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Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (ZFPPIPP)
Razglašam Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 2007.
Št. 003-02-2/2007
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH
ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM
PRENEHANJU (ZFPPIPP)
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.

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 zavarovalnic (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 postopkih (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, uporabljeni 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, uporabljeni 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),
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5. ZNVP je Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in
67/07 – ZTFI),
6. ZPlaP je Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 131/06 – ZBan-1 in
102/07),
7. ZSReg je Zakon o sodnem registru (Uradni list RS,
št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo),
8. 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 in
2. 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: podjetnik) je fizična oseba iz šestega odstavka 3. člena ZGD-1.
(3) Zavod ali javni zavod je zavod ali javni zavod po zakonu, 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: potrošnik) 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 za
voda,
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,
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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, komanditne 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 besedilu: ustanovitelj) ali član druge pravne osebe.
(2) Pravila pravne osebe so:
1. pri družbi z neomejeno odgovornostjo, komanditni družbi 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 medsebojna 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.
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 obligacijske 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 računovodskem 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 premoženja.
11. člen
(kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost;
kapitalska ustreznost; dolgoročni viri financiranja)
(1) Kratkoročna plačilna sposobnost je sposobnost pravne 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
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tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov (v
nadaljnjem besedilu: kapitalska ustreznost).
(4) Dolgoročni viri financiranja pravne osebe ali podjet
nika so:
1. kapital kot njegov lastni vir financiranja in
2. tiste njegove obveznosti kot tuji dolgoročni viri financiranja, ki so po svojih lastnostih in namenu v skladu s pravili 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 revidiranje, ter
2. druga izkustvena pravila skrbnega finančnega poslovanja, 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 opravljanje gospodarske dejavnosti ali drugih poslov.
14. člen
(insolventnost)
(1) Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik oziroma dolžnica (v nadaljnjem besedilu: dolžnik):
1. v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih
obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (v nadaljnjem besedilu: 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 letnem poročilu za zadnje
poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti,
2. pri dolžniku, ki je potrošnik:
– če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali
več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove 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.
15. člen
(finančno prestrukturiranje)
Finančno prestrukturiranje je celota ukrepov, ki se izvedejo, da bi dolžnik postal kratkoročno in dolgoročno plačilno
sposoben (v nadaljnjem besedilu: ukrep finančnega prestrukturiranja), in lahko vključujejo:

Št.

126 / 31. 12. 2007 /

Stran

18639

1. zmanjšanje in odložitev zapadlosti dolžnikovih obveznosti,
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 poslovnofinančne stroke omogoča odpravo vzrokov dolžnikove
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 insol
ventnosti.

so:

17. člen
(identifikacijski podatki o dolžniku in upniku)
(1) Identifikacijski podatki o dolžniku, ki je pravna oseba,

1. firma ali ime, sedež in poslovni naslov,
2. matična številka, s katero je vpisan v sodnem ali poslovnem 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 prebivalstva, ali davčna številka v drugih primerih, 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 tretjega 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 uporabljajo prvi odstavek, 1. in 2. točka drugega odstavka ter 1. in
2. točka tretjega odstavka tega člena.
18. člen
(ožje povezana oseba)
Ožje povezana oseba posamezne osebe je:
1. njen zakonec ali oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, 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. 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 njegove terjatve iz določenega premoženja insolventnega dolžnika
pred plačilom terjatev drugih upnikov tega dolžnika iz tega
premoženja.
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(2) Ločitveni upnik je upnik, ki v postopku zaradi insolventnosti 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, storitev, opustitev ali dopustitev.
(2) Nedenarna terjatev je terjatev upnika od dolžnika zahtevati izpolnitev nedenarne dajatve ali izvedbo storitve.
(3) Zavarovana terjatev je terjatev upnika, ki je zavarovana z ločitveno pravico.
(4) Nezavarovana terjatev je terjatev upnika, ki ni zavarovana 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.
21. člen
(prednostne, podrejene in navadne terjatve)
(1) Prednostne terjatve so naslednje nezavarovane terjatve:
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 stečajnega 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.
(2) V stečajnem postopku so prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve za plačilo davkov in prispevkov, ki jih mora
dolžnik obračunati in plačati v skladu s predpisi in 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 besedilu: lastnik) premične stvari od insolventnega dolžnika zahtevati, da mu izroči premično stvar, ki je v posesti insolventnega
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 insolventnega dolžnika zahtevati, da prizna njeno lastninsko pravico na
nepremičnini, in
3. pravica osebe, za račun katere insolventni dolžnik kot
fiduciar na podlagi prenosa lastninske pravice v zavarovanje ali
drugega mandatnega pravnega razmerja uresničuje lastninsko
pravico na stvari ali pravice zakonitega imetnika oziroma imetnice (v nadaljnjem besedilu: imetnik) drugega premoženja, od
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insolventnega dolžnika zahtevati, da izvede razpolagalni pravni
posel in druga pravna dejanja, potrebna za prenos te pravice
v dobro te osebe.
(2) Izločitveni upnik je upnik, ki v postopku zaradi insolventnosti uveljavlja izločitveno pravico proti insolventnemu
dolžniku.
23. člen
(vodilna in predpisana obrestna mera)
(1) Vodilna obrestna mera je obrestna mera, ki jo za posamezno 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 zamudnih
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
izpolnitveno ravnanje in hkrati kot upnik upravičena od druge
stranke zahtevati, da opravi svoje nasprotno izpolnitveno
ravnanje.
(2) Vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba je dvostranska 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.
25. člen
(pooblaščeni ocenjevalec)
(1) Pooblaščeni ocenjevalec oziroma ocenjevalka (v nadaljnjem besedilu ocenjevalec) vrednosti podjetja je fizična
oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti podjetja v skladu z zakonom, ki ureja
revidiranje.
(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, borznoposredniške družbe in družbe za upravljanje.
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(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 nadzornem 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 odgovornosti iz tretjega odstavka tega člena, če dokažejo, da so pri izpolnjevanju 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 sposobna 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 odgovornosti iz drugega odstavka tega člena, če dokažejo, da so pri
izpolnjevanju svojih obveznosti ravnali s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij.
30. člen
(upravljanje tveganj)
(1) Upravljanje tveganj zajema ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno 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 poslovnofinančne stroke potrebni in primerni glede na vrsto in obseg
poslov, ki jih družba opravlja.
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(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 poslovanju 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 skupaj s pravnim tveganjem zaradi:
1. neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih postopkov,
2. drugega nepravilnega ravnanja ljudi, ki spadajo v notranje 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 likvidnostnih 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,
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 obveznostih družbe in poslovodstva velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, 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.
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(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, 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,
2. pravna dejanja, ki bi bila ob stečajnem postopku izpodbojna 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 poravnave:
do začetka tega postopka ali
3. če se finančno prestrukturiranje izvede zunaj postopka
prisilne poravnave: do izvedbe vseh ukrepov finančnega prestrukturiranja in izpolnitve vseh zapadlih obveznosti družbe do
upnikov.
(6) Če se finančno prestrukturiranje izvede zunaj postopka
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 prestrukturiranje družbe tako, da bi družba znova postala kratkoročno in
dolgoročno plačilno sposobna.
(3) Če je mnenje poslovodstva iz 3. točke drugega odstavka 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 vpoklic
nevplačanih vložkov v osnovni kapital, izvedba povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki na podlagi odobrenega kapitala,
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 odpraviti,
tudi: opis ukrepov finančnega prestrukturiranja, o katerih je pri-

Uradni list Republike Slovenije
stojna 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. točke 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 odstavka
tega člena pritrdilno, mora poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja vsebovati tudi opis predloga prisilne poravnave 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
kapitala iz prvega odstavka tega člena, vsaj 15 dni pred dnem
zasedanja skupščine.
(3) Poslovodstvo mora objaviti sklic skupščine, ki bo odločala 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 uporabljata tudi, če se hkrati s povečanjem osnovnega kapitala iz
prvega odstavka tega člena izvede poenostavljeno zmanjšanje
osnovnega kapitala zaradi pokrivanja nepokrite izgube.
(5) Če je v skladu s poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja 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 poteka
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 katerem
je skupščina sprejela tak sklep.
(4) Če prednostna pravica do vpisa novih delnic ni izključena, je ne glede na drugi stavek prvega odstavka 337. člena
ZGD-1 rok za uveljavitev te pravice osem dni.
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(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 odstavka 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 povečanju 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 odstavka 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 odstavka 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 postopkom prisilne poravnave pravočasno ravna v skladu z
zapovedmi 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
prisilna poravnava pravnomočno potrjena in dokler dolžnik
ne plača 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 ukrepi finančnega prestrukturiranja, določeni v načrtu finančnega
prestrukturiranja, na podlagi katerega so upniki odločali o sprejetju 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
prestrukturiranja določeno, da bo družba del poslovanja prenesla na drugo pravno osebo, ki ima položaj osebe, odvisne
od družbe,
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2. plačilo terjatev nekaterih upnikov v višjem deležu od
deleža, določenega v potrjeni prisilni poravnavi, ali pred potekom rokov za plačilo, določenih v potrjeni prisilni poravnavi.
(5) Poslovodstvo mora za vsako koledarsko trimesečje
sestaviti poročilo o izvajanju ukrepov finančnega prestrukturiranja, 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 dolgoročno plačilno sposobnost,
2. skupni znesek plačil terjatev upnikov, za katere učinkuje 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 dejanja, 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 poslovodstvo 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 poravnave, 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
finančnega prestrukturiranja v skladu s pododdelkom 4.4.4
tega zakona, ali
2. zmanjšanja terjatev v skladu s potrjeno prisilno poravnavo.
(2) Družba mora v breme zneska njenih obveznosti iz
prvega odstavka tega člena pokriti preneseno izgubo in za morebitne razliko do celotnega zneska teh obveznosti oblikovati
kapitalske rezerve.
(3) Družba, ki je oblikovala kapitalske rezerve po drugem 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 uporabljajo tudi, če družba zunaj postopka prisilne poravnave
izvede finančno prestrukturiranje na podlagi poročila o ukrepih
finančnega prestrukturiranja iz 35. člena tega zakona tako, da
z vsemi svojimi upniki sklene zunajsodno poravnavo, po kateri
se njene obveznosti zmanjšajo zaradi delnega odpusta dolga,
na katerega upniki pristanejo s to poravnavo.
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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 odškodninske 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 poslovnofinančne
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 dokaže
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 odgovorni 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 povečanju osnovnega kapitala z vložki in:
– je nadzorni svet o poročilu o ukrepih finančnega prestrukturiranja 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 upravljanja
podjetij,
3. če bi na podlagi letnega poročila ali drugih poročil poslovodstva lahko ugotovili, če bi ravnali s profesionalno skrbnostjo
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 dejanja
iz 35. do 39. člena tega zakona, ali preprečili dejanja v nasprotju
s prepovedmi iz 34. člena tega zakona.
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(2) Za vzročno zvezo med dejanji ali opustitvami članov
nadzornega sveta in škodo se smiselno uporablja drugi odstavek
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 dvakratnega
skupnega zneska vseh njegovih prejemkov za opravljanje funkcije člana poslovodstva ali nadzornega sveta v letu, v katerem 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 zakona:
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 dolž
nika 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 odškodninsko odgovarja po 42. ali 43. členu tega zakona, pridobi s plačilom obveznosti na podlagi te odgovornosti pravico v stečajnem
postopku nad družbo zahtevati povrnitev tega, kar je plačal (v
nadaljnjem besedilu: regresna terjatev člana).
(7) Član poslovodstva ali nadzornega sveta, proti kateremu
je bila vložena tožba za uveljavitev odškodninske odgovornosti
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 drugega
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.

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.
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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 zaradi insolventnosti izvajati v rokih, določenih s tem zakonom,
in si z izvajanjem svojih pristojnosti nadzora nad upraviteljem
oziroma upraviteljico (v nadaljnjem besedilu: upravitelj) prizadevati, da upravitelj vsa dejanja v postopku zaradi insolventnosti opravi v rokih, določenih v tem zakonu.
(2) Sodišča in drugi državni organi morajo prednostno
obravnavati zadeve, v katerih je kot stranka postopka udeležen stečajni dolžnik ali katerih izid vpliva na potek stečajnega
postopka.
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 postane insolventen in so izpolnjeni drugi pogoji, ki jih za posamezno vrsto postopka določa zakon.
Oddelek 3.2: Pristojnost in sestava sodišča
51. člen
(stvarna pristojnost sodišča)
(1) Za odločanje v postopku zaradi insolventnosti nad
pravno osebo ali podjetnikom je pristojno okrožno sodišče.
(2) Za odločanje v postopku osebnega stečaja zasebnika ali potrošnika in stečaja zapuščine je pristojno okrajno
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 insolventni dolžnik svoje stalno prebivališče,
2. če dolžnik na območju Republike Slovenije nima stalnega prebivališča: sodišče, na območju katerega ima insolventni dolžnik svoje začasno prebivališče,
3. če dolžnik na območju Republike Slovenije nima niti
stalnega niti začasnega prebivališča:
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– 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 premoženje dolžnika.
(3) Za krajevno pristojnost za odločanje v postopku stečaja zapuščine se smiselno uporablja 177. člen ZD.
53. člen
(sestava sodišča)
V postopku zaradi insolventnosti sodi sodnik ali sodnica
(v nadaljnjem besedilu: sodnik) posameznik.
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 procesna 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).
(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 predpostavke zanj.
(3) Če upnik pravočasno prijavljeno terjatev prenese na
novega upnika, novi upnik pridobi procesno legitimacijo in procesna 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:
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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 drugega 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 terjatev 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 izpodbijanje 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 mora svojo terjatev za povrnitev škode iz tretjega odstavka 248. člena ali iz petega 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 glavnice terjatve uveljavlja obresti: kapitalizirani znesek morebitnih
obresti, obračunanih za obdobje od dospelosti terjatve do začetka postopka zaradi insolventnosti,
3. če upnik v postopku zaradi insolventnosti poleg glavnice terjatve uveljavlja stroške, ki so mu nastali z uveljavljanjem
terjatve v sodnem ali drugem postopku pred začetkom postopka zaradi insolventnosti: zneske teh stroškov.
(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 dokazov 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 bremenijo stroški
morebitnega postopka za ugotovitev obstoja terjatve, če je bila
terjatev prerekana.
(5) Če upnik s prijavo terjatve uveljavlja obresti do začetka
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 dokaz ni dovoljen, da upnik v postopku ne uveljavlja obresti za
obdobje od dospelosti terjatve do začetka postopka zaradi
insolventnosti.
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(6) Če zahtevek za priznanje terjatve ne vsebuje zneska
stroškov iz 3. točke drugega odstavka tega člena, se za prijavo
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 odstavka 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 besedilu:
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 odstavka ali iz 1. točke petega odstavka 60. člena tega zakona in
znesek stroškov iz 3. točke drugega odstavka 60. člena tega
zakona,
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.
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 terjatev mora upnik vložiti v 15 dneh po objavi seznama preizkušenih terjatev.
(3) Če upravitelj presodi, da je ugovor upnika proti
osnovnemu 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.
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63. člen
(ugovor o prerekanju terjatve)
(1) Upnik lahko prereka pravočasno prijavljeno terjatev
drugega upnika.
(2) Upnik prereka pravočasno prijavljeno terjatev z ugovorom (v nadaljnjem besedilu: ugovor o prerekanju terjatve).
(3) Ugovor o prerekanju terjatve mora upnik vložiti v postopku 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 terjatve 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 morebitne listinske dokaze o dejstvih iz 4. točke petega odstavka
tega člena.
(7) Če ugovor o prerekanju terjatve ne vsebuje opisa dejstev 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 insolventnosti položaj stranke postopka, lahko tudi on prereka pravočasno prijavljeno terjatev upnika v tem postopku.
(2) Za ugovor insolventnega dolžnika o prerekanju terjatve se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o ugovoru
upnika o prerekanju terjatev.
65. člen
(dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev)
(1) Upravitelj mora 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 terjatev vključiti tudi podatke in popravke podatkov o terjatvah,
vsebovanih v popravku osnovnega seznama preizkušenih terjatev.
(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:
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1. upnik, ki je pravočasno vložil ugovor proti osnovnemu
seznamu preizkušenih terjatev, če upravitelj njegovega ugovora 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 pravnomočna 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 terjatev v tem roku ne prijavi udeležbe, ali
– 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 neobstoju 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 v postopku prisilne poravnave vključena v seznam iz 3., 4. ali 5. točke prvega odstavka 142. člena
tega zakona glede zneska te terjatve, navedene v tem seznamu,
3. če je terjatev ugotovljena v obračunu davka, kot je
opredeljen v zakonu, ki ureja davčni postopek,
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4. v drugih primerih:
– če prijava terjatve nima pomanjkljivosti iz četrtega odstavka 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 neobstoja 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. v postopku prisilne poravnave v treh delovnih dneh
in v stečajnem postopku v 15 dneh po poteku roka za ugovor
proti seznamu preizkušenih terjatev sprejeti sklep o preizkusu
terjatev in o tem obvestiti upravitelja 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 zahtevajo 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 odbora 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
obvestila iz 1. točke četrtega odstavka 69. člena tega zakona
sodišču 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 izkazana,
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 podatke o vlagatelju ugovora,
3. prerekani znesek terjatve ali podatek, da je terjatev
prerekana v celoti,
4. v stečajnem postopku tudi: kdo mora v drugem postopku uveljavljati zahtevek za ugotovitev obstoja ali neobstoja
prerekane terjatve.
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71. člen
(poznejši preizkus terjatev)
(1) O pravočasno prijavljenih terjatvah iz tretjega ali četrtega 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 preizkušenih 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 terjatev tako, da:
1. dopolni podatke o prerekanih terjatvah s podatki o začetku 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 postopku zaradi insolventnosti presoja glede na delež glasovalnih
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 drugega 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 posameznega 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 odločitev 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 znesek terjatev iz 73. člena tega zakona presega polovico zneska
terjatev upnikov, ki so se udeležili glasovanja.
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(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 priporočeno 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 insolventnosti 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 odbora zahtevajo upniki.
(2) Procesna dejanja, za katera ta zakon določa, da jih
v stečajnem postopku opravlja upniški odbor, se v stečajnem
postopku 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 procesna dejanja.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena za člana upniškega 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,
3. ki je družba in ima v razmerju do insolventnega dolžnika ali dolžnika iz 1. točke tega odstavka položaj povezane
družbe po 527. členu ZGD-1,
4. ki opravlja funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v:
– dolžniku iz 1. točke tega odstavka ali
– družbi iz 3. točke tega odstavka,
5. ki ima v razmerju do 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 zadošča 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 enajst.
(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.
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(5) Proti sklepu o določitvi števila članov upniškega odbora 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 določi 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 izkazuje 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 imenovanega člana upniškega odbora in izvolitev novega člana.
(2) Zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora biti priložena 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 zahteve 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.
(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 upnikom, 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 sprejeta, 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 četrtem odstavku 83. člena tega zakona.
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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 nepopolnih vlogah, temveč se volilni predlog ne uvrsti na glasovanje.
(4) Sodišče mora uvrstiti na glasovanje vse volilne predloge, 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 sklepom.
(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 potrebna 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.

(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.

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 objaviti v osmih dneh po poteku roka za glasovanje o volilnih predlogih 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 vsebovati:
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 upniškega 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.

(pristojnosti 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 katerem se nanaša nanj, razveljavljen ali spremenjen.

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 zahteve 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
Upniški odbor:
1. odloča o mnenju ali soglasju o zadevah, določenih z
zakonom,
2. obravnava poročila, ki jih mora v skladu z zakonom
predložiti upravitelj, in
3. izvaja druge pristojnosti, določene z zakonom.
88. člen
(postopek v zvezi z mnenjem ali soglasjem
upniškega odbora)
(1) Če mora sodišče v skladu s tem zakonom o posamezni zadevi odločiti na podlagi mnenja upniškega odbora ali v
soglasju z upniškim odborom, mora sodišče zahtevo za mnenje
ali soglasje vročiti vsem članom upniškega odbora.
(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 članom
upniškega odbora z zahtevo vročiti tudi izvod tega predloga in
listin, ki so mu priložene.
(4) Če mora sodišče v skladu s tem zakonom o posamezni zadevi odločiti na podlagi mnenja upniškega odbora ali v
soglasju z upniškim odborom in upniški odbor v 15 dneh po
vročitvi 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.
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(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 obravnava 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 glasovanju:
1. ustno na seji upniškega odbora ali
2. pred sejo upniškega odbora tako, da jo predloži predsedniku 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 upniškega odbora sprejme svoj poslovnik.
91. člen
(predsednik upniškega odbora)
(1) Člani upniškega odbora med seboj na prvi seji upniškega 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 deležem 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 pooblaščencu.
(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 zastopanje 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 posamezni 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 pooblastilu določiti, kateri od pooblaščencev ga zastopa pri uresničevanju glasovalne pravice.
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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 opravljajo posamezne naloge,
3. sodnik, ki vodi postopek, ter
4. v postopku prisilne poravnave tudi zastopnik in pooblaščenci 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 upniškega 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 obravnavati poročilo upravitelja ali
3. če tako zahteva član upniškega odbora, ki navede
namen in razlog za sklic seje.
(4) Predsednik upniškega odbora mora sklicati sejo upniškega 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 območju 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.
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 predlogu upnika z najvišjim deležem glasovalnih pravic.
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(4) Izid glasovanja o posameznem predlogu sklepa razglasi 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.
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 insolventnega dolžnika v skladu s potrebami postopka in ga zastopa:
1. pri procesnih in drugih pravnih dejanjih v zvezi s preizkusom 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 unovčitev stečajne mase,
4. pri uresničevanju odstopnih in drugih pravic, ki jih pridobi 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 pristojnosti 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 insolventnega 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 razmerju do insolventnega dolžnika v enakem položaju, ali
2. da druge osebe pridobijo premoženje insolventnega
dolžnika, ki spada v stečajno maso, ne da bi zagotovile enakovredno nasprotno izpolnitev, ali druge koristi na škodo stečajne
mase, ki niso v skladu z zakoni, predpisi in pravili stroke iz
prvega odstavka tega člena.
99. člen
(redna poročila upravitelja)
(1) Upravitelj mora za vsako koledarsko trimesečje pripraviti poročilo o poteku postopka (v nadaljnjem besedilu: redno
poročilo).
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(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 postopku v 45 dneh 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: izredno 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 ni pritožbe.
(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 zahteva 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 skrbnostjo, 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 malomarnosti 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,
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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
prijavljenih 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 poslov stečajnega dolžnika ter za izdelavo otvoritvenega poročila
(v nadaljnjem besedilu: nadomestilo za izdelavo otvoritvenega
poročila), ki se določi v sorazmerju z vrednostjo premoženja
(sredstev), izkazano v otvoritveni bilanci stanja stečajnega
dolžnika iz drugega odstavka 291. člena tega zakona,
2. nadomestilo za preizkus terjatev, ki se določi v sorazmerju 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) Če ima upravitelj položaj odvetnika in zastopa stečajnega dolžnika v sodnih ali drugih postopkih, ki se vodijo
v zvezi s stečajnim postopkom, ima tudi pravico do nagrade
za zastopanje, ki se odmeri po odvetniški tarifi, in povrnitve
stroškov v zvezi s tem.
(6) Stečajni dolžnik je v sodnem ali drugem postopku
iz petega odstavka tega člena upravičen zahtevati povrnitev
nagrade in stroškov iz petega odstavka tega člena po pravilih
o povrnitvi stroškov postopka.
(7) Podrobnejša pravila o odmeri nagrade upravitelja se
določijo s tarifo iz 2. točke 114. člena tega zakona.
104. člen
(odmera in plačilo nagrade upravitelja)
(1) V postopku prisilne poravnave pridobi upravitelj pravico zahtevati plačilo nagrade, ko opravi vsa dejanja v postopku
in sodišču predloži svoje končno poročilo.
(2) V stečajnem postopku pridobi upravitelj pravico zahtevati plačilo:
1. 90 odstotkov:
– nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila: ko sodišču 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 obveznosti, nima pravice do nagrade.
(4) Če je upravitelj razrešen na svojo zahtevo, ima pravico
do dela nagrade, sorazmernega z obsegom dejanj, ki jih je

Št.

126 / 31. 12. 2007 /

Stran

18653

opravil do svoje razrešitve, zmanjšanega za pavšalno nadomestilo 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 razrešenega upravitelja in
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 pavšalnega nadomestila odloči sodišče na zahtevo upravitelja.
(7) Sodišče mora odločiti o odmeri nadomestil, vključenih
v nagrado, in pavšalnega nadomestila v osmih dneh po prejemu zahteve upravitelja.
(8) Nagrada in pavšalno nadomestilo se izplačata kot strošek postopka po pravnomočnosti sklepa o odmeri iz sedmega
odstavka tega člena.
(9) Proti sklepu o odmeri nadomestil, vključenih v nagrado, 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 posameznem 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, določenimi 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 centralnega registra prebivalstva, poslovnega registra in podatke,
ki jih vodijo drugi upravljavci osebnih podatkov.
(3) Za postopek odločanja o zadevah, urejenih v pododdelku 3.6.2 tega zakona, se uporablja zakon, ki ureja splošni
upravni postopek.
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, pristojno za pravosodje.
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(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 insolventnosti in prisilne likvidacije (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za
opravljanje funkcije upravitelja).
(2) Minister, pristojen za pravosodje, izda dovoljenje za
opravljanje funkcije upravitelja osebi, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije ali države članice
Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega
prostora in ima aktivno znanje slovenskega jezika,
2. je poslovno sposobna in ima splošno zdravstveno zmožnost,
3. ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje pravne
ali ekonomske smeri ali enakovredno izobrazbo v tujini, priznano
v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje 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 odškodninsko odgovornost iz prvega odstavka 102. člena tega zakona
za najnižjo zavarovalno vsoto 150.000 eurov v posameznem
letu,
6. je opravila strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja,
7. je vredna javnega zaupanja za opravljanje te funkcije.
(3) Pogoja iz 7. točke drugega odstavka tega člena ne izpolnjuje 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 nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.
(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.
109. člen
(odvzem in prenehanje dovoljenja
za opravljanje funkcije upravitelja)
(1) Minister, pristojen za pravosodje, upravitelju odvzame
dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja:
1. če krši obveznosti iz tretjega odstavka 98. člena tega
zakona,
2. če huje krši druge obveznosti upravitelja,
3. če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje iz tretjega odstavka 108. člena tega zakona, ali
4. če preneha izpolnjevati pogoj iz 5. točke drugega odstavka 108. člena tega zakona.
(2) Kršitev obveznosti iz 2. točke prvega odstavka tega
člena ima značilnosti hujše kršitve:
1. če upravitelj stori kršitev enakih značilnosti že drugič v
petletnem obdobju ali
2. če je zaradi kršitve obveznosti nastala škoda za premoženje insolventnega dolžnika, ki spada v stečajno maso.
(3) Odločba o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije
upravitelja je dokončna.
(4) O odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja odloča minister, pristojen na pravosodje, na predlog
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sodišča, ki vodi postopek zaradi insolventnosti, v katerem je
upravitelj storil kršitev, ki je razlog za odvzem dovoljenja, ali po
uradni dolžnosti.
(5) 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 državljanstvo 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 poslovna sposobnost,
3. če da upravitelj pisno izjavo, na kateri je njegov podpis
overjen, da naj se izbriše iz seznama upraviteljev,
4. če upravitelj umre.
(6) O prenehanju dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja mora minister, pristojen za pravosodje, izdati ugotovitveno odločbo.
110. člen
(seznam upraviteljev)
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi seznam
upraviteljev.
(2) Seznam mora za vsako osebo, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, vsebovati:
1. identifikacijske podatke o upravitelju,
2. številko in datum izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja,
3. sodišča, pri katerih oseba opravlja funkcijo upravitelja,
4. za vsak postopek zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije, v katerem oseba opravlja funkcijo upravitelja:
– sodišče, ki vodi postopek, osebno ime sodnika in opravilno 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.
(3) Identifikacijski podatki o upravitelju so:
1. osebno ime,
2. naslov stalnega prebivališča,
3. datum rojstva,
4. identifikacijska številka, in sicer:
– EMŠO, če je upravitelj vpisan v centralni register prebivalstva, ali
– davčna številka v drugih primerih,
5. če upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravitelja
kot svoj poklic v pravnoorganizacijski obliki odvetnika ali podjetnika, tudi podatki, s katerimi je vpisan v poslovnem 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 posameznem postopku in nadzora nad upravitelji.
111. člen
(izbira sodišča, pri katerem upravitelj opravlja
funkcijo upravitelja)
(1) Oseba, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje
funkcije upravitelja, mora izbrati najmanj eno in lahko izbere največ pet okrožnih sodišč, pri katerih opravlja funkcijo
upravitelja.
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(2) Izbira okrožnega sodišča po prvem odstavku tega
člena vključuje tudi vsa okrajna sodišča z območja izbranega
okrožnega sodišča.
(3) Oseba mora izjavo o izbiri sodišč po prvem odstavku
tega člena priložiti svoji zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja.
(4) Oseba lahko spremeni svojo izbiro sodišč z izjavo,
ki jo predloži ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, vendar
ne pred potekom enega leta od začetka učinkovanja njene
prejšnje izbire.
(5) Minister, pristojen za pravosodje:
1. izdela seznam upraviteljev za posamezno okrožno
sodišče (v nadaljnjem besedilu: seznam izbranih upraviteljev
posameznega okrožnega sodišča),
2. če je sprememba izbire sodišč v skladu s prvim, drugim
in četrtim odstavkom tega člena, v seznam upraviteljev vpiše
spremembo sodišč iz 3. točke drugega odstavka 110. člena
tega zakona,
3. če je sprememba izbire sodišč v nasprotju s prvim,
drugim in četrtim odstavkom tega člena, izjavo o spremembi
izbire zavrne.
(6) Minister, pristojen za pravosodje, mora odločiti po
petem odstavku tega člena v osmih dneh po prejemu izjave o
spremembi izbire sodišč.
(7) Sprememba izbire sodišč začne učinkovati z vpisom
te spremembe v seznam upraviteljev in ne vpliva na pristojnosti
in naloge osebe v postopkih, v katerih je bila imenovana za
upravitelja pred začetkom učinkovanja spremembe izbire.
(8) Če je za posamezno okrožno sodišče izbrano število
upraviteljev, ki ne zadošča glede na število zadev, ki jih povprečno vodi to sodišče in okrajna sodišča z njegovega območja, 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 pozivom upraviteljem, da dodatno izberejo okrožno sodišče, na
katerega se nanaša obvestilo.
(10) Pri dodatni izbiri okrožnega sodišča na podlagi poziva 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 devetega odstavka tega člena ministrstvu, pristojnemu za pravosodje,
izjave o dodatni izbiri okrožnega sodišča, na katerega se nanaša 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 upravitelje 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 upraviteljev 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 začasno zaustavi:
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 v seznam upraviteljev
vpiše obdobje začasne ustavitve imenovanja za upravitelja v
novih zadevah iz 6. točke drugega odstavka 110. člena tega
zakona.
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(3) Minister, pristojen za pravosodje, mora odločiti po drugem odstavku tega člena v osmih dneh po prejemu zahteve za
začasno ustavitev imenovanja za upravitelja v novih zadevah.
(4) Obdobje začasne ustavitve imenovanja za upravitelja
v novih zadevah začne teči z vpisom tega pravnega dejstva v
seznam upraviteljev.
113. člen
(vodenje seznama upraviteljev)
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, mora v treh delovnih dneh po izdaji odločbe:
1. osebo, ki ji izda dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, 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 identifikacijska številka, drugi identifikacijski podatki upravitelja pa se
avtomatično na podlagi povezanosti centralnega registra prebivalstva, davčnega registra in poslovnega registra (v nadaljnjem
besedilu: matične evidence) s seznamom upraviteljev prevzamejo 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.
(4) O spremembah identifikacijskih podatkov, ki niso vpisani 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, pristojno za pravosodje, o podatkih iz 4. točke drugega odstavka
110. člena tega zakona.
114. člen
(predpisi o upraviteljih)
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 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.
Pododdelek 3.6.3: Imenovanje in razrešitev upravitelja
115. člen
(pogoji za imenovanje za upravitelja)
(1) V posameznem postopku zaradi insolventnosti je lahko za upravitelja v skladu s 116. členom tega zakona imenovana oseba:
1. ki je vpisana v seznam upraviteljev in
2. je sodišče, ki vodi ta postopek, v seznamu upraviteljev 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,
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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 odstavka položaj ožje povezane osebe,
4. ki že opravlja funkcijo upravitelja v postopku zaradi
insolventnosti nad drugo družbo, ki ima v razmerju do insolventnega 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 postopku.
(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 postopka 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 okrožnega sodišča in sicer po vrstnem redu, kot so navedeni v
seznamu iz 111. člena tega zakona, upoštevaje pri tem vrstni
red pripada zadev. Ob tem mora biti imenovanje takšno, da ista
oseba opravlja funkcijo upravitelja:
1. če v postopkih zaradi insolventnosti pri sodišču sodi
samo en sodnik, v največ petih postopkih, ki jih vodi to sodišče,
2. v drugih primerih v največ:
– treh postopkih, ki jih vodi isti sodnik, in
– skupno petih postopkih, ki jih vodi to sodišče.
(4) Pri presoji omejitev iz tretjega odstavka tega člena se
postopki osebnega stečaja ali stečaja zapuščine upoštevajo
tako, da se število teh postopkov pomnoži s količnikom 0,5.
(5) Omejitve iz 1. ali 2. točke tretjega odstavka tega
člena je dovoljeno preseči samo, če je število upraviteljev, ki
pri sodišču opravljajo funkcijo upravitelja, manjše od števila,
potrebnega za upoštevanje teh omejitev.
(6) Tretji odstavek tega člena se ne uporablja za imenovanje upravitelja, o katerem sodišče odloča na predlog pristojnega nadzornega organa po zakonu, ki ureja bančništvo ali
zavarovalništvo.
117. člen
(položaj upravitelja)
(1) Upravitelj se imenuje kot fizična oseba.
(2) Če upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravitelja
kot svoj poklic v pravnoorganizacijski obliki odvetnika ali podjetnika, se v sklepu o imenovanju navede tudi ta pravnoorganizacijska oblika.
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,
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3. če mu je dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja prenehalo veljati po petem odstavku 109. člena tega
zakona,
4. če zaradi bolezni, delovne nezmožnosti ali smrti ne
more več opravljati funkcije upravitelja.
119. člen
(odločanje o razrešitvi upravitelja)
(1) O razrešitvi upravitelja 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 zahteve 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 upniškega odbora ali upnika iz prvega odstavka tega člena, pa tudi
vlagatelju zahteve.
(6) Upravitelj ima pravico do pritožbe proti sklepu, s katerim ga je sodišče razrešilo.
(7) Proti sklepu, s katerim je sodišče zavrnilo zahtevo
upniškega odbora ali upnika za razrešitev upravitelja, ima pravico do pritožbe samo vlagatelj zahteve.
(8) Drugi upniki, razen vlagatelja zahteve, nimajo pravice
do pritožbe proti sklepu, s katerim je sodišče odločilo o razrešitvi upravitelja.
120. člen
(pravne posledice razrešitve upravitelja)
(1) Z izdajo sklepa o razrešitvi prenehajo pravica razrešenega 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 trimesečja, 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 računovodske storitve opravljal sam, mora ta dejanja opraviti sodnik,
ki vodi postopek.
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 insolventnosti je treba v zvezi s posameznim postopkom zaradi
insolventnosti objaviti:

Uradni list Republike Slovenije
1. naslednje podatke o posameznem postopku zaradi
insolventnosti:
– identifikacijske podatke insolventnega dolžnika,
– sodišče, ki vodi postopek in opravilno številko zadeve,
– identifikacijske podatke o upravitelju,
– začetek postopka, potek roka za prijavo terjatev v postopku in podatke o drugih procesnih dejanjih v postopku,
– pri stečajnem postopku tudi: podatke o višini stečajne
mase in deležih poplačil upnikov,
2. vse sklepe, izdane v tem postopku, razen:
– 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 prejemkov 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 odbora,
5. poročila upravitelja in listine, ki so mu priložene, in v postopku 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 katere 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 insolventnosti upravlja agencija.
(3) Spletne strani za objave v postopkih zaradi insolventnosti morajo biti zasnovane tako, da je vsakomur omogočen
brezplačen vpogled v podatke, objavljene na spletnih straneh,
in sicer:
1. po datumu objave,
2. po identifikacijskih podatkih insolventnega dolžnika ali
3. po sodišču in opravilni številki postopka zaradi insolventnosti.
(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. Nadomestilo 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.
123. člen
(vročitve)
(1) V predhodnem postopku zaradi insolventnosti se sod
na pisanja ter pisanja strank vročijo strankam postopka.
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(2) V glavnem postopku zaradi insolventnosti se sodna
pisanja ter pisanja strank ali upravitelja vročijo samo, če za posamezno pisanje tako določa zakon, in osebi, za katero zakon
določa, da se ji pisanje vroči.
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 drugega odstavka tega člena, odloča s sklepom.
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.
126. člen
(procesna legitimacija za vložitev pritožbe)
(1) Vsaka stranka postopka zaradi insolventnosti ima
pravico 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 nadomesti 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.
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 postopke 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 uporablja tudi za postopke davčne izvršbe in druge postopke izvršbe
ali zavarovanja, ki jih vodi drug državni organ.
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131. člen

(nedovoljenost izvršbe ali zavarovanja)
(1) Po začetku postopka zaradi insolventnosti proti insolventnemu 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 državnega organa, izdane v postopku iz oddelka 5.6 tega zakona, 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 zavarovanje:
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
(prekinitev postopka izvršbe ali zavarovanja)
(1) Postopki izvršbe in zavarovanja, ki so bili začeti pred
začetkom postopka zaradi insolventnosti, se prekinejo z začetkom postopka zaradi insolventnosti.
(2) Postopki izvršbe in zavarovanja iz prvega odstavka
tega člena se lahko nadaljujejo samo na podlagi sklepa sodišča, ki vodi postopek zaradi insolventnosti, za katerega ta
zakon določa, da je podlaga za nadaljevanje postopka izvršbe
ali zavarovanja.
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 insolventnosti, 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.
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 register glede tega subjekta, ali
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2. če ima dolžnik položaj osebe iz 2. točke 133. člena tega
zakona: agencijo kot upravljavca poslovnega registra.
(2) Obvestilu iz prvega odstavka tega člena mora sodišče
priložiti svoj sklep, ki je podlaga za nastanek pravnega dejstva,
ki je predmet obvestila.
(3) Registrsko sodišče ali agencija 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 gospodarsko
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 pravnoorganizacijski 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 z namenom, da se:
1. dolžniku, ki je postal insolventen, omogoči finančno
prestrukturiranje, na podlagi katerega postane kratkoročno in
dolgoročno plačilno sposoben, in
2. upnikom zagotovijo ugodnejši pogoji plačila njihovih
terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek.
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 informacije, potrebne za presojo:
1. ali je dolžnik insolventen,
2. ali bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omogočila 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 stečajnega 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:
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1. da je bila potrjena prisilna poravnava pravnomočno
razveljavljena in
2. podatki iz 1. točke drugega odstavka tega člena o sklepu 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 odstavka 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,
3. načrt finančnega prestrukturiranja,
4. poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja,
v katerem je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja dal
pritrdilno mnenje, in
5. dokaz o plačilu takse za sklep o začetku postopka
prisilne poravnave in začetnega predujma.
(3) Velja, da predlog za začetek postopka prisilne poravnave 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
postopka 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 poravnave 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:
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– 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 in
– skupni znesek upnikovih terjatev po stanju na bilančni
presečni dan bilance stanja iz 1. točke tega odstavka,
4. če obstajajo podrejene terjatve upnikov do dolžnika,
tudi seznam teh terjatev s podatki iz 3. točke tega odstavka,
5. seznam dolžnikovih ločitvenih upnikov, ki za vsakega
ločitvenega upnika vključuje:
– podatke iz 3. točke tega odstavka,
– pravni temelj pridobitve ločitvene pravice in
– opis premoženja, ki je predmet ločitvene pravice,
6. znesek povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja dolžnika v zadnjem letu pred bilančnim presečnim dnem
bilance stanja iz 1. točke tega odstavka.
(2) Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
mora revidirati revizor.
(3) Za revidiranje poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika se smiselno uporabljajo mednarodni standardi
revidiranja in stališče o revidiranju, ki ga za namen revidiranja
tega poročila sprejme Slovenski inštitut za revizijo.
143. člen
(predlog prisilne poravnave z zmanjšanjem
in odložitvijo zapadlosti terjatev)
(1) Predlog prisilne poravnave je ponudba dolžnika upnikom, da pristanejo na zmanjšanje svojih navadnih terjatev in
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 presečni dan bilance stanja iz prve alineje 1. točke prvega odstavka
142. člena tega zakona,
– delež plačila teh terjatev, roke za njihovo plačilo in obrestno 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 skupni
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 vložek na podlagi povečanja osnovnega kapitala dolžnika.
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(2) Dolžnik lahko da ponudbo iz 2. točke prvega odstavka
tega člena tudi upnikom, ki so imetniki zavarovanih ali podrejenih 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, prenesene 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
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 odgovornostjo, 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
ponudbo 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 prestrukturiranje,
– če bo dolžnik hkrati s povečanjem izvedel tudi poenostavljeno 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 drugega 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 tega 143. člena tega zakona.
145. člen
(načrt finančnega prestrukturiranja)
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 odstavka 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
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– oceno učinkov izvedbe ukrepa na odpravo vzrokov insolventnosti 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.
146. člen
(poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja)
(1) Načrt finančnega prestrukturiranja mora pregledati pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja in o pregledu pripraviti
svoje poročilo (v nadaljnjem besedilu: poročilo pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti podjetja).
(2) Poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja
mora vsebovati:
1. uvod, v katerem je naveden načrt finančnega prestrukturiranja, ki ga obravnava poročilo,
2. opis namena in obsega pregleda, ki vsebuje tudi navedbo, 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 omogočila 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
ali odklonilno.
(4) S pritrdilnim mnenjem pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja:
1. presodi, da je dolžnik insolventen, in
2. s stopnjo verjetnosti, ki presega 50 odstotkov, oceni:
– da bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omogočila 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) Odklonilo mnenje da pooblaščeni ocenjevalec vred
nosti 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.
(6) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij je odgovoren upnikom za škodo, ki jim jo povzroči s kršitvijo pravil stroke
ocenjevanja vrednosti podjetij pri pripravi svojega poročila, do
višine 150.000 eurov.
(7) Odškodninska odgovornost iz šestega 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
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predlagatelju s sklepom (v nadaljnjem besedilu: sklep o dopolnitvi)
naloži, da v 15 dneh po prejemu sklepa o dopolnitvi 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.
148. člen
(objava predloga za začetek postopka prisilne poravnave)
(1) Sodišče mora v osmih dneh po vložitvi predloga za začetek 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 katerem
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 drugače 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 predloga opisati
okoliščine, zaradi katerih je znova postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, in izjavi o umiku priložiti dokaze o tem.
(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena mora sodišče:
1. če je bil zaradi uvedbe postopka prisilne poravnave
prekinjen postopek odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka po prvem odstavku 152. člena tega
zakona, v treh delovnih dneh po prejemu izjave o umiku predloga 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.
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.
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151. člen
(omejitev dolžnikovih poslov)
(1) Po uvedbi postopka prisilne poravnave sme dolžnik
opravljati samo redne posle v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti in poravnavanjem svojih obveznosti iz teh poslov, če ni v
tretjem odstavku tega člena drugače določeno.
(2) Po uvedbi postopka prisilne poravnave dolžnik ne
sme:
1. razpolagati s svojim premoženjem, razen v obsegu, potrebnem 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.
(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
poslovanju, če je prodaja tega premoženja v načrtu finančnega
prestrukturiranja 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 prisilne 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 mesečnih 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.
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 sodišče do uvedbe postopka prisilne poravnave še ni odločilo, ali
če je upnik tak predlog vložil po uvedbi in pred koncem postopka 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 stranke 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 vložitvi 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
dovoljeno 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,
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da je s tem sklepom odločilo tudi o upnikovem predlogu iz
prvega odstavka tega člena.
(7) Če je prisilna poravnava pravnomočno potrjena, sodišče 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 poravnave 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
začetek 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 obvesti upnike z oklicem (v nadaljnjem besedilu: oklic o začetku
postopka prisilne poravnave).
(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,
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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 poravnave 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 sodišče 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 postopka 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 prometa, 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 upravitelja, 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 plačilnega prometa ne sme izvršiti nobenega plačila v breme transakcijskega 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 zakonu, 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 64. ali 65. členu ZPlaP ni več mogoče
preklicati.
(6) Prepoved iz četrtega odstavka tega člena velja, dokler
izvajalec plačilnega prometa ne prejme sklepa izvršilnega sodišča ali davčnega organa o nadaljevanju postopka izvršbe iz
216. člena ali drugega odstavka 281. člena tega zakona.
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159. člen
(ureditev plačil v breme dolžnikovega
transakcijskega računa)
(1) Če insolventni dolžnik ne more razpolagati z dobroimetjem na svojem transakcijskem računu na podlagi tretjega
odstavka 21. člena ZPlaP 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 insolventnega dolžnika za plačilo predujma.
(2) Ne glede na tretji odstavek 21. člena ZPlaP 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 uporabljata 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 poravnave,
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 odstavku 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 poravnave.
(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 poravnave 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 hkrati obstajata terjatev posameznega upnika do insolventnega
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 nedenarne terjatve in terjatve, ki ob začetku postopka prisilne
poravnave še niso zapadle.
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(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.
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 dolžnika 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 insolventni 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 insolventni dolžnik pravico odstopiti od vzajemno neizpolnjene
dvostranske pogodbe.
(2) Insolventni dolžnik lahko odstopno pravico iz prvega odstavka tega člena uresniči v enem mesecu od začetka
postopka prisilne poravnave, če za njeno uresničitev dobi soglasje sodišča.
(3) Izjava o uresničitvi odstopne pravice, dana po poteku 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 prestrukturiranja v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja.
(5) Izjava o uresničitvi odstopne pravice začne učinkovati,
ko postane sklep, s katerim je sodišče dalo soglasje k uresničitvi 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 izpolnili, 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.
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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 insolventnega 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 insolventni 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 uporabljata 89. in 100. člen tega zakona.
(2) Pri smiselni uporabi določb iz prvega odstavka tega
člena se namesto pojma »upravitelj« uporablja pojem »insolventni 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 delovnih dneh po prejemu poročila,
2. o izrednem poročilu insolventnega dolžnika na seji
upniškega odbora, ki obravnava to poročilo.
171. člen
(nadzor upravitelja)
(1) Upravitelj mora nadzorovati poslovanje insolventnega dolžnika in izpolnjevanje njegovih obveznosti, določenih v
4. poglavju tega zakona.
(2) Insolventni dolžnik mora upravitelju dati vse informacije, 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 pogojev
za vodenje postopka prisilne poravnave (v nadaljnjem besedilu:
ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave):
1. če dolžnik ni insolventen ter lahko v celoti in pravočasno 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,
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3. če je stopnja verjetnosti, da bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omogočila tako finančno prestrukturiranje
dolžnika, da bo postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, nižja od 50 odstotkov,
4. če je stopnja verjetnosti, 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, nižja od 50 odstotkov ali
5. če insolventni dolžnik ravna v nasprotju s 151. členom
ali pododdelkom 4.4.1 tega zakona.
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
postopka 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 poravnavi.
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 prestrukturiranja, 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 prisilne
poravnave, s katerim se uveljavlja razlog iz 2., 3. ali 4. točke
172. člena tega zakona, mora vlagatelj ugovora v 15 dneh po
objavi spremembe načrta finančnega prestrukturiranja izjaviti,
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 poravnave vložen po poteku roka iz 173. ali 174. člena tega zakona,
ga sodišče zavrže.
(2) Če je ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave 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 ugovora 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.
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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) Na naroku za obravnavo ugovora proti vodenju postopka 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 pravočasnem 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.
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 razlog
obstaja, ustavi postopek prisilne poravnave in izda sklep o
začetku stečajnega postopka.
(4) Če sodišče presodi, da razlog, ki se uveljavlja z ugovorom, 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 insolventni dolžnik spremeni načrt finančnega prestrukturiranja
samo tako, da:
1. upnikom ponudi višji delež plačila njihovih navadnih
terjatev, višje obresti ali krajše roke za njihovo plačilo, kot jih je
ponudil s predlogom prisilne poravnave, vključenim v prejšnji
načrt finančnega prestrukturiranja,
2. pri alternativni ponudbi iz prvega odstavka 144. člena
tega zakona ali ponudbi iz drugega odstavka 144. člena upnikom ponudi višje število delnic ali nominalni znesek osnovnega
vložka, kot ga je ponudil s predlogom prisilne poravnave, vključenim v prejšnji načrt finančnega prestrukturiranja, ali
3. upnikom da alternativno ponudbo iz prvega odstavka 144. člena tega zakona ali ponudbo iz drugega odstavka
144. člena tega zakona glede zavarovanih terjatev, če take
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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 prestrukturiranja mora vsebovati:
1. povzetek z opisom vsebine sprememb načrta finančnega 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 prestrukturiranja mora pregledati pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
podjetja in o pregledu sestaviti svoje poročilo.
(2) Za poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja o pregledu spremenjenega načrta finančnega prestrukturiranja se smiselno uporabljajo 1. in 2. točka, druga in tretja
alineja 3. točke ter 4. točka drugega odstavka, tretji odstavek, 2.
točka četrtega odstavka in 2. točka petega odstavka 146. člena
tega zakona.
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 štirih mesecih od začetka
postopka prisilne poravnave.
(3) Zahtevi za dovolitev spremembe načrta finančnega
prestrukturiranja je treba priložiti:
1. čistopis spremenjenega načrta finančnega prestrukturiranja,
2. poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
o spremenjenem načrtu finančnega prestrukturiranja, v katerem 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.
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 prestrukturiranja), 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.
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(3) Roka za dopolnitev nepopolne zahteve za dovolitev
spremembe načrta finančnega prestrukturiranja iz prvega odstavka tega člena ni dovoljeno podaljšati.
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2. insolventni dolžnik da ali namerava dati alternativno ponudbo iz prvega odstavka 144. člena tega zakona ali ponudbo
iz drugega odstavka 144. člena tega zakona.

184. člen

187. člen

(odločanje o zahtevi za dovolitev spremembe
načrta finančnega prestrukturiranja)

(smiselna uporaba pododdelka za družbo
z omejeno odgovornostjo)

(1) Sodišče odloči o zahtevi za dovolitev spremembe
načrta finančnega prestrukturiranja zunaj naroka.
(2) Sodišče izda sklep, s katerim dovoli spremembo načrta finančnega prestrukturiranja:
1. če je bila zahteva za dovolitev spremembe načrta finančnega prestrukturiranja vložena v roku iz drugega odstavka
182. člena tega zakona,
2. če je vsebina spremembe načrta finančnega prestrukturiranja v skladu s prvim odstavkom 180. člena tega zakona,
3. če so zahtevi za dovolitev spremembe načrta finančnega 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.
(3) Sodišče zavrže zahtevo za dovolitev spremembe načrta finančnega prestrukturiranja:
1. če je zahteva vložena po poteku roka iz drugega odstavka 182. člena tega zakona ali
2. če predlagatelj v roku iz prvega odstavka 183. člena
tega zakona zahteve za dovolitev spremembe načrta finančnega prestrukturiranja ne dopolni tako, kot mu je bilo naloženo
s sklepom o dopolnitvi.
(4) Sodišče zavrne zahtevo za dovolitev spremembe načrta finančnega prestrukturiranja, če je vsebina te spremembe
v nasprotju s prvim odstavkom 180. člena tega zakona.
(5) Sodišče mora odločiti o zahtevi za dovolitev spremembe 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.

(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 osnovnega vložka«,
2. pojma »statut« uporablja pojem »družbena po
godba«.

185. člen

(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 povečanju osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja 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 prestrukturiranja tudi vsaka zavarovana terjatev upnika do insolventnega 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.

(objava spremembe načrta finančnega prestrukturiranja)
Če sodišče dovoli spremembo načrta finančnega prestrukturiranja, 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.
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 finančnega prestrukturiranja je:
1. povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve upnikov do insolventnega dolžnika, in
2. poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi
pokrivanja nepokrite izgube, če se v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja izvede hkrati s povečanjem osnovnega
kapitala iz 1. točke tega odstavka.
(2) Pododdelek 4.4.4 tega zakona se uporablja za spremembo osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja, če:
1. je bil nad insolventnim dolžnikom, ki je organiziran kot
delniška družba, začet postopek prisilne poravnave in

188. člen
(uporaba pravil ZGD-1 o spremembi osnovnega kapitala)
(1) Za spremembo osnovnega kapitala insolventnega
dolžnika zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja se uporabljajo 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 dolžnika zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja se ne uporablja 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.
190. člen
(terjatev upnikov, ki so lahko predmet stvarnega vložka
pri povečanju osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega
prestrukturiranja)

191. člen
(sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi
izvedbe finančnega prestrukturiranja)
(1) Sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe
finančnega prestrukturiranja mora vsebovati odločitev:
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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
odstavka 144. člena tega zakona tudi upnikom, ki so imetniki
zavarovanih 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 številu ter nominalnem ali pripadajočem znesku novih
delnic, ki jih pridobi upnik iz 2. točke tega odstavka s prenosom
svoje terjatve do dolžnika zaradi vplačila stvarnega vložka,
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. da sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo prisilna
poravnava pravnomočno potrjena.
(2) Znesek terjatve, naveden v seznamu iz 3., 4. ali
5. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona, ne sme biti
nižji od nominalnega ali pripadajočega zneska novih delnic,
ki jih upnik pridobi s prenosom te terjatve do dolžnika zaradi
vplačila stvarnega vložka.
(3) Če se v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja
hkrati s povečanjem osnovnega kapitala z novimi stvarnimi
vložki poenostavljeno zmanjša osnovni kapital zaradi pokrivanja nepokrite izgube, mora sklep o spremembi osnovnega
kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja vsebovati
tudi sestavine, ki jih mora po ZGD-1 vsebovati tak sklep.

2. če insolventni dolžnik v treh delovnih dneh po sprejetju sklepa o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe
finančnega prestrukturiranja sodišču ne predloži listin iz tretjega
odstavka tega člena.

