NI JAVNE KANALIZACIJE

21. člen
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne 

službe na območju izvajanja službe, ki ni opremljeno z javno 
kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino 
stavb izven teh območij zagotavljati:

– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz ne-
pretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje 
na komunalni ali skupni čistilni napravi;

– prevzem blata iz MKČN pri uporabniku javne službe v 
skladu z navodili za obratovanje MKČN, vendar najmanj enkrat 
na tri leta, ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni 
napravi;

– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen 
obratovanja za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v 
skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz MKČN in prve meritve ter obratovalni monitoring odpa-
dnih voda.

Ob izdelavi ocene obratovanja je treba preveriti:
– način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se odvaja 

v MKČN, v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz 3. člena Uredbe 
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN;

– način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v 
zvezi s prepovedmi in omejitvami iz 3. člena Uredbe o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN;

– izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne 
odpadne vode iz 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz MKČN;

– zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na 
količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo;

– skladnost male komunalne čistilne naprave s standardi, 
navedenimi v 1. točki 2. člena Uredbe o emisiji snovi pri odva-
janju odpadne vode iz MKČN ali s priporočili o stanju tehnike 
čiščenja komunalne odpadne vode v MKČN, ki jih ministrstvo 
objavlja na svojih spletnih straneh;

– vodenje obratovalnega dnevnika v skladu z Uredbo o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav;

– prve meritve in obratovalni monitoring za MKČN v skladu 
s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
MKČN in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod.

(2) V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem go-
spodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata 
iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s 
komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladi-
ščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, 
izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe zagotavlja 
samo storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena.

(3) Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo 
v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali MKČN z zmoglji-
vostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe ob vsakokratni 
izvedbi storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena pred-
loži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v 
skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih 
naprav v kmetijstvu.

(4) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja od-
padne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgradnja 
MKČN oziroma nepretočne greznice.

(5) Na območjih, kjer po operativnem programu opremlja-
nja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kana-
lizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe pretočne 
greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih rokih in 
jih nadomestiti z nepretočnimi greznicami ali MKČN, ki morajo 
ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede tehnične iz-
vedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode.

(6) V skladu z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav izvajalec izdela na 
stroške uporabnika obratovalni monitoring oziroma za naprave 
do zmogljivosti 50 PE izdela oceno obratovanja v skladu z zgoraj 
navedeno uredbo.

22. člen
(Prevzem blata iz čistilnih naprav)

Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje z blatom iz pre-
točnih greznic in iz MKČN in komunalne odpadne vode iz ne-
pretočnih greznic na celotnem območju Občine Mirna Peč po 
programu oskrbe.

23. člen
(1) Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi izvajalec 

na podlagi razpoložljive projektne dokumentacije oziroma popisa 
stanja na terenu. Ugotovljena odstopanja se na podlagi dejan-
skih meritev uskladijo z evidencami izvajalca pri prvem odvozu 
oziroma prevzemu blata.

(2) Pogostost praznjenja usedalnika blata za posameznega 
uporabnika določi izvajalec v programu oskrbe na podlagi pro-
stornine usedalnika blata ali navodil proizvajalca tipske naprave 
ali navodil za obratovanje ne-tipske naprave.

24. člen
(obveščanje uporabnikov javne službe)

(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki 
so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:

– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti 
komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno 
kanalizacijo in

– o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode v javno kanalizacijo.

(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, 
ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih gre-
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znic, MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in MKČN pisno 
obveščati:

– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti ali 
obdeluje komunalno odpadno vodo in blato,

– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komu-
nalne odpadne vode in blata pri uporabnikih storitev,

– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa oziroma izdelave ocene obratovanja za MKČN z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in

– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa za MKČN.

(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in 
prejšnjega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh me-
secih po sprejetju programa odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode ali najmanj osem dni pred spremembo pogojev 
iz prvega odstavka tega člena.

(4) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe 
iz drugega odstavka tega člena obvestiti o datumu dejanskega 
opravljanja obveznih storitev javne službe s priporočeno pošto 
najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.

(5) Uporabniki javne službe iz prejšnjega odstavka lahko 
zahtevajo spremembo datuma opravljanja obveznih storitev 
javne službe najmanj osem dni pred predvideno izvedbo stori-
tve. V tem primeru mora biti obvezna storitev izvedena najpo-
zneje v 30 dneh po poslani zahtevi.

25. člen
Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne od-

padne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža samo v 
sprejem na Centralno čistilno napravo Novo mesto ali na drugo 
ustrezno lokacijo, ki jo določi izvajalec, zato je prepovedano 
odvažanje in odlaganje v naravno okolje, v površinske ali pod-
zemne vode ali javno kanalizacijo.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA  
IN UPORABNIKOV

26. člen
Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje 

pravice in dolžnosti:
– zagotavljati javno službo;
– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretoč-

nih greznic in MKČN;
– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 

vode iz nepretočnih greznic;
– zagotavljati obratovanje in obnavljanje javne kanalizaci-

je, prizadeta zemljišča pa vzpostavljati v stanje pred posegom;
– izdelovati program oskrbe in ga objavljati na svojih 

spletnih straneh in v uradnem lokalnem glasilu;
– izdelovati program ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri 

opravljanju dejavnosti;
– sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne 

kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno 
infrastrukturo;

– izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN 
in nepretočnih greznic ter voditi ustrezne evidence o teh objek-
tih;

– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvaja-
nja odpadne vode in o času trajanja prekinitev;

– voditi kataster o objektih in napravah javne kanalizacije 
na stroške lastnika infrastrukture;

– voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi;
– izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in držav-

ne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja 
in čiščenje odpadnih vod na območjih z urejeno javno infra-
strukturo ali pa brez urejene javne infrastrukture;

– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati 
izterjavo dolgovanih zneskov;

– izvajati preglede in prevzeme javne kanalizacije in ka-
nalizacijskih priključkov ter MKČN;

– izvajati investicijska vzdrževalna dela v skladu z zago-
tovljenimi finančnimi viri lastnika infrastrukture na objektih za 
odvajanje in čiščenje odpadnih vod;

– izvajati tekoča vzdrževalna dela na objektih za odvajanje 
in čiščenje odpadnih vod;

– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na javno 
kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom in jih o tem obve-
ščati;

– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne 
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščeva-
nje industrijske odpadne vode, ter izvajati potrebne ukrepe za 
zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja;

– iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne 
kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in interne 
kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika;

– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja 
kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah oziro-
ma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne vode 
in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja;

– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od 
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov lo-
kalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi Zakona 
o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni samoupravi in 
tega odloka;

– izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco 
o njih;

– izvajati druge obveznosti tega odloka.

27. člen
Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi iz-

vajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu s predpisi 
o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki je strokovno 
usposobljena za ta dela. Stroški za vzdrževalna dela se krijejo iz 
cene storitve javne službe ali na osnovi letne pogodbe. Investitor 
v obnovo javne kanalizacije je občina, ki pa lahko izvajalca javne 
službe s tem odlokom pooblašča za vodenje in nadzor obnovi-
tvene investicije v višini letne najemnine, pobrane za infrastruk-
turo, v imenu in za račun občine (v tujem imenu in za tuj račun).

Investitor v novogradnjo javne kanalizacije je občina, ki pa 
izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti za vodenje in 
nadzor investicije. Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja 
izvajalec javne službe ampak tretja oseba, mora izvajalec javne 
službe zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno kanaliza-
cijsko omrežje, izvajalec investicijskih del pa mora tak nadzor 
omogočiti in plačati stroške nadzora. V primeru rekonstrukcije 
javne kanalizacije, so priključki v cestnem telesu in izvedba 
revizijskega jaška na zemljišču lastnika objekta, strošek obnove 
kanalizacije, ki se financira iz javnih sredstev.

Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja 
lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav, 
MKČN in greznic, vendar mora pisno ali ustno obvestiti lastnika 
prizadetega zemljišča.

28. člen
(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali so-

lastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na območju 
Občine Mirna Peč, priključenega na javno kanalizacijo oziroma 
koristnik storitve javne službe. V primeru, da uporabnik objekt, 
del objekta ali utrjenega zemljišča preda v najem, je dolžan 
skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve 
in poroštvih.

(2) Uporabniki imajo naslednje pravice in dolžnosti:
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, 

MKČN, nepretočno greznico ali obstoječo pretočno greznico;
– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene, 

kot to določa ta odlok;
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in 

vse naprave, vgrajene vanjo;
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do mest 

za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode;
– vzdrževati greznice in MKČN;
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– izvajati predpisane meritve komunalnih odpadnih in pa-
davinskih vod ter komunalnih industrijskih vod;

– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za izva-
janje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, kadar 
le-ta poteka po njegovem zemljišču;

– omogočati izvajalcu dostop do greznice oziroma MKČN 
in prevzem vsebine;

– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogoči-
ti pregled in prevzem MKČN in pred zagonom predati predpisano 
dokumentacijo o ustreznosti MKČN;

– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, 
kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, 
ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije;

– pisno obveščati izvajalca o spremembi naziva, naslova, 
lastništva objekta in spremembah na objektu, ki imajo vpliv 
na odvod komunalne odpadne in padavinske vode in obračun 
stroškov;

– plačevati stroške storitev javne službe;
– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo uveden 

obračun porabe pitne vode na osnovi enega obračunskega vo-
domera in izvajalcu posredovati od lastnikov oziroma upravnika 
podpisan delilnik stroškov;

– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in lastnosti 
industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne službe;

– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvaja-
nju in čiščenju odpadne vode.

29. člen
Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovo-

ljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Na vpliv-
nem območju kanalizacije se ne sme graditi objektov, spreminjati 
višine nadkritja kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov 
jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškod-
be na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in 
vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne 
kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo 
preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje.

30. člen
Uporabnik ima pravico od izvajalca zahtevati odškodnino 

za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja ko-
munalne odpadne vode po krivdi izvajalca oziroma opustitve 
vzdrževanja javne kanalizacije.

VII. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA 
STORITEV

31. člen
Viri financiranja gospodarske javne službe so:
– plačilo storitev odvajanja komunalnih in padavinskih od-

padnih voda;
– plačilo storitev čiščenja komunalnih in padavinskih od-

padnih voda;
– plačilo storitev, vezanih na izvajanje službe na območjih 

brez javne kanalizacije;
– sredstva občinskega proračuna;
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov;
– sredstva okoljskih dajatev;
– subvencije;
– drugi viri.

32. člen
(1) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške 

čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se 
oskrbujejo.

(2) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške 
čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanaliza-
cijo oziroma čistilno napravo.

(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
se uporabnikom zaračunava mesečno.

(4) Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo en 
glavni obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:

– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru uprav-
nik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj stavbe in v 
celoti poravna račun upravljavcu;

– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi 
ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upra-
vljavcem glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti za 
vse uporabnike enoten in načina plačila nastalih stroškov takšne 
delitve.

(5) V primerih solastništva stavbe je plačnik računa komu-
nalne storitve solastnik v razmerju do deleža lastnine vpisane 
v zemljiško knjigo ali drugo ustrezno listino, ki je podlaga za 
solastništvo. Solastniki stavbe lahko sklenejo medsebojni pisni 
dogovor s katerim uredijo drugačen način plačevanja in ta pisni 
dogovor predložijo izvajalcu javne službe.

33. člen
(1) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 

in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračunavajo 
naslednje storitve javne službe:

– odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske od-
padne vode z javnih površin;

– odvajanje padavinske odpadne vode s streh;
– storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječi-

mi greznicami in MKČN;
– čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpa-

dne vode z javnih površin;
– čiščenje padavinske vode s streh.
(2) Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpa-
dnih voda, so razdeljeni v naslednji skupini:

– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo prido-
bitne dejavnosti,

– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
(3) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski 

dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso dolžni 
plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode, če za-
gotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode, namenjene za 
izvajanje kmetijske dejavnosti oziroma se uporablja kriterij, ki je 
enak za objekte, kjer ni merjenja porabe pitne vode preko števca 
porabe pitne vode.