192. člen

(izjava upnika o vpisu in vplačilu novih delnic)

(rok za sprejetje sklepa o spremembi osnovnega kapitala
zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če
je alternativna ponudba iz prvega odstavka 144. člena tega
zakona ali ponudba iz drugega odstavka 144. člena tega zakona vključena 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
prestrukturiranja z vsebino, določeno v načrtu finančnega prestrukturiranja, v štirih mesecih po začetku postopka prisilne
poravnave.
(3) Insolventni dolžnik mora v treh delovnih dneh po sprejetju 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
odstavka 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

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 prestrukturiranja,
2. vsebino izjave upnika o vpisu in vplačilu novih delnic s
prenosom svoje terjatve na insolventnega dolžnika s sestavinami, 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 sodišču 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
(1) Izjava upnika o vpisu in vplačilu novih delnic mora
vsebovati:
1. identifikacijske podatke o upniku,
2. sodišče in opravilno številko zadeve, pod katero sodišče 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 kapitala 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
poravnave: tudi upnikovo izjavo, da glasuje za prisilno poravnavo.
(2) Če so predmet stvarnega vložka upnika poleg njegovih 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 vplačilu novih delnic priloženo notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo za izbris te hipoteke, sicer izjava nima pravnega učinka.
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(5) Četrti odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi,
če je terjatev zavarovana z zastavno pravico, vpisano v centralnem 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 vplačilu 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 morebitne 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 neuspešen, mora sodišče v treh delovnih dneh po prejemu poročila
upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic ustaviti postopek prisilne 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:
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1. so nove delnice vplačane,
2. je upnik, ki je vpisal in vplačal nove delnice, na insolventnega 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, in
3. je osnovni kapital spremenjen.
(2) Insolventni dolžnik mora vložiti predlog za vpis spremembe osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja in s tem povezane spremembe statuta v sodni
register v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
(3) Predlogu za vpis iz drugega odstavka tega člena je
treba priložiti:
1. overjen prepis notarskega zapisnika zasedanja skupščine, na katerem je bil sprejet sklep o spremembi osnovnega
kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja,
2. sklep o potrditvi prisilne poravnave s potrdilom o pravnomočnosti,
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.
Pododdelek 4.4.5: Odločanje o prisilni poravnavi
200. člen
(odločanje upnikov o sprejetju prisilne poravnave)
(1) O sprejetju prisilne poravnave odločajo upniki z glasovanjem.
(2) Vsak upnik, katerega terjatev do insolventnega dolžnika je v postopku prisilne poravnave priznana ali verjetno
izkazana, ima pravico glasovati o prisilni poravnavi, če ni v
tretjem 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.
201. člen
(izračun deleža glasovalnih pravic upnika
pri glasovanju o sprejetju prisilne poravnave)
(1) Pri izračunu deleža glasovalnih pravic upnika pri
glasovanju 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 drugi navadni terjatvi, razen terjatvi iz 1. točke tega
odstavka: 1,
3. pri drugi podrejeni terjatvi, razen terjatvi iz 1. točke tega
odstavka: 0,5.
(3) Osnova za izračun deleža glasovalnih pravic upnika
pri glasovanju o sprejetju prisilne poravnave je vsota ponderiranih zneskov vseh priznanih in verjetno izkazanih terjatev
upnikov v postopku prisilne poravnave.
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202. člen
(poziv upnikom, da glasujejo o sprejetju
prisilne poravnave)
Poziv upnikom, da glasujejo o sprejetju prisilne poravnave,
mora vsebovati:
1. poziv upnikom, da glasujejo o sprejetju prisilne poravnave 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.
203. člen
(objava poziva upnikom, da glasujejo o sprejetju
prisilne poravnave)
Sodišče mora objaviti poziv upnikom, da glasujejo o sprejetju prisilne poravnave:
1. če je v načrt finančnega prestrukturiranja vključena alternativna ponudba iz prvega odstavka 144. člena tega zakona
ali ponudba iz drugega odstavka 144. člena tega zakona: hkrati
z objavo poziva za vpis in vplačilo novih delnic po 194. členu
tega zakona,
2. 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 sodišče
vodi postopek prisilne poravnave,
3. identifikacijske podatke o dolžniku,
4. upnikovo izjavo, ali glasuje za sprejetje prisilne poravnave ali proti njemu.
205. člen
(večina, potrebna za sprejetje prisilne poravnave)
Prisilna poravnava je sprejeta, če za njeno sprejetje glasujejo upniki, katerih skupni ponderirani zneski terjatev so najmanj
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 poravnave 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 prvega
odstavka tega člena sodišču predložiti poročilo o izidu glasovanja o sprejetju prisilne poravnave (v nadaljnjem besedilu: 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 poravnave 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 prisilne 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,
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– ponderirani znesek terjatve in
– podatek, ali je upnik glasoval za sprejetje prisilne poravnave ali proti njemu,
2. znesek osnove iz tretjega odstavka 201. člena tega
zakona,
3. vsoto ponderiranih zneskov terjatev upnikov, ki so glasovali 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 upoštevanje 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 obvestila 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 terjatev 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 prejšnji sklep o preizkusu terjatev razveljavljen, in o tem obvestiti
upravitelja.
(8) Upravitelj mora v treh delovnih dneh po prejemu obvestila 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, in
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3. če je predmet prisilne poravnave alternativna ponudba iz prvega odstavka 144. člena tega zakona ali iz drugega
odstavka 144. člena tega zakona, če je bil postopek vpisa in
vplačila novih delnic uspešen.
(2) Sodišče mora sklep o potrditvi prisilne poravnave izdati 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 zavrnilo 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 odstavku 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 prisilne poravnave, in
4. naloži dolžniku, da mora upnikom plačati terjatve, ugotovljene 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 skladu 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 odgovoren 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 postopku 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.
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(2) Če je dosežena večina, potrebna za sprejetje prisilne
poravnave, mora upravitelj pripraviti seznam terjatev, ugotovljenih 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 poravnave, 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 drugega odstavka 144. člena tega zakona: tudi svojega poročila o
vpisu in vplačilu novih delnic.
(4) Seznam terjatev, ugotovljenih v postopku prisilne poravnave, 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 zakona pomnoži z deležem plačila, določenim v potrjeni prisilni
poravnavi.
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 postopku 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 opravljanjem njegove dejavnosti.
(4) Terjatev, za katero učinkuje potrjena prisilna poravnava, 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 terjatvi, 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.
213. člen
(terjatve, za katere ne učinkuje potrjena prisilna poravnava)
(1) Potrjena prisilna poravnava ne učinkuje za:
1. zavarovane terjatve, razen če je bila ločitvena pravica
v zavarovanje te terjatve pridobljena v izvršilnem postopku na
podlagi izvršilnega naslova iz prvega odstavka 215. člena tega
zakona v zadnjih dveh mesecih pred uvedbo postopka prisilne
poravnave,
2. prednostne terjatve in
3. izločitvene pravice.
(2) Potrjena prisilna poravnava tudi ne učinkuje za terjatve upnikov do porokov, solidarnih sodolžnikov insolventnega
dolžnika in regresnih zavezancev.
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(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 poravnave 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 izpodbijati dolžnikova pravna dejanja v stečajnem postopku.
215. člen
(učinek potrjene prisilne poravnave za izvršilne naslove)
(1) Sodna odločba ali odločba drugega državnega organa, ki je bila izdana pred pravnomočnostjo sklepa o potrditvi
prisilne poravnave in s katero je bilo odločeno o terjatvi, za katero 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 postopku prisilne poravnave, v deležu, rokih in z obrestmi, določenimi v potrjeni prisilni poravnavi, proti dolžniku in morebitnim
porokom iz drugega odstavka 210. člena tega zakona.
216. člen
(nadaljevanje prekinjenih izvršilnih postopkov)
Izvršilno sodišče nadaljuje postopek izvršbe, ki je bil prekinjen po prvem odstavku 132. člena tega zakona, na podlagi
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 je bila v
tem postopku ločitvena pravica pridobljena v zadnjih dveh mesecih pred uvedbo postopka prisilne poravnave, 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.
217. člen
(odločanje o terjatvah po potrditvi prisilne poravnave)
Če sodišče ali drug pristojni državni organ po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave v postopku, ki teče
proti insolventnemu dolžniku ali porokom iz drugega odstavka
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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 plačilo
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 uveljavljati v stečajnem postopku.
(4) Če terjatev, za katero učinkuje potrjena prisilna poravnava, 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 poravnave, lahko upnik v stečajnem postopku uveljavlja znesek
svoje terjatve, ki bi ga lahko sodno uveljavljal, če prisilna poravnava 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 uporabljajo 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
potrjeno prisilno poravnavo, če lahko insolventni dolžnik plača
terjatve upnikov, za katere učinkuje potrjena prisilna poravnava, 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 pravnomočnosti 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 prisilno 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:
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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 izvršilnega 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.
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 dovoljeno 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 postopka,
2. vse premoženje, doseženo z:
– unovčenjem stečajne mase,
– upravljanjem stečajne mase in
– izpodbijanjem pravnih dejanj stečajnega dolžnika, ter
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 masa spada vse premoženje stečajnega dolžnika razen premoženja, ki spada v posebne stečajne mase.
(2) Posebna stečajna masa je premoženje, ki je predmet
ločitvene pravice, ali denarno dobroimetje, doseženo z unovčenjem tega premoženja.
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(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 odstavka
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 posebno
stečajno maso, in stroški izvedbe njegove prodaje,
2. davek na promet nepremičnin ali drug davek ali obvezna
dajatev, ki jo je treba plačati pri prodaji,
3. sorazmerni del nadomestila upravitelju iz 3. točke četrtega odstavka 103. člena tega zakona, ki se določi v sorazmerju 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 poročila,
– drugih stroškov v zvezi z izdelavo računovodskih izkazov
iz 291. člena tega zakona in
– če je splošna stečajna neznatne vrednosti: tudi stroškov
arhiviranja in drugih stroškov v zvezi s končanjem stečajnega
postopka.
(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 stečajnega 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 uresničitev
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.
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(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 zastopnikov iz prvega odstavka 245. člena tega zakona in
– identifikacijski podatki o upravitelju iz tretjega odstavka
110. člena tega zakona kot novem zastopniku, in sicer če
upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravitelja kot svoj
poklic v pravnoorganizacijski obliki odvetnika ali podjetnika,
podatki iz 5. točke tretjega odstavka 110. člena tega zakona, v
drugih primerih pa podatki iz 1., 2. in 4. 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 predlog upravičenega predlagatelja za začetek postopka.
(2) Po uradni dolžnosti odloči sodišče o začetku stečajnega
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 in preživninski sklad Republike 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 vsebovati:
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.
(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 takse za sklep o začetku stečajnega
postopka in predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega
postopka.
(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 odstavka in 1. točka drugega odstavka tega člena.
(4) Predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga vloži
upnik (v nadaljnjem besedilu: upnikov predlog za začetek stečajnega postopka), mora vsebovati tudi opis dejstev in okoliščin, 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.
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(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)
(1) Predlagatelj mora ob vložitvi predloga za začetek stečajnega 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 stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom, določenem
s predpisom iz 3. točke 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.
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 člena 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 začetek stečajnega postopka vložil njegov osebno odgovorni
družbenik, lahko izpodbija domnevo insolventnosti iz prvega
odstavka tega člena s pritožbo proti sklepu o začetku stečajnega 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 prejemu 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 insolventen ali da upnikova terjatev ne obstaja.
(3) Če dolžnik izjavi, da z upnikovim predlogom za začetek 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 drugače, da je dolžnik insolventen.
(4) Za izpodbijanje domneve o insolventnosti iz tretjega
odstavka tega člena se smiselno uporabljata tretji in četrti odstavek 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 nadaljnjem besedilu: zahteva za odložitev odločanja o upnikovem
predlogu za začetek stečajnega postopka).
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(2) Dolžnik mora zahtevi za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka priložiti:
1. poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja, ki vsebuje pritrdilno mnenje poslovodstva iz 4. točke tretjega odstavka 35. člena tega zakona, in
2. v primeru iz prvega odstavka 36. člena tega zakona
dokaz o objavi sklica skupščine v skladu s tretjim odstavkom
36. člena tega zakona.
(3) Če zahtevi za odložitev odločanja o upnikovem predlogu 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.

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.
(2) Če dolžnik do poteka dvomesečnega obdobja odložitve iz prvega odstavka 237. člena tega zakona ne ravna po prvem odstavku tega člena, velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen,
da je dolžnik insolventen.
(3) Če dolžnik do poteka dvomesečnega obdobja odložitve 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 odložitve iz prvega odstavka 237. člena tega zakona predloži dokaze
iz 2. točke prvega odstavka tega člena, mora sodišče v treh delovnih 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.

237. člen

(odločanje o začetku stečajnega postopka)

(odložitev odločanja o upnikovem predlogu
za začetek stečajnega postopka)
(1) Sodišče s sklepom odloži odločanje o upnikovem predlogu 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 tega člena, iz
katerih izhaja, da je poslovodstvo dolžnika:
– sprejelo poročilo o ukrepih 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:
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 vložitev 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 odstavka 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 tretjega odstavka 236. člena tega zakona: od prejema dopolnitve
zahteve,
2. v drugih primerih: od prejema zahteve za odložitev
odločanja 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.
238. člen
(opravičitev zahteve za odložitev odločanja
o upnikovem predlogu za začetek
stečajnega postopka)
(1) Dolžnik mora do poteka dvomesečnega obdobja odložitve iz prvega odstavka 237. člena tega zakona opravičiti
odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka tako, da:

239. člen
(1) Sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka zunaj naroka in ne da bi izvajalo dokaze o tem, ali je dolžnik insolventen 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 odstavka 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 odstavka 235. člena tega zakona, mora sodišče v treh delovnih
dneh po prejemu ugovora razpisati narok za začetek stečajnega postopka na dan, ki ne sme biti poznejši od enega meseca
po prejemu ugovora.
(3) Na naroku za začetek stečajnega postopka sodišče
izvede dokaze o upnikovi procesni legitimaciji za vložitev predloga in o tem, ali je dolžnik insolventen, in odloči o upnikovem
predlogu za začetek stečajnega postopka na podlagi izida
dokaznega postopka.
(4) Dolžnik, člani njegovih organov vodenja in nadzora,
njegovi družbeniki in osebe, ki so zaposlene pri dolžniku, morajo 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.
(5) Za dolžnost iz četrtega odstavka tega člena se smiselno 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 prvega odstavka tega člena izdati vsako začasno odredbo, s katero
je mogoče doseči namen zavarovanja, zlasti pa:
1. omejiti upravičenja dolžnika ali njegovega poslovodstva 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 nepremičnine ali stvarne pravice, ki so v njegovo korist vknjižene
na nepremičnini, in odrediti zaznambo te prepovedi v zemljiški
knjigi,
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4. določiti, da je soglasje sodišča predpostavka za veljavnost pravnih poslov dolžnika, ki so pravni temelj za razpolaganje 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 stečajnega 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 postopka 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
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(2) Če je sklep o začetku stečajnega postopka na podlagi
pritožbe razveljavljen, v ponovnem postopku pa je sodišče
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 pooblastila dolžnikovih zastopnikov, prokuristov in drugih pooblaščencev
za zastopanje dolžnika in pooblastila poslovodstva dolžnika za
vodenje njegovih poslov.
(2) Z začetkom stečajnega postopka upravitelj pridobi pooblastila 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 transakcijskega računa, če je izvajalec plačilnega prometa, ki vodi ta
transakcijski račun, obvestilo upravitelja o začetku stečajnega
postopka prejel, ko naloga po 64. ali 65. členu ZPlaP ni več
mogoče preklicati.
(4) Po začetku stečajnega postopka izvajalec plačilnega
prometa ne sme izvršiti nobenega plačila v breme transakcijskega 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 zakonu, 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 stečajnega postopka,
po 64. ali 65. členu ZPlaP ni več mogoče preklicati.
(6) Prepoved iz četrtega odstavka tega člena velja, dokler
izvajalec plačilnega prometa ne prejme sklepa izvršilnega sodišča ali davčnega organa o nadaljevanju postopka izvršbe iz
drugega odstavka 281. člena tega zakona.
247. člen
(prenehanje veljavnosti dolžnikovih ponudb)
Z začetkom stečajnega postopka nehajo veljati ponudbe, ki jih je dal stečajni dolžnik pred začetkom stečajnega
postopka, razen če je naslovnik sprejel ponudbo do začetka
stečajnega postopka.

244. člen

248. člen

(nastanek pravnih posledic začetka stečajnega postopka)

(odpoved najemnih in zakupnih pogodb)

(1) Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z začetkom dneva, ko je bil objavljen oklic o začetku
stečajnega postopka.

(1) Z začetkom stečajnega postopka pridobi stečajni
dolžnik pravico odpovedati najemne in zakupne pogodbe (v
nadaljnjem besedilu: odpovedna pravica), ki jih je sklenil pred
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začetkom stečajnega postopka, z enomesečnim odpovednim
rokom, ne glede na splošna pravila, določena z zakonom ali pogodbo, 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 pogodbena 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 stečajnem 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 dolžnikov 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 stečajnega 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 namembni 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 postopkov, ki jih je treba vročiti stečajnemu
dolžniku kot stranki ali drugem udeležencu postopka, vročiti
upravitelju 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 odstavku 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 pretvorijo 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 dolžnika, 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 njeno 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,
določena 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 zapadlosti.
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 nasprotna terjatev stečajnega dolžnika do tega upnika, terjatvi
z začetkom stečajnega postopka veljata za pobotani, če ni v
263. členu tega zakona drugače določeno.
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(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za nedenarne 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 pre
neha 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
četrtim 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 povezana 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 odstavka tega člena veže na pogoj, da upnik zagotovi ustrezno
zavarovanje za izpolnitev svoje obveznosti do stečajnega dolžnika, 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
(nedovoljeni pobot terjatev ob začetku
stečajnega postopka)
Pobot medsebojnih terjatev iz prvega odstavka 261. člena
tega zakona ni dovoljen:
1. če je upnik terjatev do stečajnega dolžnika pridobil s
cesijo v obdobju od začetka zadnjih šestih mesecev pred uvedbo stečajnega postopka do začetka stečajnega postopka in
2. če je ob pridobitvi te terjatve vedel ali bi moral vedeti,
da je dolžnik insolventen.
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.
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 dolžnika na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe z
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 stroškov 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 stečajnem postopku in ima pravico do plačila te terjatve po pravilih
tega zakona o plačilu stroškov stečajnega postopka.
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266. člen
(posebna pravila za vzajemno neizpolnjene
dvostranske pogodbe)
(1) Če mora druga pogodbena stranka prva izpolniti vzajemno neizpolnjeno dvostransko pogodbo, pridobi z začetkom
stečajnega postopka pravico odkloniti to izpolnitev, dokler stečajni 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 obveznosti ne izpolni, je pogodba razvezana in druga pogodbena
stranka nima pravice vztrajati pri izpolnitvi obveznosti.
(3) Za pravne posledice vzajemno neizpolnjene dvostranske 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 dolžnik pravico odstopiti od vzajemno neizpolnjene dvostranske
pogodbe.
(2) Stečajni dolžnik lahko odstopno pravico iz prvega
odstavka tega člena uresniči v treh mesecih od začetka stečajnega postopka, če za njeno uresničitev dobi soglasje sodišča.
(3) Izjava o uresničitvi odstopne pravice, dana po poteku 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 uresničitvi odstopne pravice, pravnomočen.
(6) Če sodišče zavrne zahtevo upravitelja 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.
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 izpolnili, 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, druga pogodbena stranka terjatve za
plačilo razlike ne prijavi v stečajnem postopku in ima pravico
do plačila te razlike po pravilih tega zakona o plačilu stroškov
stečajnega postopka.
(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 povrnitev škode iz petega odstavka tega člena prijaviti v stečajnem
postopku in se plača iz razdelitvene mase po pravilih tega
zakona o plačilu terjatev upnikov.
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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 dvanajst 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 pravilih 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 odstavek 350. člena tega zakona.
(4) Za postopek izvršbe ali zavarovanja za uveljavitev
zahtevkov iz drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo drugi do četrti odstavek 351. člena tega zakona.
271. člen
(izpodbojna pravna dejanja)
(1) Pravno dejanje stečajnega dolžnika, izvedeno v obdobju izpodbojnosti, je izpodbojno:
1. če je bila posledica tega dejanja:
– bodisi zmanjšanje čiste vrednosti premoženja stečajnega dolžnika tako, da zaradi tega drugi upniki lahko prejmejo
plačilo svojih terjatev v manjšem deležu, kot če dejanje ne bi
bilo opravljeno,
– bodisi, da je oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno, 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 katerega 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 drugem 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 odstavka 271. člena tega zakona izpolnjen:
1. če je bilo dejanje opravljeno zaradi izpolnitve obveznosti 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 dolžnika pridobil položaj ločitvenega upnika glede plačila terjatve, ki
je nastala, preden je bilo opravljeno to dejanje, ali
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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 dolžnikom, 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 odstavka 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 poslovnih 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 značilnosti 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)
bijati:

Ne glede na 271. člen tega zakona ni mogoče izpod

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, določenimi 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 regresa 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 dejanje, 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 odstavka 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 postopku 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
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teče na podlagi take tožbe ali druge procesne vloge (v nadaljnjem besedilu: ugovor izpodbojnosti).
(5) Če oseba, v korist katere je bilo opravljeno dejanje iz
271. člena tega zakona, s prijavo v stečajnem postopku uveljavlja 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 ugotovitev 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 dolžnika 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 stečajnem postopku.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko izpodbojni 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 izpodbojno 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.
(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 izpodbojno 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 odstavka
59. člena tega zakona.
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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, če ni v
prvem odstavku 280. člena tega zakona drugače določeno.
(2) Začetek stečajnega postopka ne vpliva na izločitveno
pravico.
280. člen
(ločitvene pravice, pridobljene z izvršbo,
ki z začetkom stečajnega postopka prenehajo)
(1) Z začetkom stečajnega postopka preneha ločitvena
pravica, ki je bila pridobljena v izvršilnem postopku, začetem na
podlagi sodne odločbe ali odločbe drugega državnega organa,
v obdobju od zadnjih dveh mesecev pred uvedbo stečajnega
postopka do začetka stečajnega postopka.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena izvršilno
sodišče na podlagi ugovora, ki ga v imenu stečajnega dolžnika
lahko vloži upravitelj tudi po pravnomočnosti sklepa o izvršbi,
izvršbo ustavi in razveljavi sklep o izvršbi ter druga dejanja,
opravljena v postopku te izvršbe.
(3) Drugi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi,
če v izvršilnem postopku do začetka stečajnega postopka še
ni bila pridobljena ločitvena pravica.
281. člen
(ločitvene pravice, pridobljene z izvršbo,
ki z začetkom stečajnega postopka ne prenehajo)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je
bila ločitvena pravica pridobljena v izvršilnem postopku in ni
prenehala po prvem odstavku 280. člena tega zakona.
(2) Izvršilno sodišče nadaljuje postopek izvršbe, ki je bil
prekinjen po prvem odstavku 132. člena tega zakona, in opravi
izvršbo na podlagi pravnomočnega sklepa iz 1. točke prvega
odstavka 304. člena.
(3) Izvršilno sodišče na podlagi ugovora, ki ga je dovoljeno vložiti tudi po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, ustavi
izvršbo in razveljavi sklep o izvršbi in druga dejanja:
1. če ločitvena pravica v stečajnem postopku ni bila pravočasno prijavljena ali
2. če je tisti, ki je prerekal terjatev, zavarovano z ločitveno
pravico, pravočasno vložil tožbo v skladu z drugim in tretjim odstavkom 307. člena tega zakona, in je njegovemu tožbenemu
zahtevku pravnomočno ugodeno.
(4) Ugovor iz tretjega odstavka tega člena lahko v imenu
stečajnega dolžnika vloži upravitelj, tudi če ni prerekal terjatve,
ali upnik, katerega tožbenemu zahtevku je bilo pravnomočno
ugodeno.
282. člen
(posebna pravila za ločitvene pravice,
ki se lahko uveljavijo zunajsodno)
(1) Če ima ločitveni upnik po splošnih pravilih, ki se uporabljajo 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 odstavka 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 nezavarovani del terjatve ločitvenega upnika, za katerega znesek
terjatve presega vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene
pravice.
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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 dolžnik, se razveljavijo z začetkom stečajnega postopka.
(2) Če so vrednostni papirji iz prvega odstavka tega člena izdani kot nematerializirani vrednostni papirji po ZNVP, jih
klirinškodepotna družba izbriše iz centralnega registra nematerializiranih 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
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na presečni
dan za izbris iz 70.a člena ZNVP, če dejanski imetnik ne
dokaže drugače.
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 zakona, 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)
Obdobje iz 1. točke 263. člena tega zakona teče od začetka zadnjih šestih mesecev pred uvedbo postopka prisilne
poravnave do začetka stečajnega postopka.
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
(posebno pravilo o prenehanju ločitvenih pravic)
Obdobje iz prvega odstavka 280. člena tega zakona
teče od začetka zadnjih dveh mesecev pred uvedbo postopka
prisilne poravnave do začetka stečajnega postopka.
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289. člen
(posebni pravili o prijavi in plačilu terjatev)
(1) Terjatve, ki so bile prijavljene v postopku prisilne poravnave, 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 stečajnem
postopku in imajo pravico do njihovega plačila po pravilih tega
zakona o plačilu stroškov stečajnega postopka.
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 gospodarska družba, če v zakonu, ki ureja pravnoorganizacijsko obliko
insolventnega dolžnika, ni drugače določeno.
(3) Upravitelj mora voditi poslovne knjige in sestavljati računovodske izkaze stečajnega dolžnika v skladu z računovodskimi rešitvami za podjetja v stečaju, ki jih določajo slovenski
računovodski standardi.
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
postopek.
(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 stečajnega 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.
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 dolžnik opravlja svoje posle ali hrani svoje stvari,
2. izročiti ključe in drugo opremo, potrebno za dostop in
varovanje teh prostorov, ter
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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 upravitelju 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
podpis 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
pomembne za vodenje stečajnega postopka ali za sestavo
računovodskih izkazov iz prvega odstavka 291. člena tega
zakona.
(6) Za dolžnost iz prvega in petega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo pravila zakona, ki ureja pravdni
postopek, o dolžnostih priče in pravnih posledicah kršitve te
dolžnosti.
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 otvoritveno poročilo in ga predložiti sodišču.
(2) Otvoritveno poročilo sestavljajo:
1. opis stečajne mase, ki mora vključevati podatke o
vrednosti 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 računovodske 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, razčlenjeno 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.
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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 stečajnega 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 pogojem, 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, drugega, 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 prednostnih terjatev iz 4., 5. in 6.
točke prvega odstavka 21. člena tega zakona in ta terjatev velja
za pravočasno prijavljeno z dnem, ko nastane.
(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 ugovorom 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 prerekanju 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 stečajnega postopka začel pravdni ali drug postopek: tudi podatek o
sodišču ali drugem pristojnem organu, pred katerim teče postopek, 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 nepopolnih 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 naslednika, mora upnik ali novi upnik o tem obvestiti upravitelja in mu
sporočiti podatke, potrebne za plačilo terjatve.
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(5) Če prijava terjatve ne vsebuje podatka iz 1. točke prvega 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 za
prijavo te zavarovane terjatve prijaviti tudi ločitveno pravico, če ni
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 pravice 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.
299. člen
(prijava izločitvenih pravic)
(1) Upniki morajo v stečajnem postopku prijaviti svoje izločitvene 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 izločitvene 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 škode, 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.
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(2) Tožbo iz prvega odstavka tega člena mora upnik vložiti
proti stečajnemu dolžniku.
(3) Če je terjatev prerekal drug upnik, mora upnik tožbo
iz prvega odstavka tega člena vložiti tudi proti upniku, ki je
terjatev prerekal.
(4) Če upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu
terjatev ne vloži tožbe v skladu 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 postopka začel pravdni postopek.
(2) Razlog za prekinitev pravdnega postopka iz prvega
odstavka tega člena zaradi nastanka pravnih posledic stečajnega 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 pravdnega postopka.
(4) Velja, da upnikov predlog za nadaljevanje prekinjenega 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 potrebno.
(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.

Oddelek 5.6: Posebna pravila o preizkusu terjatev
ter ločitvenih in izločitvenih pravic

302. člen
(ugotovitev neobstoja prerekane terjatve,
ki temelji na izvršilnem naslovu)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če terjatev temelji na izvršilnem naslovu.
(2) Če je prerekana upnikova terjatev iz prvega odstavka
tega člena, mora tisti, ki je prerekal terjatev, v enem mesecu
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 odstavka 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.

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.

303. člen
(uporaba pravil o preizkusu terjatev za preizkus
ločitvenih in izločitvenih pravic)
(1) Za preizkus ločitvenih in izločitvenih pravic se smiselno uporabljajo 61. do 63. člen, 65. do 67. člen, prvi do četrti
odstavek 69. člena in 70. do 72. člen tega zakona.
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(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 vsebuje tudi izjavo o prerekanju ločitvene pravice, s katero je
zavarovana ta terjatev.
304. člen
(pravne posledice, če sta priznani zavarovana terjatev
in ločitvena pravica)
(1) 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. če je ločitvena pravica nastala v izvršilnem postopku:
– ugotovi, da sta terjatev in ločitvena pravica, s katero je
zavarovana ta terjatev, priznani ter
– odloči, da so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka
izvršbe za plačilo priznane zavarovane terjatve po drugem
odstavku 281. člena tega zakona,
2. v drugih primerih:
– ugotovi, da sta terjatev in ločitvena pravica, s katero je
zavarovana ta terjatev, priznani ter
– naloži stečajnemu dolžniku prednostno plačilo te terjatve iz premoženja, ki je predmet ločitvene pravice.
(2) Pravnomočni sklep iz 2. točke prvega odstavka tega
člena je izvršilni naslov.
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 izvršilnem 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 ločitveno 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 stečajnega postopka začel pravdni postopek.
(2) Za nadaljevanje pravdnega postopka iz prvega odstavka 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 ločitveno pravico: ta terjatev.
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307. člen
(tožba za nedopustnost izvršbe, če je bila ločitvena
pravica pridobljena v postopku izvršbe)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je
prerekana terjatev, ki je zavarovana z ločitveno pravico iz prvega odstavka 281. člena tega zakona.
(2) Če je prerekana upnikova terjatev iz prvega odstavka
tega člena, mora tisti, ki je terjatev prerekal, v enem mesecu
po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti tožbo za ugotovitev
neobstoja prerekane terjatve in nedopustnosti izvršbe.
(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 odstavka tega člena, v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu
terjatev ne vloži tožbe v skladu z drugim in tretjim odstavkom
tega člena, terjatev in ločitvena pravica, s katero je zavarovana
ta terjatev, veljata za priznani.
(5) Če je tisti, ki je prerekal terjatev, 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 terjatev je bila prerekana, izda sklep iz 1. točke prvega odstavka 304. člena tega
zakona.
(7) 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.
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, katerega 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 2. točke prvega odstavka 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
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prvega odstavka 69. člena tega zakona ugotovi, da je izločitvena pravica priznana in glede na vrsto izločitvene pravice:
1. naloži stečajnemu dolžniku, da upniku izroči premoženje, ki je predmet izločitvene pravice, iz 1. točke prvega
odstavka 22. člena tega zakona,
2. ugotovi, da je izločitveni upnik pridobil lastninsko pravico 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 izvede 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 postopka ni ovira za vknjižbo lastninske pravice v korist izločitvenega upnika na podlagi tega sklepa.
(4) Drugi in tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljata 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 prerekana, 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 odstavka 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 na
slovu.
(2) Če je prerekana upnikova izločitvena pravica iz prvega odstavka tega člena, mora tisti, ki je prerekal izločitveno
pravico, v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev
vložiti:
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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, katerega 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 obvestilu 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 skladu z zakonom o obstoju terjatve ali o uveljavitvi ločitvene ali izločitvene 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 poravnavo, 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 uporabljajo 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 upravičen opravljati dolžnik.
(4) Če nihče od tistih, ki so prerekali terjatev iz prvega
odstavka tega člena, v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu 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 prerekanju terjatve iz prvega odstavka tega člena nima pravnega
učinka in terjatev velja za priznano, če v skladu s pravili postopka, 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 organa, ki vodi postopek, o njeni vložitvi.
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(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.
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 vložen 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 zmanjšanje stečajne mase, in
2. če se zaradi njihovega končanja ne zavleče unovčenje 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 poslovanja
stečajnega dolžnika.
(2) Sodišče o nadaljevanju poslovanja stečajnega dolžnika 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 vložen po
poteku roka iz tretjega odstavka tega člena, sodišče zavrže.
(5) Predlog iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati 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 poslovanju, kot poslovne celote in
3. če se z nadaljevanjem poslovanja ne krši načelo omejevanja 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
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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 stečajnega dolžnika in poteku prodaje premoženja stečajnega dolžnika, 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 stečajnega 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 stečajnega dolžnika, ki se uporablja pri tem poslovanju, kot poslovne
celote ni bilo prodano ali
3. če nastanejo druge okoliščine, zaradi katerih nadaljnje 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 upravitelju.
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 premoženjskih 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.
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(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 opraviti v zvezi z unovčenjem tega premoženja, in
2. roke, v katerih mora upravitelj ta dejanja opraviti.
(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
mogoče 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)

nika.

(1) Upravljanje stečajne mase je:
1. oddaja premoženja stečajnega dolžnika v najem,
2. nalaganje denarnega dobroimetja stečajnega dolž

(2) Za vsak posel upravljanja stečajne mase mora upravitelj pred sklenitvijo pogodbe ali izvedbo drugega pravnega
posla dobiti soglasje sodišča.
(3) Sodišče lahko da soglasje za nalaganje denarnega 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 nasprotju z drugim odstavkom tega člena, nima pravnega učinka.
323. člen
(oddaja premoženja stečajnega dolžnika v najem ali zakup)
(1) Po začetku stečajnega postopka je premoženje stečajnega 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 šestih
mesecev.
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 centralna banka druge države članice Evropske unije,
2. dolžniške vrednostne papirje razen podrejenih vrednostnih 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, ki ga
izvršilno sodišče nadaljuje po drugem odstavku 281. člena
tega zakona ali začne na podlagi pravnomočnega sklepa iz 2.
točke prvega odstavka 304. člena tega zakona, se uporabljajo
pravila, ki veljajo za ta izvršilni postopek.
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(3) Za prodajo premoženja, ki je predmet ločitvene pravice
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 premo
ženja).
(2) Oceno vrednosti premoženja mora izdelati pooblaščeni 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 poslovna 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 poslujočega 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 informacij, 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 smiselno 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 je javno vabilo k dajanju ponudb, s
katerim se stečajni dolžnik zaveže, da bo sklenil prodajno
pogodbo s tistim dražiteljem, ki bo na dražbi ponudil najvišjo
ceno.
(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 ponudnikov 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-
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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 nadaljnjem 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 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 ponudb zaradi prodaje na podlagi neposrednih pogajanj po četrtem 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 vrednosti premoženja, ocenjene na podlagi likvidacijske vrednosti,
če s tem soglaša upniški odbor.
(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za določitev cene pri prodajni pogodbi, ki se sklene na
podlagi neposrednih pogajanj po četrtem odstavku 329. člena
tega zakona.
333. člen
(varščina)
(1) Varščina je denarni znesek, s plačilom katerega dražitelj 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:
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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 odstotkov 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 varščino, če ni v četrtem odstavku tega člena drugače določeno.
(4) Če je znesek varščine višji od 20.000 eurov, lahko
dražitelj ali ponudnik namesto plačila varščine v roku iz drugega odstavka tega člena izroči nepreklicno bančno garancijo
v korist 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 zavarovanje svoje obveznosti plačati pogodbeno kazen za
neizpolnitev 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 zbiranja 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. izklicno ceno in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje,
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. dan, uro in mesto poteka dražbe,
6. 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 pogodbe, 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 varščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži
plačani znesek varščine.
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(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 podpisanega 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 varščine 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 pogodbo 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 stečajnega 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.
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(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za prodajo
predkupnemu upravičencu, ki v skladu s tem zakonom uveljavlja 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 mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe.
(2) Kupec lahko odkloni plačilo kupnine, dokler sklep
sodišča 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 premoženja, ki je predmet prodaje.
341. člen
(soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe)
(1) Prodajna pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, 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 pogodbe 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,
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 premoženja, ocenjene po likvidacijski vrednosti: na podlagi soglasja upniškega odbora,
2. v drugih primerih: na podlagi mnenja upniškega odbora.
(5) Prvi do četrti odstavek tega člena se ne uporabljajo,
če je ocenjena vrednost premoženja, ki je predmet prodajne
pogodbe, nižja od 10.000 eurov.
(6) Sodišče da soglasje k pogodbi:
1. če je bila prodaja opravljena v skladu s pravnomočnim
sklepom o prodaji,
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2. če je vsebina prodajne pogodbe v skladu s 337. do
343. členom tega zakona in
3. v primeru iz 1. točke četrtega 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, sodišče 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 uporabljata tudi za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev,
izdanih v skladu z ZNVP, v dobro kupca.
(5) Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi ali v postopku
javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni upravičenec ali tretja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku
uveljavljati:
1. zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe,
2. zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi
pogoji z njim,
3. zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska 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 pravic na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe, tudi vse
pravice, ki so povezane s pravnim položajem stečajnega dolžnika pri opravljanju podjema, kot so:
– koncesije za opravljanje storitev ali uporabo ali izkoriščanje 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 organov, potrebnih za opravljanje dejavnosti, ki je vključena v
podjem, ali drugih soglasij ali dovoljenj, povezanih z opravljanjem podjema, razen če zakon za posamezno vrsto soglasja ali
dovoljenja določa, da to z začetkom stečajnega postopka nad
imetnikom soglasja ali dovoljenja preneha,
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– pravice do najema ali zakupa premoženja, ki se uporablja 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 drugega odstavka tega člena kot univerzalni pravni naslednik
stečajnega dolžnika, in
2. če med premoženje spadajo nepremičnine: tudi odločitev 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, sklepu
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 zakona 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 premoženja, ki je predmet ločitvene pravice iz prvega odstavka
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 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 odstavek 88. člena tega zakona.
(4) Če ločitveni upnik v osmih dneh 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 osmih dneh po prejemu zahteve
za soglasje sodišču ne sporoči, da zavrača to soglasje, velja,
da je procesna predpostavka za odločitev sodišča v zvezi s
soglasjem ločitvenega upnika iz tretjega odstavka tega člena
izpolnjena.
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(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, zavarovanih 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 ali izdelkov in rabljene opreme
ali strojev, če je skupna vrednost teh zalog, opreme ali strojev
manjša od 10.000 eurov.
(2) Za prodajo premoženja iz prvega odstavka tega člena
se ne uporabljajo:
1. drugi odstavek 327. člena tega zakona in lahko vrednost 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 odstavka 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 prodajo 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 dražbe obvestiti o dražbi,
– predkupnega upravičenca opozoriti na pogoje za uveljavitev predkupne pravice in da bo predkupna pravica prenehala, 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 premoženje
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 upravičenec
ponovno uveljaviti predkupno pravico za višjo ceno v vsakem
od teh izrednih korakih dražbe, in
– se dražba konča, ko bodisi dražitelj odstopi od nadaljnje dražbe bodisi predkupni upravičenec za ceno, ki jo ponudi
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dražitelj v zadnjem izrednem koraku dražbe, ne uveljavi predkupne 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 pravico 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 odložnim 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 pravico 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 zavezancem
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.
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 zakona 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 zahtevkov do osebno odgovornega družbenika na podlagi njegove
odgovornosti za obveznosti te pravne osebe.
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(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 odstavka tega člena, lahko upravitelj za račun stečajne mase
vstopi v pravdo, ki teče na podlagi te tožbe, proti osebno odgovornemu 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 postopke izvršbe ali zavarovanja proti osebno odgovornim družbenikom 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, četrtem 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 oddelkom 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)
Stroški stečajnega postopka so obveznosti stečajnega
dolžnika, ki nastanejo po začetku stečajnega postopka, razen
tistih obveznosti, za katere zakon določa, da se plačajo iz razdelitvene mase po pravilih o plačilu terjatev upnikov.
355. člen
(vrste stroškov stečajnega postopka)
(1) Stroški stečajnega postopka so tekoči stroški in občasni stroški stečajnega postopka.
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(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 oddelka 5.6 tega zakona,
7. stroški računovodskih, administrativnih in drugih storitev za potrebe stečajnega postopka,
8. obveznosti iz naslova davkov in prispevkov, ki nastanejo med potekom stečajnega postopka in
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 zakona,
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 nepremičnin v zvezi s prodajo premoženja in
8. drugi stroški stečajnega postopka razen tekočih stroškov iz drugega odstavka tega člena.
356. člen
(predračun stroškov stečajnega postopka)
(1) Sodišče določi predračun stroškov stečajnega postopka
na predlog upravitelja iz 3. točke drugega odstavka 294. člena
tega zakona in na podlagi mnenja upniškega odbora.
(2) Predračun stroškov stečajnega postopka mora vsebovati:
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 odstavka 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 posamezne 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.
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357. člen

(sklep o soglasju k plačilu stroškov stečajnega postopka)
(1) Upravitelj sme opraviti plačilo ali izpolniti drugo obveznost, 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 skladu 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 pravočasno prijavljene, razen:
1. prerekanih terjatev, ki so do izdelave načrta razdelitve
prenehale po četrtem odstavku 300. člena ali sedmem odstavku 301. člena tega zakona,
2. terjatev, povezanih z razveznim pogojem, ki se je uresničil 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 plačilo 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 deležu, 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 razdelitvene 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 splošna 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 polovice 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 zadošča za plačilo desetih odstotkov zneska navadnih terjatev, ki jih
je treba upoštevati pri razdelitvi.
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(3) Poznejše razdelitve je treba opraviti, ko splošna razdelitvena masa zadošča za plačilo dodatnih deset odstotkov
zneska prednostnih ali navadnih terjatev, ki jih je treba upoštevati 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
odstavka 359. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: rezervirana 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 razdelitvene 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 pravnomočna 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 terjatve, 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 terjatev 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 pravnomočna 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 postopek 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,
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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 preizkušenih terjatev,
– 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
rezervirajo 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 posodobljen 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 razdelitvi 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 upravitelju 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 končni načrt prve razdelitve, ki je sestavni del izreka sklepa.
(3) Sodišče mora:
1. pri prvi prednostni razdelitvi v osmih dneh, pri prvi splošni 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:
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1. odločitev o ugovorih iz 364. člena tega zakona in
2. končni načrt prve razdelitve v delu, v katerem je predmet 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 zakona: v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o prvi razdelitvi,
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
prednostni in splošni razdelitvi 15 dni od objave po četrtem
odstavku 363. člena tega zakona.
(3) Z ugovorom proti načrtu poznejše razdelitve ni dovoljeno 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
posebne razdelitvene mase, če ni v drugem ali tretjem odstavku tega člena drugače določeno.
(2) Pododdelek 5.9.4 se ne uporablja za razdelitev
posebne razdelitvene mase za plačilo stroškov izvršilnega
postopka in zavarovane terjatve upnika, ki se opravi v izvršilnem postopku, ki ga izvršilno sodišče nadaljuje po drugem
odstavku 281. člena tega zakona ali začne na podlagi pravnomočnega sklepa iz 2. točke prvega odstavka 304. člena
tega zakona.
(3) Pododdelek 5.9.4 se ne uporablja za razdelitev posebne 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 oddelek 5.9.3 tega zakona.
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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 premoženju, 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
uresničil 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 2. točke prvega
odstavka 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 rezervirajo 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 premoženja,
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 2. točke prvega odstavka
304. člena tega zakona,
– v drugih primerih, ko postane pravnomočna sodba, s katero je sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek iz drugega odstavka
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 terjatve,
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 celotno
plačilo terjatve upnika, se za plačilo nezavarovanega dela te
terjatve uporablja pododdelek 5.9.3 tega zakona.
(8) Upravitelj mora predložiti sodišču načrt prve razdelitve
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:
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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 posebne
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 razdelitvi posebne razdelitvene mase,
6. za vsako terjatev, ki se upošteva pri prvi razdelitvi posebne razdelitvene mase:
– zaporedno številko terjatve na končnem seznamu preizkušenih terjatev,
– znesek terjatve, ki se upošteva pri prvi razdelitvi,
– vrstni red plačila terjatve,
– podatek, ali se terjatev ob prvi razdelitvi plača po drugem 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.
(11) Upravitelj mora upnikom plačati zneske terjatve, ki se
plačajo iz posebne razdelitvene:
1. pri terjatvah iz drugega odstavka tega člena: v 8 dneh
po pravnomočnosti sklepa o prvi razdelitvi posebne razdelitvene mase,
2. pri terjatvah iz tretjega odstavka tega člena: v 8 dneh
po izpolnitvi pogoja iz četrtega odstavka tega člena, vendar
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 obvestila upravitelja iz drugega odstavka tega člena izdati sklep, da
se premoženje iz posebne razdelitvene mase prenese v splošno razdelitveno maso (v nadaljnjem besedilu: sklep o prenosu
iz posebne v splošno razdelitveno maso).
(4) Izrek sklepa o prenosu iz posebne v splošno razdelitveno 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.
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(5) Sklep o prenosu iz posebne v splošno razdelitveno
maso se vroči upniku, ki je v stečajnem postopku prijavil ločitveno 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 sklepom o končni razdelitvi.
(8) Za plačilo terjatve, zavarovane z ločitveno pravico 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 nezavarovanih terjatev, se del razdelitvene mase, ki ni potreben za
plačilo nezavarovanih terjatev, z načrtom končne razdelitve
razdeli družbenikom stečajnega dolžnika v sorazmerju z njihovimi 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 terjatve 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 vpisana 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. Odločitev 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 depozita 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 pravnomočnosti sklepa o končanju stečajnega postopka ne vloži
zahteve iz devetega odstavka tega člena, sodišče izda sklep,
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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 besedilu: 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 zadruge 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. v primeru iz drugega odstavka 373. člena tega zakona:
družbenikom v sorazmerju z njihovimi deleži,
2. v drugih primerih: upnikom v sorazmerju z njihovimi
deleži iz tretjega odstavka 359. člena tega zakona, če ti pristanejo, da prevzamejo to premoženje.
(2) Če upniki ali družbeniki ne pristanejo na prevzem
premoženja iz prvega odstavka tega člena, se to premoženje
prenese na Republiko Slovenijo.
(3) Republika Slovenija v zvezi s prevzemom premoženja
iz drugega odstavka tega člena ne odgovarja za obveznosti
stečajnega dolžnika.
(4) O razdelitvi premoženja upnikom ali družbenikom po
prvem odstavku ali o njegovem prenosu na Republiko Slovenijo
po drugem odstavku tega člena odloči sodišče s sklepom o
končni razdelitvi.
(5) Če pri končni razdelitvi ostane denarno dobroimetje
v tako majhnem znesku, da bi z njegovo razdelitvijo upnikom
nastali nesorazmerni stroški, se to prenese na Republiko Slovenijo. Za prenos iz prejšnjega stavka se smiselno uporabljata
tretji in četrti odstavek tega člena.
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 odstavka 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.
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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 postopka.
378. člen
(končanje stečajnega postopka brez razdelitve upnikom)
(1) Če je stečajna masa neznatne vrednosti ali ne zadošča 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 premoženje uporabi za kritje stroškov stečajnega postopka, morebitno
drugo premoženje pa se s sklepom o končanju stečajnega
postopka brez razdelitve upnikom prenese na Republiko Slovenijo.
(3) Republika Slovenija v zvezi s prevzemom premoženja
iz drugega odstavka tega člena ne odgovarja za obveznosti
stečajnega dolžnika.
(4) Za sklep o končanju stečajnega postopka brez razdelitve upnikom se smiselno uporabljata 376. in 377. člen tega
zakona.
(5) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za pozneje
najdeno premoženje iz 380. člena tega zakona.
(6) 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 razdelitve 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, preden 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 premoženje, ki ni bilo upoštevano, ali
3. je verjetno, da bi bilo z izpodbijanjem dolžnikovih pravnih dejanj mogoče povečati premoženje, ki spada v stečajno
maso.
(5) Če upnik z ugovorom uveljavlja razlog iz 2. ali 3. točke 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 dolžnika na premoženju iz 2. točke ali izpodbojnega in vračilnega
zahtevka iz 3. točke četrtega odstavka tega člena.
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(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 predujma 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 dolžniku, 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: stečajni postopek nad pozneje najdenim premoženjem).
(2) V stečajnem postopku nad pozneje najdenim premoženjem 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 postopku opravljen prijava in preizkus terjatev upnikov, je treba ta
dejanja opraviti v stečajnem postopku nad pozneje najdenim
premoženjem.
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 prejema plačo ali druge stalne prejemke ali če je njegovo premoženje 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:
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1. drugi in tretji odstavek 223. člena, drugi odstavek
227. člena in 2. točka 231. člena,
2. 259., 260. in 262. člen,
3. 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,
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,
– 290. in 291. člen in
– 316. do 319. člen tega zakona.
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 premoženje, ki se izkazuje v njegovih poslovnih knjigah,
2. podatke o dolžnikovih transakcijskih računih, ki morajo
za vsak transakcijski račun vključevati podatke o njegovi številki in izvajalcu plačilnega prometa, ki ga vodi,
3. podatke o skupnem mesečnem znesku plače, pokojnine 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. v drugih primerih: priložiti svoji izjavi o razlogih za začetek postopka ali dati na naroku za začetek postopka osebnega
stečaja.
(4) Podpis dolžnika na poročilu o stanju njegovega premoženja 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 podatkov 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 obveznost 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 osebnih podatkov morajo upravitelju na njegovo zahtevo posredovati vse podatke, vključene v zbirkah osebnih podatkov, ki jih
upravljajo, pomembne za ugotovitev pravnega položaja in premoženja 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:
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1. številke denarnih računov ter stanje in promet na teh
računih,
2. številke računov vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov ter stanje in promet na teh računih,
3. stanje denarnih in drugih depozitov pri banki, borznoposredniški 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 zavaro
vanju.
(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 izpodbojnih 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 uveljavitev 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 pravicam.
(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.
(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 ta status ne more biti več podlaga za nastanek
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obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev 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 postopka osebnega stečaja odpreti poseben denarni račun (v
nadaljnjem besedilu: fiduciarni denarni račun upravitelja), prek
katerega sme:
1. sprejemati samo vplačila na podlagi unovčenja stečajne 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 podlagi 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 uporabljata tudi za fiduciarni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega se prenesejo nematerializirani vrednostni 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 spadajo 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 podlagi 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, odškodnine iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, iz
naslova začasne brezposelnosti ter plačila za delo obsojencev
v kazenskih zavodih spadajo v stečajno maso razen zneska,
ki je enak:
1. če stečajni dolžnik preživlja druge osebe: višini dohodka, določenega za dolžnika in njegove družinske člane oziroma
osebe, ki jih mora preživljati po zakonu, po merilih, ki jih določa
zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne socialne
pomoči,
2. v drugih primerih: višini minimalne plače, zmanjšane za
plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost.
(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.
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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 odstavka 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 postopka 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, svojih polnoletnih otrok ali
posvojencev, staršev ali posvojiteljev, bratov ali sester, ter
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.
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 odstavka 59. člena tega zakona, se smiselno uporablja 71. člen
tega zakona.
(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 razdelitve 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, nadomestilo 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 prejemkov):
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.
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(4) Pravnomočni sklep iz tretjega odstavka tega člena je
izvršilni naslov proti izplačevalcu stalnih prejemkov.
(5) Upravitelj mora nadzorovati, ali izplačevalec prejemkov 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 zakona 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 dobroimetje 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, prenesti v dobro fiduciarnega denarnega računa upravitelja.
(2) Za zaseg denarnega dobroimetja se smiselno uporabljajo 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 stanovanje 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 stanovanjsko hišo in jo izroči upravitelju.
(3) Pravnomočni sklep iz drugega odstavka tega člena je
izvršilni naslov za izpraznitev in izročitev stanovanja ali stanovanjske 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 pravnomočnega 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 terjatev, 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 stečaja 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.
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(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
stečaja 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 postopku osebnega stečaja, če dolžnik vloži predlog za odpust
obveznosti iz 398. člena tega zakona.
(2) Postopek za odpust obveznosti se izvede znotraj postopka osebnega stečaja.
398. člen
(predlog za odpust obveznosti)
(1) Stečajni dolžnik lahko do izdaje sklepa o končanju postopka osebnega stečaja vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, v
delu, v katerem v tem postopku ne bodo plačane (v nadaljnjem
besedilu: predlog za odpust obveznosti).
(2) Stečajni dolžnik mora predlogu za odpust obveznosti priložiti izjavo, da ni ovir za odpust njegovih obveznosti
iz 399. člena tega zakona, na kateri mora biti njegov podpis
notarsko overjen.
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 pobiranje
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 uvedbo
postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je
razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno
plačilo.
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
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stečajnega dolžnika, njegovih družinskih razmer, njegovega
zdravstvenega in drugih osebnih stanj ter razlogov za njegovo
insolventnost.
(5) Preizkusno obdobje ne sme biti krajše od dveh let od
uvedbe postopka osebnega stečaja in tudi ne od enega leta po
vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let
od uvedbe postopka osebnega stečaja.
(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 obveznosti in o določitvi preizkusnega obdobja ter
4. poziv upnikom, naj v šestih mesecih po objavi oklica
vložijo ugovor proti odpustu obveznosti, če menijo, da obstajajo
ovire za odpust obveznosti iz 399. člena tega zakona.
401. člen
(dodatne obveznosti stečajnega dolžnika
med preizkusnim obdobjem)
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.
402. člen
(dodatne naloge in pristojnosti upravitelja
med preizkusnim obdobjem)
(1) Upravitelj mora na podlagi podatkov, ki so mu dostopni, preveriti, ali obstaja ovira za odpust obveznosti iz 2. ali 4.
točke 399. člena tega zakona.
(2) Upravitelj opravlja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti 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 pogojev 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 preizkusno 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 odstavka ali iz drugega odstavka 403. člena tega zakona: v
šestih mesecih po objavi oklica o začetku postopka za odpust
obveznosti,
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2. če se z njim uveljavlja razlog iz 2. točke prvega odstavka
403. člena tega zakona: do poteka preizkusnega obdobja.
405. člen
(postopek ugovora proti odpustu obveznosti)
(1) Če je ugovor proti odpustu obveznosti vložen po poteku roka iz 404. člena tega zakona, ga sodišče zavrže.
(2) Če je ugovor proti odpustu obveznosti vložen pravočasno, 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,
3. objaviti oklic o naroku in vabilo za narok vročiti tudi
vlagatelju ugovora.
(3) Na naroku za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti sodišče izvede dokaze o razlogu, ki se uveljavlja z
ugovorom, in odloči o ugovoru na podlagi izida dokazovanja.
(4) Sodišče mora izdati sklep, s katerim odloči o ugovoru
proti odpustu obveznosti, v 15 dneh po koncu naroka za obravnavo 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 ugovorom, 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 zavrnitvi 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 navadne in podrejene terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev
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prijavil v postopku osebnega stečaja, če ni v drugem odstavku
tega člena drugače določeno.
(2) Odpust obveznosti ne učinkuje za prednostne terjatve iz prvega odstavka 390. člena tega zakona in tudi ne
za prednostne terjatve iz prvega odstavka 21. člena tega
zakona.
409. člen
(pravni učinki odpusta obveznosti)
(1) S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha 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 spada v stečajno maso, in razdelitev upnikom, če ni v drugem
odstavku tega člena drugače določeno, in
2. za uveljavitev zahtevkov na podlagi izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika.
(2) Premoženje iz prvega odstavka 389. člena tega
zakona, ki ga dolžnik pridobi po pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti, ne spada več v stečajno maso v postopku
osebnega 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
katerem 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 razveljavi 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 dosegel 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
pristojno sodišče, ki je izdalo sklep o odpustu obveznosti.
(2) Če sodišče razveljavi odpust obveznosti, s pravnomočnostjo 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 ministrstvo, pristojno za pravosodje.
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(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.
(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 2. točke drugega odstavka tega
člena: od izdaje sklepa o odpustu obveznosti,
2. glede podatkov iz 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,
3. glede podatkov iz 3. točke drugega odstavka tega
člena: od izdaje sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti.
(4) Minister, pristojen za pravosodje, predpiše podrobnejša pravila o:
1. vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti in
2. vsebini ter načinu pošiljanja obvestil iz tretjega odstavka tega člena.
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 prebivališče v Republiki Sloveniji ali
2. če zapustnik ob smrti ni imel niti stalnega niti začasnega 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
zapustnika 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 drugega 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,
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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 odstavka 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 besedilu: 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 uveljavitev terjatve v postopku stečaja zapuščine, če je njegova
terjatev priznana.
(2) Če je bila zapuščina prenesena na Republiko Slovenijo po drugem odstavku 130. člena ZD, je Republika Slovenija stranka glavnega postopka stečaja zapuščine in se zanjo
smiselno uporabljajo pravila, ki se uporabljajo za zapustnikove
dediče.
418. člen
(posebna pravila o stečajni masi)
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1. sodišče ali drug državni ali nadzorni organ, ki je v skladu 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) 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 premoženja po 143. členu ZD.
(2) Upravitelj je upravičen za račun stečajne mase:
1. proti dedičem uveljaviti terjatve iz 1. točke prvega odstavka tega člena in
2. od dedičev ali skrbnika uveljaviti izročitev premoženja
iz 2. točke prvega odstavka tega člena.

(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.

6. poglavje: POSTOPEK PRISILNE LIKVIDACIJE

Oddelek 7.1: Splošne določbe

419. člen
(uporaba 6. poglavja)
6. poglavje tega zakona se uporablja za postopek likvidacije 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 upravičena predlagati začetek postopka prisilne likvidacije.
(2) Če zakon ne določa, kdo lahko predlaga začetek postopka prisilne likvidacije, lahko predlog za začetek postopka
prisilne likvidacije vloži:

7. poglavje: IZBRIS IZ SODNEGA REGISTRA BREZ
LIKVIDACIJE

424. člen
(uporaba 7. poglavja)
(1) Če ni v drugem odstavku tega člena drugače določeno, 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
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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) Sodni referent 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.
(2) Sodnik posameznik v postopku izbrisa iz sodnega
registra odloča o:
1. izdaji sklepa o začetku postopka izbrisa v drugih primerih
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 izpolnila vse svoje obveznosti ali
2. če obstajajo drugi pogoji, ki jih zakon določa kot razlog
za izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije.
(2) Velja, da obstaja razlog za izbris pravne osebe iz
sodnega registra iz 1. točke prvega odstavka tega člena, če
pravna oseba ne dokaže drugače:
1. pri gospodarski družbi, 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 letnega poročila za namene iz prvega odstavka
59. člena ZGD-1,
2. pri vsaki pravni osebi, 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 organizirana 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 drugega odstavka 58. člena ZGD-1 ali podatkov iz letnega poročila
za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1 obvestiti o gospodarskih družbah, pri katerih obstajajo okoliščine iz 1. točke
drugega odstavka 427. člena tega zakona.
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(2) Če sodišče, državni organ ali oseba z javnimi pooblastili 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.
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 udeležencem 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 dolžnosti na podlagi obvestila iz 428. člena tega zakona ali na predlog 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 pravne 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 družbenik niti upnik pravne osebe.
434. člen
(sklep o začetku postopka izbrisa)
(1) Registrsko sodišče izda sklep, s katerim začne postopek 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.
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(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 odloči 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 insolventnosti ali prisilne likvidacije ali
3. če je bil vložen predlog za začetek postopka zaradi
insolventnosti ali prisilne likvidacije nad pravno osebo.
(2) Če je bil postopek izbrisa začet na podlagi domneve
izbrisnega razloga iz 1. točke drugega odstavka 427. člena
tega zakona in je gospodarska družba vložila ugovor proti
sklepu o začetku postopka izbrisa, s katerim uveljavlja razlog
iz 1. točke prvega odstavka tega člena, je ugovor dovoljen
samo, če gospodarska družba do poteka roka za ugovor izpolni
zamujene obveznosti predložitve letnega poročila iz prvega ali
drugega odstavka 58. člena ZGD-1.
(3) 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. točke prvega odstavka tega člena, je ugovor dovoljen
samo, če:
1. pravna oseba hkrati z ugovorom vloži predlog za vpis
spremembe poslovnega naslova v sodni register in
2. 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.
(4) 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.
(5) 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.
(6) Vlagatelj ugovora mora ugovoru proti sklepu o začetku
postopka izbrisa priložiti morebitne listinske dokaze o dejstvih
iz petega odstavka tega člena.
(7) 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 šestega odstavka tega člena,
se zanj ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč registrsko 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.
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437. člen
(odločanje o ugovoru proti sklepu o začetku
postopka izbrisa)
(1) Registrsko sodišče zavrže ugovor proti sklepu o
začetku postopka izbrisa:
1. če je vložen po poteku roka iz 436. člena tega za
kona,
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 postopka zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije.
438. člen
(sklep o ustavitvi postopka izbrisa)
(1) Registrsko sodišče izda sklep, s katerim ustavi postopek 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
prvega 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 predlagatelj postopka vloži pritožbo v osmih dneh po vročitvi
sklepa.
(3) Na podlagi pravnomočnega sklepa o ustavitvi postopka 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
prvega odstavka 435. člena tega zakona: če je predlog za
začetek 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
udeleženec 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.
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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 obveznosti 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 postopku« 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 prenehanja pravne osebe preneha delovno razmerje.
(5) Delavci, ki jim preneha pravno razmerje po četrtem
odstavku tega člena, imajo enake pravice kot delavci, ki jim
preneha delovno razmerje zaradi začetka stečajnega postopka
nad pravno osebo, vključno s pravicami po zakonu, ki ureja
Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije.
(6) Če je pravna oseba ob njenem prenehanju po
441. členu tega zakona imela neplačane obveznosti, aktivni
družbeniki pravne osebe upnikom solidarno odgovarjajo za
izpolnitev teh obveznosti.
(7) Aktivni družbenik po šestem odstavku tega člena je
oseba:
1. ki je imela ob prenehanju izbrisane pravne osebe položaj njenega družbenika in
2. ki je imela v izbrisani pravni osebi pred njenim prenehanjem možnost vplivati na njeno upravljanje in poslovanje tako,
da bi lahko dosegla, da izbrisana pravna oseba pravočasno
izvede ustrezne ukrepe finančnega prestrukturiranja, potrebne
za zagotovitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti,
ali da v rokih, določenih z zakonom, predlaga začetek stečajnega postopka, na podlagi:
– uresničevanja upravljavskih pravic iz njenega deleža
v pravni osebi ali drugih pravic v razmerju do pravne osebe v
skladu z zakonom ali pravili izbrisane pravne osebe ali
– kateregakoli drugega pravnega ali dejanskega razmerja
z izbrisano pravno osebo ali članom njenega poslovodstva ali
organa nadzora.
(8) Velja, če družbenik ne dokaže drugače, da je predpostavka iz 2. točke sedmega odstavka tega člena izpolnjena, če
je bil družbenik sam ali skupaj z osebami, ki so z njim ožje povezane, imetnik glasovalnih pravic, ki so predstavljale najmanj
25 odstotkov vseh glasovalnih pravic.
(9) Šesti do osmi odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za terjatve delavcev za plačilo odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja po četrtem odstavku tega člena.
(10) Zahtevki iz prvega in šestega odstavka tega člena
zastarajo v enem letu po objavi izbrisa pravne osebe iz sodnega registra.
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.
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(3) Predlog za začetek stečajnega postopka nad premoženjem 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 nadzora ali
– imela položaj družbenika.
(4) Predlog za začetek stečajnega postopka nad premoženjem izbrisane pravne osebe mora vsebovati opis premoženja 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 izbrisane pravne osebe, se za uveljavitev zahtevkov iz 1. točke
prvega odstavka in iz šestega odstavka 442. člena tega zakona 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 družbenika),
2. mora svojo regresno terjatev prijaviti v stečajnem postopku 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 terjatev 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 vključevati:
1. podatke o sodišču ali drugem organu, ki vodi postopek,
ter o opravilni številki zadeve,
2. znesek terjatve ali vsebino in vrednost druge premoženjske 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 obvestila 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
premoženjem 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 odstavka tega člena.
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(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.
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.
(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 dolžnika 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 postopek zaradi insolventnosti, ki ga vodi sodišče tuje države, v kateri 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 interesov 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 poslovalnico.
(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 insolventnosti.
(9) Tuja odločba zaradi insolventnosti je odločba tujega
sodišča, s katero to odloči o začetku postopka zaradi insolventnosti 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.
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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 uresničevanja 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 zaprosi tuje sodišče ali tuji upravitelj v zvezi s tujim postopkom
zaradi insolventnosti,
2. za pravno pomoč, za katero v tuji državi zaprosi sodišče ali upravitelj v zvezi z domačim postopkom zaradi insolventnosti,
3. če se nad istim dolžnikom hkrati vodita domači in tuji
postopek zaradi insolventnosti in
4. če imajo tuji upniki interes, da predlagajo začetek domačega 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 zakona, 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 insolventnosti 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 insolventnosti 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 sodnik 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 spodbujanju njihove enotne uporabe in spoštovanje dobre vere.
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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
dolžnika 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
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 predlagati 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 obvestilo o začetku stečajnega postopka.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati 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 dolžnika pri sestavi računovodskih izkazov do začetka
stečajnega postopka po prvem odstavku 291. člena tega
zakona in
2. katerega naslov je mogoče ugotoviti na podlagi dokumentacije iz 1. točke tega odstavka.
(4) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena lahko upravitelj pošlje z navadno poštno pošiljko ali po elektronski pošti.
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Oddelek 8.3: Priznanje tujega postopka zaradi
insolventnosti in začasni ukrepi
459. člen
(uporaba pravil o postopku)
Za priznanje tujega postopka zaradi insolventnosti se
uporabljajo 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 postopka 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 osmega 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 insolventnosti 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
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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 insolventnosti 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 sodišče nemudoma obvestiti o:
1. vsaki pomembni spremembi položaja tujega postopka
zaradi insolventnosti ali položaja tujega upravitelja, imenovanega 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 začasno do odločitve o zahtevi za priznanje uredi posledice tuje
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 insolventnega 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 odstavka 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-
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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 dejanja, 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 Republiki Sloveniji.
(2) S sklepom iz prvega odstavka tega člena lahko sodišče:
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 insolventnega 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 pravne 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 insolventnosti.
(5) Četrti odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi
za sklep, s katerim sodišče spremeni ali odpravi pravne posledice 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 interesi 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.
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(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 spremeni 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 odstavku 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 pomožnem postopku zaradi insolventnosti.
470. člen
(intervencija tujega upravitelja v postopkih,
katerih stranka je insolventni dolžnik)
S priznanjem tujega postopka zaradi insolventnosti pridobi tuji upravitelj procesno legitimacijo, da nastopi kot intervenient 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 sodelovati s tujimi sodišči in tujimi upravitelji neposredno ali po
domačem upravitelju.
(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
upravitelja.
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 odstavku 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 sodelovanja 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,
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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 insolventnemu 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 neposredno 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.
Oddelek 8.5: Vzporedni postopki zaradi insolventnosti
474. člen
(začetek domačega pomožnega postopka
zaradi insolventnosti)
(1) Če je bil priznan tuji glavni postopek zaradi insolventnosti, je dovoljeno proti istemu dolžniku v Republiki Sloveniji
začeti domači postopek zaradi insolventnosti samo kot pomožni postopek.
(2) Pravne posledice domačega pomožnega postopka zaradi insolventnosti iz prvega odstavka tega člena so omejene:
1. na premoženje insolventnega dolžnika v Republiki Sloveniji in
2. v obsegu, potrebnem za uresničitev sodelovanja po
pravilih, določenih v oddelku 8.4 tega zakona, na drugo premoženje 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 postopka 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 prvega 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 odstavka in 1. točki četrtega odstavka tega člena smiselno uporablja
tretji odstavek 467. člena tega zakona.
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476. člen

481. člen

(usklajevanje več vzporednih tujih postopkov zaradi
insolventnosti)

(pravo, ki se uporabi za pravice, ki se vpišejo v register)

(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 pomožnega 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 preveriti 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 preveriti 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.

(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 centralnega 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
vodenje računov v tem poddepoju.
482. člen
(pravo, ki se uporabi za plačilne sisteme
in finančne trge)

477. člen

(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.

(domneva insolventnosti pri priznanju tujega
glavnega postopka zaradi insolventnosti)

483. člen

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 insolventen, 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 insolventnosti, 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
pogodbe, katerih predmet je uporaba ali pridobitev nepremičnine, se uporabi pravo države, na območju katere je ta
nepremičnina.

(pravo, ki se uporabi za večstranske pobote
in pogodbe o ponovnem odkupu)
(1) Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti
za medsebojne pravice in obveznosti strank v večstranskih
pobotih 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 zakona 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
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2. zavarovalnicami, če ni v zakonu, ki ureja zavarovalništvo, ali predpisu druge države članice, s katerim se ureja
postopek 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 bančništvo 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 uporabljajo tudi, če je bil začet glavni postopek zaradi insolventnosti
države članice, ki neposredno pravno učinkuje v Republiki Sloveniji 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 članice, 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
postopka zaradi insolventnosti in so podlaga za odplačno odtujitev 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 pristojnosti 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 centralnega 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,
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– v roku iz prvega odstavka 65. člena tega zakona sodišču 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 sodišču 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 sodišču 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 sodišču in insolventnemu dolžniku ne predloži poročila o vpisu in
vplačilu novih delnic, sestavljenega v skladu z drugim odstavkom 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:
– 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 sodišču ne predloži otvoritvenega poročila, sestavljenega v skladu
z drugim odstavkom 294. člena tega zakona,
– sklepa pogodbe ali opravlja druge pravne posle ali dejanja 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
sodišču ne predloži načrta prve ali poznejše razdelitve in posodobljenega 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 zneskov na podlagi končnega načrta prve ali poznejše razdelitve,
– v roku iz prvega odstavka 375. člena tega zakona sodišču ne predloži končnega poročila, sestavljenega v skladu z
drugim odstavkom 375. člena tega zakona,
4. v postopku prisilne likvidacije, če v roku iz prvega odstavka 423. člena tega zakona ne vloži predloga za začetek
stečajnega postopka.
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:
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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, sestavljenega 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 podjetnik, 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
dolžnik, ki je fizična oseba, družbenik stečajnega dolžnika, ki
je fizična 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)
Prekrškovni organ, ki odloča o prekrških in izreka globe
po tem zakonu, je ministrstvo, pristojno za pravosodje.
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)
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1. če dolžnik do 1. oktobra 2008 še ni vložil popolnega
načrta finančne reorganizacije: 143. do 148. člen,
2. za spremembo načrta finančne reorganizacije, vloženega 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 finančne 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 upravitelj:
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 načrta 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.

(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.

(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,
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.

494. člen

(pravne posledice izbrisa gospodarskih družb
iz sodnega registra)

(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:

495. člen
(stečajni postopki, ki že potekajo)

496. člen

V postopkih izbrisa gospodarske družbe iz sodnega registra brez likvidacije, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega
zakona, se glede na obdobje, v katerem je bila ta izbrisana iz
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sodnega registra brez likvidacije, za pravne posledice njenega
prenehanja zaradi izbrisa uporabljajo:
1. če je bila izbrisana pred 7. aprilom 2007: določbe Zakona 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),
2. če je bila izbrisana od 7. aprila 2007 do uveljavitve
tega zakona:
– določbe Zakona 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), razen četrtega
in petega odstavka 27. člena in
– smiselno šesti do osmi odstavek 442. člena tega zakona,
3. če je bila izbrisana po uveljavitvi tega zakona: oddelek
7.4 tega zakona.
Oddelek 10.2: Druge prehodne in končne določbe
497. člen
(upravitelji)
(1) Dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ki v skladu z
ZPPSL veljajo 30. septembra 2008, s 1. oktobrom 2008 začnejo 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. septembra 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 preneha dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja in ga ministrstvo, 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 drugega odstavka 110. člena tega zakona za vse postopke zaradi
insolventnosti ali prisilne likvidacije, ki jih vodijo.
(5) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, mora do 1. oktobra 2008 objaviti seznam upraviteljev po četrtem odstavku
110. člena tega zakona.
(6) Upravitelj, ki 1. oktobra 2008 opravlja funkcijo upravitelja 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 do
voljenje 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 pravosodje, 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 komisija iz 107. člena tega zakona.
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498. člen
(izdaja predpisov)
Vlada Republike Slovenije ter ministra, pristojna za pravosodje 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 upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem (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 porabnikov (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.
(3) Predpisi iz 6. do 9. točke prvega odstavka tega člena se
tudi po 1. oktobru 2008 uporabljajo za odmero nagrade upravitelju v postopkih iz drugega odstavka 493. člena tega zakona.
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 uporabljati 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.
Št. 450-01/07-7/1
Ljubljana, dne 17. decembra 2007
EPA 1662-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
graditvi objektov (ZGO-1B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
 rvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdap
jam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 17. decembra 2007.
Št. 003-02-4/2007
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV
(ZGO-1B)
1. člen
V Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B,
111/05 – odločba US in 93/05 – ZVMS) se v prvem odstavku
2. člena:
– točka 1.7 spremeni tako, da se glasi:
"1.7. zahtevni objekt je objekt, v katerem se zadržuje
večje število oseb, ali objekt, ki ima velike dimenzije, ali objekt
za katerega je vedno obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če je tako določeno
s posebnimi predpisi;";
– v točki 1.8. črta besedilo "stavba, pri kateri seštevek prostornin vseh prostorov ne presega 5.000 m3 in ni višja od 10,00
metrov, merjeno od terena do kapi in tisti gradbeni inženirski",
za besedo "zahtevne" pa se doda besedilo ", nezahtevne ali
enostavne";
– točka 1.9. spremeni tako, da se glasi:
"1.9. nezahtevni objekt je konstrukcijsko manj zahteven
objekt;";
– točke 1.9.1., 1.9.2., 1.9.3, 1.9.4. in 1.9.5. črtajo;
– za točko 1.9. doda nova točka 1.10., ki se glasi:
"1.10. enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven
objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z
vplivi na okolje;";
– v točki 4.2.2. za besedilom "projektno dokumentacijo"
črta besedilo ", in za kakovost obdelave celotnega projekta";
– za točko 4.5.1. doda nova točka 4.5.2., ki se glasi:
"4.5.2. odgovorni vodja revidiranja je posameznik, ki revidentu odgovarja za medsebojno skladnost revizijskih poročil in
kakovost obdelave skupnega revizijskega poročila;";
– v točki 5. črta besedilo "in tehnične";
– točka 5.2. spremeni tako, da se glasi:
"5.2. projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb
in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene
gradnje ter obsega idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt
izvedenih del;";
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– točka 5.3. črta;
– v točki 5.5. črta besedilo "ali predpisom, izdanim na
podlagi zakona";
– za točko 5.5.2. doda nova točka 5.5.3., ki se glasi:
"5.5.3. soglasje za priključitev so pogoji upravljalca gospodarske javne infrastrukture, s katerimi se določi lokacija
priključka in tehnični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da bo
mogoča priključitev objekta na to infrastrukturo in da bo zagotovljeno njeno nemoteno obratovanje;";
– v točki 5.6. črta besedilo "brezhibnosti in računske pravilnosti" ter besedilo "da bo v skladu s prostorskim aktom in
gradbenimi predpisi in da bo objekt funkcionalen in primerno
oblikovan, njegova raba pa učinkovita, varčna in gospodarna";
– točka 5.7. črta;
– točka 6. spremeni tako, da se glasi:
"6. gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni
upravni organ dovoli gradnjo in s katero določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati;";
– točka 6.2. črta;
– v točki 6.4. črta besedilo "znotraj gradbene parcele";
– v točki 7. se za besedilom "rekonstrukcijo objekta" črta
besedilo ", nadomestno gradnjo";
– v točki 7.2. črta besedilo "zunanji izgled in namembnost
objekta", na koncu točke pa se doda besedilo ", pri čemer pri
stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če
se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10%";
– točka 7.3. črta;
– točka 9. spremeni tako, da se glasi:
"9. sprememba namembnosti je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena objekta ali njegovega
dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico;";
– točka 9.1. črta;
– točka 11.3. spremeni tako, da se glasi:
"11.3. poskusno obratovanje je preizkušanje, ali objekt
z vgrajenimi inštalacijami oziroma tehnološkimi napravami izpolnjuje z okoljevarstvenimi in drugimi predpisi določene parametre;";
– točka 11.4. črta;
– v točki 12.1. črta besedilo "kakor tudi, da se objekt, za
katerega je bila z gradbenim dovoljenjem dovoljena nadomestna gradnja, v predpisanem roku ni odstranil".
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku za besedilom "rekonstrukcijo objekta" črta besedilo ", nadomestna gradnja".
Tretji, četrti in peti odstavek se črtajo.
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
"3.a člen
(pogoji za začetek gradnje enostavnih objektov)
(1) Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez
gradbenega dovoljenja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se enostavni objekti ne
smejo postavljati v nasprotju s prostorskim aktom.".
4. člen
V 4. členu se v naslovu črta besedilo "in spremembo
rabe".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti ni
potrebno, če se objekt ali del objekta glede na svoj namen, kot
ga določa predpis o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov (v nadaljnjem besedilu: CC-SI), spremeni:
– znotraj skupine upravnih in pisarniških stavb;
– znotraj razreda trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti, razen če se spremeni v sejemsko dvorano, razstavišče ali bencinski servis;
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– iz upravne in pisarniške stavbe v trgovsko in drugo stavbo za storitvene dejavnosti, razen če se spremeni v sejemsko
dvorano, razstavišče in bencinski servis;
– iz gostinske stavbe, razen iz hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev in druge stavbe za kratkotrajno
nastanitev, v upravno in pisarniško stavbo ali trgovsko in drugo
stavbo za storitvene dejavnosti, razen če se spremeni v sejemsko dvorano, razstavišče ali bencinski servis.".
Za tretjim odstavkom se dodata nov četrti in peti odstavek,
ki se glasita:
"(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
gre vedno za spremembo namembnosti, za katero je treba
pridobiti gradbeno dovoljenje, če se objekt ali del objekta glede
na svoj namen po CC-SI spremeni v:
– zabaviščni park ali podoben zabaviščni objekt;
– stavbo za kulturo in razvedrilo;
– skladišče ali odlagališče odpadkov;
– bencinski servis;
– trgovinsko skladišče z namenom prodaje;
– gostinsko stavbo.
(5) Sprememba namembnosti objekta ali dela objekta, za
katero ni potrebno gradbeno dovoljenje, ne sme biti v nasprotju
s prostorskim aktom, prav tako ne sme biti v nasprotju z gradbenimi predpisi, če dela v zvezi s spremembo namembnosti
vplivajo na predpisane bistvene zahteve.".
5. člen
V 5. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda
nov stavek: "Uporabno dovoljenje ni potrebno za začetek uporabe nezahtevnega in enostavnega objekta.".
6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
"6. člen
(pogoji za začetek vzdrževanja objekta)
(1) Redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna
dela in vzdrževalna dela v javno korist se lahko začnejo brez
gradbenega dovoljenja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se dela iz prejšnjega
odstavka ne smejo izvajati v nasprotju s prostorskim aktom.
(3) Če so na objektu takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih zelo slabo vpliva na zunanjo podobo naselja in krajine in so
posledica opustitve redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja
nepremičnine, pa ne gre za nevarno gradnjo po tem zakonu,
občina zaradi zavarovanja javne koristi lahko zaveže lastnika,
da izvede nujno potrebna vzdrževalna dela. Občina sprejme
odlok, v katerem določi območja oziroma objekte, na katerih je
treba izvesti vzdrževalna dela, katera vzdrževalna dela je treba
izvesti oziroma merila za njihovo določitev ter predvidi oceno
njihovih stroškov. V odloku lahko občina predvidi tudi višino
sredstev, ki jih bo prispevala za pokritje dela stroškov v zvezi
s predvidenimi vzdrževalnimi deli. Na podlagi navedenega odloka pristojni občinski organ po uradni dolžnosti izda odločbo,
s katero lastnika objekta zaveže, da v določenem roku izvede
vzdrževalna dela, opredeljena v odloku. Če je objekt zavarovan
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, je treba dela izvajati v sodelovanju z organom, pristojnim za varstvo
kulturne dediščine.
(4) Če zavezanec v roku, določenem z odločbo, ne izvede
predpisanih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno
obveznost po drugih osebah v skladu s predpisom o splošnem
upravnem postopku.
(5) Če občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka sama
založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na objektu,
na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito hipoteko
v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del.
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(6) Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na
podlagi neodvisnih strokovnih ocen ugotovi, da ugotovljenih
pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi
rekonstrukcijo objekta, če pa se ugotovi, da je objekt v takšnem
stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo objekta, lahko občina odredi odstranitev objekta.".
7. člen
V 8. členu se v prvem odstavku za besedilom "manj zahtevne" doda besedilo ", nezahtevne".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Vlada z uredbo podrobneje določi vrste zahtevnih,
manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, za enostavne objekte pa tudi njihovo največjo velikost, način gradnje
in rabe ter druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se objekt
lahko šteje za enostavni objekt ter dela, ki se štejejo za redna
vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela, če zakon
ne določa drugače.".
8. člen
V 9. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"(5) V objektih, varovanih na podlagi predpisov s področja
varstva kulturne dediščine, lahko projektirane ali izvedene rešitve odstopajo od predpisanih bistvenih zahtev, vendar samo
pod pogojem, da z odstopanjem ni ogrožena varnost objekta,
življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje.".
9. člen
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(1) Zanesljivost objektov se zagotavlja z njihovim projektiranjem, gradnjo oziroma izvajanjem del, gradbenim nadzorom, uporabo in z vzdrževanjem objektov.".
10. člen
V 16. členu se v četrtem odstavku pred besedo "katastru"
doda beseda "zbirnem".
11. člen
Črta se19. člen.
12. člen
V 21. členu se v tretjem odstavku besedilo "z zakonom
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/2000 in 52/2002, v nadaljnjem besedilu: ZUP)" nadomesti z
besedilom "po predpisu o splošnem upravnem postopku".
13. člen
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) V zvezi z graditvijo objekta mora investitor poskrbeti
za vse potrebne vloge, naročila in prijave, določene s tem
zakonom.
(2) Če pri projektiranju sodeluje več projektantov in odgovornih projektantov, mora investitor izmed odgovornih projektantov imenovati odgovornega vodjo projekta. Če pri revidiranju
sodeluje več revidentov in odgovornih revidentov, mora investitor izmed odgovornih revidentov imenovati odgovornega vodjo
revidiranja. Če pri izvajanju gradnje sodeluje več izvajalcev in
odgovornih vodij del, mora investitor izmed odgovornih vodij del
imenovati odgovornega vodjo gradbišča.
(3) V primerih, predpisanih s tem zakonom, mora investitor poskrbeti tudi za revizijo projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja, pred začetkom gradnje pa tudi zagotoviti strokovno
nadzorstvo nad gradnjo.
(4) Za projektiranje, revidiranje, izvajanje del in nadzor
nad gradnjo mora investitor skleniti pisne pogodbe.".
14. člen
V 33. členu se v tretjem odstavku besedilo "10.000.000
tolarjev" nadomesti z besedilom "41.000 eurov".
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15. člen
V naslovu 1. poglavja prvega razdelka tretjega dela se
črta besedilo "in tehnična".
16. člen
V 35. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku
za besedo "obsega" doda besedilo "naslednje projekte", 4. in
5. točka pa se spremenita tako, da se glasita:
"4. projekt za izvedbo in
5. projekt izvedenih del.".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Idejna zasnova je grafični prikaz in opis nameravane
gradnje, na podlagi katerega soglasodajalec navede projektne
pogoje, če je idejna zasnova namenjena pridobitvi soglasja za
priključitev, pa mora vsebovati tudi podatke, potrebne za izdajo
tega soglasja.".
Peti odstavek se črta.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane peti odstavek, se dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se
glasijo:
"(6) Projekt izvedenih del je projekt za izvedbo, dopolnjen
s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo.
(7) Projektna dokumentacija se izdela v slovenskem jeziku.
(8) Del projektne dokumentacije, ki omogoča ugotavljanje
skladnosti objekta s prostorskimi akti, se izdela tudi v digitalni
obliki in sicer po vsebini in obliki, ki zagotavlja povezavo s prostorskim informacijskim sistemom po predpisih o prostorskem
načrtovanju.".
17. člen
V 36. členu se v prvem odstavku pred besedo "sestavljajo" doda beseda "lahko".
V drugem odstavku se:
– v napovednem staku pred dvopičjem doda beseda "zlasti",
– v 7. točki črta vejica in doda beseda "in",
– v 8. točki vejica nadomesti s piko in
– črtata 9. in 10. točka.
18. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
"36.a člen
(elaborati)
Sestavni del projektne dokumentacije so lahko tudi študije, zasnove, strokovne ocene, elaborati, geodetski načrti in
podobni dokumenti (v nadaljnjem besedilu: elaborati), kadar
so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije,
na kateri se objekt zgradi, potrebni in jih zahtevajo posebni
predpisi.".
19. člen
Črtajo se 37., 38. in 39. člen.
20. člen
V 40. členu se v naslovu in besedilu črta besedilo "in
tehnične".
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odstavka" nadomesti z besedilom "glede na lokacijo, pomen in
namen tudi podrobneje opredeli objekte, za katere mora investitor organizirati izbiro strokovno najprimernejše idejne rešitve
za nameravano gradnjo na javnem natečaju".
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
V šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta
drugi stavek.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
23. člen
V 44. členu se črta besedilo "oziroma tehnične".
24. člen
V naslovu 3. poglavja prvega razdelka tretjega dela se
za besedo "dokumentacije" doda besedilo "ter pridobivanje
projektnih pogojev in soglasij".
25. člen
V 45. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda
nov stavek: "Če pri izdelavi projektne dokumentacije nastopa
samo en odgovorni projektant, ta v zvezi s projektno dokumentacijo, ki jo projektira, nastopa tudi kot odgovorni vodja
projekta.".
V drugem odstavku se črta besedilo "oziroma enostavni"
in besedilo "in enostavnih".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Kot odgovorni vodja projekta nastopa odgovorni projektant iz stroke, ki pri nameravani gradnji glede na namen
objekta prevladuje.".
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se
glasi:
"(4) Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja pri izvajanju gradnje objekta, ki ga je projektiral,
nadzoruje, ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektom
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če med gradnjo objekta ugotovi neskladje, mora o tem takoj obvestiti investitorja,
ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa tudi vpisati
v gradbeni dnevnik. Če se ugotovljene pomanjkljivosti kljub
njegovim ugotovitvam in opozorilom ne odpravijo, pa mora o
tem obvestiti tudi pristojnega gradbenega inšpektorja. Investitor, izvajalec in nadzornik morajo odgovornemu vodji projekta
in odgovornim projektantom omogočiti dostop in preglede na
gradbišču ter vpogled v vso dokumentacijo, ki se nanaša na
izvajanje gradnje.".
26. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Odgovorni projektant odgovarja za vsak načrt, ki ga
je izdelal in potrdil s svojim podpisom in žigom, ter jamči, da
je načrt v skladu s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in
projektnimi pogoji, da izpolnjuje vse bistvene zahteve in da je
v skladu z elaborati.
(2) Odgovorni vodja projekta je odgovoren za medsebojno usklajenost vseh načrtov projekta, ki ga je potrdil s svojim
podpisom in žigom.".

21. člen

27. člen
V 48. členu se v tretjem odstavku 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
"2. določbe prostorskih aktov,".

22. člen
V 43. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(1) Investitor mora organizirati izbiro strokovno najprimernejše idejne rešitve za nameravano gradnjo na javnem
natečaju, če tako določa prostorski akt ali drug predpis.".
Drugi odstavek se črta.
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo
"tudi podrobneje opredeli objekte iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega

28. člen
Besedilo 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Če je nameravana gradnja na območju, ki se ureja
z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim
prostorskim načrtom, mora biti iz projektne dokumentacije
razvidno, da so lega objekta na zemljišču, raba in oblikovanje objekta in komunalni priključki v skladu z rešitvami iz

Črta se 42. člen.
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državnega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega
prostorskega načrta.
(2) Če je nameravana gradnja na območju, ki se ureja z
občinskim prostorskim načrtom, mora biti iz projektne dokumentacije razvidno, da so lega objekta na zemljišču, raba in
oblikovanje objekta in komunalni priključki v skladu s pogoji iz
občinskega prostorskega načrta, s projektno dokumentacijo pa
mora biti prikazano tudi območje za določitev strank v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja.".
29. člen
Za 49. členom se dodajo novi 49.a, 49.b, 49.c in 49.č
členi, ki se glasijo:
"49.a člen
(območje za določitev strank)
(1) Projektant v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikaže območje za določitev strank, ki se določi glede
na vrsto objekta, glede na njegovo zahtevnost, velikost in druge
značilnosti.
(2) Vlada z uredbo predpiše podrobnejša merila za izračun in prikaz območja za določitev strank.
49.b člen
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49.c člen
(soglasja v varovalnih pasovih in varovanih območjih)
(1) Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture je določen s posebnimi predpisi, ki predpisujejo tudi obvezno pridobitev soglasja. V primeru vodovoda, kanalizacije, toplovoda
oziroma vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim
storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom, in drugih
vodov za določeno vrsto gospodarske javne službe lokalnega
pomena oziroma v javno korist, razen priključkov nanje, pa
znaša varovalni pas 3 m, merjeno od osi voda, če drug predpis
ne določa drugače.
(2) Varovana območja, v katerih je treba pridobiti posebno
soglasje zaradi varstvenega režima, ki velja na teh območjih
oziroma nepremičninah, so določena s posebnimi predpisi.
49.č člen
(seznam soglasodajalcev)
Ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve,
na svojih spletnih straneh objavi in vodi seznam vseh soglasodajalcev v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.".
30. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
"50. člen

(obveznost pridobitve projektnih pogojev in soglasij
oziroma soglasja za priključitev)

(projektni pogoji)

(1) Če nameravana gradnja leži na območju, ki je s posebnimi predpisi ali s tem zakonom opredeljeno kot varovalni
pas gospodarske javne infrastrukture, ali na območju, ki je s
predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor
pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam
pa soglasje pristojnega organa oziroma nosilca javnega pooblastila. Za enostavne objekte in nezahtevne objekte ni treba
pridobivati projektnih pogojev.
(2) Če nameravana gradnja leži na območju, ki se ureja
z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, se ne glede na prejšnji odstavek šteje, da
so projektni pogoji soglasodajalcev k projektnim rešitvam že
pridobljeni z dnem izdaje mnenj k državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Investitor
mora po končanem projektiranju pridobiti soglasja pristojnih
soglasodajalcev.
(3) Na zahtevo investitorja ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve, za državni prostorski načrt, oziroma občina za občinski podrobni prostorski načrt, na območju
katere je nameravana gradnja, investitorju posredujeta izvleček
mnenj k državnemu prostorskemu načrtu oziroma občinskemu
podrobnemu prostorskemu načrtu, iz katerega so jasno razvidni pogoji za projektiranje. Ministrstvo, pristojno za prostorske
in gradbene zadeve, in občina morata posredovati izvleček
mnenj k državnemu prostorskemu načrtu oziroma občinskemu
podrobnemu prostorskemu načrtu brezplačno.
(4) Če se bo nameravana gradnja priključila na objekte
gospodarske javne infrastrukture oziroma če se bo zaradi gradnje spremenila kapaciteta obstoječih priključkov, investitorju v
zvezi priključitvijo objekta ni treba pridobiti projektnih pogojev
in soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
ampak od upravljalcev gospodarske javne infrastrukture pred
izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi
samo soglasje za priključitev.
(5) Če posebni predpis ne določa drugače, se za izdajo soglasja za priključitev glede rokov smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, ki urejajo postopek izdajanja soglasja,
podlaga za izdajo soglasja za priključitev pa je idejna zasnova.
Iz soglasja za priključitev mora biti jasno razvidno, ali je konkretno zemljišče komunalno opremljeno s posamezno vrstvo
komunalne opreme.

(1) Vlogo za določitev projektnih pogojev lahko pri pristojnem soglasodajalcu vloži investitor ali po njegovem pooblastilu
projektant. Vlogi, ki mora vsebovati podatke o investitorju in o
nameravani gradnji oziroma spremembi namembnosti, mora
biti priložena idejna zasnova s predpisanimi sestavinami, ki jih
določa pravilnik iz 40. člena tega zakona, razen če drug zakon
ne predpisuje drugačnih sestavin.
(2) Pristojni soglasodajalec mora določiti projektne pogoje
in jih poslati vlagatelju pri manj zahtevnem objektu v 15 dneh,
pri zahtevnem objektu pa v 30 dneh od prejema popolne vloge,
razen če drug zakon ne določa drugače, sicer se šteje, da projektnih pogojev ni določil in da je s tem dano njegovo soglasje.
Za dokaz o predložitvi vloge za določitev projektnih pogojev se
šteje potrdilo o priporočeni pošiljki s povratnico.
(3) Pristojni soglasodajalec mora v projektnih pogojih navesti določbe zakona, ki so podlaga za določitev projektnih
pogojev in dajanje soglasij, ter za vsak pogoj navesti podlago
iz posebnega predpisa. Če teh podlag ne navede, se v tem delu
šteje, da pristojni soglasodajalec projektnih pogojev nima in je
s tem soglasje dano.
(4) Če soglasodajalec že na podlagi zahteve za izdajo
projektnih pogojev ugotovi, da je poseg sprejemljiv in da projektni pogoji niso potrebni, se vloga za izdajo projektnih pogojev
šteje kot vloga za izdajo soglasja in se izda soglasje.
(5) Če soglasodajalec ugotovi, da gradnja oziroma sprememba namembnosti po predpisih ni dopustna ali mogoča,
se vloga za izdajo projektnih pogojev šteje kot vloga za izdajo
soglasja in se izda odločba o zavrnitvi izdaje soglasja.
(6) Če soglasodajalec ugotovi, da ni treba pridobiti projektnih pogojev, o tem najkasneje v sedmih dneh obvesti investitorja.
(7) Projektni pogoji niso upravni akt in zoper njih ni pritožbe, lahko pa se izpodbijajo v pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi
izdaje soglasja, razen če posebni predpis ne določa drugače.
(8) Če v skladu s tem členom nastopi zakonska domneva,
po kateri se šteje, da pristojni soglasodajalec projektnih pogojev nima in je soglasje s tem dano, pristojni upravni organ za
gradbene zadeve pa pred izdajo dovoljenja prejme obvestilo
pristojnega soglasodajalca, da ta ima projektne pogoje in jih
uveljavlja, investitorju naloži, da projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja uskladi s projektnimi pogoji in pridobi soglasje.
Škodo in stroške, ki jih je imel investitor v zvezi s tem, nosi
soglasodajalec.".
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31. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi:
"50.a člen
(soglasja)
(1) Zahtevo za izdajo soglasja lahko vloži investitor ali
po njegovem pooblastilu projektant. Vlogi mora biti priložen
tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v
zvezi s predmetom soglašanja, in druge sestavine, ki jih določa
poseben zakon.
(2) Pristojni soglasodajalec mora poslati soglasje v 30
dneh od prejema popolne vloge, razen če poseben zakon ne
določa drugače, sicer se šteje, da je soglasje dano. Za dokaz
o poslani zahtevi za izdajo soglasja se šteje potrdilo o priporočeni pošiljki s povratnico. Za stanovanjske objekte je najdaljši
rok za izdajo soglasja 60 dni, ne glede na določbe posebnih
zakonov.
(3) Če soglasodajalec ugotovi, da so projektne rešitve
v skladu s projektnimi pogoji, potrdi projektne rešitve z izjavo "REŠITVE SO USTREZNE", razen če poseben zakon ne
določa drugače. Če pa ugotovi, da načrt oziroma projekt ni
izdelan skladno s projektnimi pogoji, zavrne izdajo soglasja z
upravno odločbo.
(4) V postopku izdaje soglasja je stranka v postopku samo
investitor, razen če poseben zakon ne določa drugače.
(5) Če soglasodajalec v roku iz drugega odstavka prejšnjega člena ne določi projektnih pogojev ali v roku iz drugega
odstavka tega člena ne odloči o izdaji soglasja, pa po poteku
roka izda odločbo o zavrnitvi soglasja in o tem obvesti pristojni
upravni organ za gradbene zadeve, ta prekine postopek do
pravnomočnosti odločitve o izdaji soglasja. Škodo in stroške, ki
jih je imel investitor v zvezi s tem, nosi soglasodajalec.".
32. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
"51. člen
(stroški projektnih pogojev in soglasij
oziroma soglasja za priključitev)
Soglasodajalci za pripravo in izdajo projektnih pogojev in
soglasij ter soglasja za priključitev niso upravičeni do plačila
taks, povračila stroškov ali drugih plačil.".
33. člen
Črta se 52. člen.
34. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
"53. člen
(obveznost revizije projektne dokumentacije)
(1) Revizija je obvezna samo za tiste dele projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja za zahtevni objekt, ki dokazujejo izpolnjevanje bistvenih zahtev, in za projektno dokumentacijo, za katero je tako določeno s posebnimi predpisi.
(2) Revident mora za revizijo posameznih načrtov imenovati odgovornega revidenta. Odgovorni revident je lahko
samo posameznik, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane
pogoje za odgovornega projektanta ustrezne stroke in ima pri
pristojni poklicni zbornici opravljen dopolnilni strokovni izpit za
revidiranje. Če je odgovorni revident en sam, v zvezi s projektno dokumentacijo, ki jo revidira, nastopa tudi kot odgovorni
vodja revidiranja.
(3) Z revizijo projektne dokumentacije je treba preveriti, ali
je z načrti tehničnih rešitev dokazano izpolnjevanje bistvenih
zahtev.
(4) Odgovorni revident mora povzetek revizijskega poročila izdelati na obrazcu, katerega obliko in obvezne sestavine s
pravilnikom iz 40. člena tega zakona predpiše minister, pristo-
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jen za prostorske in gradbene zadeve, temu obrazcu pa priložiti
celotno revizijsko poročilo.
(5) S potrditvijo dokumentacije postaneta revident in odgovorni revident skupaj s projektantom in odgovornim projektantom solidarno odškodninsko odgovorna za njene napake
zaradi neizpolnjevanja bistvenih zahtev.
(6) Odgovorni revident ne sme opraviti revizije načrta
oziroma projektne dokumentacije, pri kateri je sodeloval kot
odgovorni projektant.".
35. člen
Za naslovom drugega razdelka se doda naslov poglavja,
ki se glasi: "1. Pridobitev gradbenega dovoljenja".
36. člen
Besedilo 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži pri
pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve investitor.
V njej mora navesti podatke o parcelni številki in katastrski
občini zemljišča z nameravano gradnjo in zemljišč, po katerih
bodo potekali priključki na infrastrukturo, če se objekt nanjo
priključuje.
(2) Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti
priloženo:
1. najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja in
2. druge listine, če tako določa zakon.
(3) Če se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja nanaša na rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo in
nadzidavo, je treba navesti tudi številko in datum gradbenega
dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen, razen za
objekte, zgrajene pred 31. decembrom 1966.
(4) Investitor mora zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti tudi dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni
vpisana v zemljiško knjigo.
(5) Po prejemu vloge za izdajo gradbenega dovoljenja
pristojni upravni organ za gradbene zadeve o tem nemudoma
obvesti občino, na območju katere je nameravana gradnja in
jo pozove, da v osmih dneh prijavi svojo udeležbo v postopku.
Obvestilu pristojni upravni organ za gradbene zadeve priloži
povzetek podatkov o nameravani gradnji iz projekta za izdajo
gradbenega dovoljenja.
(6) Vsebina povzetka iz prejšnjega odstavka se določi s
pravilnikom iz 40. člena tega zakona.
(7) Če se nameravana gradnja priključuje na objekte
gospodarske javne infrastrukture, mora investitor v vlogi za
pridobitev gradbenega dovoljenja navesti, ali je oziroma ali
bo sam vložil zahtevek za odmero komunalnega prispevka ali pa navede, naj ta zahtevek v njegovem imenu vloži
upravni organ za gradbene zadeve. Če navede, naj ta zahtevek zanj vloži upravni organ za gradbene zadeve, mora
predložiti povzetek, ki se določi s pravilnikom iz 40. člena
tega zakona.".
37. člen
Črta se 55. člen.
38. člen
V 56. členu se v prvem odstavku na koncu druge alinee
črta beseda "ali" in doda se nova tretja alinea, ki se glasi:
"– pravnomočna sodna ali upravna odločba, ki izkazuje
pravico graditi oziroma izvajati dela na nepremičnini, ali".
V drugem odstavku se besedilo "potrdilom pristojnega
sodišča o prejemu ali potrdilom o oddaji vloge po pošti, priporočeno ali brzojavno oziroma na način elektronskega poslovanja"
nadomesti z besedilom "podatkom o zemljiškoknjižni plombi,
pod katero se vodi predlog".
V tretjem odstavku se za besedilom "javne infrastrukture"
doda besedilo ", pri odstranitvah objektov in za zemljišča, na
katerih je predvidena ureditev gradbišča samo za čas gradnje,"
in na koncu doda nov stavek: "Pri nameravani gradnji objektov
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gospodarske javne infrastrukture, ki se bo izvajala v cestnem
telesu državne ali občinske javne ceste, se ne glede na določbe
tega člena za dokazilo o pravici graditi šteje soglasje upravljalca javne ceste za izvedbo takšne gradnje znotraj cestnega
telesa.".
39. člen
Črtajo se 57., 58. in 59. člen.
40. člen
V 60. členu se v prvem odstavku besedilo "državnim ali
občinskim lokacijskim načrtom" nadomesti z besedilom "državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim
načrtom".
V drugem odstavku se pred besedo "območjih" doda beseda
"drugih" in se črta besedilo ", ki se urejajo s prostorskim redom,".
41. člen
V 61. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku
besedilo "ni predviden na območju, ki se ureja z lokacijskim
načrtom" nadomesti z besedilom "je predviden na območju, ki
se ureja z občinskim prostorskim načrtom",
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
"2. da območje za določitev strank ne sega preko meje
parcel, na katerih je predvidena nameravana gradnja in",
– v 3. točki vejica nadomesti s piko,
– 4., 5. in 6. točka črtajo.
42. člen
V 62. členu se v prvem odstavku besedilo "državnim
ali občinskim lokacijskim načrtom" nadomesti z besedilom "z
državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom".
V drugem odstavku se:
– v napovednem stavku besedilo "na območju, ki se ureja s prostorskim redom," nadomesti z besedilom "na drugih
območjih",
– v 1. točki besedilo "ki jih na podlagi vplivnega območja
objekta, prikazanega z mejo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, določi pristojni upravni organ za gradbene
zadeve" nadomesti z besedilom "na katerih bo potekala gradnja
in na katere sega območje za določitev strank",
– v 2. točki črta besedilo "izven gradbene parcele".
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) V postopku izdaje gradbenega dovoljenja, razen na
območju iz prvega odstavka tega člena, je stranka tudi občina,
na območju katere leži nameravana gradnja, če najpozneje v
osmih dneh po prejemu obvestila o vložitvi zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja priglasi svojo udeležbo pristojnemu
upravnemu organu za gradbene zadeve. Če svoje udeležbe
ne priglasi v predpisanem roku, se šteje, da se je odpovedala
pravici sodelovati kot stranka v postopku.".
43. člen
Črta se 64. člen.

sko".
glasi:

44. člen
V 65. členu se v drugem odstavku črta beseda "notarZa tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se

"(4) Pisne izjave stranke ni treba overiti, če je njen podpis
overjen na listini, s katero investitor izkazuje pravico graditi.".
45. člen
Besedilo 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Preden pristojni upravni organ za gradbene zadeve
izda gradbeno dovoljenje, mora preveriti tudi:
1. ali je projekt izdelan v skladu s prostorskim aktom,
2. ali je projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki je
med izdelavo projekta izpolnjevala s tem zakonom predpisane
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pogoje za projektanta, ter ali je oseba, ki je navedena kot odgovorni projektant, med izdelavo projekta izpolnjevala pogoje
za odgovornega projektanta,
3. ali so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana
soglasja,
4. ali ima projekt predpisane sestavine in ali je bila opravljena revizija projektne dokumentacije, kadar je predpisana,
ter ali so revidenti in odgovorni revidenti, ki so jo opravili, med
revidiranjem izpolnjevali pogoje za revidenta in odgovornega
revidenta,
5. ali so dajatve in prispevki, določeni z zakonom, plačani
oziroma so na drug zakoniti način izpolnjene investitorjeve
obveznosti,
6. ali ima investitor pravico graditi in
7. ali iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena minimalna komunalna oskrba objekta,
če se gradi nov objekt ali če se objekt prizidava, nadzidava ali
rekonstruira tako, da se zato spreminjajo osnovni parametri
obstoječih priključkov oziroma se povečujejo zahteve v zvezi z
njegovo komunalno oskrbo.
(2) Minimalna komunalna oskrba stanovanjske stavbe
vključuje oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje
odpadnih voda in dostop do javne ceste, minimalna komunalna oskrba drugih objektov pa se določi glede na njihov
namen.
(3) Če se minimalna komunalna oskrba zagotavlja tako,
da se objekt, ki je predmet nameravane gradnje, priključuje na
omrežje gospodarske javne infrastrukture, se kot dokazilo za
to oskrbo šteje:
1. soglasje o priključitvi, iz katerega izhaja, da je v tej enoti
urejanja zgrajena in izročena v upravljanje komunalna oprema
ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture,
potrebni za zagotovitev minimalne komunalne oskrbe, ki je
predpisana v prejšnjem odstavku, pa tudi način, kako mora
investitor izvesti priključek, da se bo lahko priključil na to infrastrukturo,
2. pogodba o opremljanju, če se v skladu z njo sočasno z
gradnjo zagotavlja opremljanje zemljišča s to infrastrukturo in iz
katere izhaja tudi način, kako mora investitor izvesti priključek
na to infrastrukturo, ali
3. dokaz, da so komunalna oprema ter objekti in omrežja
druge gospodarske javne infrastrukture, na katero se priključuje
objekt, vključeni v občinski načrt razvojnih programov v okviru
občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.".
46. člen
V 68. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(1) Izrek gradbenega dovoljenja mora poleg sestavin, ki
so s predpisom o splošnem upravne postopku predpisane za
pisno odločbo, vsebovati tudi:
– podatek o vrsti gradnje oziroma predmetu gradbenega
dovoljenja (gradnja novega objekta, rekonstrukcija, odstranitev
objekta, sprememba namembnosti),
– navedbo zahtevnosti gradnje (zahtevni objekt, manj
zahtevni objekt),
– podatek o razvrstitvi objekta in posameznih njegovih
delov glede na namen po enotni klasifikaciji vrst objektov, pri
spremembi namembnosti pa tudi novi namen objekta ali njegovega dela objekta,
– navedbo parcelnih številk in katastrske občine za zemljiške parcele, na katerih se bodo izvedli nameravana gradnja
in priključki na gospodarsko javno infrastrukturo, če se objekt
nanjo priključuje,
– navedbo odmikov nameravane gradnje od meje sosed
njih zemljišč, razen pri linijskih gradbenih inženirskih objektih,
– navedbo dimenzij oziroma gabaritov in pri stavbah navedbo etažnosti gradnje nameravanega objekta in njihovega
oblikovanja, če je predpisano,
– navedbo načina zagotovitve minimalne komunalne
oskrbe, predpisane po tem zakonu,
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– opis drugih značilnosti objekta, če so določene s prostorskimi akti ali drugim predpisom,
– podatke o projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
in datumu njegove izdelave,
– podatke o izdanih soglasjih ter pogojih glede izvedbe
gradnje in uporabe, ki morebiti izhajajo iz njih v zvezi s predmetom gradbenega dovoljenja.".
47. člen
V 69. členu se v prvem odstavku beseda "vroči" črta, za
besedilom "strankam v postopku" pa se doda besedilo "vroči
z vročilnico, v skladu s predpisom o splošnem upravnem postopku,".
48. člen
V 70. členu se v drugem odstavku besedilo "takoj pravnomočna" nadomesti z besedilom "pravnomočna z dnem, ko
se pravici do pritožbe oziroma pravici do sprožitve upravnega
spora odpove zadnja stranka".
Tretji, četrti in peti odstavek se črtajo.
49. člen
V 71. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo "in
enostavnega objekta" črta.
50. člen
Črta se 74. člen.
51. člen
Za 74. členom se dodajo naslov novega 2. poglavja in
novi 74.a, 74.b, 74.c in 74.č člen, ki se glasijo:
"2. Posebnosti postopka za pridobitev gradbenega
dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta
74.a člen
(zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnjo nezahtevnega objekta)
(1) Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo
nezahtevnega objekta je treba priložiti le:
– prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden
njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih
zemljišč,
– značilne prereze (profile) ter oblikovanje objekta in terena,
– soglasja pristojnih soglasodajalcev,
– dokazilo o pravici graditi.
(2) Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo
nezahtevnega objekta investitor vloži na predpisanem obrazcu,
katerega vsebino in obliko določi minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve.
(3) Za dokazilo o pravici graditi nezahtevni objekt se štejejo dokazila iz 56. člena tega zakona.
(4) Glede pridobivanja soglasij se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, ki se nanašajo na izdajanje soglasij s
tem, da:
– je rok za izdajo soglasja 15 dni,
– pred izdajo soglasja ni treba pridobiti projektnih pogojev,
razen če drug zakon ne določa drugače, in
– je treba vlogi za izdajo soglasja priložiti prikaz iz prve in
druge alinee prvega odstavka tega člena.
(5) Prikaze iz prve in druge alinee prvega odstavka tega
člena lahko izdela investitor.
74.b člen
(stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
za gradnjo nezahtevnega objekta)
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta je stranka samo investitor.
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74.c člen
(postopek izdaje gradbenega dovoljenja
za gradnjo nezahtevnega objekta)
(1) Pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta na predpisanem obrazcu, katerega vsebino in obliko določi minister,
pristojen za prostorske in gradbene zadeve, če ugotovi, da:
– so izpolnjeni pogoji, določeni v predpisu iz drugega odstavka 8. člena tega zakona, glede dopustne velikosti objekta,
načina rabe objekta in načina gradnje objekta ter drugi pogoji
za gradnjo nezahtevnih objektov,
– je nameravana gradnja skladna s prostorskim aktom,
– da so pridobljena vsa predpisana soglasja in
– da ima investitor pravico graditi.
(2) Gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta se izda v skrajšanem ugotovitvenem postopku.
(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena
pritožba v osmih dneh po njeni vročitvi na ministrstvo, pristojno
za prostorske in gradbene zadeve.
74.č člen
(veljavnost in sprememba gradbenega dovoljenja
za gradnjo nezahtevnega objekta)
(1) Gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta neha veljati, če investitor ne začne graditi v enem letu od
njegove pravnomočnosti.
(2) Gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano za gradnjo
nezahtevnega začasnega objekta, preneha veljati z dnem,
določenim v tem dovoljenju.
(3) Roka veljavnosti gradbenega dovoljenja za gradnjo
nezahtevnega objekta ni mogoče spremeniti oziroma ni mogoče podaljšati časa njegove veljavnosti.
(4) Gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega
objekta ni mogoče spremeniti.".
52. člen
V 76. členu se v prvem odstavku na koncu prvega stavka
doda nov stavek: "Če pri gradnji nastopa samo en odgovorni
vodja del, v zvezi s to gradnjo nastopa tudi kot odgovorni vodja
gradbišča.".
Drugi odstavek se črta.
53. člen
V 81. členu se v prvem odstavku za besedami "pri višinskih kotah" črta besedo "gradbene".
54. člen
V 82. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in
peti odstavek, ki se glasita:
"(4) Ne glede na določbe tega člena mora investitor pri
gradnji nezahtevnega objekta poskrbeti le za označitev gradbišča s tablo na vidnem mestu, na kateri so podatki o gradbenem
dovoljenju.
(5) Določbe o obveznostih investitorja iz tega člena se ne
uporabljajo za gradnjo enostavnih objektov.".
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
55. člen
V 83. členu se v prvem odstavku v 2. točki črta besedilo
"oziroma v primeru gradnje enostavnega objekta, po projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja", v 3. točki pa se črta
besedilo ", razen za enostavne objekte".
V drugem odstavku se za besedo "potrjevala" doda beseda "odgovorni".
Za drugim odstavkom se dodata tretji in četrti odstavek,
ki se glasita:
"(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena ima
izvajalec pri gradnji nezahtevnega objekta pri izvajanju del
naslednje obveznosti:
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– izvedbo del v skladu z gradbenim dovoljenjem in
– če gre za tipske objekte, izvajanje del v skladu s tipskimi
načrti in navodili.
(4) Določbe o obveznostih izvajalca iz tega člena se ne
uporabljajo za gradnjo enostavnih objektov, razen obveznosti
iz druge alinee prejšnjega odstavka.".
56. člen
V 84. členu se v prvem odstavku za besedo "revidenta"
doda besedilo "ter nadzornika".
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
"(3) Izvajalec mora zagotoviti, da je na gradbišču ves
čas gradnje na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja
ter vsaj tisti del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na
trenutno stanje izvajanja gradnje.".
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
57. člen
V 86. členu se v drugem odstavku črtata besedi "in enostavnih".
58. člen
V 88. členu se v četrtem odstavku črta beseda "vsakodnevno".
59. člen
V četrtem razdelku se naslov 1. poglavja "1. Tehnični
pregled" črta.
60. člen
Besedilo 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Investitor pri upravnem organu za gradbene zadeve,
ki je izdal gradbeno dovoljenje, vloži zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ko skupaj z odgovornim nadzornikom in
odgovornim vodjo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
ugotovi, da je bila gradnja izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem, tako da je objekt mogoče uporabljati, in da je izdelan
projekt izvedenih del.
(2) Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor vložiti najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila
izvajalca, da je gradnja končana.
(3) Če investitor ne vloži zahteve po prejšnjem odstavku,
jo lahko vloži izvajalec.
(4) V zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja je treba
navesti, da je bila gradnja izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem ter številko in datum gradbenega dovoljenja.
(5) Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja iz prejšnjega
odstavka morajo biti priloženi:
1. projekt izvedenih del,
2. geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani
gradnji,
3. dokazilo o zanesljivosti objekta,
4. drugi podatki in dokazila, če jih za to vrsto objekta določa gradbeno dovoljenje ali poseben zakon.
(6) Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za zahtevni objekt mora biti priloženo tudi navodilo za obratovanje in
vzdrževanje, s katerim se določijo obvezni minimalni časovni
razmiki rednih pregledov ter roki in obseg občasnih pregledov,
kakor tudi obseg vzdrževalnih del, s katerimi je treba zagotoviti,
da bo objekt ves čas svoje uporabe izpolnjeval bistvene zahteve oziroma da bodo inštalacije, naprave in oprema v objektu
ves čas svoje uporabe izpolnjevale bistvene zahteve, v skladu
s predpisi.
(7) Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja mora biti
priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa,
kadar so takšne meritve predpisane.
(8) Ne glede na določbe tega člena je treba v zahtevi za
izdajo uporabnega dovoljenja, ki se nanaša samo na spremembo namembnosti objekta ali dela objekta, navesti, da se
je ta sprememba izvedla skladno z gradbenim dovoljenjem ter
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številko in datum gradbenega dovoljenja, priložiti pa je treba
izjavo odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja, da so v objektu ali delu objekta, ki se mu je spremenila namembnost, izpolnjene vse bistvene zahteve, ki izhajajo
iz gradbenih predpisov.
(9) Ne glede na določbe tega člena je treba v zahtevi za
izdajo uporabnega dovoljenja za gradnjo, za katero je treba
pridobiti gradbeno dovoljenje, pa je bila izvedena brez njega,
gradbeno dovoljenje pa izdano pozneje, navesti številko in
datum slednjega ter priložiti dokazila iz 1., 2. in 4. točke petega
odstavka tega člena in izjavo odgovornega vodje projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja, da so za objekt izpolnjene
vse bistvene zahteve, ki izhajajo iz gradbenih predpisov.".

črta.

61. člen
V 90. členu se v drugem odstavku beseda "projektnih"

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
"(7) Ne glede na določbe tega člena lahko uradna oseba
pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve pred izdajo
uporabnega dovoljenja za objekt ali za del objekta, ki se mu
je spremenila namembnost, in za manj zahtevni objekt sama
opravi ogled. Če na ogledu sama ne more ugotoviti izpolnjevanja pogojev za izdajo uporabnega dovoljenja ali če že po
prejemu zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja ugotovi, da
bo potrebno imenovanje komisije za tehnični pregled, imenuje
komisijo za tehnični pregled in z njo opravi tehnični pregled tudi
za manj zahtevni objekt.".
62. člen
V 91. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: "obveznosti investitorja v zvezi z izvedbo tehničnega pregleda".
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Na dan tehničnega pregleda mora investitor članom
komisije za tehnični pregled na vpogled predložiti gradbeni
dnevnik, razen za gradnjo, za katero je treba pridobiti gradbeno
dovoljenje, a je bila izvedena brez njega, gradbeno dovoljenje
pa izdano pozneje, in za objekte ali dele objektov, ki se jim je
na podlagi gradbenega dovoljenja spremenila samo namembnost.".
63. člen
V 92. členu se v prvem odstavku na koncu stavka pika
črta in doda besedilo "in odgovorni vodja projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja". Za prvim stavkom se doda nov stavek,
ki se glasi: "Če je izvajalcev več, mora investitor pristojnemu
upravnemu organu za gradbene zadeve predložiti skupno dokazilo o zanesljivosti, iz katerega je razvidno, da bo objekt
kot celota pri uporabi in vzdrževanju izpolnjeval predpisane
bistvene zahteve.".
64. člen
Črta se 94. člen.
65. člen
V 95. členu se v prvem odstavku:
– na koncu 2. točke doda besedilo "in s predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo objektov brez grajenih in komunikacijskih ovir,",
– 4. in 5. točka spremenita tako, da se glasita:
"4. ali je projekt izvedenih del izdelan v skladu s pred
pisi,
5. ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba,",
– 6. in 7. točka črtata.
66. člen
Za 95. členom se črta naslov 2. poglavja "2. Izdaja odločb
po opravljenem tehničnem pregledu".
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67. člen
96. člen se spremeni tako, da se glasi:
"96. člen
(odločanje o zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja)
(1) Pristojni upravni organ za gradbene zadeve v postopku izdaje uporabnega dovoljenja izda odločbo, s katero:
1. izda uporabno dovoljenje za objekt, za katerega je
bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, za objekt državnega pomena pa lahko tudi za objekt, za katerega je
bilo izdano dokončno gradbeno dovoljenje, če na tehničnem
pregledu ali ogledu ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prvega
odstavka prejšnjega člena ali če iz predloženih poročil o prvih
meritvah obratovalnega monitoringa, predloženih med poskusnim obratovanjem, izhaja, da emisije pri obratovanju objekta
ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti in da objekt izpolnjuje s predpisi o varstvu okolja in drugimi predpisi določene
parametre,
2. odredi poskusno obratovanje ter izvedbo prvih meritev
obratovalnega monitoringa po predpisih o varstvu okolja ali
drugih predpisih, s katerimi so predpisane takšne meritve, in
sicer za obdobje, določeno s programom prvih meritev, ali
3. zavrne izdajo uporabnega dovoljenja, če:
– je odredil odpravo pomanjkljivosti, pa ga investitor v
določenem roku ni obvestil o njihovi odpravi in o tem predložil
dokazila ali če so bile kljub obvestilu pri ponovnem ogledu ali
pregledu spet ugotovljene pomanjkljivosti,
– ugotovi, da gre za neskladno gradnjo in so spremembe,
ki so nastale med njo, vplivale na spremembo z gradbenim
dovoljenjem določenih lokacijskih in drugih pogojev ter elementov, ki bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost
objekta ali predpisane bistvene zahteve in na zagotavljanje
neoviranega dostopa oziroma gibanja funkcionalno oviranih
oseb,
– ugotovi, da gre za nelegalno gradnjo, ali
– ugotovi, da ima objekt takšne pomanjkljivosti, zaradi
katerih predstavlja nevarno gradnjo po tem zakonu, pri čemer
pa pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti.
(2) V postopku izdaje uporabnega dovoljenja je stranka
samo investitor.
(3) Če je zadržana izvršitev gradbenega dovoljenja, se
postopek izdaje uporabnega dovoljenja prekine za čas zadržanja izvršitve gradbenega dovoljenja.
(4) Zoper odločbo o poskusnem obratovanju ni pritožbe,
mogoče pa jo je izpodbijati v pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi
izdaje uporabnega dovoljenja.".
68. člen
97. člen se spremeni tako, da se glasi:
"97. člen
(odprava pomanjkljivosti)
(1) Če je pristojni upravni organ za gradbene zadeve
pri ogledu ali tehničnem pregledu ugotovil pomanjkljivosti, v
zapisniku opozori nanje investitorja in določi rok, v katerem jih
mora odpraviti.
(2) Investitor je dolžan pristojni upravni organ za gradbene zadeve do poteka roka obvestiti, ali je pomanjkljivosti
odpravil in mu o tem predložiti dokazila. Po prejemu obvestila
se lahko opravi ponovni ogled ali tehnični pregled ali pa se izda
uporabno dovoljenje, če pristojni upravni organ za gradbene
zadeve že na podlagi predloženih dokazil ugotovi, da so pomanjkljivosti odpravljene.
(3) Ponovni tehnični pregled na podlagi dokazil, da so
bile odpravljene pomanjkljivosti, lahko opravi tudi posamezen
član komisije, pri čemer pregleda le tista dela, ki jih je bilo treba
popraviti ali opraviti naknadno in predloži upravnemu organu o
tem ustrezno izjavo.
(4) Če investitor ne ravna v skladu z drugim odstavkom
tega člena ali če se pri ponovnem ogledu ali tehničnem pre-
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gledu ugotovi, da so na objektu še vedno pomanjkljivosti, se
zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja zavrne.".
69. člen
V 98. členu se za drugim odstavkom dodajo tretji, četrti in
peti odstavek, ki se glasijo:
"(3) Investitor mora pred potekom obdobja poskusnega
obratovanja pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve predložiti poročila o prvih meritvah obratovalnega monitoringa, iz katerih nesporno izhaja, da emisije pri obratovanju
objekta ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti ter da objekt
izpolnjuje s predpisi o varstvu okolja in drugimi predpisi določene parametre glede vplivov na okolje.
(4) Pristojni upravni organ za gradbene zadeve poročilo
o prvih meritvah posreduje pristojnemu organu za nadzor nad
poskusnim obratovanjem in ga pozove, naj v roku 15 dni poda
mnenje o tem, ali emisije pri obratovanju objekta presegajo
predpisane mejne vrednosti in ali objekt izpolnjuje s predpisi o
varstvu okolja in drugimi predpisi predpisane parametre glede
vplivov na okolje.
(5) Če pristojni organ za nadzor nad poskusnim obratovanjem mnenja iz prejšnjega odstavka ne pošlje v predpisanem
roku, se šteje, da je njegovo mnenje pozitivno.".
70. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
"99. člen
(podaljšanje poskusnega obratovanja)
Obdobje poskusnega obratovanja se na zahtevo investitorja lahko podaljša, vendar največ enkrat, in sicer za obdobje,
za katero je bilo odrejeno poskusno obratovanje.".
71. člen
V 101. členu se v drugem odstavku besedilo "lokacijska
informacija, iz katere izhaja, da je takšen objekt v skladu z izvedbenim prostorskim aktom ter" črta in se na koncu odstavka
doda nov stavek: "Pristojni upravni organ za gradbene zadeve
mora pred izdajo uporabnega dovoljenja preveriti tudi skladnost
objekta iz prejšnjega odstavka s prostorskimi akti.".
Četrti odstavek se črta.
72. člen
V 102. členu se v tretjem odstavku pred besedilom "pa
samo geodetski načrt" doda besedilo "ter za gradnjo, za katero
je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, pa je bila izvedena brez
njega, gradbeno dovoljenje pa izdano pozneje".
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora uporabno dovoljenje, ki se nanaša na spremembo namembnosti
objekta, vsebovati samo sestavine iz prvega odstavka tega
člena.".
73. člen
V 103. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Če se investitor po vročitvi uporabnega dovoljenja
odpove pravici do pritožbe oziroma pravici do sprožitve upravnega spora, postane odločba pravnomočna z dnem, ko to
investitor izjavi pisno ali ustno na zapisnik.".

glasi:

74. člen
V 105. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

"(1) Najpozneje v 15 dnevih po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja mora investitor v skladu s predpisi, ki urejajo
evidentiranje nepremičnin, poskrbeti za vpis objekta v zemljiški
kataster oziroma v primeru stavbe tudi v kataster stavb, v primeru objekta gospodarske javne infrastrukture pa tudi za vpis
v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.".
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ne".