34. člen
Cena storitve javne službe iz prve in tretje alineje prvega 

odstavka prejšnjega člena je sestavljena iz omrežnine, cene 
opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve za onesna-
ževanje okolja; iz druge, četrte in pete alineje prvega odstavka 
prejšnjega člena pa iz omrežnine in cene opravljanja javne 
službe.

35. člen
(Omrežnina)

(1) Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na 
območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpa-
dnih voda in zajemajo:

– stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in 
naprav, ki so javna infrastruktura (stroški amortizacije se izra-
čunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo 
izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe ob upo-
števanju življenjske dobe v skladu z amortizacijskimi stopnjami 
predpisov, ki urejajo oblikovanje cen komunalnih storitev);

– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe;
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost 

in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževa-
njem infrastrukture javne službe;

– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki 
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim finan-
ciranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja 
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in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Pri tem se 
upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

(2) Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve od-
vajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, za 
storitve prevzemanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda 
iz nepretočnih greznic in za storitve čiščenja prevzetega blata iz 
obstoječih greznic in MKČN.

(3) Omrežnina se določi na letni ravni in se lahko obračuna 
mesečno v evrih glede na faktor, oblikovan po različnih zmoglji-
vostih vodovodnih priključkov, določenih s premerom vodomera 
skladno z naslednjo preglednico:

PREMER VODOMERA FAKTOR OMREŽNINE

DN < / = 20 1

20 < DN < 40 3

40 < / = DN < 50 10

50 < / = DN < 65 15

65 < / = DN < 80 30

80 < / = DN < 100 50

100 < / = DN < 150 100

150 < / = DN 200

1) Če stavba nima obračunskega vodomera, se omre-
žnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s 
premerom priključka, v skladu s preglednico tega člena.

2) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne sta-
novanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako 
stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktor-
jem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.

3) Omrežnina za storitev odvajanja in čiščenja padavinske 
odpadne vode s streh in javnih površin se obračuna glede na 
količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe oziroma 
javnih površin, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v 
javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.

4) Pri mešanem sistemu za odvajanje in čiščenje ko-
munalne in padavinske odpadne vode je ključ delitve med 
storitvami, ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo, in 
storitvami, ki se nanašajo na padavinsko vodo, količina oprav-
ljenih storitev v m3.

36. člen
(1) Stroški izvajanja storitev gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda 
vključujejo le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem 
storitev javne službe in zajemajo naslednje skupine:

– neposredne stroške materiala in storitev;
– neposredne stroške dela;
– druge neposredne stroške;
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo 

stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih 
sredstev, storitev in dela;

– splošne nabavno prodajne stroške, ki vključujejo stroške 
materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, 
storitev in dela;

– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materia-
la, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev 
in dela;

– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne 
službe;

– neposredne stroške prodaje;
– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodo-

logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja.

(2) Stroški izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z jav-
nih površin se delijo glede na dobavljeno količino pitne vode 

oziroma na količino opravljene storitve v zadnjem zaključenem 
poslovnem letu, obračunane v evrih/m3.

37. člen
(1) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komu-

nalne odpadne vode je izražena v m3 dobavljene pitne vode iz 
vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda v skladu 
s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih.

(2) Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve 
porabe pitne vode se količina odpadnih voda določi na način 
iz Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (normirana poraba glede na premer 
vodovodnega priključka ali 0,15 m3 na osebo na dan) oziroma 
na osnovi s strani uporabnika in izvajalca javne službe potrje-
nega internega merilnega mesta.

(3) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje pa-
davinske vode s streh in utrjenih površin je izražena v m3 in 
se obračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno 
površino strehe in utrjeno površino, s katere se padavinska 
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni 
čistilni napravi. Za količino padavinske odpadne vode se šteje 
povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno javno 
površino ali streho, pri čemer se za povprečno letno količino 
šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih 
let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev 
državne mreže meteoroloških postaj.

(4) Obračunano količino padavinske odpadne vode 
lahko izvajalec v primeru izvedbe ukrepov zadrževanja ali 
zmanjševanja količin na strani uporabnika zmanjša za naj-
več 50 %.

(5) Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja 
z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja 
z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN ter obratovalnega 
monitoringa za MKČN je izražena v m3 opravljene storitve, za 
katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v 
nepretočno greznico, obstoječo greznico ali MKČN.

(6) Količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega člena, 
se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring onesnaže-
nosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se ugotavlja v 
skladu s Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.

38. člen
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvaja-

nja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom 
obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavin-
ske odpadne vode.

39. člen
(1) Stroške odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 

voda se uporabnikom zaračuna na osnovi dejanske porabe 
pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, 
določenih glede na porabo pitne vode v preteklem obračun-
skem obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat 
letno, ko se izvede tudi poračun akontacij.

(2) Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne 
vode se uporabnikom zaračunava mesečno. Stroške odvajanja 
in čiščenja padavinske odpadne padavinske vode se zaraču-
nava za utrjene površine, večje od 400 m2, in strehe, večje od 
200 m2 tlorisne površine. Stroške se obračunava v primeru 
odvajanja v javno kanalizacijo.

(3) Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpo-
zneje v 18 dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon 
ne določa drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen 
rok plačila.

40. člen
Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in či-

ščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda za območje 
občine predlaga izvajalec javne službe skladno z določili 1. toč-
ke 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
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obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in 
jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.

Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zako-
nom o DDV.

Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko 
med potrjeno in obračunsko ceno storitev.

Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno 
glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem 
obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu 
predračunske cene za prihodnje obdobje.

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz prejš-
njega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene, 
mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora 
začeti postopek potrjevanja cene.

41. člen
(Subvencioniranje storitev)

Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski 
organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna upo-
rabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz pro-
računa občine.

Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka 
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali 
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

42. člen
(Odpis storitev)

Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se 
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno 
velika poraba vode, katere količina je osnova za kritje stroškov 
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške delno odpi-
še. Odpis stroškov, ki izhajajo s področja odvajanja in čiščenja 
odpadnih vod, se odpišejo v skladu z Internim pravilnikom 
upravljavca o načinu obračunavanja vode v primeru večjega 
izliva.

43. člen
Zaradi neplačevanja oziroma zamud pri plačevanju zara-

čunanih stroškov storitev, povezanih z odvajanjem in čiščenjem 
komunalnih in padavinskih odpadnih voda, lahko izvajalec go-
spodarske javne službe uporabniku po izpeljanem postopku 
obveščanja v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo odklopi 
vodovodni priključek.

44. člen
(Posebne storitve)

Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in či-
ščenje:

– padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanali-
zacijo s površin, ki niso javne površine in

– industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kana-
lizacijo.

Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe iz-
vaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno 
storitev z uporabo javne infrastrukture.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA  
IN KAZENSKE DOLOČBE

45. člen
(Inšpekcijski organ)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pri-
stojni inšpektorat.

46. člen
(Globe)

(1) Z globo 1.400 evrov se za prekršek kaznuje pravna 
oseba – izvajalec, če:

– ravna v nasprotju s 5. členom,
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ravna v nasprotju s 26. členom.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 

tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca.
(3) Z globo 1.400 evrov se za prekršek kaznuje pravna 

oseba, samostojni podjetnik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, če:

– ravna v nasprotju s 14. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom.
(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 

tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter 
posameznik.

(5) Z globo 400 evrov se za prekršek kaznuje posame-
znik, če:

– ravna v nasprotju s 14. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Tehnični pravilnik iz 1. člena tega odloka, sprejme Občin-

ski svet Občine Mirna Peč v roku 12 mesecev po uveljavitvi 
tega odloka.

48. člen
Izvajalec z uveljavitvijo tega odloka v projektnih pogojih 

za območje brez javne kanalizacije ne dopušča gradnje pre-
točnih greznic, ampak dovoljuje samo nepretočne greznice ali 
male čistilne naprave.

49. člen
Do vzpostavitve popolnega katastra nepretočnih in pre-

točnih greznic in zagotovitve ustrezne tehnične opremljenosti 
izvajalca javne službe se storitve vezane na odvajanje in 
čiščenje greznic obračunavajo po naročenih in izvedenih sto-
ritvah in po ceniku izvajalca javne službe.

50. člen
Do izdelave katastra prispevnih površin za obračuna-

vanje padavinskih voda iz javnih površin in streh se stroški 
odvajanja in čiščenja padavinskih voda ne obračunavajo. 
Kataster izdela izvajalec javne službe v roku treh let od dneva 
veljavnosti na stroške lastnika javne infrastrukture.

51. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na 
območju Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 34/10 z dne 
30. 4. 2010).

52. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 354-33/2013-20
Mirna Peč, dne 7. februarja 2014

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.
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374. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in 
gospodarske javne službe odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov na območju Občine Mirna Peč

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ura-
dni list RS, št. 39/06 – UPB-1, ZMetD, 66/06 – odločba US, 
33/07 – ZPNačrt, 70/08 in 108/09), Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 111/05 – odl. 
US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – odl. US, 108/09), 3. in 
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 in 127/06), Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 3. in 17. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – 
odl. US, 58/07 – odl. US, 16/08 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 
108/09, 109/09 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Mirna Peč 
(Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) in 2. člena Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Mirna Peč (Uradni list 
RS, št. 21/02 in 99/13) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 
25. redni seji dne 6. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja  

in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske 
javne službe odlaganja ostankov predelave  

ali odstranjevanja komunalnih odpadkov  
na območju Občine Mirna Peč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Vsebina)

S tem odlokom se določajo pogoji in način izvajanja obve-
zne gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih 
odpadkov in gospodarske javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali od-
stranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Mirna 
Peč (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine 
Mirna Peč (v nadaljevanju: občina), ki obsega:

– splošne določbe,
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne 

službe,
– vrste in obseg storitev javne službe in njihova prostor-

ska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– viri financiranja in način obračunavanja storitev,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka in kazenske določbe.

2. člen
(Namen)

S tem odlokom se določa:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne 

službe,
– vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostor-

ska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– viri financiranja javne službe, način oblikovanja tarife in 

obračun storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– sankcije za kršitev določb tega odloka,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja te javne službe.

3. člen
(Cilji)

Cilji javne službe po tem odloku so:
– zagotoviti ustrezno organiziranost izvajanja ravnanja z 

odpadki v skladu z zakonodajo in ostalimi predpisi,

– zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij komu-
nalnih odpadkov,

– zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov, preden se 
jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov,

– zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno rabo 
ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne 
embalaže, ki je komunalni odpadek,

– uveljavitev načela “stroške plača povzročitelj komunal-
nih odpadkov”,

– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih pro-
gramov na področju ravnanja z odpadki,

– zagotoviti učinkovito izločevanje organskih biorazgra-
dljivih odpadkov,

– zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede 
na vir nastajanja odpadkov, osveščanje in obveščanje uporab-
nikov javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki.

4. člen
(Pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle-
dnji pomen:

1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim 
po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter sto-
ritvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju občine.

2. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsaka fizična, 
pravna in druga oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju 
občine in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzro-
čitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu 
povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne od-
padke izvajalcu javne službe ali pravna oseba, ki v skladu s tem 
odlokom lahko z izvajalcem javne službe sklene pogodbeno 
razmerje za ravnanje z odpadki.

3. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je praviloma ne-
posredno pri povzročitelju odpadkov, kjer izvajalcu javne službe 
prepuščajo te odpadke. Povzročitelj komunalnih odpadkov na 
prevzemnem mestu prepušča kosovne odpadke na osnovi 
izdanega naročila (dopisnice) izvajalcu javne službe.

4. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, 
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej 
določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke 
v za to namenjenih posodah. Prevzemno mesto komunalnih 
odpadkov, ki je praviloma na javni površini, se za posamezno 
stavbo ali skupino stavb določi v postopku izdaje dovoljenja za 
poseg v prostor. Če v postopku iz prejšnjega stavka prevzemno 
mesto komunalnih odpadkov ni bilo določeno, se ga določi ob 
začetku izvajanja storitev javne službe prevzemanja komunal-
nih odpadkov z vpisom v register prevzemnih mest. Prevzemno 
mesto je lahko hkrati zbirno mesto. Za urejenost in čistočo 
prevzemnega in zbirnega mesta skrbi izvajalec javne službe.

5. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer so 
nameščene posode, v katere povzročitelji komunalnih odpad-
kov neovirano odlagajo komunalne odpadke. Zbirno mesto 
komunalnih odpadkov praviloma ni na javni površini. Zbirno 
mesto komunalnih odpadkov je lahko tudi na drugih površinah. 
Če je zbirno mesto hkrati tudi prevzemno mesto, le-to ne sme 
biti oddaljeno od mesta prevzema več kot 10 metrov, sicer 
mora povzročitelj ob določenem prevzemu zagotoviti prestavi-
tev posode do prevzemnega mesta ter po izpraznitvi ponovno 
vrnitev na zbirno mesto.

6. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit pro-
stor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje 
vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komu-
nalnih odpadkov prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in 
kosovne odpadke. Na območju zbirnega centra se lahko uredi 
tudi zbiralnica nevarnih frakcij.

7. Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine Lo-
čeno zbrane frakcije in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je 
komunalni odpadek iz podskupine Embalaža, vključno z ločeno 
zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek s klasifikacijskega 
seznama odpadkov, določenega z uredbo, ki ureja to področje.
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8. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso ne-
varni odpadki in na katere se nanaša s tem odlokom določen 
najmanjši obseg oskrbe. Ločene frakcije so določene v uredbi, 
ki ureja to področje.

9. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo 
eno- ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z 
odpadki, na katere se nanaša s tem odlokom določen najmanjši 
obseg oskrbe. Nevarne frakcije so določene v uredbi, ki ureja 
to področje.

10. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine Drugi komu-
nalni odpadki s klasifikacijskega seznama odpadkov, določene-
ga v uredbi, ki ureja to področje, ki zaradi svoje velikosti, oblike 
in teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih za odpadke.

11. Oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje 
nevarne snovi, je zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroo-
gljike, in zavržena električna in elektronska oprema, ki vse-
buje nevarne snovi iz podskupine Ločeno zbrane frakcije s 
klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu 
o ravnanju z odpadki, kot so hladilniki, zamrzovalniki, toplotne 
črpalke in klimatske naprave, ki vsebujejo klorofluoroogljike ali 
klorofluoro-ogljikovodike, avdiovizualna, računalniška ali druga 
elektronska oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu.

12. Ostanki komunalnih odpadkov so komunalni odpadki, 
iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije iz klasifikacijskega 
seznama odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki, 
ali ostanki iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih od-
padkov, ki jih zaradi njihove sestave in načina nastajanja pra-
viloma ni možno razvrstiti v skupino Ločeno zbrane frakcije ali 
v druge skupine komunalnih odpadkov ali v skupino Embalaža, 
vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek v 
standardnem klasifikacijskem seznamu odpadkov.

13. Biološki odpadki so ločeno zbrane frakcije organskih 
kuhinjskih odpadkov in odpadkov z vrtov, primernih za kom-
postiranje.

14. Odpadna embalaža je odpadna primarna in sekun-
darna embalaža, ki je komunalni odpadek skladno z uredbo, 
ki ureja to področje.

15. Embalaža iz sestavljenih materialov je embalaža, ki 
je sestavljena iz več slojev različnih materialov, ki jih ročno ni 
mogoče razstaviti ali drugače med seboj ločiti.

16. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, 
urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje 
posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih od-
padkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.

17. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen 
za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, 
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe 
te frakcije oddajajo.

18. Premična zbiralnica je tovorno vozilo, opremljeno za 
ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem 
urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji ko-
munalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo. 
Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit prostor ali 
ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši čas začasno uredi 
in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje teh frakcij.

19. CeROD – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske 
je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja zbiranje, sortiranje, 
kompostiranje, mehansko-biološka obdelava komunalnih od-
padkov, odlaganje odpadkov po obdelavi, začasno skladiščenje 
ločenih frakcij ter odlaganje nenevarnih odpadkov.

20. Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje biolo-
ških odpadkov rastlinskega izvora z vrtov in kuhinjskih odpad-
kov, ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinj-
stvom, če gre za večstanovanjski objekt z vrtom. Povzročitelj 
lahko kompostira v hišnem kompostniku kuhinjske odpadke, če 
ima za tako kompostiranje na razpolago vrt, katerega velikost 
zagotavlja postavitev kompostnika, kompostnik pa je zastrt ali 
tako izdelan, da se odpadkov, ki se v njem kompostirajo, nepo-
sredno iz stanovanjskih stavb ali javnih poti ne vidi.

21. Mala komunalna kompostarna je namenski objekt za 
predelavo biološko razgradljivih odpadkov z letno zmogljivostjo 

predelave, ki ne presega 100 ton neobdelanih biološko raz-
gradljivih odpadkov in je namenjena kompostiranju odpadkov 
rastlinskega izvora z vrtov in javnih zelenih površin in biološko 
razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in zeleni 
vrtni odpad. Primerno zemljišče in dostop zagotovi pristojni 
organ občine.

Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, 
kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so 
izdani na njihovi podlagi.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

5. člen
(Izvajalec javne službe)

Občina je so/lastnik objektov in naprav za zbiranje in 
prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
in zagotavlja izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na 
celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi 
s tem odlokom.

Izvajalec obvezne javne službe zbiranje in prevoz ko-
munalnih odpadkov in gospodarske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov pre-
delave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in upravljalec 
objektov in naprav za zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov 
in gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunal-
nih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na celotnem območju občine sta javni 
podjetji Komunala Novo mesto, d.o.o. (za področje zbiranja in 
prevoza) ter CEROD d.o.o., (ostale dejavnosti), (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalec javne službe).

Občina zagotavlja javno službo v javnem podjetju za:
– zbiranje kosovnih odpadkov,
– odpadne električne in elektronske opreme,
– zbiranje nevarnih frakcij,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– zbiranje ločenih frakcij,
– zbiranje gradbenih odpadkov in odpadkov iz te skupine, 

ki vsebujejo azbest,
– obdelavo odpadkov in
– odlaganje odpadkov.
Občina, je soustanoviteljica JP Komunala Novo mesto 

d.o.o., na osnovi Odloka o ustanovitvi JP Komunala Novo 
mesto, d.o.o. (Uradni list RS, št. 118/05) in družbene pogodbe 
Javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o. z dne 27. 8. 
2009, opr. št. SV-266/09, zato se določila slednjih aktov in tega 
Odloka smiselno uporabljajo, kolikor ni v nasprotju z zakonom 
ali drugimi predpisi, tudi za investicije v komunalno gospodar-
sko infrastrukturo v lasti občine in druge dejavnosti ter pravna 
razmerja (blago, storitve, gradnje) z občinami ustanoviteljicami.

Navedene dejavnosti lahko javno podjetje opravlja na 
podlagi Zakona o javnem naročanju kot notranje naročilo.

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE  
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

6. člen
(Izvajanje javne službe)

Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. Izločevanje papirja, lepenke, stekla in drugih ločenih 

frakcij z ločenim zbiranjem (v nadaljnjem besedilu: ločeno 
zbiranje frakcij) v naslednjem obsegu:

– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunal-
nih odpadkov prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij zbirnih 
centrih in v okviru sistema uporabe namenskih zbirnih vreč za 
zbiranje mešane embalaže,
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– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v gostinski 
dejavnosti in v turistični dejavnosti,

– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih, 
športnih in drugih javnih prireditvah in aktivnostih na prostem,

– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komu-
nalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,

– prevzemanje odpadne električne in elektronske opreme, 
ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi in jo 
povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru,

– prevzemanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki 
nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih pov-
zročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,

– oddajanje odpadne embalaže, ki je prevzeta v okviru 
ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih 
centrih, v predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z 
embalažo in odpadno embalažo,

– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo lo-
čenih frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij 
v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih in niso odpadna 
embalaža,

– oddajanje nevarnih frakcij, prevzetih v zbirnih centrih, 
izvajalcu zbiranja nevarnih frakcij iz tretje točke tega člena,

– oddajanje v zbirnih centrih prevzetih kosovnih odpadkov 
izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega člena,

– oddajanje v zbirnih centrih prevzete opreme, ki se 
uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, izvajalcu 
zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega člena,

– zagotavljanje predelave in oddajanja v predelavo in od-
stranjevanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki nastajajo 
pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in so prevzeti v zbirnih 
centrih od povzročiteljev komunalnih odpadkov,

– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje zabojnikov 
za prepuščanje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij,

– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje zabojnikov 
in druge opreme v zbirnih centrih, ki je namenjena prepuščanju 
in oddajanju ločenih frakcij in nevarnih frakcij, kosovnih odpad-
kov in gradbenih odpadkov manjših količin v zbirnih centrih,

– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje ostalih 
zabojnikov za zbiranje ločenih frakcij,

– nabava vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– po pooblastilu občine načrtovanje, pridobitev zemljišč, 

graditev ter urejanje in vzdrževanje prostorov zbiralnic in zbir-
nih centrov in

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o ločeno 
zbranih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki.

2. Zbiranje kosovnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– kosovni odpadki se zbirajo na poziv povzročiteljev iz 

gospodinjstev in uporabnikov objektov, ki so občasno v uporabi, 
na osnovi poslanih dopisnic. Vsi ti povzročitelji imajo letno na 
voljo eno dopisnico, ki jo prejmejo po pošti ali izpolnijo elek-
tronsko dopisnico, ki je dostopna na spletni strani izvajalca 
javne službe,

– redno prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih je izvaja-
lec ločenega zbiranja frakcij iz prve točke tega odstavka prevzel 
v zbirnem centru,

– obdelava kosovnih odpadkov,
– oddajanje in odstranjevanje obdelanih kosovnih od-

padkov,
– nabava vozil za prevzemanje kosovnih odpadkov,
– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje zabojnikov 

za prevzemanje kosovnih odpadkov,
– načrtovanje, graditev objektov ter nabava in vzdrževa-

nje opreme za obdelavo kosovnih odpadkov in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o koli-

činah in vrstah ločenih frakcij po obdelavi kosovnih odpadkov 
po predpisih na področju ravnanja z odpadki.

3. Zbiranje nevarnih frakcij iz gospodinjstev v naslednjem 
obsegu:

– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunal-
nih odpadkov oddajajo v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij,

– redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih je izvajalec 
ločenega zbiranja frakcij iz prve alineje te točke prevzel v zbi-
ralnici nevarnih frakcij, nameščeni v zbirnem centru,

– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij,
– oddajanje v odstranjevanje in predelavo prevzetih ne-

varnih frakcij,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbra-

nih nevarnih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z 
odpadki.

4. Zbiranje komunalnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– prevzemanje komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji 

komunalnih odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih za 
komunalne odpadke v posodah za biološke odpadke in v po-
sodah za ostale odpadke,

– oddajanje prevzetih komunalnih odpadkov v CeROD,
– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje posod, 

v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz gospodinjstev 
prepuščajo komunalne odpadke,

– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz komunalnih 
odpadkov,

– obračun storitev uporabnikom storitev javne službe za 
vsa dela javne službe, določena v tem členu,

– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbra-
nih komunalnih odpadkih po predpisih na področju ravnanja z 
odpadki.

5. Upravni postopki – javna pooblastila:
– Izvajalec, kot nosilec urejanja prostora, izdaja smernice 

in mnenja k medobčinskim in občinskim prostorskim aktom, za 
kar mora pripravljavec prostorskega akta predložiti dokumen-
tacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

– Izvajalec, kot pristojni soglasodajalec, izdaja soglasja 
in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in projektnim dokumentacijam za izved-
bo, če nameravana gradnja leži na območju varovalnega pasu 
gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti izvajalca, ali če 
nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske javne 
infrastrukture v pristojnosti izvajalca, za kar mora investitor 
predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov.

– Izvajalec, kot pristojni soglasodajalec, sodeluje v po-
stopkih pridobitve uporabnih dovoljenj.

6. Dejavnost CeROD-a v naslednjem obsegu:
– razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov, ki so name-

njeni za odlaganje, kompostiranje odpadkov, mehansko biolo-
ška predelava odpadkov,

– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– oddajanje odpadne embalaže, ki je izločena v okvi-

ru razvrščanja komunalnih odpadkov v sortirnici, v predelavo 
skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno 
embalažo,

– zagotavljanje predelave ločeno zbranih odpadkov in 
oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so izločene v okviru 
izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov 
v sortirnici in niso odpadna embalaža,

– oddajanje nevarnih frakcij, ki so izločene v okviru izlo-
čanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov v 
sortirnici, izvajalcu zbiranja nevarnih ločeno zbranih frakcij iz 
3. točke tega člena,

– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-
nalnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki,

– odlaganje nenevarnih odpadkov,
– trajno skladiščenje nevarnih odpadkov – azbest,
– zbiranje odpadkov v okviru zbirnega centra CeROD in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz de-

javnosti CeROD po predpisih na področju ravnanja z odpadki.

7. člen
Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja v zbirnih centrih, in 

sicer za območje celotne občine.

8. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnih 

centrih iz prejšnjega člena naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno s tran-

sportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lepenke,
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– stekla vseh velikosti in oblik,
– drobno plastiko,
– odpadke iz plastike, vključno s transportno, skupinsko in 

prodajno embalažo iz plastike in kompozitov, ki hkrati opravlja 
funkcijo skupinske in prodajne embalaže,

– drobne odpadke iz kovin, vključno s transportno, sku-
pinsko in prodajno embalažo iz kovin, ki hkrati opravlja funkcijo 
skupinske in prodajne embalaže,

– les, vključno s transportno, skupinsko in prodajno em-
balažo iz lesa,

– oblačila,
– tekstil,
– doze za razpršila (aerosoli),
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih 

snovi,
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso vključeni v skupine 

16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu 
odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki,

– odpadno električno in elektronsko opremo in
– kosovne odpadke.
Zbirni centri so opremljeni tudi za prepuščanje odpadkov z 

vrtov, kot so trava, vejevje, listje, rože in drugi zeleni obrezki in 
manjših količin gradbenih odpadkov in odpadkov iz te skupine, 
ki vsebujejo azbest, ki nastajajo v gospodinjstvih pri vzdrževa-
nju stanovanjskih prostorov in jih v zbirnem centru prepuščajo 
povzročitelji iz gospodinjstev. Prevzem odpadkov, ki vsebujejo 
nevarne snovi, se prevzema le v primeru, ko so v zbirnem 
centru zagotovljeni pogoji za prevzem in začasno skladiščenje 
nevarnih snovi.

9. člen
V zbiralnicah ločenih frakcij se z zbiranjem ločenih frakcij 

zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih povzročitelji 
komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjenih zabojni-
kih, nameščenih na prostoru zbiralnice:

– plastično, kovinsko in drugo sestavljeno drobno em-
balažo,

– papirja in lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo 
iz lepenke in

– odpadne embalaže iz stekla,
– bioloških odpadkov.
Ločene frakcije iz prejšnjega odstavka, ki nastajajo v 

stavbi, v kateri se izvaja gostinska dejavnost ali turistična de-
javnost s kapaciteto več kot 20 nočitev, se prepuščajo izvajalcu 
zbiranja ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo lastniki ali 
upravljavci teh stavb sami. Več izvajalcev turističnih in gostin-
skih dejavnosti v isti stavbi ali v sosednjih stavbah lahko uredijo 
skupno zbiranje ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo 
sami v prostorih enega od njih.

10. člen
(Zbiranje ločenih frakcij)

Zbiralnice se uredi v skladu z uredbo, ki ureja to področje.

11. člen
V okviru zbiranja ločenih frakcij se v zbirnih centrih pov-

zročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja tudi redno odda-
janje nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov 
manjših količin in odpadkov iz te skupine, ki vsebujejo azbest. 
Prevzemanje teh odpadkov mora biti nadzorovano z osebjem, 
ki je usposobljeno za tak prevzem.

12. člen
Občasno prevzemanje nevarnih frakcij do izgradnje zbir-

nega centra zagotavlja izvajalec javne službe v premičnih 
zbiralnicah nevarnih frakcij.

Oddajanje nevarnih komunalnih odpadkov v premičnih 
zbiralnicah nevarnih frakcij se povzročiteljem komunalnih od-
padkov zagotavlja enakomerno razporejeno po celotnem ob-

močju občine. Podrobna razporeditev se določi s programom 
(urnikom) zbiranja nevarnih frakcij.

13. člen
(Obveznost vključevanja v zbiranje in odvoz)

Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za 
lastnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in 
v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali po-
čitniških hiš in drugih podobnih gospodarskih objektih, ali če se 
v njih izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.

Komunalne odpadke izvajalec javne službe prevzema 
tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno 
vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.

Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka po-
samična etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejavnost in 
se lastnik ali uporabnik etažne enote z izvajalcem javne službe 
in upraviteljem objekta dogovori, da se komunalni odpadki iz 
etažne enote prepuščajo izvajalcu javne službe posebej in 
neodvisno od komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih 
uporabnikih stavbe.

14. člen
(prevzem odpadkov)

Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na pre-
vzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji komunalnih 
odpadkov v posodah naslednjih velikosti: 120, 240, 360, 660, 
770, 1100 litrov in kesoni 5 m3 in 7 m3.

Povzročitelji komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih 
razvrščajo komunalne odpadke v skladu s programom (urni-
kom), ki ga uvede izvajalec javne službe. Za ostale netipizirane 
posode, si mora povzročitelj pridobiti pisno soglasje izvajalca. 
Tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke so praviloma 
namenjene za zbiranje in prevzemanje mešanih komunalnih 
odpadkov, ki se občasno pojavijo v večjih količinah pri povzroči-
teljih. Če izvajalec javne službe za posamezno območje poseli-
tve odloči, da morajo uporabniki storitev javne službe zagotoviti 
možnost prepuščanja mešanih komunalnih odpadkov v vrečah, 
je takšen način obvezen za vse uporabnike na tem območju.

Tipizirane vreče se lahko uporabijo tudi za ostale vrste 
ločeno zbranih odpadkov, vendar le na način in ob pogojih, ki 
jih določi izvajalec javne službe s posebnim programom.

15. člen
(Minimalni standard oskrbe)

Skupna prostornina vseh posod, v katerih povzročitelji ko-
munalnih odpadkov iz posamezne stavbe prepuščajo komunal-
ne odpadke, mora biti večja od prostornine najmanjše količine 
komunalnih odpadkov, ki nastanejo v tej stavbi v enem tednu.

Pri določitvi najmanjše količine komunalnih odpadkov se 
upoštevajo:

– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki nasta-
ne na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi,

– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki 
nastane v enem tednu na zaposlenega, ki izvaja v stavbi ali 
njenem delu dejavnost in

– število prebivalcev in zaposlenih v stavbi, ki prepuščajo 
komunalne odpadke v isti posodi ali posodah.

Najmanjšo količino komunalnih odpadkov se določi na 
podlagi naslednjega izračuna:

Vnk = K1.P + K2.Z

kjer je:
P = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivali-

ščem v stavbi ali skupini stavb,
Z = število zaposlenih v stavbi,
K1 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov, 

ki nastane v enem tednu na prebivalca in je enaka 40 litrov,
K2 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov, 

ki nastane v enem tednu na zaposlenega in je enaka 15 litrov,
Vnk = prostornina najmanjše količine komunalnih odpad-

kov, ki nastane v stavbi v enem tednu, izražena v litrih.
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Za počitniško hišo ali drugi podobni gospodarski objekt in 
za stanovanje, ki je v uporabi občasno, je ocenjena najmanjša 
količina komunalnih odpadkov, ki je enaka povprečni količini 
odpadkov na prebivalca v občini.

16. člen
Prostornina najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki 

nastane v stavbi v enem tednu (Vnk), izraženo v litrih, se upo-
rabi tudi za določitev prostornine ter števila posod za prepušča-
nje komunalnih odpadkov iz več stavb, za katere je določeno 
skupno prevzemno mesto. Skupna prostornina vseh zbirnih 
posod, tako za preostanek mešanih komunalnih odpadkov, kot 
vseh ločenih frakcij, se določi kot vsota prostornine najmanjših 
količin komunalnih odpadkov, ki nastane v posamezni stavbi. 
Prepuščanje kuhinjskih odpadkov in ostalih biorazgradljivih od-
padkov v prevzem izvajalcu na prevzemnih mestih ni obvezno, 
če jih povzročitelji kompostirajo sami v hišnem kompostniku ali 
prepuščajo v male kompostarne.

17. člen
Izvajalec javne službe lahko na podlagi lastnih ugotovitev o 

dejanski količini nastajanja komunalnih odpadkov določi manjšo 
ali večjo prostornino posod ali število posod, kot se jih izračuna 
na podlagi določb iz 15. in 16. člena tega odloka. Povzročitelji 
komunalnih odpadkov iz gospodinjstev lahko z izvajalcem javne 
službe sklenejo dogovor tudi za dodatne nadstandardne načine 
zbiranja komunalnih odpadkov. Nadstandardna storitev je pre-
puščanje preostanka komunalnih odpadkov v lastni individualni 
posodi ter ostale oblike zbiranja ter odvoza odpadkov, ki niso 
določene s programom (urnikom) zbiranja odpadkov. Obračun 
teh dodatnih storitev se opravi po ceniku, ki velja za ostale 
povzročitelje komunalnih odpadkov. Uporaba teh storitev ne 
izključuje obveznosti plačevanja osnovnih storitev.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV 
JAVNE SLUŽBE

18. člen
(načini prevzemanja odpadkov)

Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v 
zbiralnicah ali v zbirnih centrih ter njihov prevoz na mesto pre-
delave ali na mesto obdelave pred odstranjevanjem se opravlja 
s posebnimi smetarskimi vozili.

19. člen
(Ločeno zbiranje frakcij)

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so zabojniki, ki 
so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij 
v zbiralnicah, ustrezno označeni, tako da je razvidna vrsta 
ločene frakcije.

Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz 
prejšnjega odstavka tega člena določi izvajalec javne službe.

Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je na vidnem 
mestu v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere je razvidna 
vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in pogoji 
za prepuščanje, če obstajajo.

20. člen
(Obveznosti izvajalca javne službe)

Izvajalec javne službe mora zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov v zbiralnicah in v zbirnih 

centrih in prevzemnih mestih,
– redno praznjenje zabojnikov, ki so jih za prepuščanje 

ločenih frakcij zagotovili lastniki ali upravitelji stavb, v katerih se 
izvaja gostinska dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto 
več kot 20 nočitev,

– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– snažnost prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih 

centrov ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni za 

prepuščanje ločenih frakcij tako glede njihovega izgleda kot 
namena,

– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje novih zbiralnic in drugih zabojnikov za 

ločene frakcije.

21. člen
(Program zbiranja)

Prevzem ločenih frakcij se izvaja po programu (urniku) 
zbiranja ločenih frakcij, ki ga pripravi izvajalec zbiranja ločenih 
frakcij v skladu z uredbo, ki ureja to področje.

Postopnost opremljanja zbiralnic in drugih zabojnikov za 
ločene frakcije na posameznem območju poselitve in druge 
pogoje glede uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na 
posameznem območju poselitve ter druge obveznosti izvajanja 
javne službe se uredi v prej navedenem programu.

Število zbiralnic in drugih zabojnikov za ločene frakcije 
na posameznem območju poselitve občine in njihove lokacije, 
načrt opremljanja obstoječih zbiralnic ter načrt vzpostavljanja 
novih se določi v programu opremljanja stavbnih zemljišč z 
zbiralnicami ločenih frakcij in zbirnimi centri za prepuščanje 
ločenih frakcij.