75. člen
V naslovu petega razdelka se črta besedilo "in tehnič-

76. člen
V 107. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: "Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ter projekt izvedenih del, na podlagi katerega je bilo izdano uporabno
dovoljenje, mora hraniti lastnik objekta oziroma njegov pravni
naslednik, dokler objekt stoji oziroma do odstranitve objekta, če
ni s posebnimi predpisi za določeno vrsto objektov določeno,
da jih je treba hraniti trajno.".
77. člen
V 110. členu se v prvem odstavku v 13. točki beseda "in"
nadomesti s piko in črta se 14. točka.
V drugem odstavku se v 14. točki beseda "in" nadomesti
s piko in črta se 15. točka.
78. člen
Črta se 112. člen.
79. člen
V 115. členu se v prvem odstavku 3. točka črta.
80. člen
V 126. členu se v tretjem odstavku za prvim stavkom
doda stavek, ki se glasi: "V imenik IZS se lahko kot odgovorni
projektanti vpišejo tudi posamezniki, ki izdelujejo elaborate po
tem zakonu, če to določa poseben predpis.".
81. člen
V 130 členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(1) Licence so treh vrst in sicer:
1. licenca z označbo "A" omogoča poleg samostojnega
opravljanja storitev iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega
člena tudi samostojno izdelavo urbanističnega načrta, občinskih prostorskih načrtov in občinskih podrobnih prostorskih
načrtov, regionalnih prostorskih načrtov ter državnih prostorskih
načrtov;
2. licenca z označbo "KA" omogoča poleg samostojnega
opravljanja storitev iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega
člena tudi samostojno izdelavo občinskih prostorskih načrtov
in občinskih podrobnih prostorskih načrtov, regionalnih prostorskih načrtov ter državnih prostorskih načrtov;
3. licenca z označbo "P" omogoča samostojno izdelavo
posameznih sestavin državnega strateškega prostorskega načrta in občinskega strateškega prostorskega načrta oziroma
strateškega dela občinskega prostorskega načrta ter posameznih sestavin občinskega prostorskega načrta.".
82. člen
V 132. členu se v prvem odstavku v 2. točki pred besedilom "izrečen varnostni ukrep" doda besedilo "s pravnomočno
sodno odločbo".
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se
glasi: "Izbris iz razlogov iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega
člena se začne na predlog osebe, ki za to izkaže upravičen
interes ali na zahtevo pristojnega inšpektorja, izbris iz razlogov
iz 2. in 4. točke pa se začne po uradni dolžnosti.".
Za sedmim odstavkom se dodajo osmi, deveti in deseti
odstavek, ki se glasijo:
"(8) Oseba, vpisana v imenik ZAPS oziroma IZS se iz
razlogov iz 2. točke prvega odstavka tega člena izbriše iz
imenika ZAPS oziroma IZS na podlagi pravnomočne sodne
odločbe, s katero ji je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja storitev.

Št.

126 / 31. 12. 2007 /

Stran

18723

(9) Oseba, vpisana v imenik ZAPS oziroma IZS se iz razlogov iz 4. točke prvega odstavka tega člena izbriše iz imenika
ZAPS oziroma IZS na podlagi pravnomočne odločitve o izbrisu
iz imenika ZAPS oziroma IZS v disciplinskem postopku.
(10) V primerih iz osmega in devetega odstavka tega
člena obveznost v zvezi z vračilom enotnega žiga in članske
izkaznice, določena v petem odstavku tega člena, nastopi v
osmih dneh po pravnomočnosti sodne odločbe, s katero je
izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja storitev oziroma
v osmih dneh po pravnomočnosti odločitve o izbrisu iz imenika
ZAPS oziroma IZS v disciplinskem postopku.".
83. člen
V 136.a členu se v petem odstavku besedilo "1.000.000,00
tolarjev" nadomesti z besedilom "4.000 eurov".
84. člen
V 138. členu se v drugem odstavku beseda "in" nadomesti
z vejico, besedilo "odvzem pooblastila z začasno izključitvijo iz
zbornice" pa se nadomesti z besedilom "izbris iz imenika ZAPS
oziroma IZS".
85. člen
V 145. členu se:
– črtata prva in druga alinea,
– v dosedanji četrti alinei za besedo "gradnja" doda besedilo "oziroma sprememba namembnosti" in
– na koncu dodata novi alinei, ki se glasita:
"– ali se dela, za katera ni treba pridobiti dovoljenj po
tem zakonu, izvajajo v skladu s prostorskimi akti in gradbenimi
predpisi;
– ali se gradi objekt, za katerega je izdan sklep s katerim
se je dovolila obnova postopka in zadržanje izvršitve gradbenega dovoljenja.".

glasi:

86. člen
V 148. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

"(1) Kadar gradbeni inšpektor določi način izvršbe s prisilitvijo, znašajo denarne kazni:
1. za zahtevni objekt in nelegalni kop:
– če je zavezanec pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
od 125.000 do 200.000 eurov;
– če je zavezanec fizična oseba, od 5.000 do 10.000
eurov;
2. za manj zahtevni objekt:
– če je zavezanec pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
od 40.000 do 80.000 eurov;
– če je zavezanec fizična oseba, od 3.000 do 8.000 eurov;
3. za nezahtevni objekt:
– če je zavezanec pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
od 8.000 do 40.000 eurov;
– če je zavezanec fizična oseba, od 1.000 do 4.000 eurov.".
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) V primeru gradnje objekta po izdanem sklepu o dovolitvi obnove postopka in zadržanju izvršitve gradbenega dovoljenja, gradbeni inšpektor kaznuje investitorja z denarno kaznijo
iz prvega odstavka tega člena.".
87. člen
V 150. členu se v prvem odstavku v 3. točki za drugo
alineo doda tretja alinea, ki se glasi:
"– ki se mu spremeni namembnost, za katero ni potrebno
gradbeno dovoljenje, v nasprotju s prostorskimi akti ali gradbenimi predpisi;".
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88. člen
V 164. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

"(1) Z globo od 1.500 do 30.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki po določbah
tega zakona nastopa kot investitor:
1. če naroči gradnjo objekta ali izvajanje del v zvezi s
spremembo namembnosti, pa pred začetkom del ne razpolaga
vsaj z dokončnim gradbenim dovoljenjem (3. člen);
2. če naroči ali izvaja gradnjo enostavnega objekta v nasprotju s prostorskim aktom (drugi odstavek 3.a člena);
3. če naroči ali izvaja spremembo namembnosti, za katero ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, v nasprotju s prostorskimi akti ali če pri tem ne upošteva gradbenih predpisov
(četrti in peti odstavek 4. člena);
4. če uporablja ali da v uporabo objekt, za katerega je
predpisano uporabno dovoljenje, brez uporabnega dovoljenja
(prvi odstavek 5. člena);
5. če uporablja ali da v uporabo objekt za poskusno obratovanje, pa zanj ni bila pridobljena dokončna odločba o dovolitvi
poskusnega obratovanja (tretji odstavek 5. člena);
6. če naroči ali izvaja dela, ki predstavljajo vzdrževanje objekta, v nasprotju s prostorskim aktom (drugi odstavek
6. člena);
7. če ne poskrbi, da objekt v javni rabi, katerega investitor
je in ki se uporablja, ne zagotavlja funkcionalno oviranim osebam dostopa, vstopa in uporabe brez grajenih in komunikacijskih ovir (17. člen);
8. če za odgovornega vodjo projektov ne imenuje enega
izmed odgovornih projektantov, ki jih je določil projektant, ali
če pred začetkom gradnje ne poskrbi za strokovno nadzorstvo
nad gradnjo (27. člen);
9. če v primeru, ko pri projektiranju sodeluje več projektantov in odgovornih projektantov, izmed odgovornih projektantov ne imenuje odgovornega vodjo projekta (drugi odstavek
27. člena);
10. če v primeru, ko pri revidiranju sodeluje več revidentov in odgovornih revidentov, izmed odgovornih revidentov
ne imenuje odgovornega vodjo revidiranja (drugi odstavek
27. člena);
11. če v primeru, ko pri izvajanju gradnje sodeluje več
izvajalcev in odgovornih vodij del, izmed odgovornih vodij del
ne imenuje odgovornega vodjo gradbišča (drugi odstavek
27. člena);
12. če poveri izdelavo projektne dokumentacije osebi, ki
ne izpolnjuje pogojev za projektanta (28. člen);
13. če poveri gradnjo osebi, ki ne izpolnjuje pogojev za
izvajalca (29. člen);
14. če poveri gradbeni nadzor osebi, ki ne izpolnjuje pogojev za nadzornika (30. člen);
15. če poveri revizijo projektne dokumentacije osebi, ki ne
izpolnjuje pogojev za revidenta (31. člen);
16. če gradbeni nadzor poveri osebi, ki nastopa kot izvajalec gradnje nad katero opravlja nadzor ali je v kakršnikoli drugi
medsebojni poslovni povezavi z izvajalcem (drugi odstavek
34. člena);
17. če revizijo projektne dokumentacije poveri osebi, ki
v zvezi z objektom, za katerega opravlja revizijo, nastopa kot
projektant ali izvajalec (tretji odstavek 34. člena);
18. če izdelavo projektne dokumentacije in gradbeni
nadzor poveri isti osebi, pri čemer ta hkrati izvaja tudi gradnjo na objektu, za katerega je izdelala projektno dokumentacijo, ali če izdelavo projektne dokumentacije in gradbeni
nadzor poveri različnima osebama, ki sta v medsebojni poslovni povezavi, ali če sta odgovorni vodja projektiranja in
odgovorni nadzornik v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v
zakonski zvezi ali živita v izvenzakonski skupnosti (četrti
odstavek 34. člena);
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19. če pri istem objektu nastopa kot projektant in izvajalec
oziroma izvaja dela za lastne potrebe ali za trg in gradbeni nadzor poveri izvajalcu, ki izvaja gradnjo na istem objektu oziroma
je s takšnim investitorjem v medsebojni poslovni povezavi (peti
odstavek 34. člena);
20. če pri gradnji nastopa kot nadzornik in na istem objektu hkrati nastopa kot projektant ali izvajalec (šesti odstavek
34. člena);
21. če pri gradnji nastopa kot revident in v tem primeru na
objektu, za katerega je opravil revizijo projektne dokumentacije,
hkrati nastopa kot projektant, izvajalec ali nadzornik (sedmi
odstavek 34. člena);
22. če za izbiro najboljše strokovne rešitve ne organizira
javnega natečaja, čeprav tako določa prostorski akt ali drug
predpis (prvi odstavek 43. člena);
23. če organizira javni natečaj v nasprotju z določbami
tega zakona (drugi odstavek 43. člena);
24. če izdelave projektne dokumentacije najprej ne ponudi avtorju izbrane natečajne rešitve, če ta izpolnjuje pogoje za
projektanta (četrti odstavek 43. člena);
25. če ne zagotovi pogodbenega sodelovanja avtorja izbrane natečajne rešitve na predpisani način (peti odstavek
43. člena);
26. če v primerih, predpisanih s tem zakonom, ne poskrbi
za revizijo projektne dokumentacije (prvi odstavek 53. člena);
27. če ne poskrbi za predpisan načrt organizacije gradbišča in za izdelavo varnostnega načrta ter za ustrezno ureditev
gradbišča (drugi odstavek 82. člena);
28. če ne poskrbi za predpisano označitev gradbišča s
tablo (tretji odstavek 82. člena);
29. če pravočasno ne zagotovi predpisanega gradbenega
nadzora (prvi odstavek 85. člena);
30. če ne zagotovi strokovnega nadzorstva nad poskusnim obratovanjem (drugi odstavek 98. člena);
31. če v predpisanem roku ne poskrbi za vpis v uradne
evidence (105. člen);
32. če je lastnik objekta ali njegov pravni naslednik, pa
na predpisani način ne hrani projektov, na podlagi katerih je bil
objekt zgrajen oziroma rekonstruiran, dokler objekt stoji (prvi
odstavek 107. člena).".
V drugem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomestita z besedo "globo", številka "50.000" s številko "500",
številka "130.000" s številko "1.200" in beseda "tolarjev" z
besedo "eurov".
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo",
številka "30.000" s številko "150", številka "500.000" s številko
"2.000" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov".
89. člen
V 165. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "600.000" s številko "2.500", številka "7,000.000" s številko
"30.000" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov", za besedilom
"pravna oseba" pa se doda besedilo "samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost," ter
4. in 8. točka črtata, dosedanje 5., 6. in 7. točka pa postanejo
4., 5. in 6. točka.
Drugi in četrti odstavek se črtata.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo",
številka "60.000" s številko "250", številka "500.000" s številko
"2.000" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov.
90. člen
V 166. členu se v napovednem stavku besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "100.000" s
številko "500", številka "150.000" s številko "1200" in beseda
"tolarjev" z besedo "eurov".
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91. člen
V 167. členu se v napovednem stavku besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "50.000" s
številko "500", številka "150.000" s številko "1.200" in beseda
"tolarjev" z besedo "eurov" ter 2., 3., 4. in 5. točka črtajo.

97. člen
V 173. členu se v napovednem stavku besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "30.000" s
številko "500", številka "100.000" s številko "1.200" in beseda
"tolarjev" z besedo "eurov".

92. člen
V 168. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

98. člen
V 174. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "50.000" s številko "500", številka "150.000" s številko
"1.200" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov" ter za 7. točko
doda nova 8. točka, ki se glasi.
"8. če ne zagotovi, da je na gradbišču ves čas gradnje
na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja in vsaj tisti
del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje (tretji odstavek 84. člena);", dosedanja
8. točka pa postane 9. točka.".
V drugem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "400.000" s številko "1.500",
številka "1,500.000" s številko "6.000" in beseda "tolarjev" z
besedo "eurov".
V tretjem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "50.000" s številko "500",
številka "100.000" z besedilom "1.200 eurov".
V četrtem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "900.000" s številko "3.500",
številka "1,000.000" z besedilom "4.000 eurov".
V petem odstavku se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "50.000" s številko "500", številka
"100.000" z besedilom "1.200 eurov".

glasi:

"(1) Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki po določbah tega zakona nastopa kot
soglasodajalec, če zaračunava stroške za projektne pogoje ali
soglasja (51. člen).".
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
"(2) Z globo od 250 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba soglasodajalca, če stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.".
93. člen
V 169. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "1,000.000" s številko "4.000", številka "7,000.000" s številko
"30.000" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov", za besedilom
"pravna oseba," pa se doda besedilo "samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,".
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo",
številka "150.000" s številko "600", številka "500.000" s številko
"2.000" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov".
94. člen
Besedilo 170. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Z globo od 500 do 1200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki po določbah tega zakona nastopa kot odgovorni revident:
1. če nastopa kot odgovorni revident, pa ne izpolnjuje s
tem zakonom predpisanih pogojev za odgovornega revidenta
(drugi odstavek 53. člena);
2. če revidira načrt oziroma projektno dokumentacijo, pri
kateri je sodeloval kot odgovorni projektant (šesti odstavek
53. člena).".
95. člen
V 171. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "2,000.000" s številko "8.000", številka "5,000.000" s številko
"20.000" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov"," za besedilom
"pravna oseba," pa se doda besedilo "samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,"
ter za 15. točko doda nova 16. točka, ki se glasi:
"16. če ne zagotovi, da je na gradbišču ves čas gradnje
na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja in vsaj tisti
del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje
izvajanja gradnje (tretji odstavek 84. člena).".
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo",
številka "150.000" s številko "600", številka "500.000" s številko
"2.000" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov".
96. člen
V 172. členu se v napovednem stavku besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "80.000" s
številko "500", številka "150.000" s številko "1.200" in beseda
"tolarjev" z besedo "eurov".

99. člen
V 175. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "1,500.000" s številko "6.000", številka "7,000.000" s številko
"30.000" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov", za besedilom
"pravna oseba" pa se doda besedilo "samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,".
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo",
številka "100.000" s številko "500", številka "500.000" s številko
"1.500" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov".
100. člen
V 176. členu se v napovednem stavku besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "100.000" s
številko "500", številka "150.000" s številko "1.200" in beseda
"tolarjev" z besedo "eurov".
101. člen
V 177. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "300.000" s številko "1.500", številka "3,000.000" s številko
"12.000" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov", za besedilom
"pravna oseba" pa se doda besedilo "samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost",
za besedilom "kot geodetsko podjetje" pa se doda besedilo
"ali geodet" ter 1. točka črta, dosedanje 2., 3. in 4. točka pa
postanejo 1., 2. in 3. točka.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo",
številka "90.000" s številko "400", številka "400.000" s številko
"1.500" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov".
102. člen
V 178. členu se v napovednem stavku besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "20.000" s
številko "500", številka "120.000" s številko "1.200" in beseda
"tolarjev" z besedo "eurov".
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103. člen
V 179. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

"(1) Z globo od 30.000 do 80.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. izvaja ali izvede gradnjo, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje, brez gradbenega dovoljenja (prvi odstavek
3. člena);
2. izvaja dela, ki so v zvezi s spremembo namembnosti in
za katera je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, brez gradbenega dovoljenja (četrti odstavek 4. člena);".
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo",
številka "300.000" s številko "1.500", številka "1,000.000" s
številko "4.000" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov".
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo",
številka "100.000" s številko "500", številka "300.000" s številko
"1.200" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov".
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
"(4) V primeru prekrška iz prvega odstavka tega člena, ki
se nanaša na gradnjo zahtevnega objekta ali objekta z vplivi
na okolje ali ki naj bi se izvedla na območju, ki je varovano
v skladu s predpisi o ohranjanju narave oziroma na vodnem
zemljišču, če je narava prekrška posebno huda zaradi višine
povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se globa, določena v prvem
do tretjem odstavku tega člena, potroji.".
104. člen
V 180. členu se v prvem odstavku besedilo "denarno
kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "2,000.000" s
številko "8.000", številka "7,000.000" s številko "30.000" in
beseda "tolarjev" z besedo "eurov", za besedilom "pravna oseba" pa se doda besedilo "samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost".
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo",
številka "200.000" s številko "800", številka "700.000" s številko
"3.000" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov".
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo",
številka "50.000" s številko "500", številka "200.000" s številko
"1.200" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov".
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
"(4) V primeru prekrška iz prvega odstavka tega člena, ki
se nanaša na gradnjo zahtevnega objekta ali objekta z vplivi
na okolje ali ki naj bi se izvedla na območju, ki je varovano
v skladu s predpisi o ohranjanju narave oziroma na vodnem
zemljišču, če je narava prekrška posebno huda zaradi višine
povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se globa, določena v prvem
do tretjem odstavku tega člena, potroji.".
105. člen
V 181. členu se v prvem odstavku besedilo "denarno
kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "2,000.000" s
številko "8.000", številka "8,000.000" s številko "35.000" in
beseda "tolarjev" z besedo "eurov", za besedilom "pravna
oseba," se doda besedilo "samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,".
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki posane drugi odstavek, se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo",
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številka "200.000" s številko "800", številka "700.000" s številko
"3.000" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov".
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo",
številka "50.000" s številko "500", številka "200.000" s številko
"1.200" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov".
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
"(4) V primeru prekrška iz prvega odstavka tega člena, ki
se nanaša na gradnjo zahtevnega objekta ali objekta z vplivi
na okolje ali ki naj bi se izvedla na območju, ki je varovano v
skladu s predpisi o ohranjanju narave, oziroma na vodnem
zemljišču, če je narava prekrška posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne
premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma
njegovega namena koristoljubnosti,se globa, določena v prvem
do tretjem odstavku tega člena, potroji.".
106. člen
V 182. členu se v prvem odstavku besedilo "denarno
kaznijo" nadomesti z besedo "globo", številka "10,000.000" s
številko "40.000", številka "30,000.000" s številko "125.000"
in beseda "tolarjev" z besedo "eurov", za besedilom "pravna
oseba" se doda besedilo "samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost".
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo",
številka "500.000" s številko "2.000", številka "1,500.000" s
številko "4.100" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov".
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo "denarno kaznijo" nadomesti z besedo "globo",
številka "150.000" s številko "500", številka "450.000" s številko
"1.200" in beseda "tolarjev" z besedo "eurov".
107. člen
Črta se 183. člen.
108. člen
V 184. členu se v prvem odstavku besedilo "denarno
kaznijo od 10,000.000 do 30,000.000 tolarjev" nadomesti z
besedilom "globo od 40.000 do 125.000 eurov", za besedilom
"pravna oseba" se doda besedilo "samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.".
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo "denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "globo od 200 do 2.000 eurov".
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo "denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "globo od 500 do 1.200 eurov".
109. člen
V 185. členu se v napovednem stavku besedilo "denarno
kaznijo od 150.000 do 300.000 tolarjev" nadomesti z besedilom
"globo od 600 do 2.000 eurov".
110. člen
V 186. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
besedilo "denarno kaznijo od 500.000 do 10,000.000 tolarjev"
nadomesti z besedilom "globo od 2.000 do 40.000 eurov".
V drugem odstavku se besedilo "denarno kaznijo od
50.000 do 300.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "globo od
200 do 2.000 eurov".
111. člen
V 187. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
besedilo "denarno kaznijo od 500.000 do 10,000.000 tolarjev"
nadomesti z besedilom "globo od 2.000 do 40.000 eurov".
V drugem odstavku se besedilo "denarno kaznijo od
50.000 do 300.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "globo od
200 do 2.000 eurov".
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112. člen
Besedilo 188. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik:
– ki po določbah tega zakona nastopa kot pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni krajinski arhitekt oziroma kot pooblaščeni
prostorski načrtovalec, če v predpisanem roku pristojnemu organu ZAPS ne sporoči podatkov, ki se vpisujejo v imenik ZAPS
(prvi odstavek 127. člena);
– ki ima v skladu s tem zakonom pridobljeno določeno
vrsto licence, če v predpisanem roku pristojnemu organu ZAPS
ne sporoči podatkov, ki so v zvezi s takšno licenco (drugi odstavek 127. člena);
– ki ima sicer pridobljen status pooblaščenega arhitekta,
pa opravlja poleg izdelovanja načrtov arhitekture tudi storitve,
za katere nima opravljenega dopolnilnega strokovnega izpita
v skladu z določbami 135. člena (1. točka prvega odstavka
129. člena);
– ki ima sicer pridobljen status pooblaščenega krajinskega arhitekta, pa poleg izdelovanja načrtov krajinske arhitekture
opravlja tudi storitve, za katere nima opravljenega dopolnilnega
strokovnega izpita v skladu z določbami 135. člena (2. točka
prvega odstavka 129. člena);
– ki ima sicer pridobljeno licenco z označbo "A", pa poleg
samostojnega izdelovanja načrtov arhitekture, urbanističnega
načrta, občinskih prostorskih načrtov in občinskih podrobnih
prostorskih načrtov ter državnih prostorskih načrtov, opravlja
tudi storitve, za katere nima opravljenega dopolnilnega strokovnega izpita v skladu z določbami 135. člena (1. točka prvega
odstavka 130. člena);
– ki ima sicer pridobljeno licenco z označbo "KA", pa poleg samostojnega izdelovanja načrtov krajinske arhitekture, občinskih prostorskih načrtov in občinskih podrobnih prostorskih
načrtov ter državnih prostorskih načrtov opravlja tudi storitve,
za katere nima opravljenega dopolnilnega strokovnega izpita
v skladu z določbami 135. člena (2. točka prvega odstavka
130. člena);
– ki ima sicer pridobljeno licenco z označbo "P", pa poleg samostojnega izdelovanja posameznih sestavin državnega
strateškega prostorskega načrta in občinskega strateškega
prostorskega načrta oziroma strateškega dela občinskega
prostorskega načrta ter posameznih sestavin občinskega prostorskega načrta izdeluje tudi načrte iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 130. člena ali storitve, za katere nima opravljenega dopolnilnega strokovnega izpita v skladu z določbami
135. člena (3. točka prvega odstavka 130. člena);
– ki je bil izbrisan iz imenika ZAPS, pa sodeluje pri projektiranju kot odgovorni projektant oziroma sodeluje pri prostorskem načrtovanju kot odgovorni prostorski načrtovalec oziroma pri revidiranju kot odgovorni revident, ali pri gradnji kot
odgovorni vodja del, ali odgovorni nadzornik (drugi odstavek
132. člena).".
113. člen
Besedilo 189. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik:
– ki po določbah tega zakona nastopa kot pooblaščeni
inženir, če v predpisanem roku pristojnemu organu IZS ne
sporoči spremembe podatkov, ki se vpisujejo v imenik IZS (prvi
odstavek 127. člena);
– ki ima sicer pridobljen status pooblaščenega inženirja,
pa poleg izdelovanja načrtov, za kar ima ustrezno strokovno izobrazbo, opravlja tudi storitve, za katere nima opravljenega dopolnilnega strokovnega izpita v skladu z določbami 135. člena
(3. točka prvega odstavka 129. člena);
– ki ima sicer pridobljen status pooblaščenega inženirja
in poleg izdelovanja načrtov, za kar ima ustrezno strokovno
izobrazbo, opravlja tudi storitve, za katere ima opravljen dopolnilni strokovni izpit v skladu z določbami 135. člena, nastopa
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pa tudi kot pooblaščeni prostorski načrtovalec (drugi odstavek
130. člena);
– ki po določbah tega zakona nastopa kot pooblaščeni
inženir, če je bil izbrisan iz imenika IZS, pa sodeluje pri projektiranju kot odgovorni projektant ali pri revidiranju kot odgovorni
revident, ali pri gradnji kot odgovorni vodja del ali odgovorni
nadzornik (drugi odstavek 132. člena).".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
114. člen
(dokončanje začetih postopkov)
Postopki, ki so se začeli pred dnem začetka uporabe tega
zakona, se končajo po določbah Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US in 93/05
– ZVMS; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1).
115. člen
(seznam soglasodajalcev)
Ministrstvo, pristojno za prostorske in gradbene zadeve,
mora na svojih spletnih straneh objaviti seznam soglasodajalcev iz novega 49.d člena zakona najpozneje v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona.
116. člen
(izdelovanje in revidiranje projektne dokumentacije
v prehodnem obdobju)
(1) Projektna dokumentacija, določena s tem zakonom,
se do uskladitve predpisa iz 40. člena zakona z določbami
20. člena tega zakona izdeluje in revidira po dosedanjih predpisih.
(2) Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka se
šteje, da je povzetek podatkov o nameravani gradnji, ki jih je
treba po prejemu zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja posredovati pristojni občini, vodilna mapa v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja, brez dokazne dokumentacije.
(3) Do uveljavitve uredbe o območju za določitev strank
v postopku izdaje gradbenega dovoljenja iz drugega odstavka
novega 49.a člena tega zakona se v projektih za pridobitev
gradbenega dovoljenja območje za določitev strank v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja prikazuje kot vplivno območje po
dosedanjih predpisih.
117. člen
(uskladitev izvršilnih predpisov in drugih aktov)
(1) Najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona
mora biti izdan predpis iz drugega odstavka 74.a člena zakona.
(2) Najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona
morajo biti sprejeti oziroma usklajeni:
1. predpis, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost iz
drugega odstavka 8. člena zakona;
2. predpis, ki ureja vsebino in obliko ter način izdelave
projektne dokumentacije iz 40. člena zakona;
3. predpis, ki ureja merila za izračun in prikaz območja
za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
iz drugega odstavka 49.a člena zakona;
4. predpis, ki ureja način označitve in organizacijo ureditve posameznih vrst gradbišč ter vsebino in način vodenja
gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer iz šestega
odstavka 82. člena zakona ter način in postopek zagotavljanja
izvedbe sprotne kontrole gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih elementov na gradbišču iz četrtega odstavka 84. člena
zakona;
5. predpis, ki ureja vsebino dokazila o zanesljivosti iz
drugega odstavka 92. člena zakona;
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6. predpis, ki podrobneje določa postopek in izvedbo javnih natečajev ter objekte, za katere je pri pridobivanju idejne
rešitve obvezna izvedba javnega natečaja iz drugega odstavka
43. člena zakona.
(3) Pristojni poklicni zbornici morata z določbami tega
zakona uskladiti svoje akte najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
118. člen
(uskladitev odškodnin zaradi spremembe namembnosti
kmetijskega zemljišča in gozda po prejšnjih predpisih)
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 238. člena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) se
odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda pri gradnji avtocest, za katere so bili v skladu s
45.b členom Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97, 9/01 – ZPPreb
in 23/02 – odločba US; v nadaljnjem besedilu: ZUN) sprejeti
sklepi o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta pred 1. januarjem 2003 in nato sprejeti odloki oziroma uredbe o njihovem
sprejetju, odmerja v skladu z določbami 3. poglavja Zakona o
kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odločba
US, 1/99, 54/00 – ZKme, 68/00 – odločba US, 27/02 – odločba
US, 58/02 – ZMR-1 in 67/02) in v višini 30% vplačuje v proračun občin, na območju katerih ležijo zemljišča, za katera so
sprejeti oziroma uveljavljeni takšni lokacijski načrti.
(2) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se odmeri ne glede
na to, ali je bilo gradbeno dovoljenje oziroma enotno dovoljenje
iz 45.h člena ZUN za gradnjo objekta iz prejšnjega odstavka
že izdano ali ne.
119. člen
(nadaljevanje dela urbanističnih inšpektorjev)
Urbanistični inšpektorji iz 71. člena ZUN nadaljujejo z
delom kot gradbeni inšpektorji po določbah tega zakona.
120. člen
(enostavni in nezahtevni objekti v prehodnem obdobju)
(1) Šteje se, da imajo nezahtevni objekti po tem zakonu,
ki so z dnem začetka uporabe tega zakona že zgrajeni ali se
je pred dnem začetka uporabe tega zakona pričelo z njihovo
gradnjo in izpolnjujejo po dosedanjih predpisih določene pogoje
za gradnjo enostavnega objekta brez pridobitve gradbenega
dovoljenja, gradbeno dovoljenje po samem zakonu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek investitor objekta iz
prejšnjega odstavka lahko vloži zahtevo za izdajo gradbenega
dovoljenja za takšen objekt.
(3) Do uveljavitve predpisa iz drugega odstavka 8. člena
zakona se šteje, da so nezahtevni objekti po tem zakonu vsi
enostavni objekti, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o vrstah
zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih
za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja
in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(Uradni list RS, št. 114/03 in 100/05; v nadaljnjem besedilu:
pravilnik o enostavnih objektih).
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se do uveljavitve predpisa iz drugega odstavka 8. člena zakona začasni
objekti, zgrajeni za manj kakor šest mesecev, urbana oprema,
ki jo postavlja občina ter enostavni objekti, ki so del gospodarske javne infrastrukture in drugi objekti, ki so v javno korist,
štejejo za enostavne objekte.
121. člen
(sprememba namembnosti, za katero
ni potrebno gradbeno dovoljenje)
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembe
namembnosti, za katere po tem zakonu ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, se ustavijo po uradni dolžnosti.

Uradni list Republike Slovenije
122. člen
(pristojni upravni organ za nadzor nad poskusnim
obratovanjem)
Z dnem začetka uporabe tega zakona se šteje, da je
pristojni upravni organ za nadzor nad poskusnim obratovanjem objektov oziroma gradenj, za katere je potrebno okoljevarstveno dovoljenje, Agencija Republike Slovenije za okolje,
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost pa za nadzor
nad poskusnim obratovanjem objektov oziroma gradenj, ki se
nanašajo na sevalne in jedrske objekte.
123. člen
(uskladitev določb v zvezi z nadomestnimi
gradnjami)
(1) Z dnem začetka uporabe tega zakona se za potrebe
izdajanja gradbenega dovoljenja šteje, da pojem nadomestna
gradnja pomeni odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega objekta. Če je v prostorskem aktu navedeno, da se lahko
izvaja samo nadomestna gradnja, to ne glede na določbe v
prostorskem aktu pomeni, da se lahko obstoječi objekt odstrani
in na mestu poprej odstranjenega objekta postavi nov objekt, ki
je po velikosti in namembnosti enak odstranjenemu objektu.
(2) Za nadomestne gradnje, ki bodo zgrajene na podlagi
gradbenih dovoljenj, izdanih do začetka uporabe tega zakona
oziroma gradbenih dovoljenj, ki bodo izdana po dnevu začetka uporabe tega zakona na podlagi določb ZGO-1, se lahko
izreče inšpekcijski ukrep nelegalne gradnje, če objekt, ki se
nadomešča, pred začetkom uporabe nadomestnega objekta
ni bil odstranjen.
124. člen
(uporabno dovoljenje po tem zakonu
za objekte gospodarske javne infrastrukture)
(1) Šteje se, da imajo uporabno dovoljenje po tem zakonu objekti gospodarske javne infrastrukture, ki so bili zgrajeni
pred 25. junijem 1991 in ki z dnem uveljavitve ZGO-1 niso bili
evidentirani v skladu z Zakonom o katastru komunalnih naprav
(Uradni list SRS, št. 26/74, 29/74 – popravek in 42/86), ko se na
predpisan način evidentirajo v zbirnem katastru gospodarske
javne infrastrukture.
(2) Šteje se, da imajo uporabno dovoljenje po samem
zakonu vsi gradbeni inženirski objekti, ki so bili zgrajeni pred
31. decembrom 1967 in so v uporabi z dnem uveljavitve tega
zakona, ko se zemljišča, na katerih so zgrajeni, na predpisani
način evidentirajo v zemljiškem katastru.
(3) Na zahtevo lastnika objektov iz prvega in drugega odstavka tega člena pristojni upravni organ izda potrdilo v skladu
s četrtim in petim odstavkom 197. člena ZGO-1.
125. člen
(uskladitev določb glede minimalne komunalne
oskrbe)
(1) Za potrebe izdajanja gradbenih dovoljenj se šteje, da
je stavbno zemljišče opremljeno, če je zagotovljena minimalna komunalna oskrba, kot je predpisana v drugem odstavku
45. člena tega zakona.
(2) Če v posameznih enotah urejanja še ni zgrajena minimalna komunalna oprema oziroma njena izgradnja ni predvidena v občinskem načrtu razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto in zato ni mogoča
priključitev na infrastrukturo, ki bi zagotovila minimalno komunalno oskrbo, investitor lahko zagotovi minimalno komunalno
oskrbo tudi drugače, vendar ne v nasprotju s prostorskim aktom
in predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo in elektriko, odvajanje
odpadnih voda ter dostopanje do javnih cest.
(3) Investitor lahko zagotovi komunalno oskrbo tudi na
način, ki ga prostorski akt ne določa, če gre za način oskrbe, ki
sledi napredku tehnike.
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126. člen

129. člen

(priznavanje poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic
Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in
Švice)

(prenehanje uporabe)

(1) Z dnem začetka uporabe tega zakona se dokončne
odločbe o priznanju poklicnih kvalifikacij državljanom držav
članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora
in Švice, ki jih izda pristojno ministrstvo v skladu s predpisi o
priznavanju kvalifikacij kandidatu, ki se mora po ZGO-1 vpisati
v imenik pristojne poklicne zbornice, pošiljajo pristojni poklicni
zbornici, ki mora kandidata vpisati v imenik zbornice po uradni
dolžnosti.
(2) Kandidat ima pravico opravljati regulirani poklic z
dnem, ko postane odločba o priznanju poklicne kvalifikacije
dokončna.
127. člen
(uskladitev določb v zvezi z gradbeno parcelo)
(1) Z dnem začetka uporabe tega zakona se preneha z
določanjem gradbenih parcel po 216. členu ZGO-1.
(2) Postopki za določitev gradbenih parcel in postopki za
izdajo gradbenih dovoljenj, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
(3) Za namen odmere nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča se z dnem začetka uporabe tega zakona za zazidano
stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele,
na kateri stoji stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5,
preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za
nezazidano stavbno zemljišče.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se za zazidano stavbno
zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, ki je bil z
odločbo o določitvi funkcionalnega zemljišča, z odločbo o izdaji
gradbenega dovoljenja ali z odločbo o določitvi gradbene parcele določen kot gradbena parcela ali funkcionalno zemljišče.
(5) Z dnem začetka uporabe tega zakona se šteje, da
pojem gradbena parcela pomeni zemljišče, sestavljeno iz ene
ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene
površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena
ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
128. člen
(dokazila o pravici graditi za energetske objekte
državnega pomena)
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 97. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) in tretjega odstavka 59. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno
besedilo) se v zvezi z gradnjo energetskih objektov državnega
pomena za postopek sporazumnega pridobivanja potrebnih nepremičnin in glede dokazil o pravici graditi iz 56. člena zakona
smiselno uporabljajo določbe 8. do 12. člena ter druge, četrte,
pete, šeste, sedme in osme alineje 13. člena Zakona o ureditvi
določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 35/95). Za energetske
objekte državnega pomena štejejo:
– elektrarne (hidroelektrarna, termoelektrarna, termoelektrarna toplarna, geotermalna elektrarna, polje vetrnih elektrarn
in druge vrste elektrarn) z nazivno električno močjo 10 MW
ali več,
– prenosni elektroenergetski vodi s pripadajočimi funkcionalnimi objekti, z nazivno napetostjo 110 kV ali več,
– prenosni plinovodi, če je delovni tlak višji od 16 bar, s
pripadajočimi funkcionalnimi objekti,
– prenosni naftovodi in produktovodi, s pripadajočimi
funkcionalnimi objekti.
(2) Ta člen se uporablja do ureditve vprašanja dokazovanja pravice graditi in vprašanja pridobivanja nepremičnin v
predpisu, ki ureja energetske objekte, vendar najdlje dve leti od
uveljavitve tega zakona.
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Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati:
– Pravilnik o tehničnih ukrepih za gradnjo, obratovanje
in vzdrževanje z vodikom hlajenih električnih generatorjev ter
sinhronskih kompenzatorjev (Uradni list SFRJ, št. 13/69 in
19/69 – popravek) in
– Pravilnik o tehničnih normativih za vzdrževanje antenskih stolpov (Uradni list SFRJ, št. 65/84 in 59/99 – ZTZPUS).
130. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece
po njegovi uveljavitvi.
Št. 321-10/90-4/112
Ljubljana, dne 17. decembra 2007
EPA 1635-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

6415.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o splošnem upravnem postopku (ZUP-E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem
postopku (ZUP-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-E), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 2007.
Št. 003-02-3/2007
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU
(ZUP-E)
1. člen
Drugi odstavek 22. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo in 105/06 – ZUS-1) se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Če zakon ne določa drugače, ostane organ, ki je kot
stvarno pristojen začel postopek, pristojen tudi tedaj, kadar se
med postopkom spremenijo okoliščine za določitev stvarne
pristojnosti, ali se spremeni zakon tako, da določa za odločanje
v upravni zadevi stvarno pristojnost drugega organa.".
2. člen
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Župan lahko pooblasti za vodenje posameznih dejanj
v postopku na drugi stopnji zaposlenega v upravi samoupravne
lokalne skupnosti.".
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3. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
"31. člen
(1) Upravni postopek lahko vodi in v njem odloča oseba,
ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita iz
upravnega postopka, ki jih predpiše vlada.
(2) Ministrstvo, pristojno za upravo vodi evidenco opravljanja izpitov iz prejšnjega odstavka. Evidenca vsebuje naslednje podatke: osebno ime osebe, ki je opravljala strokovni izpit,
EMŠO, vrsto in stopnjo njene izobrazbe, datum opravljanja
izpita in uspeh na izpitu.
(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno.".
4. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
"34.a člen
Upravljavci zbirk osebnih podatkov, ki razpolagajo s podatki, ki so potrebni za ugotovitev dejstev v zvezi z vodenjem
in odločanjem v upravnem postopku, so dolžni na podlagi
obrazložene zahteve organa, brezplačno, najkasneje v roku 15
dni, posredovati zahtevane podatke. Zahteva mora vsebovati
navedbo zahtevanih podatkov, pravno podlago za posredovanje, namen njihove uporabe in številko upravne zadeve.".
5. člen
V 38. členu se spremenita šesti in sedmi odstavek tako,
da se glasita:
"(6) O izločitvi uradnih oseb uprave samoupravne lokalne
skupnosti odloča tajnik oziroma direktor uprave samoupravne
lokalne skupnosti.
(7) O Izločitvi tajnika oziroma direktorja uprave samoupravne lokalne skupnosti odloča župan.".
Za novim šestim in sedmim odstavkom se doda nov osmi
odstavek:
"(8) O izločitvi župana odloča predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti.".
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deveti in
deseti.

glasi:

6. člen
V 50. členu se spremeni četrti odstavek tako, da se

"(4) Če postopka ni mogoče nadaljevati, organ ustavi
postopek s sklepom, ki ga razglasi na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprava. Zoper ta sklep je dovoljena
pritožba.".
7. člen
V prvem odstavku 51. člena se besedilo "in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje"
nadomesti z besedilom "in na enotnem državnem portalu
e-uprava".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Začasni zastopnik se postavi tudi takrat, kadar je
treba opraviti dejanje, ki ga ni mogoče odložiti, stranke oziroma
njenega pooblaščenca ali zastopnika pa ni mogoče pravočasno povabiti. To je treba takoj sporočiti stranki, pooblaščencu
oziroma zastopniku.".
8. člen
V prvem odstavku 68. člena se pred besedilo "informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje." uvrsti
besedilo "informacijski sistem organa ali".
9. člen
Drugi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Nihče ne more biti povabljen, naj pride med 20. in
6. uro, razen če gre za nujne in neodložljive ukrepe.".
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10. člen
V 73. členu se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z
zneskom "200 evrov".
11. člen
V 82. členu dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek, dosedanji tretji odstavek postane četrti.
12. člen
Drugi odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Organ vroča po elektronski poti, če stranka vlogo za
začetek postopka pošlje v elektronski obliki, če med postopkom
sporoči organu, da želi vročitev dokumentov v varni elektronski
predal in v drugih primerih, ko sam lahko zanesljivo ugotovi,
da ima varni elektronski predal. Če stranka nima odprtega
varnega elektronskega predala, organu ne sporoči njegovega
naslova, če vročitev v varni elektronski predal ni mogoča, ali če
izrecno zahteva fizično vročitev dokumenta, se vročitev opravi
po 87. členu tega zakona.".
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Ponudniki varnih elektronskih predalov objavijo seznam odprtih varnih elektronskih predalov in njihovih imetnikov
na svojem spletnem mestu in jih pošljejo v objavo na enotni
državni portal e-uprava. Šteje se, da je s tem zanesljivo ugotovljen naslov varnega elektronskega predala.".
13. člen
Prvi odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Vroča se ob delovnikih od 6. do 20. ure. Vročanje po
elektronski poti se lahko opravi ves čas.".
V drugem odstavku se besedilo ", pa celo ponoči." nadomesti z besedilom ", pa tudi izven časovnih okvirov iz prvega
odstavka.".
14. člen
V prvem odstavku 85. člena se doda naslednji stavek:
"V prostorih organa se vročitev opravi, če se naslovnik tam
nahaja ali če to zahtevata narava in pomen dokumenta, ki ga
je treba vročiti.".
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
"(3) Pravnim in fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti se praviloma vroča na naslovu, navedenem
v registru.".
15. člen
Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Informacijski sistem iz prejšnjega odstavka pošlje
naslovniku v varen elektronski predal in na elektronski naslov,
če ga je sporočil organu, informativno elektronsko sporočilo, da
mora dokument prevzeti v 15 dneh.".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik
prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh
od dneva, ko je bilo sporočilo puščeno v varnem elektronskem
predalu, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega
roka. Informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje pošlje dokument v varen elektronski predal naslovnika
in organu elektronsko sporočilo, da dokument ni bil prevzet v
zakonitem roku.".
16. člen
Tretji odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Če se vročitev ne da opraviti tako, kot je določeno v
prvem odstavku tega člena, pusti vročevalec v hišnem predalčniku, na vratih stanovanja, poslovnega prostora ali delavnice
pisno sporočilo. Če sporočila ni mogoče pustiti na prej določenih mestih, ga lahko pusti tudi v poštnem predalu ali na drugem
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primernem mestu. V sporočilu navede, kje se dokument nahaja
in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh. Na sporočilu in na
samem dokumentu, ki bi ga moral vročiti, vročevalec navede
vzrok take vročitve, datum in kraj, kjer je sporočilo pustil, ter
se podpiše.".
V četrtem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se
glasi: "Pisno sporočilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
obvestilo o posledicah takega vročanja.".
Peti odstavek se črta.
17. člen
Prvi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Stranka lahko pooblasti določeno osebo, ki naj se ji
vročajo vsi dokumenti zanjo (pooblaščenec za vročitve). Če
stranka obvesti o tem organ, ki vodi postopek, vroča organ vse
dokumente temu pooblaščencu.".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Kadar stranka o obstoju pooblastila ne obvesti organa, ki vodi postopek, vročevalec pooblaščencu lahko vroča vse
dokumente, ki so naslovljeni na stranko, če pooblaščenec podpiše izjavo, da ga je stranka za to pooblastila, potem ko ugotovi
njegovo istovetnost z osebnim dokumentom s fotografijo, ki ga
je izdal pristojni državni organ. Vročevalec na vročilnico čitljivo
napiše osebno ime in številko osebnega dokumenta pooblaščenca, ter jo skupaj z izjavo pooblaščenca vrne organu. Pod
enakimi pogoji lahko pooblaščenec prevzame dokument pri
pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje kot svojo dejavnost,
ali pri organu.".
18. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
"91. člen
(1) Državnim organom, organom samoupravnih lokalnih
skupnosti, pravnim in fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti se praviloma vroča po elektronski poti v varni
elektronski predal po 86. členu tega zakona.
(2) Informativno elektronsko sporočilo, da je v varnem
elektronskem predalu dokument, ki ga je treba prevzeti v
15 dneh, sicer se šteje, da je vročitev opravljena, se pošlje na
javno objavljen elektronski naslov državnega organa, organa
samoupravne lokalne skupnosti, pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti ali na elektronski naslov, ki
ga navede v vlogi.
(3) Če državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti nimajo varnih elektronskih predalov, se jim dokumenti
fizično vročajo tako, da se izročijo uradni osebi oziroma osebi,
ki je določena za sprejemanje dokumentov, če ni za posamezne primere določeno drugače.
(4) Če kot stranka nastopa naselje ali skupina oseb, ki ni
pravna oseba (drugi odstavek 42. člena tega zakona), se jim
vroča tako, da se dokument izroči osebi, ki so jo ti določili (četrti
odstavek 48. člena tega zakona).".
19. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
"94. člen
Če gre za večje število oseb, ki organu niso znane, ali ki
se ne morejo določiti, se jim dokument vroči z javnim naznanilom na oglasni deski organa, ki ga je izdal in na enotnem
državnem portalu e-uprava. Vročitev velja za opravljeno po
poteku 15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo objavljeno na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprava, če organ,
ki je dokument izdal, ne določi daljšega roka. Poleg objave na
oglasni deski in objave na enotnem državnem portalu e-uprava
lahko objavi organ naznanilo tudi v javnih občilih, ali na kakšen
drug običajen način.".
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20. člen
96. člen se spremeni tako, da se glasi:
"96. člen
"(1) Če stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ki ga je postavila stranka, med postopkom spremeni svoje
stalno ali začasno prebivališče, sedež oziroma naslov, ki ga je
navedel v vlogi ali pooblastilu, mora o tem takoj obvestiti organ,
ki vodi postopek.
(2) Če vročevalec ugotovi, da se je oseba iz prvega odstavka odselila iz naslova, kjer naj se opravi vročitev, oziroma je
na naslovu neznana, mora o tem obvestiti organ in mu sporočiti
naslov, če ga izve na podlagi opravljenega poizvedovanja, ali
kako drugače.
(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena ne obvesti
organa o spremembi prebivališča, sedeža ali naslova, ki ga je
navedla v vlogi ali v pooblastilu in vročevalec v skladu z drugim
odstavkom tega člena ne sporoči naslova, organ pa na podlagi
podatkov iz uradnih evidenc ugotovi, da je naslov za vročanje,
prijavljen na podlagi zakona, ki ureja prijavo prebivališča (v
nadaljnjem besedilu naslov za vročanje) oziroma sedež enak
naslovu, kjer je bil opravljen poizkus vročitve, odredi naj se vse
nadaljnje vročitve v postopku opravljajo tako, da se dokument
objavi na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu
e-uprava.
(4) Če je iz uradnih evidenc razvidno, da je naslov za
vročanje oziroma sedež drugačen kot naslov, na katerem je bil
opravljen poizkus vročitve, se vročitev ponovno opravi na tem
naslovu. Če vročitev ni možna iz razlogov iz drugega odstavka,
organ odredi, da se vročitev opravi tako, da se dokument objavi na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu
e-uprava.
(5) Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski organa, ki vodi
postopek in na enotnem državnem portalu e-uprava.".
21. člen
Za 96. členom se doda 96.a člen, ki se glasi:
"g) Vročanje na naslovu za vročanje
96.a člen
(1) Organ vroča dokument osebi, ki do vročitve ni sodelovala v postopku, na naslovu za vročanje. Izjemoma lahko
vroča tudi na drugem naslovu, ki ni enak naslovu za vročanje,
če je verjetno, da oseba tam dejansko prebiva, vendar mora
vročitev ponoviti tudi na naslovu za vročanje, če se izkaže, da
na domnevnem drugem naslovu ne živi.
(2) Če se ugotovi, da oseba ne prebiva na naslovu za
vročanje, ker se je odselila oziroma je na naslovu neznana,
odredi organ, da se vročitev opravi tako, da se dokument objavi na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu
e-uprava. Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od
dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski organa in
na enotnem državnem portalu e-uprava.".
22. člen
V prvem in tretjem odstavku 111. člena se znesek "50.000
tolarjev" nadomesti z zneskom "500 evrov".
23. člen
V prvem odstavku 142. člena se v prvem stavku pred
besedo "sklep" doda beseda "pisni".
24. člen
Drugi odstavek 143. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Če organ ne more ugotoviti katere osebe imajo pravni
interes za udeležbo v postopku, povabi k udeležbi z javnim
naznanilom, ki ga objavi na oglasni deski organa in na enotnem
državnem portalu e-uprava, lahko pa tudi na drug krajevno
običajen način.".
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25. člen
V četrtem odstavku 155. člena se besedilo "in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje." nadomesti z besedilom "in na enotnem državnem portalu
e-uprava".

glasi:

26. člen
Drugi odstavek 178.a člena se spremeni tako, da se

"Upravno overitev lastnoročnega podpisa lahko opravi
tudi drug organ, če tako določa zakon.".
27. člen
V prvem in drugem odstavku 187. člena se znesek
"50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500 evrov".
28. člen
V prvem odstavku 197. člena se znesek "50.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "500 evrov".
29. člen
V drugem odstavku 224. člena se doda nova 4. točka, ki
se glasi:
"4. ko se pravici do pritožbe odpovedo vse stranke;".
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
30. člen
Za 224. členom se doda 224.a člen, ki se glasi:
"224.a člen
(1) Če se pravici do pritožbe odpovedo vse stranke, ki
so udeležene v postopku, postane odločba dokončna, ko se
pritožbi odpove zadnja stranka.
(2) Stranke iz prvega odstavka se lahko odpovedo pravici
do pritožbe tudi glede posamezne točke izreka oziroma vsebinsko ločljivih delov izreka.
(3) V enostavnih upravnih zadevah in zadevah manjšega
pomena iz tretjega odstavka 229.a člena tega zakona, ko se
stranka odpove pritožbi pred vročitvijo, postane odločba dokončna z vročitvijo.".
31. člen
Tretji odstavek 229. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Državni tožilec in državni pravobranilec, ki sta kot
stranki sodelovala v postopku na prvi stopnji, lahko vložita
pritožbo zoper odločbo, s katero je prekršen zakon v korist
stranke in v škodo javnih koristi.".
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se
glasi:
"(4) Državni tožilec in državni pravobranilec lahko vložita
pritožbo iz razlogov po prejšnjem odstavku tudi če nista sodelovala kot stranki v postopku na prvi stopnji, in sicer v istem
roku kot bi jo lahko vložila stranka oziroma dokler se stranka
ne odpove pravici do pritožbe.".
32. člen
Za 229. členom se doda 229.a člen, ki se glasi:
"229.a člen
(1) Stranka ali druga oseba, v katere pravice ali pravne
koristi posega odločba se lahko v postopkih, ki se začno na
zahtevo stranke, do poteka roka za pritožbo odpove pravici do
pritožbe. Izjava o odpovedi pravici do pritožbe se da pisno ali
ustno na zapisnik.
(2) Odpoved pravici do pritožbe je možna po vročitvi
odločbe, če zakon ne določa drugače, sicer nima pravnega
učinka.
(3) V enostavnih upravnih zadevah in zadevah manjšega
pomena, v katerih je udeležena samo ena stranka, je odpoved
pravici do pritožbe dopustna tudi pred vročitvijo odločbe.
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(4) Odpoved pravici do pritožbe se ne more več preklicati, razen če je v primerih iz prejšnjega odstavka dana pred
vročitvijo odločbe. Preklic izjave o odpovedi je dopusten do
vročitve odločbe.
(5) Odpoved pravici do pritožbe učinkuje od dneva, ko
organ dobi pisno izjavo oziroma ko stranka da izjavo ustno na
zapisnik.".
33. člen
V tretjem odstavku 235. člena se črta drugi stavek.
Peti odstavek 235. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(5) Če se stranka, ki ni bila udeležena v postopku, pritoži
takrat, ko je pritožbeni rok že potekel za vse stranke, ki so bile
udeležene v postopku ali so se stranke že odpovedale pravici
do pritožbe, se pritožba obravnava kot predlog za obnovo
postopka.".
34. člen
V 251. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Če organ prve stopnje ob ponovnem odločanju ne
sledi opozorilom o potrebni dopolnitvi postopka in ne ravna v
skladu z odločbo organa druge stopnje, ta ob ponovni obravnavi pritožbe sam reši zadevo. Organ druge stopnje lahko zaradi
ekonomičnosti in hitrosti postopka naloži organu prve stopnje,
da v določenem roku opravi posamezna procesna dejanja in
mu pošlje zbrane podatke.".
35. člen
V drugem odstavku 268. člena se na koncu stavka doda
besedilo: "Zoper sklep o obnovi postopka po uradni dolžnosti
je dovoljena pritožba.".
36. člen
V drugem odstavku 285. člena se beseda "ponoči" nadomesti z besedilom "med 20. in 6. uro".
37. člen
V tretjem odstavku 293. člena se za zadnjim stavkom
doda besedilo: "Organ o predlogu zavezanca ali upravičenca
odloči v 8 dneh.".
38. člen
V tretjem odstavku 298. člena se znesek "100.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "1.000 evrov".
39. člen
V tretjem odstavku 305. člena se znesek "100.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "1.000 evrov".

glasi:

40. člen
V 307. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se

"(3) Nadzor iz prvega odstavka tega se izvaja na podlagi
posredovanih dokumentov organov ali z izvajanjem nadzora
neposredno pri organu. V primeru ugotovljenih nepravilnosti
pri izvajanju nadzora pri organu inšpektor o tem izda zapisnik,
v katerem lahko predlaga predstojniku, da v določenem roku
izvede ukrepe oziroma odpravi ugotovljene nepravilnosti. Zoper
zapisnik je dovoljen ugovor ministru, pristojnemu za upravo.
O ugovoru se odloči s sklepom, zoper katerega ni dopusten
upravni spor. Kadar pri nadzoru ni ugotovljenih nepravilnosti,
inšpektor postopek zaključi z odgovorom stranki oziroma uradnim zaznamkom, če gre za anonimne prijave.".
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
"(4) Minister, pristojen za upravo lahko predlaga predstojniku ali pristojnemu ministru ustrezne ukrepe za odpravo
ugotovljenih pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti na ta način niso
odpravljene ali jih ni mogoče odpraviti, lahko predlaga sprejem
ukrepov tudi vladi.".
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
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41. člen
V 322. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
"Minister, pristojen za upravo določi spletni naslov enotnega državnega portala e-uprava, na katerem se opravljajo
objave dokumentov v skladu s tem zakonom.".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(1) Pogoj opravljenega strokovnega izpita iz 31. člena zakona izpolnjuje oseba, ki je do uveljavitve tega zakona opravila
strokovni izpit ali preizkus znanja, katerega sestavni del je tudi
splošni upravni postopek.
(2) Vlada sprejme predpis iz 31. člena zakona v roku dveh
mesecev od uveljavitve tega zakona.
43. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi
odstavek 52. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št.
113/05 – uradno prečiščeno besedilo).
44. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 030-01/92-2/36
Ljubljana, dne 17. decembra 2007
EPA 1678-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