22. člen
(Zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij)

Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja na poziv povzroči-
teljev odpadkov. Zbiranje nevarnih frakcij se izvaja po programu 
zbiranja nevarnih frakcij, ki ga pripravi izvajalec javne službe v 
skladu z uredbo, ki ureja to področje.

23. člen
(Zbiranje komunalnih odpadkov)

Izvajalec javne službe prazni posode tako, da ne onesnaži 
prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njune okolice ter 
ne poškoduje posod.

Če pri prevzemu komunalnih odpadkov pride do one-
snaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora javno 
podjetje zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesna-
ženih površin.

24. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja pranje posod, ki so 

namenjene prepuščanju preostanka komunalnih odpadkov, en-
krat letno, pranje posod namenjene za prepuščanje bioloških 
odpadkov, pa najmanj dvakrat letno.

25. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja za povzročitelje iz go-

spodinjstev:
– zamenjavo dotrajanih posod z novimi,
– po pooblastilu občine nabavo novih posod za nove upo-

rabnike storitev prevzemanja komunalnih odpadkov,
– zamenjavo posod s posodami drugih velikosti zaradi 

nastajanja drugačnih količin, kot so bile prvotno izračunane,
– dobavo tipiziranih vreč za zbiranje komunalnih odpad-

kov in drugih ločenih frakcij.
Tipsko obliko, velikost, barvo, material, označenost za-

bojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov določi izvajalec 
javne službe.

Ostali povzročitelji so dolžni na svoje stroške nabaviti in 
vzdrževati posode za odpadke.

26. člen
(Prevzemno mesto)

Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za 
komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. 
Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke T z najmanjšim 
zunanjim radijem 12 m ter najmanjšim notranjim radijem 6,5 m. 
Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na 
njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračali-
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šče iz prejšnjega stavka. Najmanjša svetla višina dostopne 
poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti 
4 m, najmanjša svetla širina dostopne poti pa 3 m. Notranji 
najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za ko-
munalne odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri 
dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjši radij 3 m in 
je zagotovljena preglednost križišča.

27. člen
Prevzemno mesto za komunalne odpadke je lahko na po-

vršini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpol-
njeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran 
dovoz vozil za prevzem komunalnih odpadkov ter je podano 
njegovo pismeno soglasje brez kakršnega koli nadomestila ali 
odškodnine. Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora 
biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov.

28. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemnega 

mesta za komunalne odpadke, najmanjšo količino komunalnih 
odpadkov iz 15. člena tega odloka ter velikost in število posod 
za prepuščanje komunalnih odpadkov se določi za vsako po-
samezno stavbo ali skupino stavb, v kateri nastajajo komunalni 
odpadki. Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec 
javne službe v registru prevzemnih mest.

29. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih 

mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:
– sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi,
– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah količin 

komunalnih odpadkov v stavbi ali
– pismenega sporočila uporabnika storitev javne službe o 

spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora enkrat letno uskladiti podatke 

o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz 
centralnega registra prebivalstva. Podatke pridobi izvajalec 
javne službe iz uradnih evidenc centralnega registra prebival-
cev. Podatke o zaposlenih v stavbi morajo zagotoviti pravne in 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

30. člen
Lokacijo in ureditev prevzemnega mesta določa izvajalec 

javne službe.

31. člen
Pri načrtovanju prevzemnega mesta in zbirnega mesta 

pri novih stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri 
prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba upo-
števati pogoje tega odloka. Na zahtevo upravnega organa 
poda mnenje glede načrtovanega prepuščanja in prevzemanja 
komunalnih odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji 
pristojni organ, s tem da le-ta pridobi predhodno mnenje od 
izvajalca javne službe. Pri izdelavi lokacijske oziroma gradbene 
dokumentacije je potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne 
službe glede ravnanja z odpadki.

32. člen
(Frekvenca odvoza)

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov izvaja izvajalec 
javne službe po naslednjem razporedu:

– kosovni odpadki enkrat letno, na osnovi poslane dopi-
snice povzročiteljev odpadkov, in sicer v obdobju, ki ga določi 
izvajalec javne službe,

– nevarni odpadki iz gospodinjstev enkrat letno,
– preostanek mešanih odpadkov, papir in mešano emba-

lažo enkrat tedensko, iz območij, kjer je velika gostota poselitve 
in ni možnosti postavitve večjega števila posod.

Iz ostalih območij se odvoz prilagodi situaciji, vendar po-
gostost odvoza ne sme biti večja kot 4 tedne. V situacijah dalj-
ših frekvenc odvozov, mora izvajalec javne službe pri postavitvi 

zbirnih posod, upoštevati ocene o najmanjši količini komunalnih 
odpadkov, ki nastane v enem tednu.

– biorazgradljive odpadke enkrat tedensko oziroma v 
hladnejših mesecih na vsakih štirinajst dni,

– steklo se iz vseh območij zbira najmanj enkrat mesečno.
V primeru izpada prevzema zaradi višje sile, kot so nepri-

merne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do 
prevzemnih mest, mora izpadli prevzem komunalnih odpadkov 
opraviti takoj, ko je to možno. V primerih, ko je izpad prevzema 
več kot en redni prevzem ali v primerih spremenjenega režima 
zbiranja odpadkov, mora izvajalec javne službe o vzrokih iz-
pada in ukrepih obvestiti povzročitelje komunalnih odpadkov.

33. člen
(Spremljanje in evidentiranje rednega izvajanja dejavnosti)

Izvajalec javne službe mora:
– ugotavljati in evidentirati sestavo ter količino prevzetih 

komunalnih odpadkov,
– ugotavljati nepravilno uporabo posod za prevzemanje 

komunalnih odpadkov.
V primeru kršitve mora izvajalec javne službe kršilca pri-

javiti pristojnim inšpekcijskim službam.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV 
JAVNE SLUŽBE

34. člen
(Obveznosti uporabnikov)

Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje ko-
munalnih odpadkov, ki so opredeljeni v 4. členu tega odloka, 
obvezna.

Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi 
odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij v zbiralni-
cah ločenih frakcij in v zbirnih centrih.

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne frakcije v zbirnih centrih ali pri ob-

časnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,
– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali v 

neposredni oddaji,
– prepuščati ločene frakcije, ki nastajajo v stavbah, v 

katerih se izvaja gostinska ali turistična dejavnost s kapaciteto 
več kot 20 nočitev, ali druge poslovne dejavnosti, v posebnih 
zabojnikih, ki jih zagotovijo sami,

– prepuščati posode s komunalnimi odpadki javnemu 
podjetju na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni s pro-
gramom zbiranja komunalnih odpadkov.

35. člen
Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki niso 

komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali posode, 
ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.

Prepovedano je pisati na zabojnike za ločene frakcije ali 
posode, ki so namenjene za prepuščanje komunalnih odpad-
kov, ter nanje lepiti plakate.

36. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– hraniti nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem 

centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov in 
neškodljivo za okolje,

– hraniti ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajalcu 
javne službe v zabojnikih zbiralnice ločenih frakcij ali zbirnega 
centra, varno in neškodljivo za okolje,

– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je 
namenjen oddaji kosovnih odpadkov, odpadek ročno razstaviti 
na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pre-
težno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno 
nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
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Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komu-

nalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij 
med seboj,

– mešati ločenih frakcij med komunalne odpadke tako, da 
ločenih frakcij ni več možno izločiti pri razvrščanju komunalnih 
odpadkov v sortirnici,

– prepuščati izvajalcu javne službe nevarne komunalne 
odpadke in druge ločene frakcije, za katere je s predpisi ureje-
no prevzemanje in zbiranje na poseben način,

– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarni-
mi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije,

– prepuščati odpadkov z vrtov v zabojnikih za ločene 
frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za prepuščanje teh 
odpadkov in

– prepuščati odpadke, ki niso komunalni odpadki, v za-
bojnikih za ločene frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za 
prepuščanje teh odpadkov.

37. člen
V/ob/na posode, ki so namenjene prepuščanju komunal-

nih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih 

dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadno električno in elektronsko opremo,
– odpadke z vrtov in
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede 

na vrsto odpadka.

38. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da 

so pokrovi posod zaprti. Povzročitelji komunalnih odpadkov ne 
smejo odlagati komunalnih odpadkov v/ob/na posodah, ki niso 
namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.

Lastniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni 
odpadki, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do 
prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo 
redno odstranjevanje snega ob posodah ter na njihovih pokrovih.

39. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je 

trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, prede-
lava hrane in podobno, morajo biološko razgradljive odpadke 
prepuščati v posode za biološke odpadke.

Če prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov prej na-
vedeni povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno 
pogodbo (dogovor) z izvajalcem javne službe, morajo zagotoviti 
oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.

40. člen
Lastnik ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora 

prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe in druge 
podatke zato, da izvajalec javne službe določi pogoje za izva-
janje in obračun storitev javne službe.

Lastnik ali upravljavec iz prejšnjega odstavka mora prija-
viti začetek uporabe objekta najkasneje 30 dni pred začetkom 
uporabe objekta.

41. člen
Kosovne odpadke mora povzročitelj komunalnih odpad-

kov pripraviti za oddajo in poslati dopisnico. Izvajalec javne 
službe, je kosovne odpadke dolžan prevzeti najkasneje v roku 
treh tednov od prejete dopisnice. V primeru višje sile in nastalih 
objektivnih razlogov, mora izvajalec javne službe obvestiti pov-
zročitelje odpadkov in se dogovoriti za nov termin prevzema.

Odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni dovoljeno 
oddajati kot kosovne odpadke. Če odpadkov, ki niso kosovni 

komunalni odpadki, izvajalec javne službe ne prevzame, mora 
lastnik ali upravitelj stavbe zagotoviti odstranitev teh odpadkov.

42. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopiče-

nje komunalnih odpadkov in njihovo sežiganje ali odlaganje 
v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni odstranjevanju 
komunalnih odpadkov, je prepovedano.

Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne odpad-
ke kopiči, jih sežiga, jih odloži izven zbirne posode na pre-
vzemnem mestu ali odlagališča, ki je namenjeno odlaganju 
komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti 
predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o 
ravnanju z odpadki.

Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega od-
stavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih od-
padkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na 
podlagi odločbe inšpekcijske službe.

Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega od-
stavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali 
odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe na 
stroške izvajalca javne službe in na podlagi odločbe inšpek-
cijske službe.

43. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev 

morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne 
službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z zabojniki 
za prepuščanje ločenih frakcij in posodami za prepuščanje 
komunalnih odpadkov.

44. člen
V primerih, ko je prireditveni prostor namenjen drugim 

funkcionalnostim in bi zbrani odpadki predstavljali oviro ali 
motnjo v tem prostoru, morajo organizatorji prireditve na svoje 
stroške zagotoviti odstranitev teh odpadkov najkasneje 6 ur po 
končani prireditvi, izvajalec javne službe pa je dolžan prevzeti 
zbrane odpadke. V primerih, ko organizator lahko zagotovi 
primerno hranjenje teh odpadkov, jih izvajalec javne službe 
prevzame ob prvem rednem prevzemu, ki je določeno za to 
zbirno območje.

VI. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA 
STORITEV

45. člen
Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 

pridobiva sredstva iz:
1. storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
2. storitve obdelave, odlaganja ostankov obdelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov,
3. sredstev občinskega proračuna,
4. sredstev državnega proračuna in državnih skladov,
5. subvencij,
6. okoljskih dajatev,
7. sredstev finančnega jamstva za zaprtje odlagališča,
8. prodaje ločenih frakcij kot sekundarnih surovin,
9. drugih virov.

46. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni plačati stroške zbira-

nja, odvoza, predelave in obdelave ter odlaganja ostankov 
odpadkov (smetarino) po ceni, določeni za kg odpadkov in 
se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnikov in 
pogostost odvoza.

Zavezanci za plačilo smetarine so fizične in pravne osebe, 
ki so povzročitelji odpadkov na območju občine, in se delijo v 
dve skupini:

– gospodinjstva in ostali povzročitelji, ki ne opravljajo 
pridobitne dejavnosti,

– vsi ostali povzročitelji, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
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47. člen
Cena storitve javne službe ravnanja s komunalnimi od-

padki vključuje:
– zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov, loče-

nih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpad-
kov, odpadne embalaže ter prevoz preostankov odpadkov po 
obdelavi v zbirno reciklažnih centrih,

– zbiranje in prevoz bioloških razgradljivih kuhinjskih od-
padkov in zelenega vrtnega odpada,

– obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-

nalnih odpadkov.
Za vsako od navedenih storitev so na računu prikazane 

posebne postavke.
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komu-

nalnimi odpadki iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz cene 
javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne jav-
ne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se pri kalkulaciji 
cene in na računu prikazujejo ločeno.

Cena javne infrastrukture potrebne za izvajanje posame-
zne storitve gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki vključuje:

– stroške amortizacije ali najema te javne infrastrukture 
(stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amor-
tiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti te javne 
infrastrukture in ob upoštevanju življenjske dobe po predpisih, 
ki urejajo oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb),

– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost 

in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrže-
vanjem infrastrukture javne službe,

– finančna jamstva v skladu s predpisom, ki ureja odla-
ganje odpadkov na odlagališčih in predvideni stroški zapiranja 
odlagališča ter stroški za izvedbo ukrepov varstva okolja po 
zaprtju za obdobje najmanj 30 let,

– odhodke financiranja, ki so stroški obresti in drugi stro-
ški, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove 
infrastrukture javne službe, pri čemer se upošteva višina stro-
škov na podlagi podpisanih pogodb.

Cena opravljanja posamezne javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki vključuje naslednje skupine stroškov, ki 
jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in 
vključujejo naslednje skupine:

– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo 

stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih 
sredstev, storitev in dela,

– splošne nabavno prodajne stroške, ki vključujejo stroške 
materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, 
storitev in dela,

– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materia-
la, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev 
in dela,

– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne 
službe,

– neposredne stroške prodaje,
– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodo-

logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja.

48. člen
Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 

povzročiteljem odpadkov iz gospodinjstva zaračuna storitev 
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov na osnovi povprečne 
količine odpadkov na prebivalca, izraženi v kg, pomnoženo s 
številom članov gospodinjstva in s ceno za kg odpadkov.

Povprečna količina odpadkov na prebivalca na mesec 
(PTkg) se izračuna enkrat letno na osnovi podatkov za preteklo 
leto na naslednji način:

PTkg = 
Tkg

12 Nc

Tkg – skupna letna količina odpadkov iz gospodinjstev z 
območja občine, izražene v kg,

Nc – število prebivalcev občine.
Za izračun cene na m3 se upošteva poprečna specifična 

teža odpadkov (St) v občini glede na prostornino zabojnikov 
v občini:

St = Tkg
Pp*12*število odvozov 

na mesec

Tkg – skupna letna količina odpadkov iz gospodinjstev z 
območja občine, izražene v kg,

Pp – prostornina zabojnikov iz gospodinjstev z območja 
občine, izražena v m3 na leto.

Cena za m3 se določi z uporabo naslednje formule:
Cena za m3 = cena za kg * St (specifična teža odpadkov)
Za stavbe, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev in za 

katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za zaračunavanje 
stroškov, ki nastajajo ne glede na količino prepuščenih odpad-
kov, upošteva količine, določene v zadnjem odstavku 15. člena 
tega odloka.

Ostali povzročitelji v okviru gospodarske javne službe (tisti, 
ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti in tisti, ki opravljajo pridobi-
tno dejavnost), plačujejo smetarino po preračunani ceni za m3 v 
odvisnosti od volumna zbirne posode in števila odvozov.

Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo storitve 
ravnanja z biološkimi odpadki enako, kot je za zbiranje od-
padkov določeno v prvi točki tega člena, le da se upoštevajo 
količine bioloških odpadkov in število prebivalcev, ki prepuščajo 
biološke odpadke izvajalcu javne službe.

Zaradi ločenega prepuščanja bioloških odpadkov znaša 
skupna obremenitev za komunalne odpadke za gospodinjstva 
največ za 10 % več kot samo za odpadke iz 1. točke tega člena.

Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo storitve 
obdelave odpadkov enako, kot je za zbiranje odpadkov določe-
no v prvi in drugi točki tega člena, le da se upoštevajo količine 
obdelanih odpadkov in cene za kg (m3) obdelanih odpadkov.

Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo stori-
tve odlaganja odpadkov enako, kot je za zbiranje odpadkov 
določeno v prvi točki tega člena, le da se upoštevajo količine 
odloženih odpadkov in cene za kg (m3) odloženih odpadkov.

Z ostalimi povzročitelji, ki opravljajo pridobitno dejavnost, 
izvajalec lahko sklene pogodbo (dogovor) o izvajanju storitev. 
V primeru, da ostali povzročitelji ne sklenejo pogodbe (dogo-
vor) za ravnanje z odpadki, izvajalec javne službe obračuna 
količine po pavšalu, ki ga določijo njegove strokovne službe 
in znaša najmanj 1 m3 na mesec ter o tem obvesti pristojne 
inšpekcijske službe.

Ostali povzročitelji, ki opravljajo pridobitno dejavnost pla-
čujejo smetarino po ceniku za m3 odpadkov v razsutem stanju 
glede na velikost zbirnih posod oziroma pri kesonskem odvozu 
po dejanskih količinah in po ceniku za kosovni odvoz.

49. člen
Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje 

v 18 dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon ne 
določa drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen rok 
plačila.

50. člen
Cene storitev gospodarske javne službe ravnanja s ko-

munalnimi odpadki za območje občine predlaga izvajalec javne 
službe skladno z določili 1. točke 5. člena Uredbe o metodologi-
ji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinske-
mu organu v potrditev.
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Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zako-
nom o DDV.

Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko 
med potrjeno in obračunsko ceno storitev.

Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno 
glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem 
obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu 
predračunske cene za prihodnje obdobje.

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika iz prej-
šnjega odstavka presega deset odstotkov od potrjene cene, 
mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora 
začeti postopek potrjevanja cene.

51. člen
(Subvencioniranje storitev)

Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski 
organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna upo-
rabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz pro-
računa občine.

Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka 
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali 
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.

52. člen
(Sporočanje sprememb in drugih podatkov  

za obračun storitev)
Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah, ki 

vplivajo na obračun cene storitev javne službe, kot je število 
prebivalcev v gospodinjstvu, stavbi, spremembo dejavnosti 
oziroma namembnosti stavbe, pismeno sporočiti izvajalcu 
javne službe najpozneje v 8 dneh po nastali spremembi. Upo-
rabnik, ki stalno in neprekinjeno biva na drugem naslovu več 
kot tri mesece v letu, lahko z verodostojno listino izkaže svoj 
pravni interes. Izdane listine veljajo za obdobje enega leta.

V primeru najemniškega razmerja sta vse spremembe 
glede tega razmerja dolžna sporočiti najemnik in najemoda-
jalec. V primeru, da spremembe obojestransko niso pismeno 
potrjene, je zavezanec za plačilo smetarine najemodajalec.

Spremembo iz prvega odstavka tega člena se upošteva 
pri obračunu za storitve javne službe, ki so opravljene v na-
slednjem mesecu od dneva prejema pismenega sporočila o 
spremembi. Obračun komunalnih storitev se praviloma opravi 
mesečno za nazaj. Za povzročitelje, ki uporabljajo objekte 
občasno, se obračun storitev lahko opravi za več mesecev 
skupaj, najmanj pa dvakrat letno.

Če je v stavbi več uporabnikov, se račun lahko izstavi:
– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru 

upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj 
stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu;

– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi 
ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upra-
vljavcem glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti za 
vse uporabnike enoten in načinom plačila nastalih stroškov 
takšne delitve;

– v primerih solastništva stavbe je plačnik računa komu-
nalne storitve solastnik v razmerju do deleža lastnine vpisane 
v zemljiško knjigo ali drugo ustrezno listino, ki je podlaga za 
solastništvo. Solastniki stavbe lahko sklenejo medsebojni pisni 
dogovor s katerim uredijo drugačen način plačevanja in ta pisni 
dogovor predložijo izvajalcu javne službe.

V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posre-
duje podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi 
navede napačne podatke, izvajalec javne službe obračuna 
storitev javne službe na podlagi uradnih podatkov o številu 
prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi in/ali ocenjene 
količine odpadkov.

53. člen
Za obračun storitev javne službe uporabnikom storitev 

javne službe zagotavlja občina podatke o prebivalcih iz cen-
tralnega registra prebivalstva v obsegu, kot ga določa zakon.

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA  
IN KAZENSKE DOLOČBE

54. člen
(Inšpekcijski organ)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja med-
občinski inšpektorat.

55. člen
(Globe)

Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne 
službe, če:

– ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbirnih 
centrih v obsegu iz 8. člena,

– ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbiral-
nicah ločenih frakcij in v stavbah, v katerih se izvaja gostinska 
dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto več kot 20 noči-
tev v obsegu iz 9. člena,

– ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim načrtom 
in po urniku iz letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz 
12. člena,

– ne pripravi letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz 
12. člena,

– ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s poseb-
nimi smetarskimi vozili, kot to določa 18. člen,

– ne vzdržuje zabojnikov v zbiralnicah ločenih frakcij in 
zbirnih centrih, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar 
in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi, kot to določa 
20. člen,

– ne zagotavlja snažnosti prostorov zbiralnic ločenih frak-
cij in zbirnih centrov, kot to določa 20. člen,

– ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru pre-
vzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o 
ravnanju z odpadno embalažo, kot to določa 20. člen,

– ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij 
skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa 
zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz 22. člena,

– ne pripravi letnega programa zbiranja odpadkov iz 
22. člena,

– ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je pri 
prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil, kot to določa 
23. člen,

– ne vzdržuje na svoje stroške posod, jih po potrebi sproti 
ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih posod ne nadomesti 
z novimi, kot to določata 24. in 25. člen,

– ne izdela registra prevzemnih mest iz 28. člena,
– ne zagotovi zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, 

kot to določa 32. člen,
– povzročitelje komunalnih odpadkov ne obvesti o izpadu 

prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot to določa 
32. člen,

– ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevze-
tih komunalnih odpadkov, kot to določa 33. člen,

– ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik 
storitev javne službe, kot to določa 52. člen.

Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna ose-
ba izvajalca javne službe, če stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.

56. člen
Z globo 1.400 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni 

podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če:

– ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot 
to določa 13. člen,

– ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah, kot to 
določa 34. člen,

– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 
35., 36., 37. in 38. člena,

– ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja do-
stopa do zbirnega mesta v zimskem času ali ravna v nasprotju 
z drugimi določbami 38. člena,



Stran 1364 / Št. 13 / 17. 2. 2014 Uradni list Republike Slovenije

– prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo 
zaradi dejavnosti iz 39. člena v posodah za prepuščanje ko-
munalnih odpadkov,

– opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunal-
ne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki 
niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, kot 
to določa 42. člen,

– pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih pri-
reditev ravna v nasprotju z določbami 43. in 44. člena,

– ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki 
vplivajo na obračun storitev javne službe, kot to določa 52. člen.

Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

57. člen
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
– ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot 

to določa 13. člen,
– ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah, kot to 

določa 34. člen,
– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 

35., 36., 37. in 38. člena,
– ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja do-

stopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju 
z drugimi določbami 38. člena,

– prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevze-
mnih mestih za kosovne odpadke, kot to določa 41. člen,

– opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunal-
ne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki 
niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, kot 
to določa 42. člen,

– ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki 
vplivajo na obračun storitev javne službe, kot to določa 52. člen.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

58. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se lahko 

kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe med 
posameznimi prostori v stavbi ali v več stavbah s skupnim zbir-
nim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov uporabljajo 
podatki o tlorisnih površinah poslovnih prostorov.