6416.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu potrošnikov (ZVPot-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov
(ZVPot-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu potrošnikov (ZVPot-C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 17. decembra 2007.
Št. 003-02-5/2007
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZVPot-C)
1. člen
V Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04
– uradno prečiščeno besedilo in 46/06 – odločba US) se v
šestem odstavku 1. člena besedilo "ozemlje držav članic Evropskih skupnosti", nadomesti z besedilom "carinsko območje
Evropske skupnosti."
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Za devetim odstavkom se dodajo novi deseti, enajsti in
dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
"(10) Organizator potovanja je podjetje, ki organizira turistične aranžmaje in jih prodaja ali ponuja v prodajo, neposredno ali posredno prek prodajalca. Prodajalec, ki prodaja
turistični aranžma, ki ga je sestavil organizator potovanja, ki
nima sedeža v Republiki Sloveniji, se šteje za organizatorja
potovanja.
(11) Prodajalec potovanja je podjetje, ki prodaja ali ponuja v prodajo turistični aranžma, ki ga je sestavil organizator
potovanja.
(12) Posrednik je podjetje, ki se s pogodbo zaveže v imenu in za račun potrošnika kupiti turistični aranžma ali eno ali več
turističnih storitev, ki omogočajo določeno potovanje.".
Dosedanja deseti in enajsti odstavek postaneta trinajsti
in štirinajsti odstavek.
Dosedanji dvanajsti odstavek se črta.
2. člen
Za 1. členom se doda 1.a člen, ki se glasi:
"1.a člen
Ta zakon delno prenaša v pravni red Republike Slovenije
Direktivo Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o paketnem
potovanju, organiziranih počitnicah in izletih (UL L št. 158 z
dne 23. 6. 1990, str. 59), Direktivo Sveta 93/13/EGS z dne
5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah
(UL L št. 95 z dne 21. 4. 1993, str. 29), Direktivo 94/47/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 1994 o
varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb o nakupu pravice do uporabe nepremičnin na podlagi časovnega
zakupa (UL L št. 280 z dne 29. 10. 1994, str. 83), Direktivo
Evropskega parlamenta in Sveta 97/55/ES z dne 6. oktobra
1997 o spremembi Direktive 84/450/EGS o zavajajočem oglaševanju, tako da vključuje primerjalno oglaševanje (UL L št.
290 z dne 23. 10. 1997, str. 18–23), Direktivo 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 1997 o varstvu
potrošnikov glede sklepanja pogodb na daljavo (UL L št. 144
z dne 4. 6. 1997, str. 19), kakor je bila nazadnje spremenjena
z Direktivo 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v
razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi
Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta
in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št.
2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta; v nadaljevanju
Direktiva 2005/29/ES (UL L št. 149 z dne 11. 6. 2005, str. 22),
Direktivo 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga
in z njim povezanih garancij (UL L št. 171 z dne 7. 7. 1999, str.
12), Direktivo 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu
(UL L št. 178 z dne 17. 7. 2000, str. 1), Direktivo 2002/65/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o
trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo in o spremembi Direktive Sveta 90/619/EGS ter direktiv 97/7/ES in 98/27/ES
(UL L št. 271 z dne 9. 10. 2002, str. 16) kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 2005/29/ES (UL L št. 149 z dne 11. 6.
2005, str. 22), Direktivo Sveta 85/577/EGS z dne 20. decembra 1985 za varstvo potrošnika v primeru pogodb, sklenjenih
zunaj poslovnih prostorov (UL L št. 372 z dne 31. 12. 1985, str.
31–33), Direktivo 98/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 19. maja 1998 o opustitvenih tožbah zaradi varstva
interesov potrošnikov (UL L št. 166 z dne 11. 6. 1998, str. 51)
kot je bila spremenjena z Direktivo 2005/29/ES, in Direktivo
Evropskega parlamenta in Sveta 98/6/ES z dne 16. 2. 1998 o
varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov (UL L št. 80 z dne 18. 3. 1998, str. 27), Direktivo
Sveta 85/374/EGS z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov
in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za
proizvode z napako (UL L št. 210 z dne 7. 8. 1985, str. 29–33)
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kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/34/ES
(UL L št. 141 z dne 4. 6. 1999, str. 20–21), Direktivo 94/19/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o sistemih zajamčenih vlog (UL L št. 135 z dne 31. 5. 1994, str. 5–14)
in Direktivo 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
3. marca 1997 o odškodninskih shemah za vlagatelje (UL L št.
84 z dne 26. 3. 1997, str. 22–31).".
3. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Podjetje mora s potrošniki poslovati v slovenskem
jeziku, na območjih kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna skupnost pa tudi v jeziku narodne skupnosti. Pri
tem mora v pisnih sporočilih uporabljati celotno ime svoje firme
in sedež. Pri označevanju izdelkov mora potrošniku posredovati potrebne informacije glede značilnosti, prodajnih pogojev,
uporabe in namembnosti izdelka. Te informacije morajo biti
v jeziku, ki je potrošnikom na območju Republike Slovenije
lahko razumljiv. Namesto besednega jezika lahko podjetje pri
označevanju izdelkov uporablja tudi splošno razumljive simbole
in slike.".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Procese poslovanja, v katerih mora podjetje na območjih, kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna
skupnost, uporabljati tudi jezik narodne skupnosti, podrobneje
določi minister, pristojen za gospodarstvo.".
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 4. člena se znesek "100.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "400 eurov".
5. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Oglaševalska sporočila morajo biti v jeziku, ki je potrošnikom na območju Republike Slovenije lahko razumljiv.".
6. člen
12.b člen se spremeni tako, da se glasi:
"12.b člen
(1) Zavajajoče oglaševanje, ki je namenjeno potrošnikom,
je zavajajoča poslovna praksa v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.
(2) Oglaševanje, ki je namenjeno podjetjem ali lahko doseže podjetja, se šteje kot zavajajoče, če na katerikoli način,
vključno s predstavitvijo, zavaja podjetja ali bi jih utegnilo zavajati in bi zaradi svoje zavajajoče narave verjetno vplivalo na
ekonomsko obnašanje podjetij ali bi iz enakih razlogov škodilo
ali bi utegnilo škoditi konkurentom.".
7. člen
V 13. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Stanovsko združenje iz prejšnjega odstavka lahko
opravlja nadzor in daje mnenje skladno s prvim odstavkom
11. člena Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (Uradni list RS, št. 53/07) v okviru svojega
področja delovanja, opredeljenega s kodeksom ravnanja, ki so
ga sprejeli njegovi organi v skladu s pravili delovanja stanovskega združenja.".
8. člen
V drugem odstavku 26. člena se beseda "tolarjih" nadomesti z besedo "eurih".
9. člen
V prvem odstavku 43.b člena se 8. točka spremeni tako,
da se glasi:
"8. rok veljavnosti podatkov iz 2., 3. in 5. točke tega odstavka.".
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glasi:

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se

"(4) Kadar je predmet pogodbe trajna ali ponavljajoča se
izpolnitev pogodbe, mora podjetje potrošnika ob vsakem komuniciranju ali izpolnitvi pogodbe seznaniti z načinom prekinitve
te pogodbe.".
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek, v njem
pa se dodata 12. in 13. točka, ki se glasita:
"12 omejitve glede veljavnosti danih podatkov;
13. podatke o obstoju sistema jamstva ali drugih odškodninskih dogovorov, ki niso urejeni v Zakonu o bančništvu
(Uradni list RS, št. 131/06), Zakonu o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo)
in Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št.
67/07).".
10. člen
V prvem odstavku 43.č člena se v prvem stavku beseda
"petnajstih", nadomesti z besedo "štirinajstih" in se za drugim
stavkom doda stavek, ki se glasi: "Pri pogodbah o finančnih storitvah rok za odpoved ne začne teči, dokler podjetje ne izpolni
obveznosti iz tretjega odstavka 43. c člena tega zakona.".
V tretjem odstavku se beseda "petnajstdnevni" nadomesti
z besedo "štirinajstdnevni".
V petem odstavku se za 6. točko doda 7. točka, ki se
glasi:
"7. pri pogodbah o finančnih storitvah, ki sta jih na potrošnikovo izrecno željo obe stranki že v celoti izpolnili, preden je
potrošnik uresničil svojo pravico do odstopa od pogodbe.".
11. člen
V drugem odstavku 43.d člena se v prvem stavku beseda
"petnajstih" nadomesti z besedo "tridesetih".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Če je potrošnik znesek ali blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora prejeto vrniti podjetju v tridesetih dneh
po sporočilu iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona.
Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni
količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno
ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv
potrošnik.".
12. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
"45. člen
Nenaročene ponudbe blaga ali storitve, ki pozivajo potrošnika k takojšnjemu ali odloženemu plačilu, niso dovoljene.
Potrošnik nima nikakršnih obveznosti v primeru nenaročene
ponudbe blaga ali storitve.".
13. člen
V prvem odstavku 45.a člena se beseda "in" nadomesti z
vejico, za besedilom "elektronsko pošto" pa se doda besedilo
"in drugo obliko elektronskega komuniciranja".
14. člen
V 46.a členu se v 6. točki znesek "3000 tolarjev" nadomesti z zneskom "12 eurov".
15. člen
V prvem odstavku 46.c člena se v prvem stavku beseda
"petnajstih" nadomesti z besedo "štirinajstih".
V tretjem odstavku se beseda "petnajstdnevni" nadomesti
z besedo "štirinajstdnevni", za besedo "obveznosti" pa se postavi pika ter ostalo besedilo črta.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
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16. člen
Za 56. členom se naslov 6. podpoglavja "Turistične storitve", nadomesti z naslovom "Pogodbe o turističnih aranžmajih".
17. člen
Za 57. členom se dodajo novi 57.a, 57.b, 57.c, 57.č. 57.d,
57.e, 57.f, 57.g in 57.h člen, ki se glasijo:
"57.a člen
(1) S pogodbo o organiziranju potovanja se organizator
potovanja zavezuje, da bo potrošniku zagotovil skupek storitev,
ki sestavljajo turistični aranžma, potrošnik pa se zavezuje, da
bo organizatorju za to plačal skupno ceno.
(2) Za turistični aranžma se šteje vnaprej dogovorjena
kombinacija dveh ali več naslednjih storitev, ki jih organizator
potovanja ali prodajalec ponudi v prodajo in prodaja po skupni
ceni, če storitev traja več kot štiriindvajset ur ali vključuje nastanitev čez noč:
– prevoz
– nastanitev
– druge turistične storitve, ki ne spadajo v prevoz ali nastanitev in predstavljajo pomemben del turističnega aranžmaja
(ponudba jedi, obisk prireditev, ogled naravnih in kulturnih znamenitosti in podobno).
(3) Deljeno zaračunavanje posameznih storitev istega turističnega aranžmaja organizatorja potovanja in prodajalca ne
odvezuje obveznosti po tem zakonu.
(4) Potovanje, ki traja manj kot štiriindvajset ur in ne
vključuje prenočevanja, je izlet. Ne glede na določbo drugega
odstavka tega člena se šteje za turistični aranžma tudi izlet,
če vključuje vnaprej dogovorjeno kombinacijo dveh ali več v
prvi in tretji alineji prejšnjega odstavka navedenih storitev, ki jih
organizator potovanja ali prodajalec ponudi v prodajo in prodaja
po skupni ceni.
57.b člen
(1) Katalogi, prospekti ter drugo reklamno in informativno
gradivo, ki se nanaša na turistične aranžmaje, ceno ali kakršne
koli pogodbene pogoje turističnih aranžmajev in ga organizator
potovanja ali prodajalec posreduje potrošniku, ne sme vsebovati neresničnih ali zavajajočih informacij.
(2) Katalog ali prospekt o turističnih aranžmajih, ki ga
organizator ali prodajalec ponuja potrošniku, mora biti napisan
razumljivo ter mora vsebovati točne podatke o ceni in ustrezne
informacije o:
– namembnem kraju potovanja, načinu in vrsti prevoza,
ki se uporablja,
– vrsti in kraju nastanitve, njeni lokaciji, turistični kategoriji,
ki jo priznava država, v kateri se nudi storitev, stopnji kakovosti
nastanitve in njenih glavnih značilnostih,
– številu obrokov,
– programu potovanja,
– potnih listinah in morebitnih zahtevah za vizume in zdravstvene formalnosti, ki so potrebne za potovanje in bivanje v
namembnem kraju potovanja,
– o denarnem znesku ali odstotku cene, ki jo je potrebno
plačati ob rezervaciji in časovnih rokih za plačilo razlike,
– o najmanjšem potrebnem številu oseb za izvedbo turističnega aranžmaja in skrajnem roku za obvestitev potrošnika
ob morebitni odpovedi.
(3) Posamezne podrobnosti, navedene v prospektu ali
katalogu, organizatorja potovanja in prodajalca zavezujejo,
razen kadar:
– so spremembe pred sklenitvijo pogodbe potrošniku pisno posredovane, na kar mora biti potrošnik v prospektu ali
katalogu posebej opozorjen,
– sta se o spremembah pogodbeni stranki sporazumno
dogovorili pozneje.
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57.c člen
(1) Organizator potovanja ali prodajalec mora potrošniku
v primernem času pred sklenitvijo pogodbe o organiziranju potovanja zagotoviti pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu
splošne informacije o potnih listinah in vizumih, še posebej
o času za njihovo pridobitev ter informacije o zdravstvenih
formalnostih, ki se zahtevajo za potovanje in bivanje v namembnem kraju.
(2) Organizator potovanja ali prodajalec mora pred začetkom potovanja na način iz prejšnjega odstavka potrošniku
zagotoviti naslednje informacije:
– vozni red in mesto, ki ga potrošnik zaseda na prevoznem sredstvu (npr. kabina ali paluba na ladji, spalnik na
vlaku);
– ime in priimek, naslov in telefonsko številko lokalnega
predstavnika organizatorja potovanja in/ali prodajalca; če lokalnega predstavnika ni, mora imeti potrošnik v vsakem primeru
na voljo telefonsko številko, na katero lahko pokliče zaradi
morebitnih napak med izpolnjevanjem pogodbe ali drugih težav, ali kateri koli drug podatek, ki mu bo na enostaven način
omogočal vzpostaviti stike z organizatorjem potovanja ali turističnim agentom;
– pri potovanju ali bivanju mladoletne osebe v tujini, vse
potrebne informacije, ki omogočajo neposredne stike z mladoletnikom ali z osebo, ki je odgovorna za mladoletnika v kraju
njegove nastanitve;
– informacijo o možnosti neobvezne sklenitve zavarovalne police za kritje stroškov, če potovanje odpove potrošnik in
zavarovanja za plačilo stroškov pomoči in vrnitve domov ob
morebitni bolezni ali nesreči na potovanju.
57.č člen
(1) Organizator potovanja ali prodajalec mora najpozneje ob sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja potrošniku
izdati potrdilo o potovanju ali z njim skleniti pisno pogodbo, ki
vsebuje vse obvezne sestavine potrdila o potovanju. Potrdilo
mora vsebovati:
– kraj in datum izdaje potrdila;
– ime in naslov organizatorja potovanja;
– ime in priimek potrošnika;
– namembni kraj potovanja in dneve bivanja;
– kraj in dan začetka in konca potovanja ter ura in kraj
odhoda in vrnitve;
– podatke o načinu, vrsti, kakovosti in ceni prevoza ter
voznem redu;
– podatke o bivanju z navedbo kraja namestitve;
– podatke o tipu in turistični kategoriji namestitvenega
objekta;
– število in urnik obrokov (npr. polni penzion, polpenzion,
zajtrk);
– posebne želje, ki jih je potrošnik ob prijavi sporočil organizatorju potovanja in jih je ta sprejel;
– natančen program potovanja;
– skupno ceno za skupek storitev, ki sestavljajo turistični
aranžma in so vključene v ceno;
– možnost spremembe cene, če obstaja, navzgor in navzdol po sklenitvi pogodbe ter način izračuna spremembe;
– navedbo taks ali pristojbin za storitve (pristajanje, vkrcanje, pristojbine v pristaniščih in na letališčih, turistične takse),
kadar ti stroški niso vključeni v ceno turističnega aranžmaja;
– dinamiko plačil in način plačila;
– ali je pogoj za izvedbo turističnega aranžmaja najmanjše število oseb in rok za obvestitev potrošnika ob morebitni
odpovedi potovanja, ki ne sme biti krajši od sedem dni pred
predvidenim datumom začetka potovanja;
– pogoje, pod katerimi lahko potrošnik odstopi od pogodbe;
– rok za pritožbo po končanem potovanju zaradi napak pri
izpolnitvi, nepravilni ali nepopolni izpolnitvi pogodbe;
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– če je potrebno, podatke o mejnih in carinskih formalnostih, zdravstvenih, denarnih ali upravnih predpisih in druge
koristne podatke;
– podatke o zavarovanju, ki ga je potrošnik sklenil s posredovanjem organizatorja ali prodajalca potovanja;
– opozorilo potrošniku o njegovi obveznosti iz prvega
odstavka 57.e člena.
(2) Če je pred izdajo potrdila o potovanju organizator ali
prodajalec potrošniku izročil program potovanja, ki vsebuje
podatke iz prejšnjega odstavka, se v potrdilu o potovanju lahko
sklicuje na ta program.
(3) Obstoj in veljavnost pogodbe o organiziranju potovanja nista odvisna od potrdila o potovanju in njegove vsebine.
Vendar za vso škodo, nastalo potrošniku, ki mu ni bilo izdano
potrdilo ali pa potrdilo ni bilo pravilno, odgovarjata organizator
potovanja in prodajalec. Šteje se, da je pravilno tisto, kar je
zapisano v potrdilu, dokler se ne dokaže nasprotno.
(4) Če pri prodaji turističnega aranžmaja nastopa posrednik, mora potrdilo o organiziranju potovanja, poleg podatkov,
ki se nanašajo na potovanje, vsebovati tudi ime in naslov posrednika ter podatek, da pri prodaji nastopa kot posrednik. Če
v potrdilu ni navedene lastnosti posrednika, se šteje posrednik
pri organiziranju potovanja za organizatorja. Za posrednika se
glede pravic in obveznosti smiselno uporabljajo določbe tega
zakona, ki veljajo za organizatorja potovanja.
57.d člen
(1) Organizator potovanja po sklenitvi pogodbe ne sme
zvišati cene razen, če je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja.
Če so te spremembe povzročile znižanje cene potovanja, mora
organizator potrošniku povrniti razliko v ceni.
(2) Organizator potovanja sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene turističnega aranžmaja iz prejšnjega
odstavka le, če je možnost spremembe cene predvidena v potrdilu o potovanju in potrdilo vsebuje način izračuna spremembe.
Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do
dvajsetega dne pred začetkom potovanja.
(3) Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov, lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti
škodo. V tem primeru mora organizator potovanja potrošniku
vrniti vplačani znesek.
57.e člen
(1) Potrošnik mora v najkrajšem mogočem času izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu
predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja,
pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo
med izpolnjevanjem pogodbe opazi na kraju samem. Pogoj
je, da je o tej obveznosti in posledicah, ki zaradi neizpolnitve
te obveznosti nastanejo za uveljavljanje poznejših zahtevkov,
potrošnik pisno obveščen pred odhodom na potovanje, vzpostavitev stikov z osebo, ki sprejema pritožbe, pa organizator
ali prodajalec potrošniku omogoči na dostopen in enostaven
način. Ob morebitni pritožbi mora organizator potovanja, prodajalec ali lokalni predstavnik organizatorja ali prodajalca, če
obstaja, v najkrajšem mogočem času narediti vse potrebno za
odpravo pomanjkljivosti.
(2) Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potrošnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem potovanju. Če sta obseg ali kakovost opravljenih storitev
bistveno odstopala od obsega ali kakovosti storitev, ki sta bila
določena v potrdilu ali pogodbi o potovanju, je potrošnik upravičen do vračila vsega vplačanega zneska. V obeh primerih
se mora potrošnik organizatorju potovanja oziroma prodajalcu
pritožiti pisno v dveh mesecih po končanem potovanju. Zahteva
za znižanje cene ali vračilo vplačanega zneska ne vpliva na
potrošnikovo pravico, da zahteva povrnitev škode.
(3) Glede reševanja zahtevkov potrošnika iz prejšnjega
odstavka se smiselno uporabljajo roki po določbah 39. člena
tega zakona.
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(4) Organizator oziroma prodajalec ali lokalni predstavnik
organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, mora potrošniku,
ki se med potovanjem znajde v težavah zaradi nepredvidljivih
napak, ki niso povezane z zagotavljanjem pogodbenih storitev
in jih je povzročila tretja oseba ali ki so posledica višje sile ali
dogodka, ki ga kljub skrbnemu ravnanju ni bilo mogoče preprečiti, ponuditi takojšnjo pomoč.
57.f člen
(1) Potrošnik lahko v vsakem trenutku popolnoma ali delno odstopi od pogodbe.
(2) Če se potrošnik ne more udeležiti potovanja, lahko
prenese svojo rezervacijo na drugega potrošnika, ki izpolnjuje
zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potrošnik mora
o tem obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca najpozneje v osmih dneh pred začetkom potovanja. Potrošnik mora
organizatorju potovanja ali prodajalcu povrniti stroške, ki so
neposredno povezani s prenosom rezervacije.
(3) Če potrošnik odstopi od pogodbe pred začetkom potovanja v primernem roku, ki je odvisen od vrste aranžmaja
(pravočasen odstop), ima organizator potovanja ali prodajalec
pravico le do povračila administrativnih stroškov.
(4) Pri nepravočasnem odstopu od pogodbe lahko organizator potovanja zahteva od potrošnika kot povračilo določen
odstotek dogovorjene cene, ki mora biti sorazmeren s preostalim časom do začetka potovanja in ekonomsko upravičen.
(5) Organizator potovanja ima pravico le do povračila
svojih stroškov, če je potrošnik odstopil od pogodbe zaradi
okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti in bi bile ob
sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil,
če bi takrat že obstajale, ter če je potrošnik preskrbel ustrezno
zamenjavo ali je zamenjavo našel sam organizator.
(6) Če potrošnik odstopi od pogodbe, potem ko se je potovanje že začelo, vzrok za to pa niso okoliščine iz prejšnjega
odstavka, ima organizator pravico do celotnega zneska dogovorjene cene potovanja.
57.g člen
(1) Organizator potovanja odgovarja za škodo, ki jo povzroči potrošniku zaradi delne ali popolne neizpolnitve pogodbe
v skladu s splošnimi pravili, ki urejajo obligacijska razmerja,
razen če ni s tem zakonom določeno drugače.
(2) Organizator potovanja sme popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi moral potrošniku povrniti škodo, le,
če pred izpolnjevanjem pogodbe ali med njenim izpolnjevanjem
nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati,
niti se jim izogniti ali jih odvrniti, ki pa bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že
obstajale.
(3) Organizator potovanja sme od pogodbe, ne da bi moral potrošniku povrniti škodo, odstopiti tudi, kadar se ni zbralo
najmanjše število oseb, če je bil ta pogoj naveden v potrdilu o
potovanju, pod pogojem, da je bil potrošnik o tej okoliščini pisno
obveščen v roku, ki ni krajši od sedem dni.
(4) Pri odstopu od pogodbe pred njeno izpolnitvijo mora
organizator potrošniku nemudoma vrniti ves vplačani znesek,
ki ga je od njega prejel.
(5) Če organizator potovanja ugotovi, da je pred odhodom
prisiljen znatno spremeniti katerega od bistvenih pogodbenih
pogojev, mora o tem čim prej obvestiti potrošnika, da mu omogoči sprejetje ustrezne odločitve, zlasti da odstopi od pogodbe,
ne da bi moral povrniti škodo, ali da sklene dodatek k pogodbi.
Potrošnik mora o svoji odločitvi brez nepotrebnega odlašanja
obvestiti organizatorja potovanja ali prodajalca.
(6) Če potrošnik zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka
odstopi od pogodbe ali organizator potovanja odpove potovanje
pred dogovorjenim datumom odhoda iz katerega koli razloga,
ki ni po krivdi potrošnika, in razlog za odpoved potovanja niso
okoliščine iz drugega in tretjega odstavka, lahko potrošnik
zahteva vračilo vplačanega zneska ali pa sprejme nadomestni
turistični aranžma enake ali višje kakovosti, če ga ima organiza-
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tor ali prodajalec na voljo v svoji ponudbi. Če potrošnik sprejme
ponudbo nadomestnega turističnega aranžmaja nižje kakovosti, mu mora organizator potovanja povrniti razliko v ceni.
(7) Če organizator potovanja odstopi od pogodbe med
njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za
dogovorjene storitve, ki so bile opravljene, vendar mora ukreniti
vse, kar je potrebno za zavarovanje interesov potrošnika. Če
je bil v potrdilu ali pogodbi o potovanju določen prevoz v kraj
začetka potovanja, ga mora organizator potovanja potrošniku
zagotoviti. Namesto tega mu lahko zagotovi ustrezen prevoz v
drug kraj, če potrošnik s tem soglaša.
57.h člen
(1) Organizator potovanja sme spremeniti program potovanja pred izpolnjevanjem pogodbe ali med njenim izpolnjevanjem le zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni mogel pričakovati,
niti se jim izogniti ali jih odvrniti. O spremembi programa mora
potrošnika pisno obvestiti takoj, ko so nastopile izredne okoliščine, in navesti razloge za spremembo. Stroške, nastale s
spremembo programa, krije organizator potovanja, zmanjšanje
stroškov pa gre v korist potrošnika.
(2) Organizator potovanja sme pod pogoji iz prejšnjega
odstavka dogovorjeno nastanitev zamenjati samo za nastanitev
v objektu iste kategorije ali objektu višje kategorije in samo v
dogovorjenem kraju. Morebitne dodatne stroške zaradi razlike
v ceni krije organizator potovanja.
(3) Če organizator potovanja bistveno spremeni program
potovanja pred izpolnjevanjem pogodbe, mora potrošniku, ki
zaradi tega odstopi od potovanja, vrniti ves vplačani znesek, ki
ga je od njega prejel.
(4) Če organizator potovanja program bistveno spremeni
med izpolnjevanjem pogodbe, potrošnik, ki zaradi tega odstopi od pogodbe, plača samo stroške dejansko opravljenih
storitev.".

glasi:

18. člen
V 72. členu se pred prvo alinejo doda nova alineja, ki se

"– podjetje pri sklepanju pogodb s potrošniki uporablja
nepoštene pogodbene pogoje (prvi odstavek 23. člena).".
V drugi alineji se beseda "tolarjih" nadomesti z besedo
"eurih".
19. člen
Prvi odstavek 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Proti podjetju, ki pri poslovanju s potrošniki uporablja
splošne pogoje poslovanja ali metode poslovanja ali oglašuje
na načine, ki so v nasprotju s tem zakonom in zakoni, ki urejajo
varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami,
potrošniške kredite, zdravila in medije ter s takimi splošnimi
pogoji poslovanja, metodami poslovanja ali oglaševanjem škoduje skupnim interesom potrošnikov, se lahko vloži tožba za
opustitev takega ravnanja.".
20. člen
74.a člen se spremeni tako, da se glasi:
"74.a člen
V tožbenih zahtevkih iz prejšnjega člena tega zakona sodišče na predlog tožeče stranke po določbah zakona, ki ureja
izvršbo in zavarovanje, izda začasno odredbo, s katero podjetju odredi prenehanje ravnanja, ki je v nasprotju s predpisi iz
prejšnjega člena tega zakona in škoduje skupnim ekonomskim
interesom potrošnikov. Sodišče lahko izda začasno odredbo
tudi, če podjetje še ni pričelo z nedovoljenim ravnanjem, vendar
je tik pred tem, da z njim začne.".
21. člen
V tretjem odstavku 75. člena se za besedo "državi" črta
besedilo "ter od katere ustanovitve do vložitve tožbe je preteklo
že najmanj eno leto in dejansko deluje".
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22. člen
V prvem odstavku 77. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
"(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:".
Za dosedanjo 12. točko se doda nova 13. točka, ki se
glasi:
"13. pri sklepanju pogodb s potrošniki uporablja nepoštene pogodbene pogoje (prvi odstavek 23. člena);".
Dosedanje 13. do 19. točka postanejo 14. do 20. točka.
Za dosedanjo 20. točko, ki postane 21. točka, se doda
nova 22. točka, ki se glasi:
"22. v primeru pogodb, katerih predmet je trajna ali ponavljajoča se izpolnitev pogodbe, potrošnika ob vsakem komuniciranju ali izpolnitvi pogodbe ne seznani z načinom prekinitve
te pogodbe (četrti odstavek 43.b člena).".
Dosedanje 21. do 27. točka postanejo 23. do 29. točka.
Za 29. točko se dodajo nove 30., 31., 32., 33., 34. 35., 36.,
37., 38., 39., 40. in 41. točka, ki se glasijo:
"30. ponuja potrošnikom kataloge, prospekte ali drugo
informativno gradivo, ki se nanaša na turistične aranžmaje in
vsebuje zavajajoče ali neresnične podatke (prvi odstavek 57.b
člena);
31. ponuja potrošnikom kataloge ali prospekte o turističnem aranžmaju, ki ne vsebujejo podatkov ter ustreznih informacij v skladu z drugim odstavkom 57.b člena;
32. pred začetkom potovanja potrošniku ne zagotovi vseh
informacij v skladu z drugim odstavkom 57.c člena;
33. do sklenitve pogodbe o organiziranju potovanja potrošniku ne izda potrdila o potovanju ali z njim ne sklene pisne
pogodbe, ki vsebuje vse obvezne sestavine potrdila o potovanju (prvi odstavek 57.č člena);
34. zviša dogovorjeno ceno potovanja v nasprotju s prvim
in drugim odstavkom 57.d člena;
35. potrošniku, ki se med potovanjem znajde v težavah,
ne nudi takojšnje pomoči (četrti odstavek 57.e člena);
36. pravočasno ne sporoči potrošniku, da potovanje odpade (tretji odstavek 57.g člena);
37. pri odstopu od pogodbe pred njeno izpolnitvijo potrošniku nemudoma ne vrne vplačanega zneska (četrti odstavek
57.g člena);
38. pred začetkom potovanja spremeni katerega od bistvenih pogojev in potrošniku, ki zaradi tega odstopi od pogodbe, ne vrne vplačanega zneska ali ne zagotovi nadomestnega
turističnega aranžmaja (šesti odstavek 57.g člena);
39. spremeni program potovanja pred potovanjem ali med
njim, pa razlog za spremembo niso izredne okoliščine (prvi
odstavek 57.h člena);
40. zamenja dogovorjeno nastanitev za drugo nastanitev
slabše kategorije (drugi odstavek 57.h člena);
41. ne vrne vplačanega zneska potrošniku, ki je odstopil
od pogodbe, ker se je pred izpolnjevanjem pogodbe bistveno
spremenil program potovanja (tretji odstavek 57.h člena).".
Dosedanja 28. do 30. točka postanejo 42. do 44. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.".
23. člen
V prvem odstavku 78. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
"(1) Z globo 1.200 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če:".
Drugi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Z globo 400 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjet
nika posameznika, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.".
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2. člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(1) Podjetja, ki poslujejo na območjih, kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, morajo svoje
poslovanje uskladiti z določbo prvega stavka prvega odstavka
2. člena zakona najkasneje v dvanajstih mesecih po sprejetju
predpisa iz drugega odstavka 2. člena zakona.
(2) Minister, pristojen za gospodarstvo, sprejme predpis
iz drugega odstavka 2. člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o
izvajanju 2. in 12. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni
list RS, št. 84/07).
26. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/90-6/46
Ljubljana, dne 17. decembra 2007
EPA 1707-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

6417.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
upravnih taksah (ZUT-G)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah
(ZUT-G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o upravnih taksah (ZUT-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 2007.
Št. 003-02-1/2007
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-G)
1. člen
V Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07
– uradno prečiščeno besedilo) se besedilo 6. člena spremeni
tako, da se glasi:
"Takse se praviloma določajo v eurih.
Taksna tarifa lahko določi, da se v posameznih primerih
taksa določi v odstotku od vrednosti predmeta.
V eurih se določa tudi vrednost predmeta, kadar je ta
osnova za odmero takse, če ni s tem zakonom drugače določeno.".

7. člen se črta.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta besedilo "taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih) ali".
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo "tretjim in četrtim" nadomesti z besedilom
"drugim in tretjim".
4. člen
9. člen se črta.
5. člen
11. člen se črta.
6. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Pristojni organ vzame v postopek tudi vloge, za katere
taksa ni plačana oziroma je plačana v prenizkem znesku, vendar odločbe oziroma drugega akta ni mogoče vročiti taksnemu
zavezancu, preden ne poravna takse, vključno s takso za
opomin.".
7. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Postopek za povrnitev se začne na podlagi pisne zahteve taksnega zavezanca, če preveč plačana taksa ne presega
14,18 eurov, v primerih večjih zneskov pa se postopek začne
po uradni dolžnosti.".
8. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Ko organ, ki vodi postopek, ugotovi, da taksni zavezanec ni plačal takse v skladu s 16. členom tega zakona, izda
plačilni nalog, ki velja kot odločba in s katerim naloži taksnemu zavezancu, naj v 15 dneh od prejema naloga plača dolžno
takso. V kolikor taksa v tem roku ni plačana, pristojni organ
na nalogu potrdi izvršljivost in ga pošlje davčnemu organu v
izvršitev.".
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
"Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena takse
s področja trošarin in druge upravne takse, ki jih zaračunavajo
carinski organi, izterja carinski organ v skladu s tem zakonom
in predpisi, ki veljajo za prisilno izterjavo davkov.".
9. člen
V 23. členu se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
"5. taksni zavezanci – posamezniki v slabih premoženjskih razmerah – razen taks po tarifni številki 11, po točkah 1.e),
1.f), 2.d), 2.e), 3.c) in 3.d) tarifne številke 13, po tarifni številki
20 ter tarifnih številkah iz XI., XII. poglavja Taksne tarife tega
zakona;".
Za 7. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico,
se dodata 8. in 9. točka, ki se glasita:
"8. taksni zavezanci za dejanja in dokumente v zvezi z
zamenjavo ali nadomestitvijo javne listine iz tarifne številke 13,
16 in 21 ter odjavo vozila iz prometa, ki so bili poškodovani in
uničeni v naravni nesreči,
9. naročniki po zakonu, ki ureja javno naročanje in zakonu, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev za pridobitev
podatkov iz uradnih evidenc.".

Uradni list Republike Slovenije
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Vlada Republike Slovenije lahko glede na okoliščine posameznega primera zaradi odprave posledic naravne nesreče
s sklepom zniža ali določi oprostitev plačila upravnih taks tudi v
primerih, ki niso zajeti s 7. in 8. točko prejšnjega odstavka.".
10. člen
V prvem odstavku 24. člena se za 2. točko doda nova 2.a
točka, ki se glasi:
"2.a društva, za dokumente in dejanja v zvezi z odobritvijo
statusa društva v javnem interesu;".
Za 3. točko se doda nova 3.a točka, ki se glasi:
"3.a ustanove oziroma fundacije za dokumente in dejanja
v zvezi z ustanovitvijo ustanove oziroma fundacije po zakonu,
ki ureja ustanove;".
11. člen
4. točka 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
"4. dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim
organom, razen odločb, ki jih izdaja Carinska uprava Republike
Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja trošarine ter zakonom,
ki ureja davek na dodano vrednost;".
Za 29. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem se dodajo nove 30., 31., 32., 33. in 34. točka, ki se
glasijo:
"30. dokumenti in dejanja v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja in njihovo ponovno uporabo;
31. dokumenti in dejanja v zvezi z uresničevanjem pravice
posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki;
32. potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih evidenc, če ni s taksno tarifo ali zakonom določeno drugače;
33. dokumenti in dejanja v zvezi z letnimi povračili za
uporabo cest;
34. dokumenti in dejanja v zvezi s sklenitvijo zakonske
zveze ali z uradnim dejanjem registracije istospolne partnerske
skupnosti.".
12. člen
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Prihodki od taks, plačanih pri organih državne uprave, so
prihodek državnega proračuna.
Prihodki od taks, plačanih pri organih občin, so prihodek
proračunov občin.".
13. člen
V 29.a členu se v prvem odstavku besedilo "števila točk
posamezne takse iz tarifnih številk 52 do 59, 61 in 62.a" nadomesti z besedilom "vrednosti posamezne takse iz tarifne
številke 45".
Drugi odstavek se črta.
14. člen
Priloga – Taksna tarifa, se nadomesti z novo Prilogo – Taksno tarifo, ki je priloga tega zakona in je njegov sestavni del.
PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Postopki odmere upravne takse, ki do dneva uveljavitve
tega zakona še niso pravnomočno končani, se dokončajo po
Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno
prečiščeno besedilo).
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16. člen
Ne glede na 6. člen zakona se upravni kolki lahko uporabljajo za plačilo upravnih taks do 1. septembra 2008.
Fizične in pravne osebe lahko od 1. septembra 2008 do
1. decembra 2008 zamenjajo upravne kolke za gotovino na blagajnah pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti trgovine na drobno (maloprodajalci), na katerih so
upravne kolke kupile, v nominalni vrednosti.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko fizične in pravne
osebe od 1. septembra 2008 do 31. decembra 2008 zamenjajo upravne kolke tudi na območnih enotah Uprave Republike
Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP), pri
čemer UJP izplača 90 odstotkov nominalne vrednosti kolkov z
brezgotovinskim nakazilom.
Fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti trgovine na drobno (maloprodajalci), ki so prodajale
kolke, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil
lahko od 1. septembra 2008 do vključno 31. decembra 2008
zamenjajo upravne kolke, ki jih imajo na zalogi, na območnih
enotah UJP, pri čemer UJP izplača 90 odstotkov nominalne
vrednosti kupljenih kolkov z brezgotovinskim nakazilom.
Neuporabljene upravne kolke, ki so jih upravni in drugi državni organi prejeli brezplačno, morajo v času od 1. septembra
do 31. decembra 2008 vrniti UJP.
UJP upravne kolke komisijsko uniči.
17. člen
Z dnem uveljavitve schengenskega pravnega reda v polnem obsegu, kot to določa drugi odstavek 3. člena Akta o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike
Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije
in Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.
3/04), prenehajo veljati točka A tarifne številke 14 ter opombe
(1), (2) in (4) te tarifne številke, ter 1. do 5. točka, odstavka B,
tarifne številke 61, ter opombi (1) in (2) te tarifne številke.
KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni
list RS, št. 101/06 in 50/07) v delu, ki velja za upravne kolke,
uporablja pa se do 1. septembra 2008.
(2) Z dnem začetka uporabe tega zakona preneha veljati
Sklep o preračunu vrednosti točke iz tolarjev v euro v Zakonu
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 138/06).
19. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. februarja
2008.
Št. 436-02/89-4/33
Ljubljana, dne 17. decembra 2007
EPA 1713-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Stran

18740 /

Št.

126 / 31. 12. 2007

Uradni list Republike Slovenije
Priloga – TAKSNA TARIFA
I. VLOGE
Tarifna številka 1

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga
taksa

3,55 EUR

Opombe:
(1) Takse se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva taksni zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi.
(2) Takse se ne plača za vlogo za izdajo potrdila.
(3) Takse se ne plača za elektronske vloge.
(4) Za vloge, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska vprašanja
pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se taksa ne plača.
Tarifna številka 2
Za pritožbo oziroma ugovor zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni zadevi

14,18 EUR

II. ODLOČBE IN SKLEPI
Tarifna številka 3
1. Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa
2. Za sklepe, s katerimi se konča postopek, oziroma sklepe, ki so izdani na zahtevo stranke in za katere
ni predpisana posebna taksa

14,18 EUR
14,18 EUR

Opombe:
(1) Če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, se plača taksa po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se
odločba ali sklep vroči.
(2) Za odločbo o pritožbah se takse ne plača.
(3) Za sklepe, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska vprašanja
pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se ne plača takse.
III. POTRDILA
Tarifna številka 4
1. Za potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega postopka, če ni s to tarifo ali zakonom
drugače določeno
2. Za potrdilo o katastrskih podatkih parcele

3,55 EUR
2,13 EUR

Opomba:
Za potrdilo o dokončnosti in za potrdilo o pravnomočnosti se ne plača takse.
Tarifna številka 5
Za redni izpisek iz elektronske zemljiške knjige, če se izda na zahtevo stranke, se plača od zemljiškoknjižnega lista

3,19 EUR

Opomba:
Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali fotokopijo stranka sama in ga predloži organu v potrditev, se plača
polovica takse iz te tarifne številke.
Tarifna številka 6
Za dvojnik diplome, spričevala ter druge listine o uspešno končanem izobraževanju ali strokovnem usposabljanju

1,42 EUR

Tarifna številka 7
Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje poreklo ali vrednost ali količina ali kakovost ali zdravstvena
neoporečnost blaga, razen potrdil o poreklu blaga, ki jih potrjujejo carinski organi

2,13 EUR

IV. OVERITVE IN PREVODI
Tarifna številka 8
1.
a)
b)
c)
2.
3.

Za overitev načrta se plača od celega ali začetega kvadratnega metra:
za overitev prvega izvoda
za overitev vsakega nadaljnjega izvoda
za overitev kopije
Za overitev knjige gostov
Za overitev knjig v zvezi s predpisi o orožju

3,55 EUR
1,06 EUR
1,06 EUR
3,55 EUR
3,55 EUR
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Tarifna številka 9
Za overitev podpisa, prepisa ali kopije

1,06 EUR
Tarifna številka 10

Za prevode iz enega jezika v drugega:
1. če besedilo izvirnika ne presega 100 besed
2. če zajema besedilo izvirnika več kot 100 besed od vsake začete polovice pole prevoda

2,13 EUR
4,25 EUR

V. TAKSE S PODROČJA NOTRANJIH IN SPLOŠNIH UPRAVNIH ZADEV
Tarifna številka 11
1. Za odločbe o prošnji tujca za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije (10., 12., 13. in 14. člen
Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 24/07 – UPB2) ali za prenehanje državljanstva
Republike Slovenije (18. in 22. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije) ali za odločbo o ugotovitvi,
da je državljanu Republike Slovenije prenehalo državljanstvo zaradi odreka (25. člen Zakona o državljanstvu
Republike Slovenije)
2. Za izdajo zagotovila, da bo vložnik zahtevka sprejet v državljanstvo (11. člen Zakona o državljanstvu
Republike Slovenije)

141,80 EUR
7,09 EUR

Opombe:
(1) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen odpust ali sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se plača za vse družinske člane ena sama taksa.
(2) Ena sama taksa se plača tudi za izdajo zagotovila iz 11. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, če se izda
sočasno več članom iste družine.
(3) Takse za odločbo o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije ne plača oseba, ki uživa status begunca.
Tarifna številka 12
Za ugotovitveno odločbo o državljanstvu

141,80 EUR
Tarifna številka 13

1. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije:
a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta
b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 3 let
c) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let
d) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let
e) za izdajo novega potnega lista ob prvi pogrešitvi (izguba, odtujitev) ali uničenju potnega lista iz točk
a), b), c) in d) se plača dvakratna vrednost takse
f) za izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji pogrešitvi (izgube, odtujitve) ali uničenju potnega
lista iz točk a), b), c) in d) se plača štirikratna vrednost takse
g) vloga za izdajo potnega lista
h) potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika
2. Za odločbe o vlogi državljana Republike Slovenije:
a) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 1 leta
b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let
c) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let
d) za izdajo nove osebne izkaznice ob prvi pogrešitvi, izgubi, odtujitvi ali uničenju osebne izkaznice iz
točk a), b) in c) se plača dvakratna vrednost takse
e) za izdajo nove osebne izkaznice ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, odtujitvi ali uničenju osebne
izkaznice iz točk a), b) in c) se plača štirikratna vrednost takse
f) vloga za izdajo osebne izkaznice
3. Za odločbe o prošnji tujca:
a) za izdajo potnega lista za tujca
b) za izdajo potnega lista za begunca v primeru, če begunec v obdobju dveh let izgubi, pogreši ali odtuji
dva ali več potnih listov, razen če dokaže, da je z odtujenim potnim listom ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje pristojnemu organu
c) za izdajo novega potnega lista ob prvi pogrešitvi (izguba, odtujitev) ali uničenju potnega lista iz točke
a), se plača dvakratna vrednost takse,
d) za izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji pogrešitvi (izgubi, odtujitvi) ali uničenju potnega lista
iz točke a) se plača štirikratna vrednost takse,
e) za izdajo osebne izkaznice za tujca

1,77 EUR
2,13 EUR
5,32 EUR
10,64 EUR

0,35 EUR
0,71 EUR
1,77 EUR
3,55 EUR
7,09 EUR

0,35 EUR
21,27 EUR
28,36 EUR

7,09 EUR

Opombe:
(1) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(2) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1.e) in 1.f) oziroma 2.d) in 2.e) te tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z
dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz točke 1.a), 1.b), 1.c) in 1.d),
oziroma 2.a), 2.b) in 2.c) te tarifne številke.
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(3) Ob reklamaciji potne listine, izdane na podlagi Pravilnika o izvrševanju Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 84/06),
zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika potne listine, po poteku polovice njene veljavnosti, državljan Republike
Slovenije plača polovico upravne takse iz 1. točke te tarifne številke.
(4) Ob reklamaciji potne listine, izdane na podlagi Pravilnika o izvrševanju Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 84/06),
zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika potne listine, pred potekom polovice njene veljavnosti, državljan
Republike Slovenije ne plača upravne takse iz 1. točke te tarifne številke.
(5) Za potrditev dovoljenja, ki ga izda pristojni center za socialno delo na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o potnih
listinah državljanov Republike Slovenije, se ne plača takse iz 1.h) točke te tarifne številke.
(6) Vloga za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika ali pristojnega centra za socialno delo iz 1.h) točke te tarifne številke
je takse prosta.
(7) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice, s katero se nadomesti stara osebna izkaznica zaradi spremembe naslova, ki je posledica uvedbe uličnega sistema ali preimenovanja ulice z občinskim odlokom, se takse iz točke 2.a), 2.b), 2.c) in 2.f) ne plača.
(8) Za vlogo in za izdajo potnega lista, s katero se nadomesti star potni list zaradi spremembe naslova, ki je posledica uvedbe
uličnega sistema ali preimenovanja ulice z občinskim odlokom, kolikor je en vpis spremembe naslova v potni list že porabljen, se
takse iz točke 1.a), 1.b), 1.c), 1.d) in 1.g) ne plača.
(9) Za vlogo za izdajo potnega lista v drugih nujnih primerih, ki niso kot nujni navedeni v 6. členu Zakona o potnih listinah, se
plača upravna taksa iz točke 1.a), 1.b), 1.c), 1.d), 1.e) in 1.f), povišana za 50 odstotkov.
(10) Za vlogo za izdajo osebne izkaznice v drugih nujnih primerih, ki niso kot nujni navedeni v 4. členu Zakona o osebni
izkaznici, se plača upravna taksa iz točke 2.a), 2.b), 2.c), 2.d) in 2.e), povišana za 50 odstotkov.
Tarifna številka 14
Za odločbe o prošnji tujca:
A. na mejnem prehodu za izdajo vizuma:
1. za vizum za enkratni vstop (vizum C)
2. za tranzitni vizum za enkratno potovanje (vizum B)
3. za skupinski vizum (vizum B in C):
a) za vizum
b) in za vsako osebo
B. pri pristojnem organu za izdajo dovoljenja:
1. za dovoljenje za začasno prebivanje
2. za dovoljenje za stalno prebivanje
3. za dovoljenje za zadrževanje

34,39 EUR
34,39 EUR
34,39 EUR
0,99 EUR
28,36 EUR
70,90 EUR
7,09 EUR

Opombe:
(1) Za vizum na potni list, v katerega so vpisani družinski člani, se plača ena taksa.
(2) Za vizum na potni listini za begunce se ne plača takse, kadar se nosilec potnega lista izseljuje iz Republike Slovenije.
(3) Odločbe iz točke B. te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
(4) Vizum na diplomatski potni list je takse prost.
Tarifna številka 15
1. Za izdajo odločbe o vpisu društva v register društev oziroma podružnice tujega društva v register
podružnic tujih društev
2. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe temeljnega akta v register društev
3. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe imena, sedeža, naslov sedeža ali zakonitega zastopnika društva oziroma podružnice tujega društva

21,27 EUR
14,18 EUR
3,55 EUR

Opomba:
Za izdajo odločbe iz 2. in 3. točke te tarifne številke se plača le taksa iz 2. točke te tarifne številke.
Tarifna številka 16
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Posamezniki plačajo za odločbe o vlogi:
za dovoljenje za nabavo lovskega in športnega orožja
za dovoljenje za nabavo varnostnega in drugega orožja
za dovoljenje za nabavo orožja z namenom zbiranja
za dovoljenje za nabavo streliva ali delov streliva
za orožni list za varnostno in drugo orožje
za orožni list za lovsko in športno orožje
za dovoljenje za posest orožja
za dovoljenje za posest podedovanega orožja in spremembo orožnega lista v dovoljenje za posest
za dovoljenje za zbiranje orožja
za dovoljenje za nabavo delov orožja z namenom zamenjave
za izdajo priglasitvenega lista
za zamenjavo izrabljene ali poškodovane orožne listine
Pravne osebe in podjetniki plačajo za odločbe o vlogi:
za dovoljenje za nabavo orožja
za orožni posestni list
za potrditev pooblastila za nošenje orožja
za potrditev pooblastila za prenos orožja
za dovoljenje za zbiranje orožja
za dovoljenje za nabavo orožja z namenom zbiranja
za dovoljenje za nabavo delov orožja z namenom zamenjave
za zamenjavo izrabljene ali poškodovane orožne listine

28,36 EUR
42,54 EUR
10,64 EUR
7,09 EUR
42,54 EUR
21,27 EUR
21,27 EUR
17,73 EUR
56,72 EUR
7,09 EUR
10,64 EUR
3,55 EUR
85,08 EUR
56,72 EUR
56,72 EUR
28,36 EUR
70,90 EUR
21,27 EUR
7,09 EUR
7,09 EUR
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Pravne osebe in podjetniki plačajo za odločbe o vlogi:
za dovoljenje za opravljanje prometa z orožjem
za dovoljenje za opravljanje dejavnosti strelišča

Stran
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141,80 EUR
141,80 EUR

Opombe:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno orožje, razen v primerih iz 1.h) in 1.l) točke in 2.h) točke te tarifne
številke, ko se plača ena taksa za vse podedovano orožje oziroma za vse orožje, za katero menja listine.
(2) Za vse vloge za izdajo orožnih listin se plača taksa iz tarifne številke 1 te taksne tarife.
(3) Za dvojnik orožne listine se plača za vsako posamezno orožje polovična taksa iz te tarifne številke.
(4) Posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za posest za lovsko ali športno orožje, plača polovično takso iz te tarifne
številke za izdajo naslednjih istovrstnih listin za pet kosov lovskega ali športnega orožja. Za vsak nadaljnji kos lovskega ali športnega orožja pa se plača polna taksa iz te tarifne številke.
(5) Taksa iz 2.a), 2.b) in 2.g) točke te tarifne številke se ne plača za orožje, ki ga nabavljajo športna društva in njihove panožne
zveze in je namenjeno izključno za izvajanje njihove športne dejavnosti, lovske organizacije, vključene v Lovsko zvezo Slovenije,
razen podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot pridobitno dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v Ribiško zvezo Slovenije, razen
podjetij, ki se ukvarjajo z ribolovom kot pridobitno dejavnostjo ter organizacije rezervnih častnikov.
(6) Za zamenjavo orožne listine po prvem oziroma drugem odstavku 84. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05
– UPB-1) se plača taksa iz 1.l) točke oziroma iz 2.h) točke te tarifne številke.
(7) Za vlogo in za izdajo orožnega lista, dovoljenja za posest orožja, dovoljenja za zbiranje orožja, priglasitvenega lista, orožnega posestnega lista, potrditev pooblastila za nošenje orožja in potrditev pooblastila za prenos orožja, s katerimi se nadomestijo
naštete stare orožne listine zaradi spremembe naslova, ki je posledica uvedbe uličnega sistema ali preimenovanja ulice z občinskim
odlokom, kolikor je en vpis spremembe naslova v orožno listino že koriščen, se takse iz točke 1.e), 1.f), 1.g) in 1.k) ter 2.b), 2.c),
2.d) in 2.e) ne plača. Enako se ravna ob zamenjavi evropske orožne prepustnice.
Tarifna številka 17
Za izdajo dovoljenja:
a) za vnos in nošenje orožja in streliva v času (začasnega) bivanja v Republiki Sloveniji
b) tujcu, ki gre na lov, ali članu strelskega društva za tranzit lovskega ali športnega orožja in streliva zanj
čez ozemlje Republike Slovenije

7,09 EUR
7,09 EUR

Opomba:
Za športna društva in državne reprezentance se izda eno dovoljenje iz točk a) in b) te tarifne številke in plača ena taksa.
Dovoljenje se glasi na pooblaščeno osebo.
Tarifna številka 18
Za izdajo dovoljenja za gradnjo ali postavitev objektov in naprav na območju mejnega prehoda

21,27 EUR

Tarifna številka 19
Za izdajo dovoljenja za proizvodnjo ali za promet z eksplozivi in izdajo soglasja k navodilu za varno uporabo in uničenje eksplozivov

106,35 EUR

Tarifna številka 20
1. Za izdajo dovoljenja za izvoz, uvoz eksplozivnih snovi ali orožja
2. Za izdajo dovoljenja za tranzit eksplozivnih snovi ali orožja
3. Za izdajo dovoljenja za transfer oziroma prenos ali izdajo predhodne privolitve za vnos oziroma izdajo
dovoljenja za iznos orožja, streliva ali eksplozivov
4. Za izdajo dovoljenja za strokovno usposabljanje pri ravnanju z eksplozivi

35,45 EUR
70,90 EUR
35,45 EUR
42,54 EUR

Tarifna številka 21
1. Taksa se plača za:
a) pripustitev k vozniškemu izpitu (teoretični in praktični del izpita) ali za izdajo vozniškega dovoljenja,
dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole
b) podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, dovoljenja za učitelja vožnje in učitelja predpisov
c) vpis spremembe podatkov o imetniku vozniškega dovoljenja, imetniku dovoljenja za učitelja vožnje,
učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole
d) izdajo novega vozniškega dovoljenja se pri prvi pogrešitvi (izguba, odtujitev) vozniškega dovoljenja
plača dvakratna vrednost takse, določene v 1.a) točki te tarifne številke
e) izdajo novega vozniškega dovoljenja se pri vsaki naslednji pogrešitvi (izguba, odtujitev) vozniškega
dovoljenja plača štirikratna vrednost takse, določene v točki 1.a) te tarifne številke
2. Taksa se plača za:
a) izdajo prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo
b) podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo
c) vpis spremembe, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju

10,64 EUR
5,67 EUR
5,67 EUR

10,64 EUR
5,67 EUR
5,67 EUR

Opombe:
(1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega dovoljenja se plača taksa iz točke 1.b) te tarifne številke.
(2) Če taksni zavezanec iz točke 1.d) in 1.e) dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo
dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz točke 1.a) te tarifne številke.
(3) Za postopek odjave vozila, opravljen pri upravni enoti, se ne plača takse iz te tarifne številke, ampak taksa iz tarifne
številke 1 te taksne tarife.
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(4) V primeru da se prometno dovoljenje iz točke 2.b) podaljša preko spleta, se plača polovična taksa.
(5) Za vlogo in za izdajo prometnega dovoljenja, vozniškega dovoljenja, dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in
strokovnega vodjo avtošole, s katero se nadomesti staro prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje, dovoljenje za učitelja vožnje,
učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošol, zaradi spremembe naslova, ki je posledica uvedbe uličnega sistema ali preimenovanja ulice z občinskim odlokom, se takse iz točke 1.c) in 2.c) ne plača.
Tarifna številka 22
1. Za prvo odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo taksnega zavezanca
2. Za vsako naslednjo odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo taksnega zavezanca,
se plača dvakratna vrednost takse iz prejšnje točke.

42,54 EUR

Opomba:
Če se spreminja osebno ime zaradi uskladitve osebnega imena med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali
odločbami, se takse ne plača.
Tarifna številka 23
Za izdajo delovnih dovoljenj tujcem:
1.
a)
b)
2.
o delu

za osebna delovna dovoljenja:
za nedoločen čas
za določen čas
za delovna dovoljenja na vlogo delodajalca za sklenitev delovnega razmerja ali za sklenitev pogodbe

141,80 EUR
70,90 EUR
70,90 EUR

Opomba:
Za delovno dovoljenje, ki se tujcu izda za sezonsko delo v kmetijstvu, se takse ne plača.
Tarifna številka 24
Odobritev kontingenta delovnih dovoljenj za delo v tujini:
1. za vlogo
2. za odobritev kontingenta delovnih dovoljenj za izvedbo pogodbe o delu:
a) do vključno 5 delavcev
b) do vključno 15 delavcev
c) do vključno 50 delavcev
d) nad 50 delavcev
3. za dodatno odobritev kontingenta delovnih dovoljenj po isti pogodbi o delu oziroma podaljšanje izvajanja pogodbe

7,09 EUR
70,90 EUR
141,80 EUR
283,60 EUR
425,40 EUR
35,45 EUR

Tarifna številka 25
V postopku za dodelitev koncesije za posredovanje dela in zaposlitve ter v postopku vpisa v register za
zagotavljanje dela:
1.
2.
3.
4.

vloga za podelitev koncesije za posredovanje dela in zaposlitve
vloga za vpis v register agencij za zagotavljanje dela
odločba o podelitvi koncesije za posredovanje dela in zaposlitve
odločba o vpisu v register agencij za zagotavljanje dela

70,90 EUR
70,90 EUR
70,90 EUR
70,90 EUR

Opomba:
Plačila takse po tej tarifni številki so oproščene študentske organizacije, ustanovljene v skladu z Zakonom o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94).
Tarifna številka 26
1. Za akt, s katerim organ ugotovi, da posameznik oziroma gospodarska družba izpolnjuje vse pogoje
za opravljanje dejavnosti
2. Za akte, ki jih izdajajo pristojni organi posameznikom, ki niso samostojni podjetniki posamezniki in z
njimi pridobijo pravico opravljati dejavnost

21,27 EUR
10,64 EUR

VI. TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ
Tarifna številka 27
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovil in plavajočih naprav na morju:
za vpis v vpisnik morskih ladij
za izdajo začasnega vpisnega lista za ladjo
za vpis v vpisnik plavajočih naprav na morju
za vpis v vpisnik morskih čolnov
za izdajo začasnega dovoljenja za plovbo čolna
za izdajo odločbe o vpisu ali izbrisu hipoteke na morski ladji

42,54 EUR
28,36 EUR
8,51 EUR
4,25 EUR
14,18 EUR
14,18 EUR
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2. Za izdajo vpisnega lista za morsko ladjo in vpisnega lista za plavajoči objekt na morju
a) za spremembo podatkov vpisnega lista za morsko ladjo in za podaljšanje veljavnosti ter za spremembo podatkov vpisnega lista za plavajoči objekt na morju
3. Za vpis spremembe ali izbris morske ladje in plavajočega objekta na morju v vpisnik oziroma iz njega
ter za izvleček iz vpisnika morskih ladij in plavajočih objektov na morju
4. Za izdajo vpisnega lista za morski čoln
a) za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo podatkov vpisnega lista za morski čoln
5. Odločba o določitvi imena morskih ladij
6. Za vpis spremembe ali izbris morskega čolna v vpisnik morskih čolnov oziroma iz njega
7. Prijava pomorske nezgode
8. Za pripustitev k izpitu za voditelja čolna, preizkusa znanja za upravljanje čolna in izpitu za upravljanje
z radijsko postajo - VHF GMDSS izpitu (teoretični in praktični del izpita), za izdajo potrdila o usposobljenosti za
voditelja čolna, potrdila o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna ali za izdajo potrdila o usposobljenosti za upravljanje z radijsko postajo
a) za podaljšanje veljavnosti potrdil iz 8. točke
b) za vpis spremembe podatkov o imetniku potrdil iz 8. točke
c) za izdajo novega potrdila iz 8. točke se pri prvi pogrešitvi (izguba, odtujitev) omenjenih potrdil plača
dvakratna vrednost takse določene v 8. točki te tarifne številke
d) za izdajo novega potrdila iz 8. točke se pri vsaki naslednji pogrešitvi (izguba, odtujitev) potrdila plača
štirikratna vrednost takse, določene v 8. točki te tarifne številke
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14,18 EUR
5,67 EUR
7,09 EUR
7,09 EUR
2,13 EUR
9,22 EUR
3,55 EUR
5,67 EUR

10,64 EUR
5,67 EUR
5,67 EUR

Opombe:
(1) Če taksni zavezanec iz točke 8.c) in 8.d) dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo
dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz 8. točke te tarifne številke.
(2) Za izdajo potrdil iz 8. točke na podlagi priznavanja usposobljenosti za upravljanje čolna brez opravljanja izpita se plača
taksa iz 8. točke te tarifne številke.
(3) Za izdajo potrdila na podlagi priznavanja enakovrednosti tujih dokazil o usposobljenosti za upravljanje čolna iz 8. točke
se plača taksa iz 8. točke te tarifne številke.
Tarifna številka 28
1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in plavajočega objekta na celinskih vodah:
a) za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe
b) za vpis v vpisnik plavajočih objektov na celinskih vodah, ki se vpisujejo v vpisnik pri Upravi Republike
Slovenije za pomorstvo
c) za vpis v vpisnik drugih plavajočih objektov na celinskih vodah
d) za vpis v vpisnik čolnov na celinskih vodah
2. Za izdajo vpisnega lista za ladjo notranje plovbe in vpisnega lista za plavajoči objekt na celinskih vodah
iz točke 1.b)
a) za spremembo podatkov vpisnega lista za ladjo notranje plovbe in za podaljšanje veljavnosti ter za
spremembo podatkov vpisnega lista za plavajoči objekt na celinskih vodah iz točke 1.b)
3. Za vpis spremembe ali izbris ladje notranje plovbe in plavajočega objekta iz točke 1.b) v oziroma iz
vpisnika ter za izvleček iz vpisnika ladij notranje plovbe in plavajočih objektov iz točke 1.b)
4. Za izdajo vpisnega lista za plavajoči objekt na celinskih vodah iz točke 1.c)
a) za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo podatkov vpisnega lista za plavajoči objekt na celinskih
vodah iz točke 1.c)
5. Za odločbo o določitvi imena ladij notranje plovbe
6. Za vpis spremembe ali izbris plavajočega objekta iz točke 1.c) v vpisnik oziroma iz njega ter za izpis
iz vpisnika plavajočih objektov iz točke 1.c)
7. Za izdajo vpisnega lista za čoln na celinskih vodah
a) podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo podatkov vpisnega lista za čoln na celinskih vodah
8. Za vpis spremembe ali izbris čolna na celinskih vodah v vpisnik oziroma iz njega ter za izpis iz vpisnika
čolnov na celinskih vodah
9. Za pripustitev k izpitu za voditelja čolna in preizkusa znanja za upravljanje čolna na celinskih vodah
(teoretični in praktični del izpita), za izdajo potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna, potrdila o opravljenem
preizkusu znanja za upravljanje čolna
a) za podaljšanje veljavnosti potrdil iz 9. točke
b) za vpis spremembe podatkov o imetniku potrdil iz 9. točke
c) za izdajo novega potrdila iz 9. točke se pri prvi pogrešitvi (izguba, odtujitev) omenjenih potrdil plača
dvakratna vrednost takse določene v 9. točki te tarifne številke,
d) za izdajo novega potrdila iz 9. točke se pri vsaki naslednji pogrešitvi (izguba, odtujitev) vozniškega
dovoljenja plača štirikratna vrednost takse, določene v točki 9. te tarifne številke.