59. člen
Določbe tega odloka, ki se nanašajo na zbiranje ločenih 

frakcij, ločenih frakcij nevarnih odpadkov, bio odpadkov in lo-
čene frakcije, zbrane v zbirnih centrih, se pričnejo uporabljati v 
rokih, ki so za izvedbo posameznih aktivnosti določeni in opre-
deljeni v državnih predpisih, ki urejajo posamezno področje.

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso po-
sebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni predpisi.

Če državni predpis, izdan po uveljavitvi tega odloka, vse-
buje določila, ki so v nasprotju z določili tega odloka, veljajo 
določila državnega predpisa.

60. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov ko-
munalnih odpadkov na območju Občine Mirna Peč (Uradni list 
RS, št. 34/10).

61. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 354-33/2013-21
Mirna Peč, dne 7. februarja 2014

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

375. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 
1. rebalans

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 in 51/10), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – 
ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. in 
96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 
14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 25. redni 
seji dne 6. 2. 2014 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Mirna Peč  
za leto 2014 – 1. rebalans

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 

(Uradni list RS, št. 105/12 in 74/13) se drugi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 

2014 v eurih
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.625.943,91

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.561.885,00
70 DAVČNI PRIHODKI 2.012.947,00

700 Davki na dohodek na dobiček 1.889.053,00
703 Davki na premoženje 80.138,00
704 Domači davki na blago in storitve 43.756,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.548.938,00
710 Udeležbe na dobičku in dohodki 
od premoženja 201.967,00
711 Takse in pristojbine 2.400,00
712 Denarne kazni 6.900,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 1.335.671,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 236.140,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 4.765,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 231.375,00

73 PREJETE DONACIJE 1.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 826.918,91
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 397.001,31
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 429.917,60

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.757.636,55
40 TEKOČI ODHODKI 776.878,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 216.358,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 33.562,00
402 Izdatki za blago in storitve 466.158,00
403 Plačila domačih obresti 50.800,00
409 Rezerve 10.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.144.554,00
410 Subvencije 175.179,00
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411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 652.712,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 88.966,00
413 Drugi tekoči domači transferi 227.697,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.675.337,55
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.675.337,55

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 160.867,00
431 Investic. transferi pravnim in fiz. os., 
ki niso prorač. upor. 146.867,00
432 Investic. transferi proračunskim 
uporabnikom 14.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –131.692,64

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 76.780,00
55 ODPLAČILA DOLGA 76.780,00

550 Odplačila domačega dolga 76.780,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –208.472,64

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –76.780,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III. 131.692,64
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 208.773,78

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Mirna Peč.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošna proračunska rezervacija v letu 2014 se oblikuje 

v višini 10.000 eurov.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2014.

Št. 410-07/2012-63
Mirna Peč, dne 7. februarja 2014

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

376. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske 
lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode ter zbiranja in odvoza komunalnih 
in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni 
list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) in 5. člena Uredbe o metodo-
logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter 
občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva 
okolja v Občini Mirna Peč, je Občinski svet Občine Mirna Peč 
na 24. redni seji dne 17. 12. 2013 ob obravnavi predloga cen 
komunalnih storitev sprejel

S K L E P
o potrditvi elaborata in predračunske lastne 

cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode  

ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških 
odpadkov v Občini Mirna Peč

I.
Občinski svet potrjuje predložene elaborat o oblikovanju 

cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne služ-
be oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških 
odpadkov v Občini Mirna Peč za leto 2014.

II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja 

obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter 
zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini 
Mirna Peč za leto 2014.

Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2014 za vse uporabnike:

Oskrba s pitno vodo Cena v EUR Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 13,8665 15,1838
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 41,5995 45,5515
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 138,6650 151,8382
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 207,9975 227,7573
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 693,3250 759,1909
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 1.386,6500 1.518,3818
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 2.773,3000 3.036,7635
Vodarina v m3 0,6864 0,7516
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Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:

Odvajanje odpadnih voda Cena v EUR Cena v EUR z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec

OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 9,2288 10,1055

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 27,6864 30,3166

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 92,2880 101,0554

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 138,4320 151,5830

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 461,4400 505,2768

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 922,8800 1.010,5536

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 1.845,7600 2.021,1072

Stroški izvajanja storitve v m3 0,3744 0,4100

Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:

Čiščenje odpadnih voda Cena v EUR Cena v EUR z 9,5 % DDV

Omrežnina na mesec

OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 3,2603 3,5700

OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 9,7809 10,7101

OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 32,6030 35,7003

OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 48,9045 53,5504

OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 163,0150 178,5014

OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 326,0300 357,0029

OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 652,0600 714,0057

Stroški izvajanja storitve v m3 1,4792 1,6197

Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2014 za vse uporabnike:

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov Cena v EUR Cena v EUR z 9,5 % DDV

Strošek javne infrastrukture na kg 0,0045 0,0049

Stroški izvajanja storitve na kg 0,0689 0,0754

SKUPAJ za kg 0,0734 0,0804

Strošek javne infrastrukture na m3 0,3481 0,3812

Stroški izvajanja storitve na m3 5,3176 5,8228

SKUPAJ za m3 5,6657 6,2039

Št. 354-33/2013-12
Mirna Peč, dne 18. decembra 2013

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

377. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode ter zbiranja 
in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov 
v Občini Mirna Peč

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni 
list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) in 5. člena Uredbe o metodo-
logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter 
občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva 
okolja v Občini Mirna Peč je Občinski svet Občine Mirna Peč 

na 24. redni seji, dne 17. 12. 2013, ob obravnavi predloga cen 
komunalnih storitev sprejel

S K L E P
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe  

s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih 

in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč

I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbi-
ranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini 
Mirna Peč in subvencijo cene za izvajanje gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode iz sredstev občin-
skega proračuna. Sklep začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev in subven-
cije se uporabljajo s prvim dnem naslednjega meseca po 
veljavnosti sklepa.
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Občina subvencionira ceno omrežnine za 44,17 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v 
Občini Mirna Peč:

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe 
spitno vodoz vodnim povračilom v občini Mirna Peč: 

gospodinjstva in uporabniki uporabniki s pridobitno
 z nepridobitno dejavnostjo dejavnostjo

Oskrba s pitno vodo Cena v EUR

Cena v EUR z 

9,5 % DDV Cena v EUR

Cena v EUR z 

9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 7,7413 8,4767 13,8665 15,1838
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 23,2239 25,4302 41,5995 45,5515
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 77,4130 84,7672 138,6650 151,8382
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 116,1195 127,1509 207,9975 227,7573
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 387,0650 423,8362 693,3250 759,1909
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 774,1300 847,6724 1.386,6500 1.518,3818
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 1.548,2600 1.695,3447 2.773,3000 3.036,7635

Vodarina v m 3 0,6864 0,7516 0,6864 0,7516  

Občina subvencionira ceno omrežnine za 44,17 % za gospodinjstva in uporabnike z 
nepridobitno dejavnostjo. 

 

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja 
komunalne odpadne vode v občini Mirna Peč: 

gospodinjstva in uporabniki uporabniki s pridobitno
PREDLAGANA ZARAČUNANA CENA  z nepridobitno dejavnostjo dejavnostjo

Odvajanje odpadnih voda Cena v EUR

Cena v EUR z 

9,5 % DDV Cena v EUR

Cena v EUR z 

9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 4,8144 5,2718 9,2288 10,1055
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 14,4432 15,8153 27,6864 30,3166
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 48,1440 52,7177 92,2880 101,0554
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 72,2160 79,0765 138,4320 151,5830
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 240,7200 263,5884 461,4400 505,2768
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 481,4400 527,1768 922,8800 1.010,5536
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 962,8800 1.054,3536 1.845,7600 2.021,1072

Stroški izvajanja storitve v m 3 0,1778 0,1947 0,3744 0,4100  

Občina subvencionira ceno omrežnine za 47,83 %  in ceno izvajanja storitve za 52,51 % za 
gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo. 

 

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe 
spitno vodoz vodnim povračilom v občini Mirna Peč: 

gospodinjstva in uporabniki uporabniki s pridobitno
 z nepridobitno dejavnostjo dejavnostjo

Oskrba s pitno vodo Cena v EUR

Cena v EUR z 

9,5 % DDV Cena v EUR

Cena v EUR z 

9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 7,7413 8,4767 13,8665 15,1838
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 23,2239 25,4302 41,5995 45,5515
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 77,4130 84,7672 138,6650 151,8382
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 116,1195 127,1509 207,9975 227,7573
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 387,0650 423,8362 693,3250 759,1909
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 774,1300 847,6724 1.386,6500 1.518,3818
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 1.548,2600 1.695,3447 2.773,3000 3.036,7635

Vodarina v m 3 0,6864 0,7516 0,6864 0,7516  

Občina subvencionira ceno omrežnine za 44,17 % za gospodinjstva in uporabnike z 
nepridobitno dejavnostjo. 

 

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja 
komunalne odpadne vode v občini Mirna Peč: 

gospodinjstva in uporabniki uporabniki s pridobitno
PREDLAGANA ZARAČUNANA CENA  z nepridobitno dejavnostjo dejavnostjo

Odvajanje odpadnih voda Cena v EUR

Cena v EUR z 

9,5 % DDV Cena v EUR

Cena v EUR z 

9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 4,8144 5,2718 9,2288 10,1055
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 14,4432 15,8153 27,6864 30,3166
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 48,1440 52,7177 92,2880 101,0554
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 72,2160 79,0765 138,4320 151,5830
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 240,7200 263,5884 461,4400 505,2768
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 481,4400 527,1768 922,8800 1.010,5536
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 962,8800 1.054,3536 1.845,7600 2.021,1072

Stroški izvajanja storitve v m 3 0,1778 0,1947 0,3744 0,4100  

Občina subvencionira ceno omrežnine za 47,83 %  in ceno izvajanja storitve za 52,51 % za 
gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo. 

 

Občina subvencionira ceno omrežnine za 47,83 % in ceno izvajanja storitve za 52,51 % za gospodinjstva in uporabnike z 
nepridobitno dejavnostjo.

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v 
Občini Mirna Peč:

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja 
komunalne odpadne vode v občini Mirna Peč: 

gospodinjstva in uporabniki uporabniki s pridobitno
PREDLAGANA ZARAČUNANA CENA  z nepridobitno dejavnostjo dejavnostjo

Čiščenje odpadnih voda Cena v EUR

Cena v EUR z 

9,5 % DDV Cena v EUR

Cena v EUR z 

9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1 1,1896 1,3026 3,2603 3,5700
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3 3,5688 3,9078 9,7809 10,7101
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10 11,8960 13,0261 32,6030 35,7003
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15 17,8440 19,5392 48,9045 53,5504
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50 59,4800 65,1306 163,0150 178,5014
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100 118,9600 130,2612 326,0300 357,0029
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200 237,9200 260,5224 652,0600 714,0057

Stroški izvajanja storitve v m 3 0,4037 0,4421 1,4792 1,6197  

Občina subvencionira ceno omrežnine za 63,51 %  in ceno izvajanja storitve za 72,71 % za 
gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo. 

Občina subvencionira ceno omrežnine za 63,51 % in ceno izvajanja storitve za 72,71 % za gospodinjstva in uporabnike z 
nepridobitno dejavnostjo.

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povra-
čilom v Občini Mirna Peč:
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Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških 
odpadkov v Občini Mirna Peč za vse uporabnike:

Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov Cena v EUR Cena v EUR z 9,5  % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg 0,0045 0,0049
Stroški izvajanja storitve na kg 0,0689 0,0754
SKUPAJ za kg 0,0734 0,0804
Strošek javne infrastrukture na m3 0,3481 0,3812
Stroški izvajanja storitve na m3 5,3176 5,8228
SKUPAJ za m3 5,6657 6,2039

Št. 354-33/2013-13
Mirna Peč, dne 18. decembra 2013

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

PIRAN

378. Sklep o določitvi višine stroškov za odvoz 
nepravilno parkiranega vozila, stroškov 
varovanja vozila, stroškov odstranitve 
zapuščenega vozila in stroškov premestitve 
vozila ter stroškov priklenitve vozila

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, 
št. 5/14 – UPB2), 53. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi 
v Občini Piran (Uradni list RS, št. 72/13) je župan dne 28. 1. 
2014 sprejel

S K L E P
o določitvi višine stroškov za odvoz nepravilno 
parkiranega vozila, stroškov varovanja vozila, 

stroškov odstranitve zapuščenega vozila  
in stroškov premestitve vozila ter stroškov 

priklenitve vozila

1.
S tem sklepom se določijo stroški odvoza nepravilno 

parkiranega vozila, stroški varovanja vozila, stroški odstranitve 
zapuščenega vozila, stroški premestitve vozila in stroški prikle-
nitve vozila, ki je bilo nepravilno parkirano.

2.
(1) Višina stroškov za odvoz nepravilno parkiranega, za-

puščenega vozila znaša 100,00 evrov.
(2) Višina stroškov za premestitev vozila, znaša 50,00 evrov.
(3) Višina stroškov priklenitve, uporabe in odstranitve lisic 

znaša 50,00 evrov.
(4) Višina stroškov varovanja vozila znaša 5,00 evrov na 

dan.
(5) Višina stroškov varovanja zapuščenega vozila znaša 

2,50 evrov na dan.
(6) Davek na dodano vrednost je vključen v višino nave-

denih stroškov.

3.
Če pride voznik k vozilu, ko je občinski redar že napisal 

odredbo za odvoz in pozval izvajalca odvoza, vendar vozilo 
še ni bilo odpeljano, mora voznik ob prihodu plačati 50 % 
stroškov za odvoz, na kraju samem, delavcem izvajalca ali 
koncesionarju.

4.
V primeru odvoza z lisicami priklenjenega vozila na va-

rovan prostor v skladu s 63. členom Odloka o cestnoprometni 
ureditvi v Občini Piran se stroški odvoza, varovanja vozila ter 
stroški priklenitve, uporabe in odstranitve lisic poravnajo na 
blagajni na varovanem prostoru izvajalca ali koncesionarja, kjer 
se po plačilu stroškov vozilo tudi izda.

5.
Stroški iz 2. točke te odredbe se lahko poravnajo na kraju 

samem ali pri blagajni izvajalca.

6.
S tem sklepom preneha veljati sklep št. 34404-9/2003-

2008 z dne 29. 8. 2008.

7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-29/2013
Piran, dne 28. januarja 2014

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Visto l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gaz-
zetta Ufficiale della RS, nr. 5/14 – testo unico 2) e l’art. 53 del 
Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel Comu-
ne di Pirano (Gazzetta ufficiale della RS, nr. 72/13) il Sindaco 
in data 28 gennaio 2014 adotta la seguente

D E L I B E R A
sulla determinazione dell’ammontare delle 

spese per la rimozione dei veicoli parcheggiati 
irregolarmente, sulle spese di custodia dei 

suddetti veicoli, sulle spese di rimozione dei 
veicoli abbandonati, sulle spese di trasferimento 

dei veicoli e di quelle per il blocco dei veicoli 
con ganasce

1.
Con la presente delibera si determinano le spese di 

rimozione dei veicoli parcheggiati irregolarmente, le spese di 
custodia dei suddetti veicoli, le spese di rimozione dei veicoli 
abbandonati, le spese di trasferimento dei veicoli e quelle per 
il blocco dei veicoli, parcheggiati irregolarmente, con ganasce.

2.
(1) L’ammontare delle spese per la rimozione di un vei-

colo parcheggiato irregolarmente o di un veicolo abbandonato 
è di 100,00 Euro.

(2) L’ammontare delle spese per il trasferimento di un 
veicolo in un altro sito ammonta a 50,00 Euro.

(3) L’ammontare delle spese di blocco di un veicolo, di 
utilizzo e di rimozione delle ganasce ammonta a 50,00 Euro.
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(4) L’ammontare delle spese di custodia del veicolo am-
monta a 5,00 Euro al giorno.

(5) L’ammontare delle spese di custodia di un veicolo 
abbandonato ammonta a 2,50 Euro al giorno.

(6) Gli importi sono comprensivi dell’imposta sul valore 
aggiunto.

3.
Se il conducente del veicolo in contravvenzione compare 

al momento in cui il vigile urbano ha già redatto l’ordine di rimo-
zione e chiamato l’esecutore della rimozione, ma il trasporto del 
veicolo non è stato ancora effettuato, il conducente ha l’obbligo 
di pagare il 50 % delle spese di rimozione immediatamente in 
loco ai dipendenti dell’esecutore o del concessionario.

4.
In caso di trasporto di un veicolo bloccato mediante ga-

nasce all’area custodita, ai sensi dell’art. 63 del Decreto sulla 
regolamentazione del traffico stradale del Comune di Pirano, 
le spese di trasporto, di custodia, nonché le spese di blocco 
del veicolo, di utilizzo e di rimozione dell’attrezzo a chiave 
si pagano alla cassa dell’area custodita dell’esecutore o del 
concessionario, ove il veicolo, previo pagamento delle spese, 
viene riconsegnato al conducente.

5.
Le spese di cui all’art. 2 della presente delibera possono 

essere pagate in loco oppure presso la cassa dell’esecutore.

6.
Con la presente delibera cessa il vigore della delibera 

n. 34404-9/2003-2008 del 29/08/2008.

7.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 371-29/2013
Pirano, 28 gennaio 2014

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

PREBOLD

379. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold 
za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 98. člena Statuta 
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Ob-
čine Prebold na 28. redni seji dne 30. 1. 2014 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Prebold  

za leto 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2014 dolo-
čajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 

leta 2014
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.422.819

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.568.759
70 DAVČNI PRIHODKI 3.090.723

700 Davki na dohodek in dobiček 2.667.599
703 Davki na premoženje 310.914
704 Domači davki na blago in storitve 111.210
706 Drugi davki 1.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 478.036
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 277.036
711 Takse in pristojbine 1.000
712 Denarne kazni 2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.500
714 Drugi nedavčni prihodki 193.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 78.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 22.000
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 56.000

73 PREJETE DONACIJE 31.100
730 Prejete donacije iz domačih virov 31.100
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 744.960
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 544.444
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 200.516

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.612.781
40 TEKOČI ODHODKI 861.992
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 190.750
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 33.630
402 Izdatki za blago in storitve 569.382
403 Plačila domačih obresti 35.000
409 Rezerve 33.230

41 TEKOČI TRANSFERI 1.411.004
410 Subvencije 30.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 924.426
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 104.615
413 Drugi tekoči domači transferi 351.963
414 Tekoči transferi v tujino 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.471.088
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.471.088

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 868.697
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam, ki niso PU 242.036
432 Investicijski transferi PU 626.661
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –189.962

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA 198.000

550 Odplačila domačega dolga 198.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU –387.962
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –198.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 189.962

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA 388.000
9009 Splošni sklad za drugo 388.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Prebold.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem stavku pr-
vega odstavka 43. člena ZJF in drugi prihodki, ki jih določi občina.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med 

podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog 
neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2015 35 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spre-
minja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Pro-
jekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora 
predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 

15.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 eurov 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan dolžniku do višine 400 eurov odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilan-
ci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
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v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2014 ne bo 
zadolževala.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Prebold, v letu 2014 ne sme preseči skupne višine glavnic 
100.000 eurov.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter 

obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 

zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se 
lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine 100.000 eurov pod 
naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na 
upravljanje, se lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine 
100.000 eurov pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega 
sveta, in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 100.000 
eurov pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2015)

V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu 
2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati s sprejetjem, objavi se v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410/3/2014
Prebold, dne 30. januarja 2014

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

380. Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ 
Prebold OE vrtec Prebold

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10 in 40/12 – ZUJF) in 15. člena 
Statuta Občina Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski 
svet Občine Prebold na 26. redni seji dne 17. 10. 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje  

v Vzgojno-izobraževalnem zavodu  
OŠ Prebold OE vrtec Prebold

1. člen
Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ 

Prebold OE vrtec Prebold znašajo mesečno:
– I. starostno obdobje 401,04 €
– II. starostno obdobje 316,40 €
– program 4 do 6 ur 272,70 €.

2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun pla-

čila staršev za otroka, vključenega v izbran program predšolske 
vzgoje od 1. 10. 2012 dalje.

Dodatno znižanje ne velja za drugega in nadaljnje otroke, 
katerih sredstva v višini z odločbo določenega plačila za starše 
financira oziroma sofinancira država iz svojega proračuna.

3. člen
Občina Prebold bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavlja-

la tudi finančna sredstva izven cen programov za zaposlene 
delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo pred-
pisani normativi ter druge nujne stroške v skladu z 8. členom 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo.

Občina Prebold v primeru potreb, zagotavlja tudi sredstva 
za spremljevalce gibalno oviranih otrok.

4. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Prebold po veljavnih 

predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka 
vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju 
osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo 
vrtca za en dohodkovni razred.

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sred-
stev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odpla-
čevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje 
osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno 
s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:

– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za 
nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Ob-
čine Prebold ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske 
hiše na območju Občine Prebold,

– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem 

znižanju plačila vrtca odločba pristojni center za socialno delo.
Dodatno znižanje iz prvega odstavka pripada staršem, ki 

imajo v vrtcu vključenega samo enega otroka iz družine. Če sta v 
vrtec vključena hkrati dva ali več otrok iz družine, pa dodatno zni-
žanje pripada samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtce.

5. člen
Starši otrok lahko uveljavljajo počitniško rezervacijo v 

času poletnih počitnic v mesecu juliju in avgustu. Rezervacija 
se uveljavlja do 30 dni neprekinjene odsotnosti otroka v višini 
30  % zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev, 
nad 30 dni pa v višini 50  % zneska, določenega z odločbo o 
višini plačila staršev. Starši so dolžni neprekinjeno odsotnost 
otroka pisno napovedati vsaj 14 dni pred nastopom.

6. člen
Starši otrok lahko uveljavljajo 50  % znižano oskrbo plačila 

programa, v koliko je otrok iz vrtca odsoten več kot 30 koledar-
skih dni zaradi bolezni.

7. člen
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada 

staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, 
razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo 
pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najka-
sneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica 
do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep zniža-

nju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem 
zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold (Uradni list RS, št. 26/13).

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2014 dalje.

Št. 602/4/2013-5
Prebold, dne 12. februarja 2014

Župan
Občina Prebold

Vinko Debelak l.r.
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DRŽAVNI ZBOR
361. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zara-

di insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno 
prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB8) 1213

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
362. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku 

kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz 
Republike Slovenije v Evropski parlament 1325

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

363. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na ob-
močju Slovenije za januar 2014 1328

OBČINE
AJDOVŠČINA

364. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za 
leto 2014 1328

365. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sofinanciranju mladinskih in otroških programov 
in projektov ter letovanj 1328

BREZOVICA
366. Sklep o začetku priprav sprememb in dopolnitev 

Odloka o prostorsko ureditvenh pogojih za plansko 
celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje 
Gorice 1330

BREŽICE
367. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra 1331

CELJE
368. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o zazidalnem načrtu Lava (uradno preči-
ščeno besedilo) 1331

DRAVOGRAD
369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda 
Vrtec Dravograd 1332

IDRIJA
370. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Idrija za leto 2014 1333
371. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) industrijska cona Go-
dovič 1334

MIRNA PEČ
372. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 

Mirna Peč 1337
373. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in pada-

vinske odpadne vode na območju Občine Mirna 
Peč 1346

374. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbira-
nja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodar-
ske javne službe odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju 
Občine Mirna Peč 1355

375. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 1. 
rebalans 1364

376. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne 
cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter zbira-
nja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v 
Občini Mirna Peč 1365

377. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe 
s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih 
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