42,54 EUR
8,51 EUR
4,25 EUR
4,25 EUR
14,18 EUR
5,67 EUR
7,09 EUR
7,09 EUR
2,13 EUR
9,22 EUR
3,55 EUR
7,09 EUR
2,13 EUR
3,55 EUR
10,64 EUR
5,67 EUR
5,67 EUR

Opombi:
(1) Če taksni zavezanec iz točke 9.c) in 9.d) dokaže, da je z listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo
dejanje pristojnim organom, plača samo taksa iz 9. točke te tarifne številke.
(2) Za izdajo potrdil iz 9. točke na podlagi priznavanja usposobljenosti za upravljanje čolna brez opravljanja izpita se plača
takso iz 9. točke te tarifne številke.

Stran

18746 /

Št.

126 / 31. 12. 2007

Uradni list Republike Slovenije
Tarifna številka 29

njih:

Za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih dokumentov v zvezi z ukrepi za varstvo javnih cest in prometa na

1. za projektne pogoje na zahtevo projektanta ali stranke
2. za izjavo o ustreznosti izvedenih del
3. za mnenje o ustrezni ureditvi cestnega priključka in parkirišča za poslovne objekte ob javni cesti zunaj
naselja
4. za delno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej
5. za popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej
6. za delno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej
7. za popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej
8. za izredni prevoz po javni cesti
9. za gradnjo avtobusnega postajališča zunaj vozišča javne ceste
10. za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču javne ceste
11. za postavitev turistične in obvestilne signalizacije ob javni cesti
12. za obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu javnih cest zunaj naselja, če za to ni predpisana
prometna signalizacija in so obvestila pomembna za udeležence v prometu
13. za obveščanje in oglaševanje ob javnih cestah v naselju
14. za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav
v varovalnem pasu javne ceste
15. za dela na zemljiščih in objektih vzdolž javne ceste, ki bi lahko vplivala na stanje javne ceste in varnost
prometa na njej
16. za dela ob javni cesti, ki vplivajo na vodostaj ali višino podzemnih voda in zato ogrožajo stabilnost
cestnega telesa
17. za ureditev cestnega priključka na javno cesto
18. za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na javni cesti
19. za napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu
20. za graditev žičniških naprav nad javno cesto in v njenem varovalnem pasu
21. za odpiranje kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob javni cesti
22. za spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali za spremembo teh dejavnosti ob javni cesti
23. za pridobitev pravice graditi na javni cesti
24. za pridobitev pravice služnosti na javni cesti

28,36 EUR
1,42 EUR
1,42 EUR
1,42 EUR
1,42 EUR
14,18 EUR
14,18 EUR
14,18 EUR
1,42 EUR
28,36 EUR
14,18 EUR
28,36 EUR
28,36 EUR
28,36 EUR
28,36 EUR
28,36 EUR
14,18 EUR
28,36 EUR
28,36 EUR
28,36 EUR
28,36 EUR
14,18 EUR
28,36 EUR
28,36 EUR

Tarifna številka 30
Na področju prevozov oseb v rednem linijskem prometu:
1.
a)
b)
c)
d)
2.
3.
4.
5.
6.

za izdajo dovoljenja za opravljanje prevoza oseb v mednarodnem linijskem cestnem prometu za:
izvirnik dovoljenja za bilateralne linije
izvirnik dovoljenja za tranzitne linije
izdajo vsakega naslednjega primerka dovoljenja za tranzitne linije iz točke 1.b)
izdaja vsakega nadaljnjega primerka dovoljenja za bilateralne linije
za potrditev voznega reda
za potrditev cenika
za potrditev itinerarja
za dovoljenje za začasno prekinitev prevoza na liniji
za dovoljenje za trajno ustavitev na liniji

70,90 EUR
141,80 EUR
1,42 EUR
7,09 EUR
5,67 EUR
5,67 EUR
5,67 EUR
35,45 EUR
35,45 EUR

Opomba:
Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti oproščena plačila takse.
Tarifna številka 31
Za odločbo za opravljanje občasnih prevozov potnikov v cestnem prometu:
1.
2.
3.
4.
5.

za dovoljenje tujemu prevozniku za vstop praznega avtobusa
za dovoljenje tujemu prevozniku za izmenične vožnje
za dovoljenje za ostale občasne prevoze
za dovoljenje domačemu prevozniku za opravljanje občasnih prevozov
za odločbo s katero se zavrne zahtevek za izdajo dovoljenja iz točk 1 do 4 te tarifne številke

7,09 EUR
35,45 EUR
7,09 EUR
3,55 EUR
7,09 EUR

Opomba:
Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti oproščena plačila takse iz 1., 2. ali 3. točke te tarifne številke.
Tarifna številka 32
V zvezi z opravljanjem posebnih linijskih prevozov potnikov v cestnem prometu za izdajo dovoljenja za
opravljanje posebnih linijskih prevozov

35,45 EUR

Tarifna številka 33
Na področju delitve dovolilnic za mednarodni prevoz blaga se plača taksa:
1.
2.
3.

za dovoljenje za kabotažo za enkratni prevoz
za dovoljenje za kabotažo za večkratni prevoz
za vpis v evidenco mednarodnih prevoznikov

35,45 EUR
70,90 EUR
21,27 EUR
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Tarifna številka 34
1. Na področju železniškega prometa se plača upravna taksa:
a) za izdajo tehničnega soglasja o ustreznosti sestavnega dela proge
b) za licenco prevoznika v železniškem prometu
c) za varnostno spričevalo prevozniku v železniškem prometu
d) za izdajo izjemnega soglasja za gradnjo v varovalnem pasu
e) za izdajo obratovalnega dovoljenja za železniška nova ali rekonstruirana vozila oziroma njihove sestavne dele za železniška vozila
f) za slovensko tehnično soglasje o ustreznosti železniškega vozila
g) za tehnični pregled novih ali rekonstruiranih železniških vozil oziroma njihovih sestavnih delov, ki
morajo biti po veljavnih predpisih pregledani, da se dovoli njihova uporaba, od delovne ure
2. Za odločbe in druge akte, ki jih v upravnem postopku izda upravljavec:
a) za odločbo o dodelitvi vlakovne poti
b) za soglasje za izredne prevoze
c) za pisno dovoljenje za osebe, ki opravljajo določena dela na železniškem območju

35,45 EUR
1418,00 EUR
1418,00 EUR
28,36 EUR
35,45 EUR
35,45 EUR
6,24 EUR
28,36 EUR
28,36 EUR
28,36 EUR

Tarifna številka 35
1. Za posamezno radijsko dovoljenje:
a) za bazno radijsko postajo
b) za fiksno, mobilno-satelitsko, ladijsko in letalsko radijsko postajo
c) za mobilno in ročno radijsko postajo
d) za radioamatersko radijsko postajo in radijsko postajo, ki jo uporabljajo občani znotraj 27 Mhz (CB
postaje)
2. Za dovoljenje za radijsko difuzno postajo:
a) do 0,5 kW
b) več kot 0,5 do 5 kW
c) več kot 5 do 10 kW
d) več kot 10 do 50 kW
e) več kot 50 kW
3. Za dovoljenje za vključevanje v javno telekomunikacijsko omrežje
4. Za izdajo potrdila o skladnosti telekomunikacijskih projektov s predpisi o telekomunikacijah za javno
telekomunikacijsko opremo
5. Za potrdila v zvezi z vlogo za izdajo dovoljenj za vključevanje v javno telekomunikacijsko omrežje

21,27 EUR
14,18 EUR
7,09 EUR
7,09 EUR
7,09 EUR
9,22 EUR
9,93 EUR
14,89 EUR
27,65 EUR
17,73 EUR
10,64 EUR
7,09 EUR

Opomba:
Za začasno dovoljenje in podaljšanje roka za začetek uporabe se plača polovica takse iz ustrezne točke te tarifne številke.

VII. GRADBENE TAKSE
Tarifna številka 36
Za lokacijsko informacijo:
1. za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
2. za določitev gradbene parcele k obstoječim objektom

17,73 EUR
8,86 EUR

Tarifna številka 37
Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja hidrotehničnih naprav za izkoriščanje vodnih sil za naprave za
vodovode ter drugačne vodne zajeme:
1. z zmogljivostjo do 1000 litrov v sekundi
2. z zmogljivostjo nad 1000 do 3000 litrov v sekundi
3. z zmogljivostjo nad 3000 litrov v sekundi

5,32 EUR
26,59 EUR
132,94 EUR

Opomba:
Takse se po tej tarifni številki ne plačuje za dovoljenja, za katera se plačuje taksa po tarifni številki 39 te taksne tarife.
Tarifna številka 38
Za dovoljenja za postavitev radijske postaje
Opombi:
(1) Za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja se plača polovica takse iz te tarifne številke.
(2) Radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev Slovenije, ne plačajo te takse.

21,27 EUR
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Tarifna številka 39

Za dovoljenje za gradnjo:
1. če znaša vrednost objekta do 13.000 eurov
2. če znaša vrednost objekta 13.000 eurov
in za vrednost nad 13 000 eurov do 42 000 eurov
3. če znaša vrednost objekta 42 000 eurov
in za vrednost nad 42 000 eurov do 420 000 eurov
4. če znaša vrednost objekta 420 000 eurov
in za vrednost nad 420 000 eurov

42,54 EUR
106,35 EUR
0,01 %
212,70 EUR
0,01 %
567,20 EUR
0,01 %

Opombi:
(1) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem.
(2) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na
starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v
letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse
druge družinske oblike.
Tarifna številka 40
Za ogled lokacije, na kateri se namerava postaviti objekt ali naprava

28,36 EUR

Tarifna številka 41
1. Za pregled celih stavb ali posameznih prostorov, da se dovoli njihova uporaba:
a) do 10 prostorov
b) nad 10 prostorov
2. Za pregled drugih gradbenih objektov (novih, obnovljenih in adaptiranih), da se dovoli njihova uporaba,
se plača 0,05 odstotka od obračunske vrednosti objekta.

7,09 EUR
21,27 EUR

Opombe:
(1) Taksa po drugem odstavku te tarifne številke ne sme presegati 212,70 EUR.
(2) Taksa po 2. točki te tarifne številke se ne nanaša na objekte, za katere je za pregled v zvezi z dovoljenjem, da smejo začeti
z obratovanjem, predpisana posebna taksa v tarifni številki 42 te taksne tarife.
(3) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem.
(4) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na
starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v
letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse
druge družinske oblike.
Tarifna številka 42
Za tehnični pregled strojnih, električnih, elektrostrojnih, plinskih, toplovodnih in drugih naprav, ki morajo
biti po veljavnih predpisih pregledane, da se dovoli njihova uporaba, od delovne ure

6,24 EUR

Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo ali začeto delovno uro vsakega delavca, ki sodeluje pri tehničnem
pregledu.
VIII. TAKSE S PODROČJA TROŠARIN IN DAVKA NA DODANO VREDNOST
Tarifna številka 43
Za odločbe, ki jih izdajajo carinski organi v skladu z zakonom, ki ureja trošarine, ter zakonom, ki ureja
davek na dodano vrednost:
1. za izdajo dovoljenja za odprtje trošarinskega skladišča
2. za izdajo dovoljenja za davčna skladišča
3. za izdajo dovoljenja za oproščenega uporabnika
4. za izdajo dovoljenja za pooblaščenega prejemnika
5. za izdajo dovoljenja za davčnega zastopnika

709,00 EUR
709,00 EUR
425,4 EUR
354,5 EUR
354,5 EUR

Opombi:
(1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje spremeni, dopolni ali nadomesti ter za odločbo s katero se na zahtevo
taksnega zavezanca izdano dovoljenje razveljavi, se plača taksa v višini 10 odstotkov takse, določene v ustrezni točki te tarifne
številke.
(2) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za formalno spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec zahteva le spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod katerimi je bilo prvotno dovoljenje izdano.
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IX. TAKSE S PODROČJA UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE NEOPOREČNOSTI ŽIVIL IN PREDMETOV SPLOŠNE RABE,
S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN IN VETERINARSTVA, S PODROČJA VZORČENJA UVOŽENIH
POŠILJK VINA IN DRUGIH PROIZVODOV IZ GROZDJA IN VINA TER S PODROČJA PROMETA S KEMIKALIJAMI
Tarifna številka 44
1. Za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe, ki se opravi ob uvozu
blaga
2. Za zdravstveni pregled živil ali predmetov splošne rabe, ki se opravi izven rednega delovnega časa
republiškega zdravstvenega inšpektorja ali ponoči

2,34 EUR
4,75 EUR

Opomba:
Če uvoznik ne pripravi pravočasno živil ali predmetov splošne rabe za zdravstveni pregled, zdravstveni inšpektor pa pride na
njegov poziv na kraj pregleda ob določenem času, mora uvoznik za izgubo časa republiškega zdravstvenega inšpektorja plačati
takso v vrednosti 1,42 EUR za vsako začeto uro čakanja.
Tarifna številka 45
Za kritje stroškov kmetijskega inšpektorja pri pregledu pošiljk vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
v zunanjetrgovinskem prometu:
1. za pošiljke do 5000 litrov
2. za vsakih nadaljnjih začetih 1000 litrov

4,25 EUR
0,43 EUR

Opombe:
(1) Za preglede pošiljk ponoči ali v nedeljo ali ob državnem prazniku se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke poveča za
100 odstotkov. Za nočno delo se šteje delo od 19. do 6. ure.
(2) Izvoznik oziroma uvoznik, ki ne pripravi pravočasno proizvodov za pregled, inšpektor pa pride na kraj pregleda ob določenem času, mora plačati za vsako uro zamude 3,55 EUR.
(3) Za preglede pošiljk, za katere je predpisano, da morajo najprej na analizo, se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke poveča
za 50 odstotkov.
Tarifna številka 46
Za storitve v zvezi s prijavo oziroma registracijo kemikalij:
1.
a)
b)
2.
a)
b)
3.
a)
b)
c)
d)
e)

nova snov:
vpis nove snovi v seznam, ki zajema tudi oceno nevarnosti
dopolnitev ocene nevarnosti nove snovi
obstoječa snov:
ocena nevarnosti obstoječe snovi
dopolnitev ocene nevarnosti obstoječe snovi
biocid:
ocena nove biocidne snovi
novo dovoljenje za dajanje biocidnega pripravka v promet
podaljšanje dovoljenja za dajanje biocidnega pripravka v promet
razširitev, dopolnitev ali sprememba dovoljenja za dajanje biocidnega pripravka v promet
izdaja izjemnega dovoljenja za dajanje biocidnega pripravka v promet

1748,89 EUR
850,80 EUR
1748,89 EUR
850,80 EUR
1748,89 EUR
1039,89 EUR
661,71 EUR
330,89 EUR
330,89 EUR

Tarifna številka 47
Za izdajo odločb za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

uvoz/izvoz kemikalije do 100 kg/leto
uvoz/izvoz kemikalije od 100 do 1.000 kg/leto
uvoz/izvoz kemikalije od 1.000 do 10.000 kg/leto
uvoz/izvoz kemikalije od 10.000 do 100.000 kg/leto
uvoz/izvoz kemikalije nad 100.000 kg/leto
izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za proizvodnjo z nevarnimi kemikalijami
izdaja odločbe o izpolnjevanju pogojev za promet z nevarnimi kemikalijami
spremembo ali dopolnitev odločbe o izpolnjevanju pogojev za proizvodnjo
spremembo ali dopolnitev odločbe o izpolnjevanju pogojev za promet
izdajo izjemne odločbe za uvoz/izvoz kemikalije

2,62 EUR
7,87 EUR
23,47 EUR
70,26 EUR
205,89 EUR
472,69 EUR
236,31 EUR
236,31 EUR
141,80 EUR
141,80 EUR

X. TAKSE S PODROČJA VARSTVA KONKURENCE
Tarifna številka 48
V postopku za presojo koncentracije za priglasitev koncentracije Uradu Republike Slovenije za varstvo
konkurence

850,80 EUR
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XI. TAKSE S PODROČJA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE
Tarifna številka 49
Za potrdila v zvezi s pravicami industrijske lastnine, za opravljanje strokovnega izpita in vpis v register zastopnikov:
1.
2.
3.
4.
5.

za potrdilo o prednostni pravici
za potrdilo iz registra pravic industrijske lastnine
za opravljanje strokovnega izpita
za popravni izpit
za vpis v register zastopnikov

12,05 EUR
7,09 EUR
127,62 EUR
42,54 EUR
945,31 EUR

XII. TAKSE S PODROČJA HOMOLOGACIJE, MEROSLOVJA IN PLEMENITIH KOVIN
Tarifna številka 50
Za izdajo odločbe o homologaciji vozila:
1.
2.
3.
4.
5.

za osebna in lahka tovorna vozila ter traktorje kategorije M1, N1, T in C
za avtobuse, tovornjake in vlačilce kategorije M2, M3, N2 in N3
za priklopnike nad 3.500 kg kategorije O3, O4, R3, R4 in S2
za priklopnike do 3.500 kg kategorije O1, O2, R1, R2 in S1
za motocikle in mopede kategorije L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e in L7e

567,20 EUR
850,80 EUR
453,76 EUR
283,60 EUR
378,11 EUR

Opombe:
(1) Za razširitev homologacije vozila se plača taksa v višini 50 odstotkov takse po tej tarifni številki.
(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri več stopenjski homologaciji se plača taksa v višini 50 odstotkov takse
po tej tarifni številki.
(3) Ta Tarifna številka se uporabi tudi pri priznavanju tuje nacionalne homologacije.
Tarifna številka 51
V postopku homologacije sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot vozila:
1.
2.

za izdajo odločbe o homologaciji
za izdajo odločbe o razširitvi homologacije

378,11 EUR
189,09 EUR
Tarifna številka 52

V postopku preizkusa in odobritve tipa merila:
1.
2.

za izdajo certifikata o odobritvi tipa merila
za izdajo dodatka k certifikatu o odobritvi tipa merila

567,20 EUR
283,60 EUR

Tarifna številka 53
jalca

V postopku registracije znaka proizvajalca predmetov iz plemenitih kovin, za odločbo o znaku proizva-

37,79 EUR

XIII. TAKSE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU
Tarifna številka 54

nja

V postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog po predpisih o varnosti pri delu se plača:
1. prijavna taksa
2. za ocenjevalni obisk izpolnjevanja predpisanih pogojev, vsakega ocenjevalca in vsak dan ocenjeva3.

za odločbo o danem dovoljenju

70,90 EUR
70,90 EUR
212,70 EUR

XIV. KONZULARNE TAKSE
Tarifna številka 55
1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih ali konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini,
za katere ni predpisana posebna taksa
2. Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi, če ni potrebna nova samostojna odločba

10 EUR
5 EUR

Opombi:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za zahteve, dane ustno na zapisnik ali kako drugače prejete v predstavništvu.
(2) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine obrača naravnost na upravni organ, se plača taksa po tarifni številki 1 te
taksne tarife.
Tarifna številka 56
Za vročanje pisnih prošenj taksnih zavezancev organom Republike Slovenije ali za vročanje odločb organov Republike Slovenije taksnim zavezancem ter za vročanje odločb tujih oblastvenih organov zainteresiranim
osebam:
1. za vročanje v evropskih državah
2. za vročanje v neevropskih državah

5 EUR
10 EUR
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Opombi:
(1) Če poskrbi diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini za vročitev po letalski ali hitri pošti, plača
taksni zavezanec tudi poštnino za dostavo in odgovor.
(2) Vabila tujih organov se vročajo brez takse.
Tarifna številka 57
Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini:
1. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta
2. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 3 let
3. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let
4. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let
5. za izdajo potnega lista za vrnitev
6. za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika
7. za upravna dejanja v zvezi s preklicem potnega lista iz tujine

32 EUR
40 EUR
55 EUR
85 EUR
10 EUR
10 EUR
35 EUR

Opombe:
(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje ali druge okoliščine oprostiti plačila
takse.
(2) Za izdajo novega potnega lista se pri prvi pogrešitvi (izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz 1., 2., 3. in 4. točke te
tarifne številke plača dvakratna vrednost takse. Za vsako nadaljnjo pogrešitev (izguba, odtujitev) ali uničenje potnega lista iz 1.,
2., 3. in 4. točke te tarifne številke se plača štirikratna vrednost takse.
(3) Opomba (2) se ne uporablja, če državljan, ki mu je bila odtujena potna listina, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo.
Tarifna številka 58
Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini tujim
osebam, za izdajo potnega lista za tujce

50 EUR

Opomba:
Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje
in druge okoliščine oprostiti plačila takse po tej tarifni številki.
Tarifna številka 59
1. Za overitev podpisa na prošnji in upravna dejanja v zvezi z izdajo odločbe za odpust ali sprejem v
državljanstvo Republike Slovenije
2. Za overitev podpisa na vlogi in upravna dejanja v zvezi z izdajo odločbe za ugotavljanje državljanstva
Republike Slovenije

270 EUR
130 EUR

Opombi:
(1) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen odpust ali sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se plača za vse družinske člane ena sama taksa.
(2) Če se plača taksa za overitev podpisa po tej tarifni številki, se taksa za overitev podpisa ne plača po tarifni številki 73.
Tarifna številka 60
1. Za vsa upravna dejanja v zvezi z izdajo prve odločbe o spremembi osebnega imena, izdane na zahtevo taksnega zavezanca
2. Za vsa upravna dejanja v zvezi z vsako naslednjo odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na
zahtevo taksnega zavezanca, se plača dvakratna vrednost takse iz 1. točke

40 EUR

Opomba:
Če se spreminja osebno ime zaradi uskladitve osebnega imena med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali
odločbami, se taksa ne plača.
Tarifna številka 61
A. Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje
B. Takse, ki ustrezajo upravnim stroškom obdelave prošnje za vizum in jih diplomatska ali konzularna
predstavništva Republike Sloveniji v tujini predhodno zaračunavajo za naslednje kategorije vizumov, znašajo:
1. letališki tranzitni vizum (kategorija A)
2. tranzitni vizum (kategorija B)
3. vizum za kratkoročno bivanje (kategorija C)
4. vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo (kategoriji B in C)
5. skupinski vizum (kategorije A, B in C)
a) za vizum
b) za vsako osebo
6. vizum za dolgoročno bivanje (kategoriji D in D + C)
7. podaljšanje vizuma (kategoriji B in C)

80 EUR
60 EUR
60 EUR
60 EUR
60 EUR
60 EUR
1 EUR
60 EUR
30 EUR

Opombe:
(1) Zaradi spodbujanja kulturnih interesov, interesov zunanje politike, razvojne politike, drugih pomembnih javnih interesov
ali iz humanitarnih razlogov se v posameznih primerih takse ne zaračunajo. O oprostitvi plačila takse odloči vodja predstavništva,
ki obravnava prošnjo za vizum.
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(2) Vizumske takse se ne zaračuna prosilcem za vizum, ki spadajo v eno od naslednjih kategorij:
– otroci, mlajši od 6 let;
– učenci, dijaki, študenti, podiplomski študenti in spremljajoči učitelji, ki so na študijskih ali izobraževalnih potovanjih;
– raziskovalci iz tretjih držav, ki potujejo po ozemlju Skupnosti zaradi izvajanja znanstvenega raziskovanja, kakor je opredeljeno v priporočilu (št. 2005/761/ES) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005;
– ožji družinski člani državljanov držav EU/EGS, kot so opredeljeni v Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 107/06 –
UPB-3).
(3) Izdaja vizuma v diplomatski ali službeni potni list je v primeru službenega potovanja prosta plačila takse po tej tarifni
številki.
(4) Če diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini pri vizumskem poslovanju del svojih nalog s
pogodbo odstopi zunanjemu partnerju, stroški vizumskega postopka za tujca ne smejo preseči višine vizumske takse, določene
s tem zakonom.
Tarifna številka 62
Za potrdila, spričevala ali spremnico za prenos posmrtnih ostankov, ki ga izda diplomatsko ali konzularno
predstavništvo Republike Slovenije, če ni drugače predpisano

11 EUR

Tarifna številka 63
Za izdajo potrdil, ki se uporabljajo za ureditev carinskih formalnosti in potrdil o izvzetju iz postopka homologacije osebnega vozila ob vrnitvi iz tujine v Republiko Slovenijo

27 EUR

Tarifna številka 64
Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini z overitvijo:
1. za prvo stran
2. za vsako naslednjo stran

11 EUR
5 EUR

Opomba:
Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se plača polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod pa
polovica takse iz te tarifne številke.
Tarifna številka 65
Za overitev prepisa ali kopije, ki jo naredi zainteresirana oseba:
1. za prvo stran
2. za vsako naslednjo stran

11 EUR
5 EUR

Tarifna številka 66
1. Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali obratno
2. Za vsako stran prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali obratno, ki ga opravi in overi diplomatsko
ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije

11 EUR
27 EUR

Tarifna številka 67
Za sestavitev oporoke:
1. v pisarni predstavništva
2. zunaj pisarne predstavništva
3. za sestavitev akta o preklicu oporoke
4. za sestavitev dopolnitve oporoke

54 EUR
87 EUR
27 EUR
43 EUR
Tarifna številka 68

Za sestavitev pogodbe v pisarni diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije

43 EUR

Tarifna številka 69
Za sestavitev pooblastila

11 EUR
Tarifna številka 70

Za sestavitev druge listine ali potrdila na prošnjo zainteresirane osebe, za katere ni predpisana posebna
taksa

30 EUR

Tarifna številka 71
Za overitev spričevala o zdravstveni neoporečnosti poslanega blaga

19 EUR

Tarifna številka 72
Za overitev potrdila o poreklu blaga, za overitev računa ali kakšne druge listine, s katero se potrjuje poreklo
blaga ali upravičenost kakšnega blaga do posebnega varstva porekla ali imena

35 EUR
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Tarifna številka 73
Za izvedbo postopka identifikacije podpisnika in overitev zasebnega podpisa na listini

15 EUR

Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega podpisa na listini.
Tarifna številka 74
Za overitev tujega uradnega podpisa in pečata na listini

11 EUR

Tarifna številka 75
Za deponiranje podpisa in pečata notarja pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike
Slovenije v tujini

86 EUR

Tarifna številka 76
Za opravila v zapuščinskih zadevah:
1. Za sestavitev zapisnika v prostorih diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije
v tujini:
a) za prvo stran zapisnika
b) za vsako naslednjo stran zapisnika
2. Za uradna opravila zunaj prostorov predstavništva (zastopanje pred lokalnimi organi, sodelovanje pri
njihovih uradnih opravilih idr.), če ni v tej tarifi drugače predpisano, za vsako uro uradnega dela
3. Za popis zapuščine s cenitvijo in navedbo vrednosti predmetov za vsako cenitev ali vsak dejanski
izvid ali izvid z izvedencem
a) poleg tega od celotne vrednosti popisanih ocenjenih predmetov
4. Za upravljanje zapuščine, glede katere je bila opravljena zapuščinska obravnava, ali za upravljanje
drugega premoženja, ki ne izvira iz zapuščine, od čistega dohodka (mesečno ali letno)

27 EUR
4 EUR
76 EUR
87 EUR
1%
6%

Opomba:
Za popis zapuščine ali za izvid brez cenitve ali brez navedbe vrednosti se plača samo taksa iz 3. točke te tarifne številke.
Tarifna številka 77
Za vročitev denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih knjižic in drugih vrednih predmetov se plača taksa od
vročenega zneska ali od vrednosti vročenega predmeta

3%

Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar se diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini
ob naravni ali drugi nesreči vroči denar ali druge vrednosti za poškodovance ali njihove družinske člane.
Tarifna številka 78
Za hrambo depozitov:
1. za akt, s katerim se potrjuje sprejem depozita v hrambo
2. za hrambo in izročitev denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih knjižic in vrednostnih predmetov (dragocenosti):
a) za prvo leto ali del tega časa, od vrednosti
b) za vsako nadaljnje leto ali del tega časa, od vrednosti
3. za hrambo oporoke ali drugih listin v korist posameznikov ali pravnih oseb

11 EUR
5%
4%
35 EUR

Opomba:
Takse po tej tarifni številki se ne plača za: denarne zneske, položene vnaprej za kritje taks in stroškov podobnih terjatev diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije, za denar položen – prejet kot odškodnina za državljane Republike
Slovenije iz raznih naslovov ter ob bolezni, odvzemu prostosti idr.
Tarifna številka 79
1. Za vpis v seznam posadke podatkov o vkrcanju ali izkrcanju članov posadke
2. Za akt, s katerim se dovoljuje vkrcanje tujega državljana kot člana posadke na ladjo slovenske trgovske mornarice
3. Za overitev ladijskega dnevnika in drugih ladijskih knjig in listin ter potrditev vsakega vpisa v te knjige
in listine
4. Za izdajo in overitev izpiska iz ladijskega dnevnika:
a) za prvo stran
b) za vsako nadaljnjo začeto stran

5 EUR
5 EUR
4 EUR
5 EUR
4 EUR

XV. TAKSE S PODROČJA PROSTOVOLJNEGA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
Tarifna številka 80
Za odločbo, s katero se odobri pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega zavarovanja

709,00 EUR
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XVI. RAZNO
Tarifna številka 81

Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih papirjev, ki jih izročijo deponenti v hrambo organom, se
plača taksa na leto od vsakih začetih 10 EUR vrednosti

1,06 EUR

Opombe:
(1) Če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo.
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto vnaprej, za druga leta pa takrat, ko se depozit dvigne; začeto leto se
šteje za celo.
(3) Če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega depozitarja k drugemu, se plača za prenos enoletna taksa.
(4) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za depozite, položene na zahtevo državnega organa oziroma po uradni dolžnosti,
če se depozit pravočasno dvigne.
Tarifna številka 82
Za opomin za plačilo takse se plača od zneska neplačane takse:
1. do 54 EUR
2. nad 54 do 530 EUR
3. nad 530 EUR

MINISTRSTVA
4618.

Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih
železniških delavcev

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena Zakona o varnosti
v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja minister za promet

PRAVILNIK
o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa delovna mesta izvršilnih železniških delavcev in obveznosti delodajalca v zvezi s tem.
(2) Izvršilni železniški delavci morajo biti strokovno usposobljeni za delo, ki ga opravljajo in izpolnjevati posebne zdravstvene in druge pogoje, ki jih predpisuje Zakonu o varnosti v
železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07; v nadaljnjem
besedilu: ZVZeIP).
2. člen
(področje uporabe)
Ta pravilnik velja za upravljavca, prevoznika in lastnika
industrijskih tirov ali prog drugih železnic na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: delodajalec) če z drugim
predpisom ni drugače določeno.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen, kot je določen v ZVZeIP.

10,64 EUR
35,45 EUR
106,35 EUR
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4. člen
(seznam delovnih mest)
(1) Delovna mesta izvršilnih železniških delavcev so:
Oznaka
DM

Naziv delovnega
mesta

Opis naloge, pomembne za varnost prometa

1.1.

PREMIKAČ

– spenjanje in odpenjanje vozil,
– spremljava premikalnega sestava,
– zaustavljanje vozil pri premiku,
– zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
– dajanje signalnih znakov pri premiku,
– sporazumevanje pri premiku,
– opravljanje skrajšanega zavornega preskusa,
– izzračitev zavor,
– zavarovanje nivojskih prehodov pri premiku,
– sodelovanje pri zavarovanju premikalne vozne poti,
– prestavljanje kretnic.

1.2.

VODJA PREMIKA

– organiziranje, nadzor in usklajevanje dela premikalne skupine,
– pravilna sestava vlaka,
– sporazumevanje pri premiku,
– opravljanje skrajšanega zavornega preskusa,
– dajanje signalnih znakov pri premiku,
– sodelovanje pri zavarovanju premikalne vozne poti.

2.1.

VLAKOVODJA

– opravljanje nalog vodje premika,
– popis vlaka,
– pregled pravilnosti naklada na tovornih vagonih,
– pregled vozil v vlaku,
– opravljanje zavornih preskusov,
– izstavitev poročila o sestavi in zaviranju vlaka,
– nadzor nad vožnjo vlaka in delom osebja pri vlaku.

3.1.

POMOČNIK
STROJEVODJE

– spenjanje in razpenjanje vozil tudi s pomožno spenjačo,
– opravljanje skrajšanega zavornega preskusa,
– obveščanje strojevodje o pomenu prometne signalizacije za dovoljeno in varno
vožnjo,
– zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
– sodelovanje pri pregledu vlečnega vozila,
– spremljava premikalnega sestava,
– dajanje signalnih znakov pri premiku,
– sporazumevanje pri premiku,
– izzračitev zavor.

3.2.

STROJEVODJA

– upravljanje vlečnih vozil,
– zagotavljanje, da je vlak pripravljen za vožnjo,
– izstavitev poročila o sestavi in zaviranju vlaka,
– vožnja vlaka po voznem redu,
– opazovanje vozne poti,
– ponavljanje sprejetih signalnih znakov od pomočnika strojevodje,
– opravljanje premika z vlečnim vozilom,
– opravljanje zavornih preskusov,
– pregled vlečnih in vlečenih vozil,
– pregled pravilnosti naklada na tovornih vagonih,
– zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
– spenjanje in razpenjanje vozil tudi s pomožno spenjačo,
– sporazumevanje pri premiku,
– odpravljanje napak pri vozilih in vlaku,
– izračun resnično zavrte mase,
– izračun največje hitrosti,
– pregled vlaka,
– zavarovanje vlaka ustavljenega na odprti progi.

4.1.

PREGLEDNIK
VAGONOV

– pregled tehnične brezhibnosti železniških vozil,
– pregled pravilnosti naklada na tovornih vagonih,
– izstavitev poročila o sestavi in zaviranju vlaka,
– pravilnost sestave vlakov,
– preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogojev in spremljanje izrednih pošiljk,
– opravljanje zavornih preskusov.
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Opis naloge, pomembne za varnost prometa

5.1.

VOZNIK PROGOVNIH
VOZIL

– zagotavljanje, da je motorno progovno vozilo pripravljeno za vožnjo,
– vožnja vlaka po voznem redu,
– opazovanje vozne poti,
– ponavljanje sprejetih signalnih znakov od železniškega izvršilnega delavca, ki se
nahaja v kabini,
– opravljanje premika z motornim progovnim vozilom za posebne namene,
– opravljanje zavornih preskusov,
– pregled motornih progovnih vozil za posebne namene,
– pregled vozil, ki jih motorno progovno vozilo vleče ali rine,
– zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
– spenjanje in razpenjanje vozil tudi s pomožno spenjačo,
– sporazumevanje pri premiku,
– odpravljanje napak pri vozilih,
– izračun resnično zavrte mase, in zagotavljanje zadostnega dejanskega zavornega
odstotka,
– izračun največje hitrosti,
– zavarovanje motornega progovnega vozila na odprti progi,
– upravljanje motornih vozil za posebne železniške namene vseh vrst, vključno s
priključenimi vozili.

6.1.

KRETNIK

– postavljanje vozne poti za varno vožnjo vlaka ali premika,
– ravnanje z napravami za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih,
– obveščanje o popolnem uvozu vlaka, javljanje nepravilnosti na vlaku.

6.2.

ODJAVNIK

– vodenje prometa zaporednih vlakov na prostornem odseku,
– ravnanje z napravami za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih.

7.1.

PROMETNIK

– vodenje prometa nasprotnih in zaporednih vlakov ter premika na postaji ali daljinsko
vodeni postaji,
– ravnanje z napravami za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih.

7.2.

PROGOVNI
PROMETNIK

– vodenje prometa nasprotnih in zaporednih vlakov ter premika na progovnem odseku
TKo proge ali TKo progi,
– ravnanje z napravami za zavarovanje prometa na nivojskih prehodih.

7.3.

VLAKOVNI
DISPEČER

– urejanje vlakovnega prometa na določenem odseku proge ali progi,
– organizacija prevoza izrednih pošiljk in
– obveščanje o spremembah v vlakovnem prometu.

8.1.

PROGOVNI ČUVAJ

– pregled brezhibnosti proge in njenih sestavnih delov,
– zavarovanje nivojskih prehodov,
– varovanje delovnih skupin na progi,
– varovanje objektov na progi.

9.1.

VZDRŽEVALEC
PROG, OBJEKTOV IN
OPREME PROGE

– izvajanje, operativno vodenje in neposredni nadzor pri vzdrževanju spodnjega in
zgornjega ustroja proge, opreme proge in objektov na progi,
– zagotovitev, da je po končanih delih proga v stanju, ki zagotavlja varen železniški
promet.

9.2.

VZDRŽEVALEC
SIGNALNO
VARNOSTNIH
NAPRAV

– izvajanje, operativno vodenje in neposredni nadzor pri vzdrževanju signalnovarnostnih naprav,
– zagotovitev, da je po končanih delih signalnovarnostna naprava v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet.

9.3.

VZDRŽEVALEC
TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ IN
OPREME

– izvajanje, operativno vodenje in neposredni nadzor pri vzdrževanju telekomunikacijskih omrežij in opreme,
– zagotovitev da so po končanih delih telekomunikacijska omrežja in oprema v stanju,
ki zagotavlja varen železniški promet.

9.4.

VZDRŽEVALEC
STABILNIH
NAPRAV
ELEKTRIČNE VLEKE

– izvajanje, operativno vodenje in neposredni nadzor pri vzdrževanju stabilnih naprav
električne vleke,
– zagotovitev da so po končanih delih naprave električne vleke v stanju, ki zagotavlja
varen železniški promet.

9.5

DISPEČER
STABILNIH NAPRAV
ELEKTRIČNE VLEKE

– nadzor in upravljanje s stikalnimi in ostalimi postroji električne vleke,
– zagotavljanje redne distribucije električne energije.
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Opis naloge, pomembne za varnost prometa

10.1.

SPREVODNIK

– zagotovitev varnega vstopa in izstopa potnikov pred oddajo signalnega znaka »pripravljeno za odhod«,
– pravilnost sestave vlaka,
– oprema vlaka,
– spenjanje in razpenjanje,
– sodelovanje pri premiku,
– izzračitev zavor,
– opravljanje skrajšanih zavornih preskusov,
– odprava posledic aktiviranja zasilne zavore,
– sodelovanje pri umiku vlaka z odprte proge,
– zavarovanje vlaka proti samopremaknitvi.

10.2.

VODJA VLAKA

– sodelovanje pri premiku,
– spenjanje in razpenjanje,
– opravljanje nalog vodje premika,
– pregled vozil v vlaku,
– pravilnost sestave vlaka,
– oprema vlaka,
– popis vlaka,
– opravljanje zavornih preskusov,
– izstavitev poročila o sestavi in zaviranju vlaka,
– zagotovitev varnega vstopa in izstopa potnikov pred oddajo signalnega znaka »pripravljeno za odhod«,
– nadzor nad vožnjo vlaka in delom osebja pri vlaku,
– izzračitev zavor,
– odprava posledic aktiviranja zasilne zavore,
– sodelovanje pri umiku vlaka z odprte proge,
– zavarovanje vlaka proti samopremaknitvi.
(2) Delodajalec sme za izvajanje delovnih nalog različnih
delovnih mest določiti enega izvršilnega železniškega delavca
pod pogojem, da ta delavec izpolnjuje vse pogoje za tista delovna mesta, katerih naloge mora opravljati, in mu za to izdati
pisno dokazilo.
5. člen
(obveznosti delodajalca)
(1) Delodajalec mora za vse delavce, ki imajo sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto izvršilnega železniškega delavca, oziroma za delavce, ki občasno lahko opravljajo
delo na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca,
zagotavljati popolno sledljivost ter vzpostaviti in vzdrževati bazo
dokazil, iz katerih je razvidno, da delavci izpolnjujejo vse pogoje
določene v ZVZelP in drugih podzakonskih predpisih.
(2) Delodajalec mora na zahtevo pristojnega organa nemudoma pokazati dokazila iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Delodajalec mora pred potekom predpisanega roka
napotiti železniškega izvršilnega delavca na obdobno preverjanje strokovne usposobljenosti in izpolnjevanja zdravstvenih
pogojev.
6. člen
(prenehanje uporabe prejšnjega predpisa)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se preneha
uporabljati Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih železniških
delavcev (Uradni list RS, št. 25/02 in 48/02).
7. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 14. decembra 2008.
Št. 375-5/2007-100-0006102
Ljubljana, dne 21. decembra 2007
EVA 2008-2411-0006
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet
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Pravilnik o vodenju registra neposrednih
in posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov ter postopkih odpiranja
in zapiranja računov

Na podlagi tretjega odstavka v zvezi s 1. in 2. točko prvega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE,
131/06 – ZBan-1 in 102/07) in 6. členom Odredbe o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS,
št. 54/02) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o vodenju registra neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov
ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vodenje registra neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
proračunov, zakladnic in nadzornikov transakcij javnofinančnih
prihodkov (v nadaljnjem besedilu: register) pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
(2) Ta pravilnik določa tudi postopke odpiranja in zapiranja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: proračunski
uporabnik) ter nosilcev javnih pooblastil, kadar na podlagi
le-teh nadzirajo javnofinančne prihodke (v nadaljnjem besedilu:
nadzornik).
II. OPREDELITEV REGISTRA IN NAMEN
2. člen
(1) UJP vodi register kot enotno, z drugimi evidencami
povezano, informatizirano bazo podatkov. Za neposredne in
posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, ki
se ustanovijo na podlagi zakona ali drugega predpisa in se ne
registrirajo pri nobenem drugem registrskem organu, ter za
proračune in zakladnice je UJP registrski organ.
(2) Register se vodi na podlagi šifre proračunskega uporabnika, proračuna, zakladnice ter nadzornika in drugih podatkov o proračunskem uporabniku, proračunu, zakladnici ter
nadzorniku.
3. člen
Register je zbir podatkov o proračunskih uporabnikih,
proračunih in zakladnicah, računih proračunskih uporabnikov,
podatkih za obveščanje proračunskih uporabnikov in vsebuje
druge podatke, povezane s proračunskimi uporabniki, proračuni in zakladnicami, o katerih se vodijo uradne evidence pri
drugih državnih organih.

kov,

4. člen
Na podlagi podatkov registra se zagotavlja:
– izvajanje plačilnega prometa proračunskih uporabni-

– poročanje o prihodkih in odhodkih, prejemkih in izdatkih ter premoženju in upravljanju z likvidnostjo proračunskih
uporabnikov,
– podatke za register transakcijskih računov pri Banki
Slovenije,
– obveščanje proračunskih uporabnikov in
– izvrševanje drugih nalog, določenih s predpisi.

Uradni list Republike Slovenije
III. VSEBINA REGISTRA
5. člen
Register vsebuje naslednje podatke:
1. o proračunskih uporabnikih, proračunih in zakladnicah,
2. o računih,
3. za obveščanje o stanju in prometu na računih.
6. člen
(1) Podatki o proračunskih uporabnikih so:
1. Identifikacija proračunskega uporabnika:
– šifra proračunskega uporabnika,
– naziv,
– kratek naziv,
– naslov (statistična regija, občina, naselje ulica, hišna
številka, poštna številka in pošta),
– vrsta organizacije,
– matična številka,
– davčna številka,
– elektronski naslov,
– telefonska številka,
– številka telefaksa,
– status,
– nasledstvo (šifra, matična številka, naziv, opis nasledstva),
– skupina po SKIS.
2. Vključenost v proračun:
– tip proračunskega uporabnika,
– skupina ali podskupina po pravilniku, ki določa proračunske uporabnike,
– šifra proračuna, kateremu proračunski uporabnik pripada.
3. Dejavnost (šifra SKD):
– glavna dejavnost,
– registrirane dejavnosti.
4. Ustanovitelji:
– podatki o ustanoviteljih (šifra, ime in priimek ali naziv),
– tip ustanovitelja.
5. Zastopniki:
– podatki o zastopnikih.
6. Upravljanje z likvidnostjo:
– skupina za upravljanje z likvidnostjo,
– pripadnost sistemu EZR.
7. Plačne skupine:
– oznaka plačne skupine.
8. Vpisi v register:
– datum vključitve,
– datum izključitve,
– datum ustanovitve.
(2) Podatki o proračunih so:
1. Identifikacija proračuna:
– šifra za izvrševanje državnega oziroma občinskih proračunov,
– naziv,
– kratek naziv.
2. Upravljavec:
– podatki o upravljavcu (šifra, naziv).
3. Vpisi v register:
– datum vključitve,
– datum izključitve.
(3) Podatki o zakladnicah so:
1. Identifikacija zakladnice:
– šifra za upravljanje z likvidnostjo sistemov EZR,
– naziv,
– kratek naziv.
2. Upravljavec:
– podatki o upravljavcu (šifra, naziv).
3. Vpisi v register:
– datum vključitve,
– datum izključitve,
– datum zadnje spremembe.
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(4) Podatki iz tretjega odstavka tega člena, ki so povezave
z drugimi podatkovnimi bazami, so:
– matična številka,
– davčna številka in
– SKIS.

ta,

7. člen
Podatki o računih so:
1. tip računa,
2. številka računa,
3. številka računa za plačilo stroškov plačilnega prome-

4. številka računa za pripis obresti,
5. popolni ali dolgi naziv računa,
6. kratek naziv računa,
7. valute računa,
8. vrsta računa po zahtevah registra transakcijskih računov pri Banki Slovenije,
9. imetnik računa,
10. souporaba računa,
11. nadzorniki za promet in stanje na računu,
12. oznaka za vloge,
13. oznaka za likvidnostna posojila,
14. aktivnost,
15. oznaka za objavo v registru transakcijskih računov,
16. datum odprtja računa,
17. datum zadnje spremembe,
18. oznaka izvršenega prenosa v register transakcijskih
računov,
19. datum zaprtja,
20. pravni naslednik računa.

so:

8. člen
Podatki za obveščanje o stanju in prometu na računih

1. imena prejemnikov obvestil,
2. naslovi prejemnikov obvestil (vključno z elektronskim
naslovom),
3. način dostave obvestil,
4. vrsta obvestila.
IV. NAČIN VODENJA REGISTRA
9. člen
(1) UJP vodi register na podlagi podatkov, predloženih s
strani proračunskih uporabnikov oziroma njihovih ustanoviteljev
in na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.
(2) Podatke za identifikacijo proračuna oziroma zakladnice ter podatke o upravljavcu zagotavlja ministrstvo za finance
oziroma občina, podatke o pripadnosti sistemu EZR, skupini
za upravljanje z likvidnostjo, številki računa za pripis obresti,
oznaki za vloge in oznaki za likvidnostna posojila zagotavlja organizacijski del ministrstva za finance, ki upravlja z likvidnostjo
sistema EZR države, oziroma občina, podatek o plačni skupini
pa ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju.
(3) Podatki morajo biti zagotovljeni najkasneje v 10 dneh
po vzpostavitvi delovanja proračuna oziroma najkasneje v
10 dneh po sklenitvi pogodbe z Banko Slovenije o vodenju
enotnega zakladniškega računa.
(4) UJP je dolžna preverjati pravilnost predloženih podatkov ter zagotoviti pravilno in pravočasno vpisovanje podatkov
ter evidentiranje vseh sprememb v register.
(5) UJP vpiše podatke v register, če so izpolnjeni pogoji
za vpis.
(6) UJP vodi register na način, da je zagotovljeno trajno
spremljanje vseh vpisov v register (zgodovina podatkov).
10. člen
UJP vpiše podatke v register takoj po ugotovitvi izpolnitve
pogojev za vpis v skladu z drugim odstavkom 13. člena tega
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pravilnika. Morebitne manjkajoče podatke iz nabora podatkov,
ki so predpisani z vsebino registra oziroma njihove spremembe, pa najkasneje naslednji delovni dan po prejemu.
11. člen
(1) UJP v posebnem navodilu določi vsebino in obliko
vlog (obrazcev) za:
– vpis v register, spremembo podatkov registra in izbris
iz registra ter
– odprtje računa, spremembo podatkov računa in zaprtje
računa.
(2) V navodilu iz prejšnjega odstavka določi tudi katere
listine PU predloži kot dokazilo imenovanja osebe, pooblaščene za zastopanje PU, kadar vpis v sodni register ni obvezen
oziroma sprememba v sodni register še ni vnesena.
(3) Navodila, informacije in obrazci za vpis, spremembo
ali izbris podatkov morajo biti dostopni na spletni strani UJP ali
v papirni obliki v območnih enotah UJP.
V. VKLJUČITEV ALI IZKLJUČITEV IZ REGISTRA
12. člen
Državni in občinski organ ali organizacija ter pravna oseba,
ki izpolnjuje pogoje iz predpisa, ki ureja določitev neposrednih
in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, se
prične oziroma preneha obravnavati kot neposredni in posredni
uporabnik z vključitvijo oziroma izključitvijo iz registra.
13. člen
(1) Ustanovitelj ali zakoniti zastopnik organa ali pravne
osebe, ki želi pridobiti status proračunskega uporabnika, mora
najpozneje v petih delovnih dneh od ustanovitve oziroma od
vpisa v primarni ali drug register vložiti vlogo za vpis v register
proračunskih uporabnikov pri UJP.
(2) V primeru nepopolne vloge UJP pozove vložnika, da
v roku petih delovnih dni dopolni vlogo. Če vložnik vloge ne
dopolni v določenem roku, UJP vlogo s sklepom zavrže.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena UJP
uvede ali nadaljuje postopek po uradni dolžnosti, če je vpis v
register v javnem interesu in če so izpolnjeni pogoji iz predpisa,
ki ureja merila za določitev neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
(4) Če organ ali pravna oseba ne izpolnjuje pogojev za
vpis v register proračunskih uporabnikov, UJP izda sklep o
zavrnitvi vpisa.
(5) Če so izpolnjeni pogoji, določeni v predpisu iz 12. člena tega pravilnika, UJP izda sklep o vključitvi v register in ga
posreduje proračunskemu uporabniku, ustanovitelju in organizacijskemu delu Ministrstva za finance, ki upravlja likvidnost
sistema EZR države oziroma občini.
14. člen
Proračunski uporabnik, ki je pridobil status proračunskega
uporabnika v skladu s tem pravilnikom in je predhodno posloval
prek enega ali več računov pri poslovnih bankah, je dolžan v
roku 30 dni po vročitvi sklepa iz petega odstavka 13. člena tega
pravilnika zapreti vse račune v poslovnih bankah.
15. člen
(1) UJP izvede postopek izključitve proračunskega uporabnika iz registra na podlagi vloge ali po uradni dolžnosti.
(2) Ustanovitelj ali zakoniti zastopnik proračunskega uporabnika mora najpozneje v petih delovnih dneh od izbrisa iz
primarnega registra oziroma veljavnosti predpisa, na podlagi
katerega preneha obstajati ali v primeru prenehanja izpolnjevanja pogojev za status proračunskega uporabnika, o tem obvestiti UJP ter predložiti dokumentacijo v skladu s tem pravilnikom
in navodilom UJP.
(3) UJP ob upoštevanju kriterijev, določenih v predpisu
iz 12. člena tega pravilnika, izda sklep o zavrnitvi vloge za
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izključitev ali sklep o izključitvi iz registra in ga posreduje
proračunskemu uporabniku, ustanovitelju in organizacijskemu
delu Ministrstva za finance, ki upravlja likvidnost sistema EZR
države, oziroma občini.
16. člen
Pravna oseba, ki je izgubila status proračunskega uporabnika je dolžna v roku 30 dni od vročitve sklepa o izključitvi
iz registra zapreti vse podračune pri UJP v skladu s tem pravilnikom. Po preteku 30 dni od vročitve sklepa pravni osebi
UJP ne sprejme več nobenega plačilnega navodila v breme
teh podračunov, razen plačilnega navodila za prenos denarnih
sredstev na transakcijski račun pri poslovni banki, oziroma na
podračun pravnega naslednika, in sicer le, če na dan izvršitve
tega plačilnega navodila razpolaga tudi s predloženo zahtevo
za zaprtje računov pri UJP.
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VII. ODPIRANJE RAČUNOV
22. člen
Proračunski uporabnik, ki želi odpreti račun, mora UJP
predložiti dokumentacijo v skladu s tem pravilnikom.
a) Odpiranje zakladniškega podračuna
23. člen
(1) Minister za finance, ali od njega pooblaščena oseba
oziroma župan občine ali od njega pooblaščena oseba predloži
UJP zahtevek za odprtje podračuna in seznam deponiranih
podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih
navodil.
(2) V posameznem sistemu enotnega zakladniškega računa UJP odpre le en zakladniški podračun.
(3) UJP odpre podračun v vseh valutah, odprtih na EZR.

VI. STATUSNE IN DRUGE SPREMEMBE

b) Odpiranje podračuna proračunskega uporabnika

17. člen
(1) Podatke v zvezi s statusnimi in drugimi spremembami iz
tega poglavja, vezane na proračunske uporabnike, UJP pridobiva iz primarnih registrov, če ta pravilnik ne določa drugače.
(2) Kadar UJP ob upoštevanju kriterijev razvrščanja proračunskih uporabnikov v posamezen sistem EZR v skladu s
predpisom, ki ureja vzpostavitev sistema EZR, ugotovi, da je
potrebno zaradi statusnih in drugih sprememb izvršiti prenos iz
enega v drug sistem EZR, pozove proračunskega uporabnika,
da v roku 5 delovnih dni predloži dokumentacijo, v skladu z
določbami tega pravilnika.
(3) Proračunski uporabnik, za katerega je register primarni
register, je dolžan UJP obvestiti o statusnih in drugih spremembah najkasneje v 5 delovnih dneh po nastanku spremembe.

24. člen
(1) Proračunski uporabnik predloži UJP:
– zahtevek za odprtje podračuna,
– seznam deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene
za podpisovanje plačilnih navodil,
– izjavo o plačilu stroškov plačilnega prometa z direktno
obremenitvijo in
– izjavo za nakazilo obresti za stanje na podračunu.
(2) UJP odpre podračun v vseh valutah, odprtih na EZR.
(3) Neposredni uporabnik državnega proračuna mora pri
odpiranju podračuna predložiti UJP poleg dokumentacije, navedene v prvem odstavku tega člena, tudi soglasje ministra za
finance ali od njega pooblaščene osebe za odprtje računa.
(4) Neposredni uporabnik občine – ožji del občine, ki je
samostojna pravna oseba, mora pri odpiranju podračuna predložiti UJP poleg dokumentacije, navedene v prvem odstavku
tega člena, tudi soglasje župana ali od njega pooblaščene
osebe za odprtje računa.
(5) V primeru zahteve po odprtju podračuna, prek katerega bo poslovalo več proračunskih uporabnikov, mora zahtevano dokumentacijo iz prvega in drugega odstavka tega člena
ter seznam proračunskih uporabnikov, ki bodo poslovali prek
skupnega podračuna, predloži tisti proračunski uporabnik, ki
bo imetnik skupnega podračuna. Imetnik skupnega podračuna
obvešča UJP tudi o vseh spremembah seznama.

18. člen
Ob pripojitvi proračunskega uporabnika k drugemu proračunskemu uporabniku mora zakoniti zastopnik proračunskega uporabnika, h kateremu je bila opravljena pripojitev,
UJP predložiti podatke o nasledstvu. Ob spojitvi proračunskih
uporabnikov v novega proračunskega uporabnika mora zakoniti zastopnik novega proračunskega uporabnika UJP predložiti
podatke o nasledstvu.
19. člen
Ob razdružitvi proračunskega uporabnika v dva ali več
novih proračunskih uporabnikov mora zakoniti zastopnik proračunskega uporabnika, ki se zaradi razdružitve izključi iz registra, UJP predložiti podatke o nasledstvu.

c) Odpiranje podračuna za poslovanje
z novimi plačilnimi instrumenti

20. člen
(1) Pri spremembi računa, podpisnikov, načina podpisovanja, sedeža, imena, zastopnika, pravnoorganizacijske oblike
ali žiga, če ga je proračunski uporabnik določil kot obveznega
na pisnem plačilnem navodilu oziroma ob ukinitvi njegove
uporabe, mora proračunski uporabnik UJP predložiti seznam
deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje
plačilnih navodil.
(2) Spremembo zakonitega zastopnika proračunskega
uporabnika in oseb, pooblaščenih za razpolaganje s sredstvi
na računu in podpisovanje plačilnih navodil, UJP upošteva z
dnem prejema sklepa o imenovanju zastopnika in seznama
deponiranih podpisov ter popolne vloge in dokumentacije, določene v navodilu UJP, ne glede na izvedbo vpisa spremembe
zakonitega zastopnika v primarnem registru.

25. člen
Neposredni proračunski uporabnik predloži UJP dokumentacijo v skladu s 24. členom tega pravilnika, razen seznama deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil, in sicer, če proračunski uporabnik
predloži UJP pooblastilo za dnevno razporejanje sredstev v
enem znesku.

21. člen
Ob vpisu spremembe v registru izda UJP obvestilo o
spremembi, ki ga posreduje proračunskemu uporabniku in
organizacijskemu delu ministrstva za finance, ki upravlja z
likvidnostjo sistema EZR države oziroma občini.

27. člen
UJP odpre podračune za plačevanje občinskega samoprispevka ali samoprispevka krajevne skupnosti na podlagi zahtevka župana občine. Ustrezne podatke o odprtem podračunu
UJP pošlje pristojnemu organu ministrstva za finance.

č) Odpiranje podračunov za plačevanje obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
26. člen
UJP odpre podračune za plačevanje obveznih dajatev in
drugih javnofinančnih prihodkov na podlagi zahtevka ministrstva za finance.
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28. člen
UJP odpre prehodne podračune nadzornikov na podlagi
zahteve nadzornika. Nadzornik mora zahtevku predložiti izjavo,
da se bo prehodni račun uporabljal le za plačevanje obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. Ustrezne podatke o
odprtem podračunu UJP pošlje pristojnemu organu ministrstva
za finance.
29. člen
(1) Poleg zahtevka iz 26., 27. in 28. člena tega pravilnika
je v primeru odpiranja podračunov za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov potrebno UJP predložiti tudi seznam deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene
za podpisovanje plačilnih navodil. Navedeni seznam je dolžan
predložiti vsak izmed nadzornikov, ki je naveden v:
– seznamu podračunov JFP skupine A v pravilniku, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov in
– seznamu podračunov JFP skupine B v pravilniku, ki
ureja opravljanje nalog Uprave Republike Slovenije za javna
plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev
in drugih javnofinančnih prihodkov.
(2) Nadzornik lahko za potrebe realizacije tega člena predloži posamičen in/ali skupinski seznam podpisov oseb, ki so
pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil. Posamičen
seznam je seznam, ki vsebuje deponirane podpise oseb nadzornika, ki so pooblaščeni za podpisovanje plačilnih navodil v
breme točno določenega podračuna. Skupinski seznam deponiranih podpisov je seznam, ki vsebuje deponirane podpise
nadzornika za dva ali več točno določenih podračunov.
(3) Nadzornik predloži seznam iz prejšnjega odstavka za
nov ali nove podračune najkasneje v roku petih delovnih dni
od objave novega ali novih podračunov za obvezne dajatve in
druge javnofinančne prihodke v pravilniku, ki ureja podračune
ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov ter v pravilniku, ki ureja opravljanje nalog Uprave
Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja
in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
d) Odpiranje stečajnega in likvidacijskega podračuna
30. člen
(1) Stečajni oziroma likvidacijski upravitelj predloži UJP:
– zahtevek in potrebno dokumentacijo za zaprtje podračuna v skladu s tem pravilnikom,
– potrdila poslovnih bank o zaprtju gotovinskih računov,
– zahtevek in potrebno dokumentacijo za odprtje podračuna v stečaju oziroma v likvidaciji v skladu s tem pravilnikom,
– sklep o začetku stečajnega oziroma likvidacijskega
postopka,
– plačilno navodilo za prenos sredstev s podračuna za
katerega je dan zahtevek za zaprtje na stečajni oziroma likvidacijski podračun.
(2) UJP odpre podračun v vseh valutah, odprtih na EZR.
e) Odpiranje gotovinskega računa
31. člen
(1) Proračunski uporabnik, ki lahko odpre gotovinski račun
v poslovni banki, obvesti UJP o odprtju tega računa v skladu s
predpisom, ki ureja poslovanje prek teh računov.
(2) Na podlagi informacije proračunskega uporabnika iz
prvega odstavka UJP ažurira register ter vzpostavi evidenco o
prometu in stanju na tem računu.
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f) Odpiranje posebnega namenskega
transakcijskega računa
32. člen
(1) Neposredni proračunski uporabnik razen ožji del občine, ki je samostojna pravna oseba, predloži zahtevo za odprtje
posebnega namenskega transakcijskega računa (v nadaljnjem
besedilu: PNTR) organizacijskemu delu ministrstva za finance,
ki upravlja z likvidnostjo sistema EZR države oziroma občini, ki
zahtevo za odprtje posreduje UJP, le-ta pa Banki Slovenije.
(2) Posredni proračunski uporabnik ter ožji del občine, ki
je samostojna pravna oseba, predloži zahtevo za odprtje PNTR
UJP, ta pa jo posreduje Banki Slovenije.
(3) Na podlagi informacije Banke Slovenije o odprtju
PNTR UJP izvrši ažuriranje registra ter vzpostavi evidenco o
prometu in stanju na tem računu.
g) Obveščanje ob odprtju računa
33. člen
(1) Ob odprtju podračuna izda UJP pisno obvestilo o odprtem podračunu, ki ga posreduje proračunskemu uporabniku
in organizacijskemu delu ministrstva za finance, ki upravlja z
likvidnostjo sistema EZR države oziroma občini.
(2) Ob odprtju PNTR UJP posreduje obvestilo Banke
Slovenije imetniku računa. Za neposredne proračunske uporabnike razen v primeru ožjega dela občine, ki je samostojna
pravna oseba, navedeno obvestilo UJP posreduje tudi organizacijskemu delu ministrstva za finance, ki upravlja z likvidnostjo
sistema EZR države oziroma občini.
(3) O odprtju evidenčnega računa izda UJP pisno obvestilo o odprtem računu, ki ga posreduje proračunskemu uporabniku in imetniku skupnega podračuna.
VIII. ZAPIRANJE RAČUNOV
a) Splošno
34. člen
Proračunski uporabnik, ki želi zapreti račun, mora UJP
predložiti dokumentacijo v skladu s tem pravilnikom.
b) Zapiranje zakladniškega podračuna
35. člen
(1) Minister za finance, ali od njega pooblaščena oseba
oziroma župan občine ali od njega pooblaščena oseba predloži
UJP zahtevek za zaprtje podračuna ter plačilno navodilo za
prenos sredstev.
(2) UJP zapre zakladniški podračun v primeru prenehanja
obstoja sistema EZR.
c) Zapiranje podračuna proračunskega uporabnika
36. člen
(1) Proračunski uporabnik predloži UJP:
– zahtevek za zaprtje podračuna pri UJP,
– izjavo o poravnanju vseh obveznosti iz naslova stroškov
plačilnega prometa,
– izjavo za nakazilo obresti za stanja na podračunu,
– plačilno navodilo za prenos sredstev na račun naslednika,
– potrdilo poslovnih bank o zaprtju gotovinskega računa.
(2) Neposredni uporabnik državnega proračuna mora pri
zapiranju podračuna predložiti UJP poleg dokumentacije, navedene v prvem odstavku, tudi soglasje ministra za finance ali
od njega pooblaščene osebe za zaprtje podračuna.
(3) Neposredni uporabnik občine – ožji del občine, ki je
samostojna pravna oseba, mora pri zapiranju podračuna predložiti UJP poleg dokumentacije, navedene v prvem odstavku,
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tudi soglasje župana ali od njega pooblaščene osebe za zaprtje
podračuna.
(4) V primeru zahteve po zaprtju podračuna, prek katerega
posluje več proračunskih uporabnikov, zahtevano dokumentacijo
iz prvega in drugega odstavka tega člena, predloži tisti proračunski uporabnik, ki je imetnik skupnega podračuna. V tem primeru
je UJP dolžan hkrati z zaprtjem skupnega podračuna zapreti
tudi vse evidenčne račune, ki so bili odprti v okviru skupnega
podračuna na podlagi zahteve imetnika skupnega podračuna.
Posamezen evidenčni račun, odprt v okviru skupnega podračuna, UJP zapre na zahtevo imetnika skupnega podračuna.
č) Zapiranje podračuna za poslovanje z novimi
plačilnimi instrumenti
37. člen
Neposredni proračunski uporabnik mora pri zapiranju
podračuna predložiti UJP dokumentacijo iz prvega odstavka
36. člena tega pravilnika, razen potrdila poslovne banke o
zaprtju gotovinskega računa.
d) Zapiranje podračunov za vplačevanje obveznih dajatev
in drugih javnofinančnih prihodkov
38. člen
UJP zapre podračune za vplačevanje obveznih dajatev
in drugih javnofinančnih prihodkov na podlagi zahtevka ministrstva za finance.
39. člen
UJP zapre podračune za plačevanje občinskega samoprispevka ali samoprispevka krajevne skupnosti na podlagi zahtevka župana občine. Ustrezne podatke o zaprtem podračunu
UJP pošlje pristojnemu organu ministrstva za finance zaradi
sprememb in dopolnitev predpisa, ki ureja račune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
40. člen
UJP zapre prehodne podračune nadzornikov na podlagi
zahteve nadzornika. Ustrezne podatke o zaprtem podračunu
UJP pošlje pristojnemu organu ministrstva za finance zaradi
sprememb in dopolnitev predpisa, ki ureja račune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
e) Zapiranje stečajnega oziroma likvidacijskega
podračuna
41. člen
Stečajni oziroma likvidacijski upravitelj mora pristojnemu
uradu UJP predložiti naslednjo dokumentacijo:
– zahtevek in potrebno dokumentacijo za zaprtje podračuna v skladu s tem pravilnikom,
– sklep o zaključku stečajnega oziroma likvidacijskega
postopka,
– potrdilo poslovnih bank o zaprtju gotovinskih računov.
f) Zapiranje gotovinskega računa
42. člen
(1) Proračunski uporabnik, ki zapre gotovinski račun pri
poslovni banki, obvesti UJP o zaprtju tega računa v skladu s
predpisom, ki ureja poslovanje prek teh računov.
(2) Na podlagi informacije proračunskega uporabnika iz
prvega odstavka UJP ažurira register ter ukine evidenco o
prometu in stanju na tem računu.
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PNTR organizacijskemu delu ministrstva za finance, ki upravlja
z likvidnostjo sistema EZR države oziroma občini, ki zahtevo za
zaprtje posreduje UJP, le-ta pa Banki Slovenije.
(2) Posredni proračunski uporabnik in ožji del občine, ki je
samostojna pravna oseba, predloži zahtevo za zaprtje PNTR
UJP, ta pa jo posreduje Banki Slovenije.
(3) Na podlagi informacije Banke Slovenije o zaprtju
PNTR UJP izvrši ažuriranje registra ter preneha voditi evidenco
o prometu in stanju na tem računu.
h) Zapiranje podračuna po uradni dolžnosti
44. člen
(1) Kadar na podračunu proračunskega uporabnika eno
leto ni bilo nobene spremembe in proračunski uporabnik nima
dospelih neporavnanih obveznosti, UJP pisno pozove proračunskega uporabnika, naj v petnajstih dneh po vročitvi poziva
obvesti UJP o nadaljnji uporabi podračuna. Če proračunski
uporabnik v tem roku ne obvesti UJP, se sredstva z podračuna
proračunskega uporabnika prenesejo na podračun za izvrševanje državnega oziroma občinskega proračuna tistega sistema
EZR, v katerega je bil vključen proračunski uporabnik. Nato
UJP zapre podračun po uradni dolžnosti.
(2) Ta določba ne velja za podračune za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinačnih prihodkov.
i) Obveščanje ob zaprtju računa
45. člen
(1) Ob zaprtju podračuna EZR izda UJP pisno obvestilo o
zaprtem podračunu, ki ga posreduje proračunskemu uporabniku in organizacijskemu delu ministrstva za finance, ki upravlja
likvidnost sistema EZR države oziroma občini.
(2) Ob zaprtju PNTR UJP posreduje obvestilo Banke Slovenije imetniku računa. Za neposredne proračunske uporabnike razen v primeru ožjega dela občine, ki je samostojna pravna
oseba, navedeno obvestilo UJP posreduje tudi organizacijskemu delu ministrstva za finance, ki upravlja likvidnost sistema
EZR države oziroma občini.
(3) O zaprtju evidenčnega računa izda UJP pisno obvestilo o zaprtem računu, ki ga posreduje proračunskemu uporabniku in imetniku skupnega podračuna.
IX. JAVNOST IN UPORABA PODATKOV REGISTRA
46. člen
UJP zagotavlja, da so podatki o podračunih EZR, ki jih
vodi za namene izvajanja plačilnega prometa ter vse spremembe, tekoče posredovani Banki Slovenije z namenom ažuriranja
registra transakcijskih računov.
47. člen
(1) Podatki iz registra so javni in dostopni vsem organom
državne in občinske uprave, vsem proračunskim uporabnikom
in ostalim poslovnim subjektom.
(2) Poslovni subjekti, ki izkažejo poslovni interes, smejo
podatke iz registra uporabljati samo za namene, za katere so
jim bili posredovani.

g) Zapiranje PNTR

X. ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE REGISTRA

43. člen
(1) Neposredni proračunski uporabnik razen ožji del občine, ki je samostojna pravna oseba, predloži zahtevo za zaprtje

48. člen
UJP trajno hrani vso dokumentacijo, ki je podlaga za vse
vpise podatkov v register.
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XI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
49. člen
UJP vzpostavi vodenje nadzornikov transakcij javnofinančnih prihodkov v registru iz prvega odstavka 1. člena tega
pravilnika do 31. marca 2008.
50. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, št. 96/03, 72/04 in 3/06).
51. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-33/2007/20
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
EVA 2007-1611-0121
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

4620.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini,
obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa
podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih
knjig in evidenc zavezanca za davek

Na podlagi osmega odstavka 38. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki,
načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov
iz elektronsko vodenih poslovnih knjig
in evidenc zavezanca za davek
1. člen
V Pravilniku o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig
in evidenc zavezanca za davek (Uradni list RS, št. 59/07) se
PRILOGA nadomesti z novo PRILOGO, ki je sestavni del tega
pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2008.
Št. 007-403/2007
Ljubljana, dne 19. decembra 2007
EVA 2007-1611-0213
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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PRILOGA
Vsebina, oblika in naþin izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc
zavezanca za davek
1. Vrste izpisa podatkov v urejenih strukturiranih raþunalniških datotekah v standardni obliki
Podatki iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek se zapišejo v naslednje
strukturirane raþunalniške datoteke v standardni obliki, z naslednjimi imeni:
IZPIS GLAVNE KNJIGE.TXT – podatki glavne knjige
IZPIS ODBITKA DDV.TXT – podatki o odbitnem DDV
IZPIS OBRAýUNANEGA DDV.TXT – podatki o obraþunanem DDV
Podatki morajo biti zapisani v formatu ASCII in uporabljena mora biti kodna stran CP1250.
Vsak zapis je predpisane dolžine in je podrobno opisan v nadaljevanju v posameznem tabelariþnem
prikazu za posamezno datoteko. Loþilo med posameznimi polji (stolpci) je podpiþje. Zadnje polje
(stolpec) je zakljuþeno s podpiþjem. Vsak zapis konþujeta dva posebna kontrolna znaka CR in LF.
Priprava in predložitev podatkov na hranilnem mediju
Podatki se zapišejo na standardne raþunalniške diskete velikosti 3,5" (1,44MB) ali na standardne
zgošþenke (CD) kapacitete 700 MB ali na standardne zgošþenke (DVD) kapacitete 4,7 GB.
Na ovojnici hranilnega medija mora biti þitljivo izpisano:
-

naziv in davþna številka zavezanca za davek;
vrsta izpisa podatkov;
obdobje izpisa podatkov;
število zapisov v vsaki posamezni datoteki.

Hranilnemu mediju se priloži papirni izpis prvih deset in zadnjih deset zapisov posameznih datotek, ki
so zapisane na hranilnem mediju. Ta izpis mora biti popolna kopija raþunalniških podatkov, zapisanih
na tem hranilnem mediju, brez posebnih oblikovnih dodatkov.
Podatki se osebno predložijo uradni osebi davþnega organa, ki opravlja davþni nadzor.
2. Podrobna vsebina in oblika izpisov podatkov v datoteke
2.1 Izpis podatkov glavne knjige (datoteka IZPIS GLAVNE KNJIGE.TXT)
V datoteko se zapisujejo podatki glavne knjige, kot je opredeljena v Slovenskih raþunovodskih
standardih, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo in kot je opredeljena v Mednarodnih standardih
raþunovodskega poroþanja, doloþenih z Uredbo (ES) št. 1606/2002 evropskega parlamenta in Sveta z
dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih raþunovodskih standardov (UL L št. 243, 11. 9. 2002, str.
1–4) in Uredba Komisije (ES) št. 1725/2003 z dne 29. septembra 2003 o sprejetju nekaterih
mednarodnih raþunovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 261, 13. 10. 2003, str. 1–420).
Izpis podatkov glavne knjige zajema izpis celotne podatkovne zbirke s posamiþnimi knjiženimi
poslovnimi dogodki, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke,
izkazanimi po posameznih razþlenitvenih kontih. Izpis podatkov glavne knjige zajema tudi izpis
postavk zunajbilanþnega razvida. Izpis podatkov glavne knjige zajema izpis celotne glavne knjige z
vsemi razþlenitvenimi konti z vsemi posamiþnimi vpisi v glavno knjigo. Izpis podatkov glavne knjige
zajema posamezno koledarsko leto. ýe davþni zavezanec sestavlja davþni obraþun davka od
dohodkov pravnih oseb za davþno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako
poslovnemu letu, zajema izpis podatkov glavne knjige posamezno poslovno leto. ýe davþni
zavezanec na zahtevo davþnega organa predlaga izpis podatkov glavne knjige v tekoþem
Priloga
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koledarskem ali poslovnem letu, zajema izpis podatke preteþenega tromeseþja, šestmeseþja ali
devetmeseþja.
V prvi vrstici izpisa podatkov glavne knjige morajo biti navedena imena posameznih polj (razvidna iz
tabelariþnega prikaza – krajše ime polja). V posebnem polju morajo biti enoznaþno oznaþena
knjiženja, ki se nanašajo na odpiranje (OTV) in zakljuþevanje glavne knjige (ZAK) za koledarsko oz.
poslovno leto, v nasprotnem primeru je polje prazno.
Tabelariþni prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa podatkov glavne knjige:
Zap.
št.
1
2
3
4
5

Pozicija
od
1
12
63
72
81

Pozicija
do
10
61
70
79
110

Dolžina
10
50
8
8
30

Tip
polja
N
AN
N
N
AN

6

112

114

3

AN

7

116

165

50

AN

8

167

182

16

N

9

184

199

16

N

10

201

360

160

AN

Ime polja z opisom
Številka konta (prvih 10 znakov, leva poravnava)
Ime konta (prvih 50 znakov, leva poravnava)
Datum knjiženja (v obliki DDMMLLLL)
Datum knjigovodske listine (v obliki DDMMLLLL)
Oznaka/številka knjigovodske listine (prvih 30
znakov, leva poravnava)
Oznaka za odpiranje (OTV) ali zakljuþevanje
(ZAK) glavne knjige
Opis poslovnega dogodka (prvih 50 znakov, leva
poravnava)
Znesek v breme (desna poravnava, v obliki
-999999999999,99)
Znesek v dobro (desna poravnava, v obliki
-999999999999,99)
Opombe (leva poravnava); neobvezno polje –
zavezanec se sam odloþi, ali bo kaj vpisal v to polje,
v nasprotnem primeru je polje prazno. Vpisujejo se
morebitne druge oznake, ki podrobneje pojasnjujejo
knjiženja poslovnih dogodkov, npr.: oznaka
dnevnika, oznaka vrste listin, oznake zbirnikov,
oznake razdelilnikov, imena knjigovodskih listin,
oznake stroškovnih mest, oznake skupin poslovnih
dogodkov, oznake zapiranja kontov poslovnega
izida, oznaka vkalkuliranja, oznaka popravkov
napak, navedba protiknjižbe, oznaka knjigovodskih
postopkov, oznaka obdobja, oznaka poslovne enote,
oznaka partnerja, itd.. Znotraj tega polja se lahko
oblikuje veþ podpolj. ýe se oblikuje veþ podpolj, je
potrebno pojasniti zaþetek in konec posameznega
podpolja ter vsebino podpolja. Loþilo med podpolji je
podpiþje.

Krajše ime
polja
Konto
Ime konta
Dat knj
Dat lis
Oznaka listine
Tip
Opis
Breme
Dobro
Opombe

Pozicije 11, 62, 71, 80, 111, 115, 166, 183, 200, 361 so rezervirane za loþilo med posameznimi polji
(podpiþje).
V primeru, da davþni zavezanec ne more zagotoviti izpisa podatkov glavne knjige, kot je
prikazan v navedenem tabelariþnem prikazu, lahko predloži tudi drugaþen izpis podatkov
glavne knjige, ki pa mora vsebovati najmanj vsebinsko enake podatke, kot so navedeni v
tabelariþnem prikazu. V tem primeru je skupaj z izpisom podatkov glavne knjige dolžan
predložiti tudi pripadajoþ tabelariþni prikaz drugaþnega izpisa podatkov glavne knjige.
2.2 Izpis odbitka DDV (datoteka IZPIS ODBITKA DDV.TXT)
V datoteko se zapisujejo podatki o odbitnem DDV, kot so izkazani na ustreznih listinah: prejeti raþuni,
knjigovodske listine o plaþilih in izplaþilih, knjigovodske listine o naknadnih popravkih odbitnega DDV,
uvozne EUL, odloþbe carinskega in davþnega organa ter druge listine, ki so pomembne za odbitek
DDV. Posamezna datoteka izpisa podatkov o odbitnem DDV zajema posamezno koledarsko leto. ýe
davþni zavezanec na zahtevo davþnega organa predlaga izpis podatkov o odbitnem DDV v tekoþem
koledarskem letu, zajema datoteka izpis podatkov tistih davþnih obdobij koledarskega leta, za katera
so že bili predloženi davþni obraþuni davþnemu organu. V prvi vrstici izpisa odbitnega DDV morajo biti
navedena imena posameznih polj (razvidna iz tabelariþnega prikaza – krajše ime polja).
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Tabelariþni prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa odbitka DDV:
Zap.
št.
1
2
3
4

Pozicija
od
1
6
15
24

Pozicija
do
4
13
22
53

Dolžina
4
8
8
30

Tip
polja
N
N
N
AN

5
6

55
64

62
113

8
50

N
AN

7

115

134

20

AN

8

136

151

16

N

9

153

168

16

N

10

170

185

16

N

11

187

202

16

N

12

204

219

16

N

13

221

236

16

N

14

238

253

16

N

15

255

270

16

N

16

272

287

16

N

17

289

304

16

N

18

306

321

16

N

19

323

482

160

AN

Ime polja z opisom

Krajše ime polja

Davþno obdobje
Datum knjiženja listine (v obliki DDMMLLLL)
Datum prejema listine (v obliki DDMMLLLL)
Številka listine (prvih 30 znakov, leva
poravnava)
Datum listine (v obliki DDMMLLLL)
Firma/Ime in sedež dobavitelja (prvih 50
znakov, leva poravnava)
Dobaviteljeva identifikacijska številka za
DDV (prvih 20 znakov, leva poravnava)
Vrednost nabav blaga in storitev brez DDV
(desna poravnava, v obliki -999999999999,99)
Vrednost obdavþenih pridobitev brez DDV
(desna poravnava, v obliki -999999999999,99)
Vrednost obdavþenih nabav nepremiþnin
brez DDV (desna poravnava, v obliki
-999999999999,99)
Vrednost obdavþenih nabav drugih osnovnih
sredstev brez DDV (desna poravnava, v obliki
-999999999999,99)
Oprošþene nabave in pridobitve (desna
poravnava, v obliki -999999999999,99)
Vrednost oprošþenih nabav nepremiþnin
brez DDV (desna poravnava, v obliki
-999999999999,99)
Vrednost oprošþenih nabav drugih osnovnih
sredstev brez DDV (desna poravnava, v obliki
-999999999999,99)
DDV, ki se ne odbija (desna poravnava, v obliki
-999999999999,99)
Odbitni 20% DDV (desna poravnava, v obliki
-999999999999,99)
Odbitni 8,5% DDV (desna poravnava, v obliki
-999999999999,99)
Pavšalno nadomestilo 4% (desna poravnava,
v obliki -999999999999,99)
Opombe (leva poravnava); neobvezno polje –
zavezanec se sam odloþi, ali bo kaj vpisal v to
polje, v nasprotnem primeru je polje prazno.
Vpisujejo se morebitne druge oznake, ki
podrobneje pojasnjujejo knjiženja v zvezi z
odbitkom DDV. Znotraj tega polja se lahko
oblikuje veþ podpolj. ýe se oblikuje veþ podpolj,
je potrebno pojasniti zaþetek in konec
posameznega podpolja ter vsebino podpolja.
Loþilo med podpolji je podpiþje.

Obd
Dat knj
Dat pre
Številka listine
Dat lis
Dobavitelj
IŠ za DDV
Vred brez DDV
Vred pridobitev
Vred OBD NEPR
Vred OBD OS
Vrednost ON
Vred OPR NEPR
Vred OPR OS
Neodbitni DDV
VST 20% DDV
VST 8,5% DDV
Pav nadomestilo
Opombe

Pozicije 5, 14, 23, 54, 63, 114, 135, 152, 169, 186, 203, 220, 237, 254, 271, 288, 305, 322, 483 so
rezervirane za loþilo med posameznimi polji (podpiþje).
Pojasnilo:
V posamezna polja (stolpce) se zapisujejo naslednji podatki:
Zap. št. (stolpec) 1: Vpiše se davþno obdobje, v katerem je bila listina evidentirana za sestavljanje
obraþuna DDV. Za davþne zavezance, za katere je davþno obdobje koledarski mesec se davþno
obdobje zapiše na naslednji naþin: 0101 za mesec januar, 0202 za mesec februar, 0303 za mesec
marec, 0404 za mesec april, 0505 za mesec maj, 0606 za mesec junij, 0707 za mesec julij, 0808 za
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mesec avgust, 0909 za mesec september, 1010 za mesec oktober, 1111 za mesec november, 1212
za mesec december. Za zavezance, za katere je davþno obdobje koledarsko trimeseþje se davþno
obdobje zapiše na naslednji naþin: 0103 za prvo trimeseþje, 0406 za drugo trimeseþje, 0709 za tretje
trimeseþje, 1012 za þetrto trimeseþje.
Zap. št. (stolpec) 2: Vpiše se datum knjiženja listine.
Zap. št. (stolpec) 3: Vpiše se datum prejema listine.
Zap. št. (stolpec) 4: Vpiše se številka listine.
Zap. št. (stolpec) 5: Vpiše se datum listine.
Zap. št. (stolpec) 6: Vpiše se ime in sedež oz. stalno oz. obiþajno prebivališþe dobavitelja.
Zap. št. (stolpec) 7: Vpiše se identifikacijska številka za DDV dobavitelja.
Zap. št. (stolpec) 8: Vpisuje se vrednost nabav blaga in storitev, ki vkljuþuje nabave blaga in storitev
v Sloveniji, od katerih je bil obraþunan DDV, nabave blaga in storitev od davþnih zavezancev iz tujine,
za katere je nastala obveznost za obraþun in plaþilo DDV v Sloveniji, in vrednost uvoza blaga, od
katerega je carinski organ ali davþni zavezanec sam obraþunal DDV.
Zap. št. (stolpec) 9: Vpisuje se vrednost pridobitev blaga znotraj Skupnosti, ki je predmet obdavþitve
z DDV v Sloveniji.
Zap. št. (stolpec) 10: Vpisuje se vrednost nabav nepremiþnin, od katerih je obraþunan DDV (ta
vrednost je vkljuþena tudi v stolpcu 8).
Zap. št. (stolpec) 11: Vpisuje se vrednost nabav drugih osnovnih sredstev, od katerih je obraþunan
DDV (ta vrednost je vkljuþena tudi v stolpcu 8).
Zap. št. (stolpec) 12: Vpisujejo se vrednosti oprošþenih nabav na domaþem trgu, oprošþenih
pridobitev znotraj Skupnosti (na primer þe bi bila dobava tega blaga, þe bi ga opravil davþni
zavezanec v Sloveniji, v vsakem primeru oprošþena plaþila DDV) in vrednost uvoza, ki je oprošþen
plaþila DDV.
Zap. št. (stolpec) 13: Vpisuje se vrednost oprošþenih nabav nepremiþnin (ta vrednost je vkljuþena
tudi v stolpcu 12).
Zap. št. (stolpec) 14: Vpisuje se vrednost oprošþenih nabav drugih osnovnih sredstev (ta vrednost je
vkljuþena tudi v stolpcu 12).
Zap. št. (stolpec) 15: Vpisuje se vrednost DDV, ki ga zavezanec ni odbijal.
Zap. št. (stolpec) 16: Vpisuje se vrednost odbitka DDV od nabav blaga in storitev, pridobitev iz drugih
držav þlanic EU ter od uvoza po stopnji 20 %.
Zap. št. (stolpec) 17: Vpisuje se vrednost odbitka DDV od nabav blaga in storitev, pridobitev iz drugih
držav þlanic EU ter od uvoza po stopnji 8,5 %.
Zap. št. (stolpec) 18: Vpisuje se znesek odbitka pavšalnega nadomestila v višini 4 % odkupne
vrednosti.
V primeru, da davþni zavezanec ne more zagotoviti izpisa odbitka DDV, kot je prikazan v
navedenem tabelariþnem prikazu, lahko predloži tudi drugaþen izpis odbitka DDV, ki pa mora
vsebovati najmanj vsebinsko enake podatke, kot so navedeni v tabelariþnem prikazu. V tem
primeru je skupaj z izpisom odbitka DDV dolžan predložiti tudi pripadajoþ tabelariþni prikaz
drugaþnega izpisa odbitka DDV.
2.3 Izpis obraþunanega DDV (datoteka IZPIS OBRAýUNANEGA DDV.TXT)
V datoteko se zapisujejo podatki o obraþunanem DDV, kot so izkazani na ustreznih listinah: izdani in
prejeti raþuni, knjigovodske listine o plaþilih in izplaþilih, knjigovodske listine o naknadnih popravkih
obraþunanega DDV, izvozne EUL, odloþbe carinskega in davþnega organa ter druge listine, s katerimi
se dokazuje izvozna dobava kot tudi vse druge listine, ki so pomembne za obraþun in plaþilo DDV.
Posamezna datoteka izpisa podatkov o obraþunanem DDV zajema posamezno koledarsko leto. ýe
davþni zavezanec na zahtevo davþnega organa predlaga izpis podatkov o obraþunanem DDV v
tekoþem koledarskem letu, zajema datoteka izpis podatkov tistih davþnih obdobij koledarskega leta,
za katera so že bili predloženi davþni obraþuni davþnemu organu. V prvi vrstici izpisa obraþunanega
DDV morajo biti navedena imena posameznih polj (razvidna iz tabelariþnega prikaza – krajše ime
polja).
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Tabelariþni prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa obraþunanega DDV:
Zap.
št.
1
2
3
4
5

Pozicija
od
1
6
15
46
55

Pozicija
do
4
13
44
53
104

Dolžina
4
8
30
8
50

Tip
polja
N
N
AN
N
AN

6

106

125

20

AN

7

127

142

16

N

8

144

159

16

N

9

161

176

16

N

10

178

193

16

N

11

195

210

16

N

12

212

227

16

N

13

229

244

16

N

14

246

261

16

N

15

263

278

16

N

16

280

295

16

N

17

297

312

16

N

18

314

329

16

N

19

331

346

16

N

20

348

507

160

AN

Ime polja z opisom

Krajše ime polja

Davþno obdobje
Datum knjiženja listine (v obliki DDMMLLLL)
Številka listine (prvih 30 znakov, leva poravnava)
Datum listine (v obliki DDMMLLLL)
Firma/Ime in sedež kupca (prvih 50 znakov, leva
poravnava)
Kupþeva identifikacijska številka za DDV (prvih
20 znakov, leva poravnava)
Vrednost dobav blaga in storitev brez DDV
(desna poravnava, v obliki -999999999999,99)
Oprošþene dobave brez pravice do odbitka
DDV
(desna
poravnava,
v
obliki
999999999999,99)
Oprošþena dobava blaga znotraj Skupnosti
(desna poravnava, v obliki -999999999999,99)
Oprošþena tristranska dobava blaga znotraj
Skupnosti (desna poravnava, v obliki
-999999999999,99)
Prodaja blaga na daljavo (desna poravnava, v
obliki
-999999999999,99)
Prodaja blaga z montažo ali inštaliranjem
(desna poravnava, v obliki -999999999999,99)
Obraþunan DDV po 20% (desna poravnava, v
obliki
-999999999999,99)
Obraþunan DDV po 8,5% (desna poravnava, v
obliki -999999999999,99)
Obraþunan DDV po 20% za pridobitve blaga
znotraj Skupnosti (desna poravnava, v obliki
-999999999999,99)
Obraþunan DDV po 8,5% za pridobitve blaga
znotraj Skupnosti (desna poravnava, v obliki
-999999999999,99)
Obraþunan DDV na podlagi samoobdavþitve
kot prejemnik blaga in storitev (desna
poravnava, v obliki -999999999999,99)
Obraþunan DDV na podlagi samoobdavþitve
od uvoza (desna poravnava, v obliki
-999999999999,99)
Vrednost dobav s pravico do odbitka DDV, pri
katerih je kraj dobave izven Slovenije (desna
poravnava, v obliki -999999999999,99)
Opombe (leva poravnava); neobvezno polje –
zavezanec se sam odloþi, ali bo kaj vpisal v to
polje, v nasprotnem primeru je polje prazno.
Vpisujejo se morebitne druge oznake, ki
podrobneje pojasnjujejo knjiženja v zvezi z
obraþunanim DDV. Znotraj tega polja se lahko
oblikuje veþ podpolj. ýe se oblikuje veþ podpolj, je
potrebno pojasniti zaþetek in konec posameznega
podpolja ter vsebino podpolja. Loþilo med podpolji
je podpiþje.

Obd
Dat knj
Številka listine
Dat lis
Kupec
IŠ za DDV
Vred brez DDV
OP brez pravice
Op dob skupnost
Op tristr dob
Prod dalj
Prod mon
OBR 20% DDV
OBR 8,5% DDV
OBR 20% DDV EU
OBR 8,5% DDV
EU
OBR DDV
samoobd
OBR DDV uvoz
Vred obdavþljiv
Opombe

Pozicije 5, 14, 45, 54, 105, 126, 143, 160, 177, 194, 211, 228, 245, 262, 279, 296, 313, 330, 347, 508
so rezervirane za loþilo med posameznimi polji (podpiþje).

6

Uradni list Republike Slovenije

Št.

126 / 31. 12. 2007 /

Stran

18769

Pojasnilo:
V posamezna polja (stolpce) se zapisujejo naslednji podatki:
Zap. št. (stolpec) 1: Vpiše se davþno obdobje, v katerem je bila listina evidentirana za sestavljanje
obraþuna DDV. Za davþne zavezance, za katere je davþno obdobje koledarski mesec se davþno
obdobje zapiše na naslednji naþin: 0101 za mesec januar, 0202 za mesec februar, 0303 za mesec
marec, 0404 za mesec april, 0505 za mesec maj, 0606 za mesec junij, 0707 za mesec julij, 0808 za
mesec avgust, 0909 za mesec september, 1010 za mesec oktober, 1111 za mesec november, 1212
za mesec december. Za zavezance, za katere je davþno obdobje koledarsko trimeseþje se davþno
obdobje zapiše na naslednji naþin: 0103 za prvo trimeseþje, 0406 za drugo trimeseþje, 0709 za tretje
trimeseþje, 1012 za þetrto trimeseþje.
Zap. št. (stolpec) 2: Vpiše se datum knjiženja listine.
Zap. št. (stolpec) 3: Vpiše se številka listine.
Zap. št. (stolpec) 4: Vpiše se datum izstavitve listine.
Zap. št. (stolpec) 5: Vpišejo se podatki o kupcu, ime in sedež oziroma stalno oziroma obiþajno
prebivališþe.
Zap. št. (stolpec) 6: Vpiše se identifikacijska številka za DDV kupca oziroma prejemnika blaga
oziroma storitev, þe je kupec ali naroþnik prejel dobavo blaga ali storitev, za katero je dolžan plaþati
DDV, ali mu je bila opravljena dobava blaga v skladu s 46. þlenom ZDDV-1.
Zap. št. (stolpec) 7: Vpisuje se vrednost v Sloveniji obdavþljivih dobav blaga in storitev brez DDV, ki
vkljuþuje: obdavþene dobave blaga in storitev na ozemlju Slovenije, opravljene osebam, ne glede na
njihov status; uporabo blaga za neposlovne namene, za namene opravljanja dejavnosti, spremembo
namembnosti ter zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti in opravljanje storitev za
neposlovne namene; dobave blaga na podlagi posebne ureditve za potovalne agencije, za rabljeno
blago, umetniške predmete, zbirke in starine in za investicijsko zlato; vrednost oprošþenih izvoznih
dobav blaga ter vrednost drugih oprošþenih dobav blaga in storitev s pravico do odbitka DDV.
Zap. št. (stolpec) 8: Vpisuje se vrednost oprošþenih dobav blaga in storitev brez pravice do odbitka
DDV.
Zap. št. (stolpec) 9: Vpisuje se vrednost oprošþenih dobav blaga, opravljenih davþnim zavezancem,
identificiranim za DDV v drugih državah þlanicah ter prenos blaga, ki je del poslovnih sredstev
davþnega zavezanca v drugo državo þlanico, o katerih se poroþa v rekapitulacijskem poroþilu.
Zap. št. (stolpec) 10: Vpisuje se vrednost oprošþenih tristranskih dobav blaga, o katerih se poroþa v
rekapitulacijskem poroþilu.
Zap. št. (stolpec) 11: Vpisuje se vrednost blaga, ki ga odpošlje ali odpelje dobavitelj ali druga oseba
za njegov raþun iz Slovenije v drugo državo þlanico in je tam nastala obveznost za obraþun DDV, ker
je bil presežen vrednostni limit, do katerega ni potrebno obraþunati DDV v tej državi þlanici oziroma se
je davþni zavezanec za te dobave prostovoljno identificiral v drugi državi þlanici.
Zap. št. (stolpec) 12: Vpisuje se vrednost blaga, ki je bilo montirano ali instalirano v drugi državi
þlanici in je tam nastala obveznost za obraþun DDV.
Zap. št. (stolpec) 13: Vpisuje se vrednost obraþunanega DDV od dobav blaga in storitev, pri katerih
je obveznost za DDV nastala v Sloveniji, po stopnji 20 %.
Zap. št. (stolpec) 14: Vpisuje se vrednost obraþunanega DDV od dobav blaga in storitev, pri katerih
je obveznost za DDV nastala v Sloveniji, po stopnji 8,5 %.
Zap. št. (stolpec) 15: Vpisuje se vrednost obraþunanega DDV po stopnji 20 %, ki ga davþni
zavezanec obraþuna od pridobitev blaga iz drugih držav þlanic EU.
Zap. št. (stolpec) 16: Vpisuje se vrednost obraþunanega DDV po stopnji 8,5 %, ki ga davþni
zavezanec obraþuna od pridobitev blaga iz drugih držav þlanic EU.
Zap. št. (stolpec) 17: Vpisuje se skupna vrednost obraþunanega DDV po stopnjah 20 % in 8,5 %, ki
ga obraþuna davþni zavezanec, kateremu je opravljena dobava blaga ali storitev, þe te dobave blaga
ali storitev opravi davþni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji.
Zap. št. (stolpec) 18: Vpisuje se skupna vrednost obraþunanega DDV po stopnjah 20 % in 8,5 %, ki
ga na podlagi dovoljenja davþnega organa obraþuna davþni zavezanec od uvoza.
Zap. št. (stolpec) 19: Vpisuje se vrednost dobav blaga in storitev, pri katerih je kraj dobave zunaj
Slovenije in od katerih ima davþni zavezanec pravico do odbitka v skladu z drugim odstavkom 63.
þlena ZDDV-1.
V primeru, da davþni zavezanec ne more zagotoviti izpisa obraþunanega DDV, kot je prikazan v
navedenem tabelariþnem prikazu, lahko predloži tudi drugaþen izpis obraþunanega DDV, ki pa
mora vsebovati najmanj vsebinsko enake podatke, kot so navedeni v tabelariþnem prikazu. V
tem primeru je skupaj z izpisom obraþunanega DDV dolžan predložiti tudi pripadajoþ
tabelariþni prikaz drugaþnega izpisa obraþunanega DDV.
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Pravilnik o spremembah Pravilnika
o natančnih pogojih za izvajanje javne
svetovalne službe v čebelarstvu

Na podlagi 84., 85., 87. in 88. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in
9. člena Uredbe o javni svetovalni službi v čebelarstvu (Uradni
list RS, št. 80/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o natančnih pogojih
za izvajanje javne svetovalne službe
v čebelarstvu
1. člen
V Pravilniku o natančnih pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 109/07) se prvi
odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnovna mreža svetovalne službe, ki jo sestavljajo
čebelarski pregledniki, mora na 100 registriranih čebelarjev
zagotavljati enega čebelarskega preglednika, ki mora opraviti
100 ur svetovalnega dela na leto.«.
2. člen
V prilogi 1 se v Programu javne svetovalne službe v
čebelarstvu za obdobje 2008–2014 v točki 4.1. »Svetovalci
specialisti« tabela spremeni tako, da se glasi:

Naloga
Sodelovanje s strokovnimi komisijami in
raziskovalnimi institucijami v čebelarstvu
Raziskovalno delo za potrebe svetovanja
Svetovanje pri vodenju pašnih redov
Usposabljanje otrok v okviru čebelarskih
krožkov v osnovnih šolah (mentorji)
Specifično usposabljanje (predavatelji)

Ure

3200
480
«
V točki 4.2. »Čebelarski pregledniki« se v tretjem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– opraviti morajo vsaj 100 ur svetovalnega dela na
leto/čebelarskega preglednika.«.
V točki 4.2. »Čebelarski pregledniki« se tabela v petem
odstavku spremeni tako, da se glasi:
»
Naloga
Ure
Izvajanje splošnih preventivnih ukrepov in
pregledovanje čebeljih družin, ocenjevanje
pravilnosti razvoja čebeljih družin v različnih
pogojih reje in ugotavljanje morebitnih
sprememb v obnašanju čebel in spremembe
na zalegi – osebno svetovanje
Priprava čebel na prevoz ter izkoriščanje paš
– osebno svetovanje
Izvajanje interne kontrole – osebno
svetovanje

»
Naloga
Ure
Priprava in izdaja člankov, prispevkov, navodil
čebelarjem na področju čebelarstva
Usposabljanja čebelarjev, priprava programov
in prenos znanstvenih izsledkov v prakso s
pripravo vsebin
Izobraževanje mladih po osnovnih šolah
Sodelovanje na seminarjih, posvetih, sejmih,
razstavah
Svetovanje s področja čebelarstva –
specialistično svetovanje
Svetovanje za potrebe promocije in
osveščanje širše javnosti o pomenu
čebelarstva

990
202
202

50
10
40
«.

3. člen
2535
1072
232
320
2341
1122

(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-422/2007
Ljubljana, dne 14. decembra 2007
EVA 2007-2311-0207
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Uradni list Republike Slovenije

Št.

126 / 31. 12. 2007 /

Stran

18771

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4622.

Splošni pogoji za dobavo in odjem električne
energije iz distribucijskega omrežja električne
energije

Na podlagi četrtega odstavka 70. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo)
in Uredbe o koncesiji gospodarske javne služba dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 39/07) ter po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije, ki ga je izdala s sklepom št. 36001-8/2007/4
z dne 27. 12. 2007 po predhodni pridobitvi mnenja Javne
agencije Republike Slovenije za energijo z dne 13. 11. 2007,
izdaja sistemski operater distribucijskega omrežja električne
energije SODO, d.o.o., Maribor, naslednje

SPLOŠNE POGOJE
za dobavo in odjem električne energije iz
distribucijskega omrežja električne energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz
distribucijskega omrežja električne energije (v nadaljevanju:
splošni pogoji) določajo:
– odnose med SODO in odjemalci;
– priključitev na distribucijsko omrežje električne energije (v nadaljevanju: omrežje);
– odjem in oddajo električne energije;
– merilne naprave in merjenje električne energije;
– obračun, način zaračunavanja in plačevanja uporabe omrežij;
– odnose med SODO in dobavitelji električne energije;
– odnose med odjemalci in dobavitelji električne energije;
– evidenco merilnih mest;
– kakovost storitev sistemskega operaterje distribucijskega omrežja električne energije (v nadaljevanju: SODO).
2. člen
Izrazi uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji
pomen:
– gospodinjski odjem: je poraba električne energije za
potrebe gospodinjskega odjemalca;
– gospodinjski odjemalec: je odjemalec, ki kupuje
električno energijo za lastno domačo porabo, kar izključuje
opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti;
– imetnik soglasja: je nosilec pravic in obveznosti iz
izdanega soglasja za priključitev;
– konična moč: je največja moč, pri kateri v določenem obdobju končni odjemalec odjema električno energijo iz
omrežja oziroma jo proizvajalec dobavlja v omrežje;
– ločilno mesto: je mesto, kjer se uporabnikove naprave lahko ročno ali avtomatsko ločijo od omrežja;
– merilni podatek: je zapis, ki ga SODO posreduje za
fakturiranje uporabe omrežja in električne energije;
– merilno mesto: je mesto, kjer se meri električna energija in je navadno na prevzemno-predajnem mestu;

– naprava za omejevanje toka: je naprava za omejevanje
toka odjema ali oddaje električne energije in je lahko izvedena
kot glavna varovalka ali kot nastavljivi omejevalnik toka;
– nujna oskrba: je dobava električne energije ranljivim
odjemalcem, katerim bi ustavitev dobave električne energije
pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, bivalne razmere, kraj prebivanja, premoženjsko stanje …) nujno potrebna, da se ne zgodi ogrožanje življenja in zdravja odjemalca
in ljudi, ki z njim prebivajo; vsi stroški, ki zato nastanejo pri
dobavitelju, se pokrijejo iz cene za uporabo omrežja;
– obračunska moč: je obračunski element obračuna
uporabe omrežja; za merilna mesta z merjeno močjo je določena na podlagi izmerjene konične moči, za merilna mesta
brez merjenja moči pa je, s pogodbo o dostopu do omrežja,
dogovorjena vrednost moči, ki je na merilnem mestu določena
oziroma nastavljena z napravo za omejevanje toka in je lahko
enaka ali manjša od priključne moči;
– predplačilni števec: je števec električne energije, ki
omogoča končnemu odjemalcu dostop do omrežja v okviru
določenega kreditnega limita;
– prekinitev distribucije: je začasna prekinitev oskrbe
z električno energijo v primerih in pod pogoji, ki jih določa
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo), in na njegovi podlagi izdani predpisi ter
ti splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz
distribucijskega omrežja ali zaradi razmer v elektroenergetskem sistemu;
– prevzemno-predajno mesto: je mesto, ki ga v soglasju za priključitev določi SODO in kjer končni odjemalec
prevzema električno energijo iz omrežja, ali mesto, kjer proizvajalec oddaja električno energijo v omrežje in kjer se navadno meri prevzeta ali dobavljena električna energija;
– priključek: je sestav električnih vodov in naprav visoke, srednje ali nizke napetosti, ki so potrebne za priključitev
uporabnika na omrežje in jih opredeli SODO v soglasju za
priključitev;
– priključno mesto: je mesto vključitve priključka na
omrežje;
– priključna moč: je najvišja dovoljena vrednost moči,
ki jo sme doseči končni odjemalec na prevzemno-predajnem
mestu pri odjemu električne energije iz omrežja, oziroma proizvajalec pri dobavi električne energije v omrežje in jo določi
SODO v soglasju za priključitev;
– prekinitev napajanja: je prenehanje napajanja enega
ali več uporabnikov zaradi navadno nepredvidenih tehničnih
razlogov;
– soglasje za priključitev: je upravni akt, ki ga na podlagi javnega pooblastila izda SODO;
– sprejemnik mrežne tonske komande: je naprava,
ki na podlagi parametra, sprejetega električnega signala po
elektroenergetskem omrežju, izvrši spremembo stanja v krmiljeni napravi;
– stanje tehnike: je v danem trenutku dosežena stopnja
razvoja tehnične zmogljivosti proizvodov, procesov in storitev,
ki temelji na pomembnih priznanih izsledkih znanosti, tehnike
in izkušenj;
– uporaba omrežja: je uporaba omrežja in elektroenergetskih postrojev, ki so potrebni za nemoteno izvajanje
gospodarske javne službe distribucije električne energije do
odjemalcev;
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– začasni objekt: je preprost objekt, narejen v montažni
izvedbi in iz lahkih materialov, namenjen sezonski turistični
ponudbi, prireditvi ali začasnemu skladiščenju in podobno,
ki se postavi samo med trajanjem takšne ponudbe, prireditve
oziroma skladiščenja;
– zasilna oskrba: je dobava električne energije končnim
odjemalcem, skladno z določili Energetskega zakona in Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne
energije.
Pojem uporabnik se v teh splošnih pogojih uporablja kot
nevtralen pojem, ki zajema tako lastnika objekta, imetnika
soglasja za priključitev, kot tudi odjemalca, proizvajalca in
dobavitelja električne energije in kot to izhaja iz posameznega
poglavja teh splošnih pogojev.
II. PRIKLJUČITEV NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
ELEKTRIČNE ENERGIJE
II.1. Projektni pogoji in soglasje k projektnim rešitvam
3. člen
Projektne pogoje za umestitve objektov v prostor in soglasja k projektnim rešitvam izdaja SODO skladno s predpisi,
ki urejajo graditev objektov.
II.2. Soglasje za priključitev
4. člen
Uporabniki omrežja, ki želijo priključiti svoje objekte na
distribucijsko elektroenergetsko omrežje, morajo od SODO
pridobiti soglasje za priključitev, skladno z določili teh splošnih
pogojev.
5. člen
Uporabnik omrežja mora zaprositi za novo soglasje za
priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka,
glede katerega je bilo izdano soglasje, zlasti pa v naslednjih
primerih:
– sprememba priključne moči;
– sprememba tehničnih karakteristik objektov in naprav,
glede katerih je bilo izdano soglasje za priključitev;
– sprememba skupine končnih odjemalcev (razvrščanje v
skupino je urejeno v teh splošnih pogojih).
Če odjem ali oddaja na priključku preseže v izdanem
soglasju za priključitev dovoljeno priključno moč, SODO s predhodnim pisnim obvestilom obvesti imetnika soglasja, da mora
zaprositi za novo soglasje ali znižati odjem ali oddajo električne
energije na višino dovoljene priključne moči.
Odločba, s katero SODO izda uporabniku novo soglasje
za priključitev, nadomesti prejšnje soglasje za priključitev.
6. člen
Vloga za izdajo soglasja za priključitev mora vsebovati:
– podatke o uporabniku omrežja;
– naziv in naslov (lokacija) nepremičnine oziroma ob
jekta;
– opredelitev vrste nepremičnine oziroma objekta (bivalni,
poslovni prostor, obrtna delavnica, industrijski objekt, elektrarna
in podobno ...);
– opredelitev, ali se vloga nanaša na priključitev za določen ali nedoločen čas (čas trajanja veljavnosti soglasja);
– priključno moč;
– predvideni datum priključitve;
– režim odjema ali oddaje moči in energije;
– podatki o pogonskih strojih, generatorjih in zaščiti, če
gre za proizvodnjo električne energije;
– dokazilo o lastništvu oziroma pravici razpolaganja z
nepremičnino oziroma objektom, če ni vpisana v zemljiški
knjigi;
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– druge tehnične podatke in dokazila, potrebna za izdajo
soglasja, ki jih določajo Sistemska obratovalna navodila za
distribucijsko omrežje;
– idejno zasnovo za objekt (na zahtevo izdajatelja soglasja).
7. člen
SODO izda soglasje za priključitev, če so za to dane
tehnične možnosti, ki jih določajo kratkostični tok, omrežna
impedanca, kakovost napajanja ter možnosti priključitve naprav
uporabnika brez ogrožanja zanesljivosti napajanja in nedopustnih povratnih vplivov na omrežje ob načrtovani obremenitvi in
načinu obratovanja na prevzemno-predajnih mestih.
V postopku izdaje soglasja za priključitev mora SODO
z meritvami in analizami preveriti, ali so pogoji v omrežju na
obstoječem ali načrtovanem priključnem mestu zadostni za
obratovanje omenjenih naprav. Novo priključene naprave ali
povečane priključne moči ne smejo motiti obratovanja preostalih naprav obstoječih uporabnikov omrežja in povzročati
nesprejemljivih motenj.
Soglasje za priključitev lahko SODO izda, če lahko izda
izjavo o skladnosti kakovosti napetosti ali če, ob neskladju kakovosti napetosti, z uporabnikom omrežja pred izdajo soglasja
sklene pogodbo o kakovosti električne napetosti.
8. člen
SODO lahko zahtevo za izdajo soglasja za priključitev
zavrne v skladu z Energetskim zakonom.
9. člen
Uporabniki se v soglasjih za priključitev razvrščajo v skupine končnih odjemalcev skladno z določili tega člena.
V skupino končnih odjemalcev »Gospodinjski odjem« se
razvrsti prevzemno-predajno mesto, ki se vključuje v distribucijsko omrežje na nivoju NN, na katerem bo končni odjemalec
uporabljal električno energijo v gospodinjske namene. Merilne
naprave morajo biti nameščene na nivoju NN. Za porabo v
gospodinjske namene se šteje poraba v stanovanjih, stanovanjskih hišah s pripadajočimi gospodarskimi poslopji, na kmetijah,
v počitniških hišah (vikendih), zidanicah, čebelnjakih ipd. …
v uporabi fizične osebe, če se v teh objektih ne bo izvajala
pridobitna dejavnost. Maksimalna priključna moč za porabo
energije v gospodinjske namene je določena v aktu iz zadnjega
odstavka tega člena.
V skupino končnih odjemalcev »Ostali odjem na nizki
napetosti od 0,4 kV do 1 kV – brez merjene moči« se razvrsti prevzemno-predajno mesto, ki se vključuje v distribucijsko
omrežje na nivoju NN, obračunska moč pa se določa z napravo
za omejevanje toka in ni razvrščeno v odjemno skupino »Gospodinjski odjem«. Merilne naprave morajo biti nameščene na
nivoju NN.
V skupino končnih odjemalcev »Ostali odjem na nizki
napetosti od 0,4 kV do 1 kV – z merjeno močjo« se razvrsti prevzemno-predajno mesto, ki se vključuje v distribucijsko omrežje
na nivoju NN, obračunska moč pa se določa z merjenjem in ni
razvrščena v odjemno skupino » Gospodinjski odjem«. Merilne
naprave morajo biti nameščene na nivoju NN.
V skupino končnih odjemalcev »Odjem na srednji napetosti od 1 do 35 kV« se razvrsti prevzemno-predajno mesto, ki se
vključuje v distribucijsko omrežje na nivoju SN. Merilne naprave
morajo biti nameščene na nivoju SN. V izjemnem primeru, ko
zaradi tehničnih možnosti merilnih naprav ni mogoče montirati
na nivoju SN, pa je dovoljeno merilne naprave namestiti na
nivoju NN.
V skupino končnih odjemalcev »Odjem na visoki napetosti
nad 35 kV« se razvrsti prevzemno-predajno merilno mesto,
ki se vključuje v distribucijsko omrežje na nivoju VN. Merilne
naprave morajo biti nameščene na nivoju VN.
Če se spremeni akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in
kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroener-
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getska omrežja, lahko SODO razvršča uporabnike skladno
z veljavnim aktom Javne agencije Republike Slovenije za
energijo.
Sprememba odjemne skupine odjemalcev ne pomeni
spremembe soglasja za priključitev in pogodbe o dostopu.
Sprememba se opravi avtomatično ob spremembi podatkov, na
podlagi katerih se določa razvrstitev po določilih Akta o določitvi
omrežnine, ki ga izda Javna agencija Republike Slovenije za
energijo, in se upošteva, ne da bi za to bile potrebne spremembe soglasja ali pogodbe.
10. člen
Soglasje za priključitev vsebuje:
– podatke o imetniku soglasja;
– naziv in naslov (lokacijo) objekta;
– priključno mesto uporabnika na omrežje in vrsto priključka;
– prevzemno-predajno mesto; prevzemno-predajnemu
mestu pripada merilno mesto z enoumno oznako (ki sestoji iz
oznake distribucijskega območja in številke merilnega mesta v
okviru distribucijskega območja);
– nazivno napetost na prevzemno-predajnem mestu;
– priključno moč;
– zahtevan faktor moči (fazni faktor);
– podatke o parametrih omrežja, na katerega se bo uporabnik priključil, tj. maksimalna in minimalna kratkostična moč v
razdelilni transformatorski postaji in zemeljskostični tok;
– tehnične zahteve za opremo, ki jo je treba vgraditi ali
obnoviti za izvedbo priključka;
– čas breznapetostnega stanja pri delovanju avtomatskega ponovnega vklopa (APV);
– izvedbo zaščitnih ukrepov v javnem elektroenergetskem
omrežju;
– nazivni tok naprave za omejevanje toka;
– izvedbo zaščitnih naprav na ločilnem mestu;
– naprave za izmenjavo podatkov;
– osnovne in dodatne zaščitne ukrepe pred nevarno napetostjo dotika;
– izvedbo krmiljenega odjema, če ta obstaja;
– zaščito pred povratnim napajanjem za proizvajalce električne energije in lastnike zasilnih agregatov;
– preostale tehnične pogoje, ki obsegajo pomožne lastne
vire energije, vrsto in porabnike zasilnega napajanja, prenos
informacij in krmilnih signalov po omrežju;
– razvrstitev v skupino končnih odjemalcev;
– trajanje veljavnosti soglasja za priključitev;
– trajanje priključitve za objekte, priključene za določen
čas;
– predvideni datum priključitve;
– izvedbo, vrsto, tip in razred točnosti merilnih in krmilnih
naprav ter mesto in način njihove namestitve;
– dostop do merilnih naprav, merilnih transformatorjev,
stikalnih ur, naprav za omejevanje toka, stikalne plošče in
drugih naprav;
– zahteve glede zagotavljanja ustreznega nivoja signala
za daljinsko krmiljenje v omrežju.
11. člen
Proizvodne enote z asinhronskimi generatorji morajo imeti
kompenzacijske naprave, ki prevzeto količino jalove energije iz
omrežja omejijo tako, da mora biti urni povprečni faktor moči v
primerjavi z oddano delovno energijo večji od 0,95.
Proizvodne enote s sinhronskimi generatorji morajo biti
opremljene z generatorji, ki proizvajajo jalovo energijo najmanj
z urnim faktorjem moči 0,95. Zahtevano vrednost s stališča
stabilnosti obratovanja in regulacije napetosti predpiše SODO
v soglasju za priključitev.
12. člen
Za priključitev začasnih objektov in gradbišč, ki jih je
mogoče priključiti na elektroenergetsko omrežje po predpisih
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o graditvi objektov, mora uporabnik pridobiti soglasje za priključitev za določen čas.
Soglasje iz prejšnjega odstavka velja največ eno leto.
SODO lahko na podlagi pisne vloge uporabnika soglasje za
določen čas podaljša največ dvakrat, vsakokrat največ za eno
leto.
13. člen
Za priključitev prireditev, RTV-prenosov in drugih podobnih uporabnikov morajo ti pridobiti soglasje za priključitev za
določen čas. Tako soglasje velja za obdobje, ki ga navede v
vlogi uporabnik, vendar največ en mesec. SODO lahko, na
podlagi pisne vloge uporabnika, tako soglasje podaljša največ
dvakrat, vsakokrat največ za 1 mesec. Pisno zahtevo za podaljšanje mora uporabnik predložiti najmanj pet delovnih dni pred
iztekom veljavnosti soglasja.
14. člen
Dokončno izdano soglasje za priključitev ima veljavnost
2 leti.
V tem času mora uporabnik za svoj obstoječi objekt izpolniti vse pogoje predpisane v izdanem soglasju za priključitev,
drugače preneha veljati.
Če uporabnik gradi nov objekt, mora v roku iz prvega
odstavka tega člena predložiti dokončno gradbeno dovoljenje
za novi objekt. V tem primeru se izdano soglasje za priključitev
avtomatično podaljša za nadaljnji 2 leti. Če v tem času uporabnik ne predloži dokončnega gradbenega dovoljenja, soglasje za
priključitev neha veljati, kolikor ni podaljšano skladno z zadnjim
odstavkom tega člena. Če pa je uporabnik prinesel dokončno
gradbeno dovoljenje in ni izpolnil vseh pogojev v avtomatično
podaljšanih 2 letih, mora skladno z zadnjim odstavkom tega
člena podaljšati veljavnost soglasja za priključitev, drugače
preneha veljati.
Rok veljavnosti soglasja za priključitev lahko SODO na
zahtevo uporabnika podaljša največ dvakrat, vendar vsakič
največ za eno leto, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku
soglasja predpisani za njegovo pridobitev. Zahtevo za podaljšanje soglasja za priključitev mora uporabnik podati najpozneje
trideset dni pred potekom veljavnosti soglasja za priključitev,
sicer mora pridobiti novo soglasje za priključitev.
Po izvedbi priključitve velja soglasje za priključitev do ukinitve oziroma do spremembe na prevzemno predajnem mestu
(merilnem mestu), priznane pravice pa se prenašajo skupaj z
lastninsko pravico na objektu.
15. člen
Če imetnik soglasja (fizična oseba) umre ali preneha
obstajati (pravna oseba), če gre za spremembo gradbenega
dovoljenja zaradi spremembe investitorja v času med izdajo
soglasja in priključitvijo ali pravni promet z objektom v času
med izdajo soglasja in priključitvijo, se soglasje za priključitev
lahko prenese na pravnega naslednika, ki je pravna ali fizična
oseba, ki dejavnost opravlja z istimi objekti, napravami ali z
napeljavami.
Novi uporabnik mora najpozneje v tridesetih dneh po prejemu sodne ali upravne odločbe ali sklenitve pogodbe o nastali
spremembi iz prejšnjega odstavka o spremembi pisno obvestiti
SODO in o tem predložiti ustrezna dokazila ter soglasje za
priključitev objekta, sicer mora zaprositi za novo soglasje za
priključitev.
Prenos pravic iz soglasja za priključitev na drugo lokacijo
ni mogoč.
II.3. Zaščita in zaščitne naprave
16. člen
V soglasju za priključitev SODO na podlagi predhodno
ugotovljenega dejanskega stanja, ki ga izvede skladno z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, določi karakteristike in vrste zaščitnih naprav uporabnika ter njihovo nastavitev,
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skladno s stanjem tehnike. Ob spremembah v omrežju mora
uporabnik upoštevati zahteve SODO glede nastavitve zaščitne
opreme. Pri spremembah na svojih napravah in pri posodobitvah zaščitne opreme mora uporabnik prav tako upoštevati
navodila SODO.
Uporabnik je dolžan vzdrževati in obnavljati zaščitne
naprave ves čas, ko je uporabnikov objekt priključen na
omrežje.
Uporabnikove zaščitne naprave morajo biti izvedene tako,
da se ob okvarah izbirno odklopi od omrežja samo okvarjeni del
in pri tem povzroči čim manj motenj v preostalem omrežju.
17. člen
SODO v soglasju za priključitev določi uporabniku podatke o jakosti pričakovanega toka zemeljskega stika in toka
kratkega stika na uporabnikovem priključku.
SODO sporoči uporabniku povečano jakost toka zemeljskega stika in povečano jakost toka kratkega stika na uporabnikovem priključku, če te vrednosti presegajo vrednosti, za katere
so zaščita in naprave na priključku dimenzionirane. Uporabnik
je dolžan svoje naprave prilagoditi na spremenjene parametre
obratovanja omrežja na svoje stroške.
18. člen
SODO in uporabnik sporazumno skladno s stanjem tehnike izbirata vrste prenapetostne zaščite na svojih elektroenergetskih objektih, zlasti glede usklajevanja nivoja izolacije.
Če sporazuma ni, SODO svojo odločitev o vrsti prenapetostne
zaščite sporoči uporabniku.
Varnostno plombo z zaščitne naprave na prevzemno-predajnem mestu sme odstraniti le za to pooblaščeni delavec
SODO.
19. člen
Določila tega poglavja se nanašajo na uporabnika, ki je
imetnik soglasja za priključitev in pogodbena stranka pogodbe
o priključitvi ves čas trajanja tega razmerja in ne glede na to, ali
preko tega priključka odjema oziroma oddaja električno energijo imetnik soglasja sam, ali pa kdo tretji (odjemalec).
II.4. Pogodba o priključitvi
20. člen
Po dokončnosti odločbe o soglasju za priključitev skleneta
uporabnik in SODO pogodbo o priključitvi skladno z aktom, ki
ureja način izvajanja gospodarske javne službe sistemski operater distribucijskega omrežja električne energije.
Pogodba o priključitvi mora vsebovati navedbo pogodbenih strank, podatke o prevzemno-predajnem mestu (priključku),
plačilne pogoje in ostala določila, s katerimi pogodbeni stranki
urejata medsebojna razmerja v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo
priključke in priključitev.
Povprečne stroške priključevanja, ki so del stroškov priključevanja na omrežje, določi Javna agencija Republike Slovenije za energijo. Uporabnik je dolžan te stroške plačati v roku,
določenem v pogodbi o priključitvi.
21. člen
Povprečni stroški priključevanja se ne plačajo, ko gre za
priključitev začasnih objektov, za katere je izdano soglasje za
priključitev za določen čas.
22. člen
Priključek uporabnika mora biti izveden skladno z navodilom o tipizaciji omrežnih priključkov, ki ga sprejme SODO in
ki ga javno objavi.
23. člen
O nameravanem začetku kakršnihkoli del na priključku
mora biti SODO pisno obveščen najmanj osem dni pred za-
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četkom del. SODO izvaja nadzor (preverja ustreznost izvedbe,
vgrajene opreme itd.) pri gradnji, spremembi in pri rekonstrukciji priključka. Če priključek ne izpolnjuje tehničnih pogojev za
priključitev ali če gre za odstopanje od pogojev, določenih v
projektni dokumentaciji in v soglasju za priključitev, SODO pred
priključitvijo v pisni obliki naloži uporabniku izvedbo dodatnih
ukrepov za odpravo pomanjkljivosti.
Uporabnik mora po končanju del posredovati SODO pisno
izjavo izvajalca o skladnosti izvedenih del z zahtevami soglasja
za priključitev in veljavnih predpisov.
24. člen
Po izvedbi priključka uporabnik poda SODO pisno vlogo
za priključitev objekta in dostop do distribucijskega omrežja,
skladno z 29. členom teh splošnih pogojev.
Pogoj za priključitev na distribucijsko omrežje je izpolnitev
pogojev iz izdanih soglasij, uspešno opravljen pregled priključka in veljavno sklenjena pogodba o dostopu do distribucijskega
omrežja.
25. člen
Če priključek ne postane del distribucijskega omrežja,
mora uporabnik pred sklenitvijo pogodbe o priključitvi z izvajalcem, registriranim za dejavnost, s katero se izvaja vzdrževanje
omrežij, skleniti pogodbo, s katero se dogovorita o vzdrževanju
priključka.
Pogodbo o vzdrževanju mora imeti uporabnik sklenjeno
ves čas veljavnosti soglasja za priključitev in pogodbe o priključitvi.
Uporabnik, ki je lastnik priključka, je dolžan skleniti aneks
k pogodbi o priključitvi, s katerim postane priključek del distribucijskega omrežja, kadar je to potrebno zaradi priključitve
novih uporabnikov.
26. člen
Obratovalna navodila so obvezni sestavni del vloge za
priključitev elektroenergetskih objektov s priključno močjo
nad 5 MW in objektov za proizvodnjo električne energije nad
3 kVA.
Za objekte za proizvodnjo električne energije nazivne
moči do vključno 3 kVA, ki imajo znak CE, s katerim se dokazuje, da motnje in odpornost naprave ustrezajo zahtevam
pravilnika o elektromagnetni združljivosti, zadostujejo navodila
za uporabo, ki jih odobri SODO.
Vsebino obratovalnih navodil in navodil za uporabo določajo sistemska navodila za obratovanje prenosnega in distribucijskega omrežja za električno energijo.
II.5. Pogodba o dostopu do omrežja
27. člen
Proizvajalec lahko oddaja električno energijo v distribucijsko omrežje, odjemalec pa lahko odjema električno energijo
iz distribucijskega omrežja, če imata sklenjeno pogodbo o
dostopu do omrežja s SODO.
Odjemalec je praviloma imetnik soglasja za priključitev,
razen če ima soglasje imetnika soglasja za priključitev, da
odjemalcu dovoljuje, da odjema električno energijo preko njegovega prevzemno-predajnega mesta (45. člen).
28. člen
Pogodba o dostopu se sklepa z imetnikom soglasja za priključitev. Pogodba se sklene posebej za vsako prevzemno-predajno mesto, za katero ima imetnik soglasje za priključitev.
29. člen
Imetnik soglasja za priključitev, ki želi skleniti pogodbo o
dostopu, mora na SODO vložiti pisno vlogo za sklenitev pogodbe o dostopu, ki mora vsebovati najmanj:
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– podatke o prevzemno-predajnem mestu z enoumno
oznako merilnega mesta ter podatke o imetniku soglasja za
priključitev, ki se nanaša na to prevzemno-predajno mesto;
– podatke o vlagatelju, če to ni imetnik soglasja za priključitev;
– identifikacijsko številko za DDV oziroma davčno številko
vlagatelja;
– naziv in naslov prevzemno-predajnega mesta;
– predvideno količino in konično moč odjema za prevzemno-predajno mesto;
– pooblastilo imetnika soglasja za priključitev, če dostop
uveljavlja pooblaščenec.
Vlagatelj mora k vlogi priložiti kopijo pogodbe o dobavi
električne energije ali izjavo, da je za prevzemno-predajno
mesto sklenjena odprta pogodba o dobavi električne energije,
iz katere morajo biti razvidni:
– podatki o dobavitelju (firma);
– izjava, da sta se dobavitelj in imetnik soglasja za priključitev dogovorila, da dobavitelj plačuje uporabo omrežja za
prevzemno-predajno mesto, ki je predmet vloge;
– podatki o prevzemno predajnem mestu z enoumno
oznako merilnega mesta, na katerega se nanaša pogodba o
dobavi;
– podpis dobavitelja;
– če odjemalec ni imetnik soglasja za priključitev;
– podatki o odjemalcu, ter
– soglasje imetnika soglasja, da odjemalcu dovoljuje, da odjema električno energijo preko njegovega prevzemno-predajnega mesta (45. člen), ali podpis imetnika soglasja
na izjavi.
SODO in imetnik soglasja za priključitev na podlagi popolne vloge skleneta pogodbo o dostopu. SODO lahko zavrne
dostop do omrežja zaradi razlogov, ki so navedeni v določbah
Energetskega zakona. SODO lahko zavrne sklenitev pogodbe
o dostopu tudi v primeru, če niso izpolnjeni pogoji za plačevanje uporabe omrežja s strani dobavitelja, pa je to vlagatelj
navedel v pogodbi oziroma potrdilu iz prejšnjega odstavka. V
tem primeru se pogodba o dostopu vseeno lahko sklene, če
imetnik soglasja za priključitev tako zahteva, vendar pa se s
to pogodbo ne posega v način zaračunavanja in plačevanja
uporabe omrežja, kot je to urejeno v teh splošnih pogojih (zaračunavanje s strani SODO).
30. člen
Pogodba o dostopu do omrežja se sklene pred pričetkom
oddaje ali odjema električne energije v ali iz distribucijskega
omrežja ali ob spremembi parametrov pogodbe o dostopu.
31. člen
Pogodba o dostopu do omrežja mora vsebovati najmanj:
– navedbo pogodbenih strank;
– številko in datum izdaje soglasja za priključitev;
– naziv in naslov prevzemno-predajnega mesta ter podatki o prevzemno-predajnem mestu z enoumno oznako merilnega mesta, na katerega se nanaša pogodba o dostopu;
– način razreševanja sporov;
– način poročanja uporabnika o proizvodnji lastnih proizvodnih virov SODO za potrebe obračuna in elektroenergetskih
inšpekcij;
– datum sklenitve in čas veljavnosti pogodbe v primeru
soglasja za priključitev za določen čas;
– pogoje podaljšanja pogodbe v primeru soglasja za priključitev za določen čas in odpovedni rok;
– obvezo medsebojnega obveščanja v primeru spremembe imena, naziva, prebivališča (sedeža) in drugih podatkov iz
pogodbe;
– naslov za dostavo računov in drugih dokumentov glede
izvajanja pogodbe;
– pravico in način odstopa od pogodbe;
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– seznanitev glede možnosti izbire in zamenjave dobavitelja ter pravice do vnaprejšnje obveščenosti o vsakršnem
povečanju stroškov;
– seznanitev z možnostjo zasilne oskrbe;
– seznanitev s posledicami, ki jih ima odpoved ali iztek
pogodbe o dobavi;
– seznanitev s plačilnimi pogoji;
– dostopnost informacij o cenah za uporabo elektroenergetskih omrežij.
32. člen
Pogodba o dostopu preneha veljati, če:
1. imetnik soglasja za priključitev s petnajstdnevnim odpovednim rokom pisno obvesti SODO o odstopu od pogodbe;
2. SODO odstopi od pogodbe zaradi razlogov, skladnih
z določili akta, ki ureja sistemsko obratovanje distribucijskega
omrežja.
33. člen
Uporabnik je dolžan pisno obvestiti SODO o vsaki spremembi imena (firme), naziva, prebivališča (sedeža) in drugih
podatkov, potrebnih za obračun uporabe elektroenergetskih
omrežij, in sicer najpozneje v osmih dneh po nastali spremembi.
Če uporabnik ne upošteva določil iz prvega odstavka
tega člena, mu SODO zaračuna stroške, ki mu jih uporabnik s
takšnim ravnanjem povzroči.
34. člen
Imetnik soglasja za priključitev lahko zahteva od SODO,
da njegovo obstoječe prevzemno-predajno mesto odklopi
od omrežja za določen čas. Stroške ponovne priključitve na
omrežje plača imetnik soglasja za priključitev. Če je odklop daljši od treh let, mora imetnik soglasja pred ponovno priključitvijo
na omrežje zaprositi za novo soglasje za priključitev in skleniti
novo pogodbo o priključitvi.
Če je odklop daljši od desetih let, mora imetnik soglasja
pred ponovno priključitvijo plačati tudi povprečne stroške priključevanja.
Ko imetnik soglasja zahteva odklop od omrežja, ga je
SODO dolžan pisno opozoriti na določbo tega člena.
35. člen
Imetnik soglasja za priključitev, ki je lastnik priključka, na
katerega se to soglasje nanaša, lahko obstoječi priključek prenese na drugo osebo le s pravnim poslom, s katerim prenese
del ali celotno lastninsko pravico na nepremičnini, na kateri je
priključek.
V primeru spremembe imetnika soglasja je sprememba
možna zgolj pod pogojem, da so poravnane vse obveznosti
prejšnjega imetnika soglasja za priključitev iz naslova uporabe
omrežja. V nasprotnem primeru lahko prevzemnik priključka
zaprosi za novo soglasje za priključitev in plača vse stroške,
povezane s tovrstnim soglasjem, sklenitvijo pogodbe o priključitvi in izvedbe priključitve, skladno z določili teh splošnih
pogojev.
Če se SODO in novi lastnik priključka dogovorita o vstopu
novega lastnika v vse pravice in obveznosti prejšnjega lastnika,
ni potrebno pridobiti novega soglasja za priključitev ter sklepati
novih pogodb o priključitvi, temveč novi lastnik vstopi v pravice
in obveznosti prejšnjega lastnika.
III. ODJEM IN ODDAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
III.1. Začetek odjema ali oddaje električne energije
36. člen
SODO po sklenitvi pogodbe o dostopu najpozneje v osmih
delovnih dneh omogoči odjem ali oddajo električne energije.
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37. člen
Po priključitvi uporabnika na distribucijsko omrežje ima
na merilnem mestu SODO pravico na svoje stroške kadarkoli
preveriti skladnost naprav uporabnika z napravami SODO ter
skladnost velikosti in vrste obremenitve, določene s soglasjem
za priključitev.
III.2. Prekinitev ali ustavitev distribucije
električne energije
38. člen
SODO sme začasno prekiniti distribucije električne energije zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja;
– pregledov ali remontov;
– preizkusov ali kontrolnih meritev;
– širitve omrežja;
– ugotovitve, da omrežje ne izpolnjujejo predpisanih tehničnih normativov ali drugih pogojev.
Za načrtovano prekinitev odjema ali oddaje SODO izbere
čas, ki najmanj prizadene uporabnike.
39. člen
SODO mora o načrtovani prekinitvi distribucije iz prejšnjega člena pravočasno obvestiti uporabnika v pisni obliki ali drugi
primerni obliki, če gre za širši krog uporabnikov, pa s pomočjo
sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
40. člen
Skladno z določili in v primerih, določenih v zakonu ali
podzakonskem predpisu, SODO ustavi uporabniku omrežja
distribucijo električne energije po predhodnem obvestilu, če
uporabnik v roku, določenem v tem obvestilu, ki pa ne sme biti
krajši od osmih dni, ne izpolni svojih obveznosti, navedenih v
tem obvestilu.
41. člen
SODO ustavi uporabniku distribucijo električne energije
brez predhodnega obvestila, če:
– uporabnik z obratovanjem svojih energetskih objektov,
naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža
premoženje;
– uporabnik ob pomanjkanju energije ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema energije iz omrežja.
42. člen
SODO mora pred ustavitvijo distribucije električne energije odjemalcu v primerih iz 40. člena (razen v primeru, ko
odjemalec nima dobavitelja) in 41. člena teh splošnih pogojev,
o nameravani ustavitvi, obvestiti tudi dobavitelja električne
energije.
Te ustavitve ne vplivajo na pogodbo med odjemalcem in
dobaviteljem.
43. člen
Ko je do prekinitve oziroma ustavitve distribucije prišlo iz
razlogov, ki so na uporabnikovi strani, SODO uporabniku na
njegove stroške ponovno omogoči odjem ali oddajo električne
energije, ko prenehajo vzroki prekinitve oziroma ustavitve distribucije električne energije, in sicer najpozneje v treh dneh po
plačilu stroškov odklopa in ponovnega priklopa.
44. člen
SODO, ki je uporabniku začasno prekinil distribucijo električne energije v nasprotju z določili Energetskega zakona in
teh splošnih pogojev, mora v 24 urah na svoje stroške znova
priključiti uporabnikove elektroenergetske naprave in napeljave na omrežje, računajoč od takrat, ko se ugotovi, da je bila
prekinitev distribucije električne energije izvedena v nasprotju z
določili teh splošnih pogojev in Energetskega zakona.
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Uporabnik omrežja ima v tem primeru pravico do povračila škode, ki mu je bila s tem povzročena, skladno z EZ.
III.3. Pogodba o dobavi električne energije
45. člen
Predmet pogodbe o dobavi je dobava električne energije
končnim odjemalcem.
Pogodbo o dobavi za dobavo električne energije na posameznem prevzemno-predajnem mestu lahko sklene imetnik
soglasja za priključitev ali tretja oseba, ki ji je imetnik soglasja
za priključitev izdal soglasje za sklenitev pogodbe o dobavi za
to prevzemno-predajno mesto.
Če pogodbo o dobavi sklepa oseba, ki ni imetnik soglasja
za priključitev, ta oseba ne vstopa v pravice imetnika soglasja
za priključitev v zvezi s prevzemno-predajnim mestom oziroma
določili teh splošnih pogojev in drugih predpisov, ki urejajo
dostop do omrežja.
Imetnik soglasja za priključitev lahko v vsakem trenutku
prekliče soglasje iz tega člena in lahko ves čas uveljavlja svoje
pravice (pravica do odklopa, pravica do odstopa od pogodbe o
dostopu in podobno), ne da bi soglasje iz tega člena kakorkoli
vplivalo na njegove pravice. Imetnik soglasja in odjemalec,
ki ima sklenjeno pogodbo o dobavi preko imetnikovega prevzemno-predajnega mesta, samostojno urejata medsebojna
razmerja, brez vpliva na SODO ali pravice in obveznosti, ki
izhajajo iz teh splošnih pogojev in drugih predpisov, ki urejajo
dostop do omrežja.
46. člen
V primeru pogodbe o dobavi, sklenjene s potrošnikom,
mora pogodba o dobavi vsebovati najmanj te podatke:
– splošne podatke o pogodbenih strankah;
– podatke o prevzemno-predajnem mestu z enoumno
oznako merilnega mesta, kot je določena v pogodbi o priključitvi in pogodbi o dostopu;
– ceno in plačilne pogoje;
– način obračuna in plačevanja;
– naslov za dostavo računov in drugih dokumentov glede
izvajanja pogodbe;
– način razreševanja sporov;
– datum sklenitve in čas veljavnosti pogodbe;
– pravica in način odstopa od pogodbe;
– seznanitev uporabnika s posledicami prenehanja pogodbe.
Pogodbeni pogoji morajo biti vnaprej objavljeni. V vseh
primerih je treba te podatke potrošniku posredovati pred sklenitvijo ali potrditvijo pogodbe. Tudi če se pogodbe sklepajo
preko posrednikov, je treba zgornje podatke posredovati pred
sklenitvijo pogodbe.
Potrošnik mora biti pravočasno obveščen o kakršnikoli
nameravani spremembi pogodbenih pogojev in hkrati s prejemom tega obvestila tudi obveščen o pravici do odpovedi.
Dobavitelj mora potrošnika neposredno in pravočasno obvestiti
o vsakršnem povečanju cene električne energije najkasneje 30
dni pred tem, ko povečanje začne veljati. Potrošnik ima pravico
do odstopa od pogodbe, če ne sprejme novih pogojev, o katerih
ga je obvestil dobavitelj.
Dobavitelj mora potrošnika obvestiti, da lahko potrošnik
pooblasti dobavitelja za urejanje vsega potrebnega za sklenitev
pogodbe o dostopu oziroma za izvedbo postopka za zamenjavo dobavitelja.
Dobavitelj električne energije je dolžan pred podpisom
pogodbe o dobavi potrošnika seznaniti z njegovimi pravicami in
obveznostmi, ki izhajajo iz določil teh splošnih pogojev.
47. člen
V primeru, da je pogodba o dobavi iz prejšnjega člena
sklenjena za določen čas, je dobavitelj dolžan pisno obvestiti
potrošnika 30 dni pred iztekom pogodbe o posledicah izteka
(prenehanja) pogodbe o dobavi.
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III.4. Zasilna oskrba
48. člen
SODO samodejno in nemudoma zagotovi zasilno oskrbo
odjemalcem skladno s predpisom, ki ureja delovanje trga z
električno energijo.
SODO po prejemu pisnega obvestila o odpovedi pogodbe
o dobavi, ki nastopi kot posledica nesolventnosti dobavitelja,
nemudoma pisno obvesti prizadete odjemalce o upravičenosti
do zasilne oskrbe, o začetku njenega izvajanja, o pogojih in o
ceni za tako dobavo električne energije.
Če nima dobavitelja, SODO zagotovi zasilno oskrbo tudi
na zahtevo:
– gospodinjskega odjemalca;
– odjemalca, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost
in ima manj kot 50 zaposlenih ter letni promet manjši od 10
milijonov EUR.
Zasilna oskrba traja največ 60 dni od dneva začetka
dobave pod pogoji zasilne oskrbe. Pred iztekom roka mora
odjemalec ponovno zaprositi za zasilno oskrbo.
Če zasilno oskrbo zahteva odjemalec, ki ni imetnik soglasja za priključitev, mora svoji zahtevi priložiti soglasje iz
45. člena teh splošnih pogojev. Določbe teh splošnih pogojev o
tem soglasju se uporabljajo tudi v primeru zasilne oskrbe.
V primeru, ko odjemalec nima dobavitelja, ker mu je
dotedanji dobavitelj odpovedal pogodbo o dobavi zaradi neporavnanih obveznosti za uporabo omrežja in je o tem obvestil
SODO, odjemalec ni upravičen do zasilne oskrbe.
49. člen
Cenik s cenami električne energije za zasilno oskrbo
določi SODO skladno z Energetskim zakonom vnaprej in jo
javno objavi.
Hkrati z objavo cenika SODO objavi tudi pogoje zasilne
oskrbe.
50. člen
Zahteva za sklenitev pogodbe za zasilno oskrbo na zahtevo odjemalca po tretjem odstavku 48. člena mora vsebovati:
– splošne podatke o odjemalcu;
– podatke o prevzemno-predajnem mestu z enoumno
oznako merilnega mesta, kot je določena v pogodbi o priključitvi in pogodbi o dostopu;
– datum začetka dobave električne energije pod pogoji
zasilne oskrbe.
51. člen
Pogodba za zasilno oskrbo na zahtevo odjemalca po tretjem odstavku 48. člena mora vsebovati vse elemente pogodbe
o dobavi za potrošnika, urejene v teh splošnih pogojih.
52. člen
Dobava v primeru zasilne oskrbe se lahko izvaja tudi pred
podpisom pogodbe o zasilni oskrbi, vendar največ osem dni od
začetka take dobave. Če odjemalec v tem roku ne podpiše pogodbe o zasilni oskrbi, to pomeni odpoved pogodbe o dostopu
in SODO ustavi dobavo električne energije. Prav tako SODO
ustavi dobavo električne energije v primeru neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti iz pogodbe o zasilni oskrbi, skladno
z določili teh splošnih pogojev in zakonskih ter podzakonskih
predpisov.
III.5. Nujna oskrba
53. člen
Če odjemalec v 14 dneh po prejemu obvestila o ustavitvi
dobave oziroma odklopu SODO predloži dokazila, da bi bila
ob odklopu ogrožena življenje in zdravje odjemalca in oseb, ki
z njim prebivajo, SODO na podlagi dokazil z dopisom obvesti
odjemalca, ali je upravičen do nujne oskrbe.
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54. člen
SODO presoja upravičenost do nujne oskrbe na podlagi
odločbe pristojne socialne službe o premoženjskem stanju in
določi priključno moč:
– ob upoštevanju ogrevalne sezone ali
– mnenja zdravnika, da oseba iz prejšnjega člena uporablja medicinske naprave, ki za delovanje potrebujejo električno
energijo.
55. člen
Iz dopisa SODO mora biti razvidno:
– določitev moči, ki je nujno potrebna, da se prepreči
ogroženost;
– rok, do katerega je odklop odložen;
– način podaljšanja roka odklopa.
56. člen
Stroške nujne oskrbe pokrije SODO iz cene za uporabo
omrežja.
III.6. Neupravičen odjem
57. člen
Kot neupravičen odjem se šteje, če:
– je uporabnik priključen na omrežje brez ustrezne pogodbe o dostopu in pogodbe o dobavi, niso pa izpolnjeni pogoji za
zasilno ali nujno oskrbo;
– uporabnik odjema električno energijo brez zahtevanih
ali dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih ali če onemogoča
pravilno registriranje merilnih podatkov;
– je z merilnih naprav odstranil varnostno plombo;
– se uporabnik svojevoljno priključi na omrežje;
– uporabnik da netočne podatke za določanje odjemne
skupine.
SODO v primerih iz prejšnjega odstavka, ko so količine
izmerjene, uporabniku zaračuna neupravičeno porabljeno električno energijo in uporabo omrežja, in sicer v količinah, kot so jih
izmerile merilne naprave in po ceni, ki je enaka ceni električne
energije višje dnevne tarifne postavke za zasilno oskrbo na
dan izstavitve računa, povečani za 30%. Pri izračunu uporabe
omrežja se obračunska moč upošteva za obdobje od priključitve do dneva ugotovitve takšne priključitve na omrežje. Uporaba omrežja se za prevzemno-predajno mesto brez merjenja
moči zaračuna po enotarifnih postavkah, veljavnih za odjemno
skupino na NN brez merjenja moči, za prevzemno-predajno
mesto z merjeno močjo pa po tarifnih postavkah za odjemno
skupino T<2500 ur po veljavnem ceniku Javne agencije RS za
energijo na dan izstavitve računa.
Poleg stroškov porabljene električne energije in uporabe
omrežja, SODO uporabniku zaračuna tudi stroške odklopa in
stroške ugotavljanja neupravičenega odjema.
Če ni mogoče ugotoviti, kdaj se je začel neupravičeni
odjem, mora uporabnik plačati neupravičeni odjem električne
energije in uporabo omrežja za obdobje dvanajst mesecev
nazaj od dneva ugotovitve neupravičenega odjema.
Za vse obveznosti iz tega poglavja teh splošnih pogojev
(neupravičen odjem) sta solidarno in neomejeno odgovorna
imetnik soglasja za priključitev in dejanski odjemalec električne
energije.
58. člen
Če v konkretnih primerih iz prejšnjega člena ni mogoče
zanesljivo ugotoviti drugih podatkov, se ocenitev količin električne energije in obračunske moči neupravičenega odjema
izvede na naslednji način:
1. za uporabnike na srednji in visoki napetosti:
a) če je bila vplivana registracija maksimalne (obračunske) moči, se obračuna nameščena moč transformacije, pri
tem se enačijo kVA s kW;
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b) če merilne naprave niso registrirale vse odvzete električne energije, se količina električne energije določi tako, da
se nameščena moč transformacije množi z mesečnimi obratovalnimi urami, in sicer:
– pri enoizmenskem obratovanju 300 ur,
– pri dvoizmenskem obratovanju 450 ur,
– pri troizmenskem obratovanju 550 ur;
c) če je bila vplivana samo stikalna ura, se ves odjem
električne energije in uporabe omrežja obračunava po ceni za
višjo dnevno tarifo;
2. za uporabnike na nizki napetosti:
a) če merilne naprave niso registrirale vse odvzete električne energije, se količina električne energije določi tako,
da se obračunsko moč, ki jo določa zmnožek vsote nazivnih
jakosti naprav za omejevanje toka in napetosti 230 V, množi z
mesečnimi obratovalnimi urami, in sicer:
– v mesecih od 1. oktobra do 31. marca 200 ur/mesec,
– v mesecih od 1. aprila do 30. septembra 130 ur/mesec;
b) če je bila električna energija odvzeta pred glavno napravo za omejevanje toka, se pri določitvi količin neupravičenega odjema upošteva nazivni tok, ki ustreza vrsti in prerezu
vodnikov notranjega sekundarnega priključka;
c) če je bila vplivana samo stikalna ura ali sprejemnik
MTK, se ves odjem električne energije in uporaba omrežja
zaračunata po veljavni ceni za višjo dnevno tarifo;
d) če je bilo posegano na napravo za omejevanje toka
ali na registracijo moči, se moč določi tako, da se upoštevajo
nazivni toki, ki ustrezajo vrsti in prerezu vodnikov, po katerih je
bil ta odjem izveden.
Pri določitvi količin neupravičenega odjema električne
energije in moči se od vrednosti, določenih po tem členu, odštejejo izmerjene vrednosti.

IV. MERILNE NAPRAVE IN MERJENJE
ELEKTRIČNE ENERGIJE
IV.1. Merilne naprave
59. člen
Stroške nakupa, namestitve števcev in pripadajoče merilne opreme ob prvi namestitvi plača imetnik soglasja za priključitev.
Stroške vzdrževanja števcev električne energije in pripadajoče merilne opreme nosi SODO.
60. člen
Števci morajo biti vgrajeni na vidno in za uporabnika ter
od SODO pooblaščenim ljudem stalno dostopno mesto.
V nasprotnem primeru je treba na stroške imetnika soglasja za priključitev zagotoviti daljinsko odčitavanje z uporabo drugih tehnologij. Strošek zajema merilnih podatkov nosi
SODO.
61. člen
Merilne naprave, merilni transformatorji, stikalne ure, naprave za omejevanje toka, komunikacijske naprave, stikalne
plošče in druge naprave pri uporabniku, prek katerih se lahko
vpliva na obračun električne energije, morajo biti opremljeni z
varnostno plombo SODO in zaklenjene s ključavnico, s ključem
katere razpolaga samo pristojna oseba SODO.
62. člen
Imetnik soglasja za priključitev in odjemalec (če to ni
hkrati tudi imetnik soglasja) sta dolžna obvestiti SODO takoj,
ko ugotovita poškodbo ali izgubo merilnih, krmilnih ali komunikacijskih naprav, odstranitev varnostne plombe ali poškodbe
merilno-priključnih omaric, nameščenih pri uporabniku.
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63. člen
SODO ima pravico preveriti ustreznost merilnih naprav
pred njihovo uporabo in po presoji na lastne stroške opraviti
občasne tehnične nadzore teh naprav, najmanj v obdobju, kot
jih določa stanje tehnike.
Uporabnik lahko od SODO zahteva nadzorni pregled obračunskih merilnih naprav, če sumi, da nepravilno registrirajo
prevzem ali oddajo električne energije oziroma moči. Če se pri
nadzornem pregledu ugotovi, da so imele obračunske merilne
naprave pri registriranju prevzema ali oddaje električne energije
napake, večje od tistih, kot bi jih po veljavnih predpisih smele
imeti, nosi SODO stroške za njihovo demontažo, pregled in
umerjanje ter ponovno montažo, v nasprotnem primeru pa
uporabnik, ki je pregled zahteval.
64. člen
SODO je dolžan o zamenjavi merilnih naprav na merilnem
mestu pisno obvestiti uporabnika na, s pogodbo o dostopu
dogovorjen naslov, in dobavitelja, če gre za spremembo načina merjenja, ter zamenjavo ustrezno dokumentirati. SODO
je dolžan voditi ustrezne evidence o vseh spremembah in
zamenjavah merilnih naprav, ki se nanašajo na posamezno
prevzemno-predajno mesto.
65. člen
Merilne naprave na prevzemno-predajnih mestih pri uporabnikih s priključno močjo nad 41 kW oziroma z nazivno jakostjo omejevalca toka nad 3 x 63 A, morajo biti izvedene tako,
da se zagotavlja:
– merjenje in registracijo četrturnih vrednosti delovne in
jalove energije;
– prikaz obračunskih vrednosti;
– daljinski prenos podatkov do SODO.
SODO pri uporabnikih s priključno močjo 41 kW ali manj
navadno meri le delovno energijo.
66. člen
Uporabnik, ki se na eni lokaciji napaja prek več prevzemno-predajnih mest in ima več merilnih mest ter želi urediti
sumarno merjenje električne energije in konične moči, mora
merilna mesta opremiti skladno s tipizacijo merilnih mest in
tehničnimi zahtevami, ki jih v soglasju za priključitev določi
SODO.
67. člen
Prevzemno-predajno mesto s priključno močjo večjo od
15 MW mora biti opremljeno z glavnimi – obračunskimi in kontrolnimi meritvami električne energije. Glavni in kontrolni števec
morata meriti veličine iz ločenih navitij tokovnih in napetostnih
instrumentnih transformatorjev.
Navitja instrumentnih transformatorjev in tokokrogi, namenjeni za obračunske števce, so lahko uporabljeni le za meritve
električne energije.
Obračunski števec, kontrolni števec in dodatno breme
morajo imeti izvedeno ločeno varovanje iz napetostnega transformatorja.
68. člen
Tehnične pogoje opremljenosti prevzemno-predajnih mest
in značilnosti merilnih naprav za posamezno vrsto uporabnikov
sprejme SODO in javno objavi.
IV.2. Merjenje električne energije
69. člen
Dobavljena in prevzeta električna energija (delovna in
jalova) ter delovna moč se merijo z merilnimi napravami, ki
morajo ustrezati pogojem določenim z zakonom in pogojem iz
soglasja za priključitev.
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SODO po uradni dolžnosti preveri dokumentacijo o ustreznosti merilnih naprav pred njihovo uporabo in opravlja občasne tehnične nadzore teh naprav na svoje stroške.
Merilne naprave morajo imeti pri priključitvi na omrežje
meroslovni žig, ki ni starejši od enega leta.
70. člen
Prekomerno prevzeta jalova energija pri uporabnikih je
pozitivna razlika med dejansko izmerjeno jalovo energijo in
jalovo energijo, ki ustreza faznemu faktorju cos fi = 0,95 induktivno.
Prekomerna prevzeta jalova energija pri proizvajalcih je
pozitivna razlika med dejansko izmerjeno jalovo energijo, ki
jo proizvajalec jemlje iz omrežja, in jalovo energijo, ki ustreza
faznemu faktorju cos fi = 0,95, pri čemer se za osnovo uporabi
delovna energija, oddana v omrežje.
Prekomerno prevzeta jalova energija se ugotavlja in obračunava skladno z določili akta, ki ga izda Javna agencija RS
za energijo.
71. člen
Števčne stikalne ure za preklop tarif dvotarifnih števcev
električne energije, ki niso opremljene s samodejnim preklopom
med letnim in zimskim časom, se ob prehodu med poletnim in
zimskim časom ne prestavljajo.
72. člen
Če SODO ugotovi, da so zaradi okvar ali napak brez krivde uporabnika merilne naprave nepravilno merile obračunske
količine, se na podlagi razpoložljivih podatkov sporazumno
določi izpadlo meritev za čas od zadnjega umerjanja merilne
naprave, vendar za največ 12 mesecev nazaj, do dneva ugotovitve nepravilnosti. Pri tem je treba upoštevati vse okoliščine,
v katerih je uporabnik prevzemal ali oddajal električno energijo
v času, ko so merilne naprave nepravilno merile obračunske
količine.
Ob nepravilni meritvi moči se ta določi posredno, na
podlagi izmerjene električne energije in povprečnih obratovalnih ur.
73. člen
Če ni sporazumne poprave obračunskih količin iz prejšnjega člena, se poprava izvede tako, da se vrednosti količin za
obdobje, v katerem posamezne merilne naprave niso pravilno
merile, določi na podlagi srednjih vrednosti posameznih količin
v zadnjem obračunskem obdobju pred nastankom okvare in
prvim obračunskim obdobjem po odpravi okvare.
74. člen
Pri uporabnikih z dvotarifnim merjenjem električne energije se količine električne energije obračunajo tako, kot jih
je izmeril števec, ne glede na pravilnost delovanja krmilne
naprave.
75. člen
Uporabnik je dolžan omogočiti SODO brezplačen in neoviran dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja stanja
električnega števca in vzdrževanja merilnih naprav in merilnega
mesta.
Če SODO ni mogel odbrati stanja števca električne
energije, mu je uporabnik dolžan na podlagi njegovega obvestila javiti pravilen odčitek skladno s temi splošnimi pogoji
in v roku, ki ga določi SODO, ki ne more biti krajši od treh
delovnih dni.
Če uporabnik SODO ni omogočil dostopa po prvem odstavku tega člena ali če je dostavljal napačne odbirke po
drugem odstavku tega člena, lahko SODO zahteva prestavitev
merilnih naprav na dostopno mesto v razumnem roku, ki ne
sme biti krajši od trideset dni, na stroške uporabnika.
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76. člen
Če SODO pri nadzornem pregledu ali pri obračunu ugotovi, da so pisno sporočeni podatki uporabnika netočni ali
nepopolni, jih ne upošteva, obračunski podatki pa se določijo
v sorazmerju s številom dni med dvema odčitkoma. SODO o
tem obvesti dobavitelja.
77. člen
V primeru, da so merilne naprave brez krivde uporabnika
nepravilno registrirale porabljeno električno energijo oziroma
moč, opravi SODO poračun dobavljene električne energije in
uporabe omrežja za celotno obdobje nepravilne registracije,
vendar največ za dvanajst mesecev od dneva ugotovitve nepravilnosti.
Če so tako registrirani podatki povzročili škodo uporabniku, SODO prizna odjemalcu preveč plačano električno energijo
po ceni, ki jo je odjemalec plačal dobavitelju, uporabo omrežja
pa po veljavnem ceniku za obdobje, na katero se nanašajo
nepravilni merilni podatki, oziroma plača električno energijo
proizvajalcu, po pogodbeni ceni, ki bi jo ta zaračunal kupcu
oziroma kupcem njegove električne energije.
Če so tako registrirani podatki povzročili korist odjemalcu,
SODO odjemalcu zaračuna premalo plačano električno energijo po ceni, ki bi jo odjemalec sicer plačal svojemu dobavitelju, in
uporabo omrežja po veljavnem ceniku za obdobje, na katero se
nanašajo nepravilni merilni podatki, oziroma zaračuna preveč
plačano električno energijo proizvajalcu po pogodbeni ceni, ki
jo je ta zaračunal kupcu oziroma kupcem njegove električne
energije.
IV.3. Merilni in obračunski podatki
78. člen
Merilni podatki o parametrih električne energije (moč,
delovna in jalova električna energija) se ugotavljajo z merilnimi napravami in tvorijo osnovo za pripravo obračunskih
podatkov.
79. člen
Odbiranje merilnih podatkov na merilnih napravah uporabnika z merilnimi napravami za registracijo četrturnega odjema ali oddajanja, ki ima daljinsko odbiranje, poteka mesečno
in se registrira pri SODO.
Uporabnikom s priključno močjo nad 41 kW, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka, ter uporabnikom s priključno
močjo 41 kW ali manj, ki imajo merilne naprave za registracijo
četrturnega odjema ali oddajanja, SODO odbira merilne naprave za potrebe obračuna enkrat mesečno, v roku 5 dni od
začetka koledarskega meseca.
Ostalim uporabnikom se merilne naprave odčitavajo praviloma enkrat letno.
Odčitki iz tega člena sodijo v standardno storitev SODO.
80. člen
Če uporabnik ali dobavitelj zahteva dodatno odčitavanje merilnih naprav izven tistih, ki sodijo v standardno storitev
SODO, mu ima SODO pravico zaračunati dodatne stroške odbiranja merilnih naprav in posredovanje podatkov po veljavnem in
objavljenem ceniku, in sicer glede na dejansko nastale stroške.
81. člen
V primeru prenehanja pogodbe o dostopu je SODO dolžan odbrati števec najpozneje v treh delovnih dneh od dneva
prenehanja te pogodbe.
82. člen
Obračunsko obdobje, za katero SODO izdela obračunske
podatke, je vedno od 00.00 ure prvega dne do 24.00 ure zadnjega dne v koledarskem mesecu za tiste uporabnike, ki imajo
nameščene naprave, skladno s prvim odstavkom 65. člena
teh pogojev.
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Ostale uporabnike lahko SODO odbira mesečno ali letno.
Obračunsko obdobje je določeno z obdobjem med dvema
odbirkoma.
83. člen
Obračunsko obdobje in podatki iz tega poglavja so osnova za obračun uporabe omrežja, dobave ali odjema električne
energije, obračuna realizacije bilančnih skupin in morebitnih
drugih obveznosti.
84. člen
Obračunske podatke za obračunsko obdobje pripravi
SODO skladno z določili tega člena.
V primeru odčitkov merilnih naprav, ki omogočajo registracijo četrturnega odjema ali oddaje, so obračunski podatki enaki
razliki med stanjem merilnih naprav v obdobju od 00.00 ure
prvega dne do 24.00 ure zadnjega dne v koledarskem mesecu,
na katerega se nanaša obračunsko obdobje.
V ostalih primerih uporabnikov, za katere SODO mesečno
odčitava merilne naprave, SODO pripravi obračunske podatke
na podlagi razlike med končnim stanjem merilnih naprav in
začetnim stanjem merilnih naprav v obračunskem obdobju,
pri čemer je začetno stanje tekočega obračunskega obdobja
vedno enako končnemu stanju predhodnega obračunskega
obdobja.
V primerih, ko SODO odčitava merilne naprave letno,
SODO med obračunskim obdobjem pripravlja obračunske
podatke za koledarski mesec na podlagi povprečne porabe
predhodnega obračunskega obdobja in števila dni v mesecu.
Najmanj enkrat letno SODO odčita merilne naprave in napravi
poračun. Obračunski podatek v primeru poračuna je razlika
med končnim stanjem obračunskega obdobja in začetnim stanjem obračunskega obdobja, pri čemer se na podlagi linearne
interpolacije določijo obračunski podatki po obdobjih cene za
uporabo omrežij ter odštejejo že zaračunane količine z obroki,
ki jih je SODO izstavil med obračunskim obdobjem.
V primeru, da uporabnik sam sporoči števčno stanje merilne naprave, SODO s sporočenim stanjem zaključi obračunsko
obdobje in izdela obračunske podatke po postopku opisanem
v predhodnem odstavku.
85. člen
Merilne podatke oziroma mesečne obračunske podatke
posreduje SODO enkrat mesečno uporabniku ali dobavitelju,
ki ima pooblastilo uporabnika.
Obračunski oziroma merilni podatki se posredujejo na
enoten način, uporabniku na računu in dobavitelju v elektronski
obliki.
86. člen
Pri merilnih oziroma obračunskih podatkih se obračunska moč (kW), prevzeta ali oddana delovna energija (kWh) in
prekomerno prevzeta jalova energija (kVArh) zaokrožujejo na
cela števila.
87. člen
Če uporabnik sodeluje na trgu sistemskih storitev, mora
SODO zagotoviti odbiranje parametrov teh storitev.
V zagotavljanju sistemskih storitev sodelujejo le uporabniki, ki so opremljeni z ustreznimi merilnimi napravami, ki jih
določi SODO.
V. OBRAČUN, NAČIN ZARAČUNAVANJA
IN PLAČEVANJA UPORABE OMREŽIJ
88. člen
SODO izvaja obračun, način zaračunavanja in plačevanja uporabe omrežja na način, določen v pogodbi o dostopu,
zakonu, podzakonskih predpisih, ki urejajo plačevanje uporabe omrežja, in teh splošnih pogojih.
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89. člen
Če dobavitelj od SODO zahteva, da odjemalec plačuje
uporabo omrežja skupaj z računom za dobavljeno energijo,
skleneta dobavitelj in SODO pogodbo o plačevanju uporabe
omrežja, s katero uredita medsebojna razmerja, pri čemer se
uporabljajo določila teh splošnih pogojev, ki urejajo razmerja
med SODO in dobaviteljem.
V primeru, ko ima za določenega imetnika soglasja dobavitelj sklenjeno pogodbo iz prejšnjega odstavka, je urejanje
razmerij med dobaviteljem in imetnikom soglasja prosto, imetnik soglasja pa nima obveznosti plačevanja uporabe omrežja
SODO, temveč to ureja z dobaviteljem iz tega člena in se zanj
določila tega poglavja teh splošnih pogojev ne uporabljajo.
Soglasje za plačevanje uporabe omrežja s strani dobavitelja
lahko izda zgolj imetnik soglasja za priključitev ne glede na to,
kdo dejansko odjema električno energijo na priključku (prevzemno-predajnem mestu).
90. člen
Imetnik soglasja za priključitev omrežja mora poravnati
račun za uporabo omrežja v roku, ki je naveden na izstavljenem
računu. Plačilni rok za uporabo omrežja je določen z aktom, ki
ureja področje omrežnine in katerega izdaja sodi v pristojnost
Javne agencije RS za energijo.
Če imetnik soglasja za priključitev ne plača zapadlega
računa v roku, mu SODO zaračuna strošek opomina, morebitne zakonite zamudne obresti na zapadli znesek obračuna in
stroške izterjave.
Stroški opomina in zamudne obresti se izkažejo in zaračunavajo na prvem naslednjem računu.
91. člen
Imetnik soglasja za priključitev in SODO se v pogodbi o
dostopu lahko dogovorita, da bo namesto imetnika soglasja
stroške uporabe omrežja plačevala tretja oseba (odjemalec na
prevzemno-predajnem mestu), ki s tem soglaša, razen če ni
za to prevzemno-predajno mesto dogovorjeno, da te stroške
plačuje dobavitelj.
V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko SODO in imetnik soglasja za priključitev dogovorita, da SODO račune za
uporabo omrežja izdaja neposredno tej tretji osebi. V vsakem
primeru je imetnik soglasja za priključitev solidarno odgovoren
za plačilo stroškov uporabe omrežja in njegove odgovornosti ni
možno izključiti. Če tretja oseba teh stroškov ne plača, jih mora
plačati imetnik soglasja.
92. člen
Uporabnik lahko zahteva pri obračunu spremembo obračunske moči v okviru soglasja za priključitev. Stroške uveljavitve spremembe plača uporabnik po ceni, ki jo določi SODO.
Sprememba teh podatkov ne pomeni spremembe pogodbe o
dostopu in se uporablja od naslednjega obračunskega obdobja
naprej.
93. člen
Če SODO merilne naprave uporabnika odbira enkrat letno, določi osnove za izračun obroka za uporabo omrežja na
podlagi obračunske moči za tekoči mesec in povprečne dnevne
porabe zadnjega obračunskega obdobja pomnožene s številom dni obdobja, za katerega se obrok izstavlja. Za novega
uporabnika določi SODO osnove za izračun obroka na podlagi
podatkov uporabnika.
94. člen
Uporabnikom, ki se jim obračunska moč ne meri in imajo
letno ali mesečno obračunsko obdobje, SODO ob spremembi
cene za uporabo omrežja, ki ne sovpada s koncem obračunskega obdobja, ne odčita električnih števcev.
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95. člen
Uporabniku iz prejšnjega člena SODO izračuna merilne
podatke z linearno interpolacijo v sorazmerju s številom dni
veljavnosti posameznih tarifnih postavk med dvema odbirkoma na začetku in koncu obračunskega obdobja ali na podlagi
sporočenih odbirkov v petih delovnih dneh od dneva uveljavitve
spremembe cene.
96. člen
Če odjemalec, ki je oskrbovan z električno energijo pod
pogoji zasilne oskrbe, ne plača računa za zasilno oskrbo v celoti, se šteje, da je z delnim plačilom sorazmerno pokril stroške
uporabe omrežja in električne energije.
97. člen
SODO ob neplačilu računa za uporabo omrežja uporabnika pisno opozori na posledice neplačila računa.
Če se distribucija električne energije ustavi zaradi neplačila računa iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko uporabnik po
predhodni poravnavi vseh obveznosti zahteva ponovni priklop
na omrežje.
Ustavitev distribucije električne energije odjemalcu zaradi
neplačila računa za uporabo omrežja ne vpliva na pogodbeno
razmerje med odjemalcem in njegovim dobaviteljem.

VI. DOBAVITELJ ELEKTRIČNE ENERGIJE
VI.1. Registracija dobavitelja pri SODO
98. člen
Vsak dobavitelj mora SODO posredovati svoje podatke
pred pričetkom opravljanja dejavnosti dobave električne energije po teh splošnih pogojih.
Dobavitelj mora posredovati naslednje podatke:
– podatki o dobavitelju (izpisek iz registra, naslov, sedež,
davčna in matična številka);
– dokazilo, da je vključen v bilančno skupino (objava v
bilančni shema ali potrdilo organizatorja trga);
– elektronski naslov, na katerega SODO pošilja vse podatke, skladno z določili teh splošnih pogojev;
– kontaktna oseba.
VI.2. Menjava dobavitelja
99. člen
Prijava dobavitelja se izvede na podlagi podatkov, ki jih
uporabnik posreduje SODO ob sklenitvi pogodbe o dostopu (drugi odstavek 29. člena). Podatke iz drugega odstavka
29. člena mora uporabnik posredovati tudi ob spremembi dobavitelja, ko prijavi novega dobavitelja. SODO na svojih spletnih
straneh javno objavi obrazec za menjavo dobavitelja.
S podpisom izjave iz drugega odstavka 29. člena dobavitelj daje soglasje za sprejemanje merilnih in obračunskih
podatkov, ki jih posreduje SODO in drugih podatkov o merilnem mestu, za katere splošni pogoji določajo, da se pošiljajo
dobavitelju.
100. člen
Če SODO prejme za isto merilno mesto več vlog za
prijavo različnih dobaviteljev, ki se nanašajo na isti dan prijave dobavitelja, SODO pri določitvi dobavitelja upošteva tisto
vlogo, ki jo je prvo prejel. Če je prejel več prijav istočasno pa
upošteva tisto vlogo, ki je bila prva oddana (bodisi na pošto,
bodisi po elektronski pošti ali na drug način), če je to možno
ugotoviti (datum in ura pošiljke na ovojnici, če je to razvidno;
čas pošiljanja elektronske pošte in podobno). Če tudi to ni
možno, pa SODO odjemalca pozove k odločitvi, katerega
dobavitelja naj upošteva, ne da bi s tem posegal v razmerja
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med pogodbenimi strankami vseh pogodb, v zvezi s katerimi
je prejel vloge.
Določila tega člena se upoštevajo tudi pri menjavi dobavitelja.
101. člen
Dobavitelj iz 99. člena šteje za dobavitelja za merilno mesto (v nadaljevanju: obstoječi dobavitelj), SODO pa odjemalca
uvrsti v bilančno shemo tega dobavitelja, ki s tem prevzema
bilančno odgovornost odstopanj za merilno mesto, ki je predmet pogodbe o dobavi.
Dejstvo iz prejšnjega odstavka SODO evidentira v svoji
evidenci ter v evidenci merilnih mest.
Ob menjavi dobavitelja, z dnem menjave, dobavitelj iz
prvega odstavka ne šteje več za dobavitelja za merilno mesto,
SODO merilno mesto izloči iz bilančne skupine tega dobavitelja, s tem pa preneha tudi bilančna odgovornost odstopanj
tega dobavitelja za merilno mesto, ki je predmet menjave
dobavitelja.
102. člen
Menjava dobavitelja pomeni spremembo dobavitelja, ki
je pri SODO prijavljen kot dobavitelj za merilno mesto in je
urejena v tem poglavju teh splošnih pogojev.
Menjavo dobavitelja SODO izvede brez stroškov za uporabnika. Spremembo dobavitelja izvede SODO prvega dne v
koledarskem mesecu, če je bila popolna zahteva za menjavo
dobavitelja prijavljena pri SODO do desetega dne predhodnega
meseca.
Zahteva za menjavo dobavitelja se lahko vloži največ en
mesec pred rokom iz prejšnjega odstavka. Če je vložena pred
tem rokom se zavrže.
V primeru nepopolne zahteve SODO pozove vlagatelja k
dopolnitvi vloge v roku 8 dni od prejema vloge na isti način kot
je bila vloga prejeta. Rok za dopolnitev ali spremembo zahteve za menjavo dobavitelja je do desetega dne v predhodnem
mesecu.
103. člen
Menjavo dobavitelja lahko zahteva imetnik soglasja za
priključitev. Enako kot imetnik soglasja za priključitev lahko
zahteva menjavo dobavitelja tudi odjemalec, ki ni imetnik soglasja za priključitev, če ima za merilno mesto soglasje imetnika
soglasja iz 45. člena, ki je zavedeno v evidenci merilnih mest in
velja do preklica v tej evidenci.
104. člen
V primeru, da menjavo dobavitelja zahteva imetnik soglasja za priključitev, mora hkrati navesti novega dobavitelja,
s katerim ima sklenjeno pogodbo o dobavi in kateremu naj
SODO posreduje merilne in obračunske podatke. Če imetnik
soglasja za priključitev tega ne stori, SODO izvede menjavo
dobavitelja tako, da dobavitelj skladno z določili 101. člena
teh splošnih pogojev ne šteje več za dobavitelja za to merilno
mesto, hkrati pa se šteje, da za to merilno mesto ni sklenjena
pogodba o dobavi in se uporabljajo ustrezna določila teh splošnih pogojev.
105. člen
V primeru, da dobavitelj SODO obvesti o odstopu od
pogodbe z odjemalcem zaradi neplačil, SODO izvede menjavo dobavitelja tako, da dobavitelj skladno z določili 101. člena
teh splošnih pogojev ne šteje več za dobavitelja za to merilno
mesto, hkrati pa se šteje, da za to merilno mesto ni sklenjena
pogodba o dobavi in se uporabljajo ustrezna določila teh splošnih pogojev.
106. člen
Menjava dobavitelja je ne glede na morebitna drugačna
določila pogodbe o dobavi, izvedena izključno prvega dne v koledarskem mesecu, upoštevaje določila teh splošnih pogojev.
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107. člen
V primeru prehoda na nujno ali zasilno oskrbo in v primeru
iz drugega odstavka tega člena, se obstoječi dobavitelj ne šteje
več za dobavitelja za merilno mesto (menjava dobavitelja),
SODO merilno mesto izloči iz bilančne sheme tega dobavitelja, s tem pa preneha pripadnost tega merilnega mesta temu
dobavitelju v bilančni shemi.
V primeru prehoda na nujno ali zasilno oskrbo se šteje,
da je prišlo do menjave dobavitelja v trenutku, ko se je pričela
zasilna ali nujna oskrba, ne glede na določila teh splošnih pogojev o trenutku izvedbe menjave dobavitelja.
108. člen
Ob menjavi dobavitelja SODO staremu dobavitelju preneha pošiljati merilne in obračunske podatke, razen podatkov za
obdobje do izvedbe menjave dobavitelja.
109. člen
Zahteva za menjavo dobavitelja mora vsebovati najmanj
podatke iz člena 29. člena teh splošnih pogojev (razen podatkov in podpisa obstoječega dobavitelja), kot tudi podatke o
novem dobavitelju ter njegov podpis.
110. člen
O odobreni menjavi dobavitelja SODO obvesti novega
dobavitelja, obstoječega dobavitelja in organizatorja trga do 20.
v mesecu pred koledarskim mesecem, v katerem bo izvršena
menjava dobavitelja. SODO osebe iz tega člena obvesti na
elektronske naslove, ki so jih posredovali v evidenco SODO.
Obvestilo vsebuje najmanj:
– enoumno oznako merilnega mesta;
– številko odjemnega mesta;
– naziv, ulico, pošto imetnika soglasja za priključitev in
odjemalca, če to ni ista oseba;
– naziv, ulico, pošto merilnega mesta;
– datum menjave dobavitelja.
111. člen
O neodobreni menjavi dobavitelja SODO obvesti novega
dobavitelja, obstoječega dobavitelja in organizatorja trga do
20. v mesecu pred mesecem, v katerem naj bi bila izvedena
menjava dobavitelja, in sicer na način iz prejšnjega člena. Pri
tem mora SODO navesti tudi razloge, zaradi katerih menjava
ni bila odobrena.
112. člen
V imenu odjemalca lahko zahteva menjavo dobavitelja
tudi dobavitelj, ki ga odjemalec za to pooblasti.
Če menjave ni možno izvesti po krivdi SODO, je odjemalec upravičen do odškodnine za morebitno škodo, ki mu je bila
s tem povzročena.
VI.3. Posredovanje merilnih in obračunskih podatkov
ob menjavi dobavitelja
113. člen
Menjava dobavitelja se izvede na prvi dan koledarskega
meseca, razen če ni v teh splošnih pogojih določeno drugače.
Od tega dne dalje se odbirki merilnih naprav pošiljajo in nanašajo na novega dobavitelja.
V primeru merilnih naprav, ki omogočajo registracijo četrturnih meritev, se stanje določi na uro 00.00 dneva iz prejšnjega
odstavka.
V nasprotnem primeru SODO opravi odčitek najkasneje v
5 dneh od predvidenega datuma menjave.
114. člen
O nameri odčitavanja iz zadnjega odstavka prejšnjega
člena SODO obvesti odjemalca na v pogodbi o dostopu do-
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govorjen naslov. Imetnik soglasja za priključitev in odjemalec,
če to ni ista oseba, mora SODO omogočiti odbiranje merilnih
naprav.
Stanje števca SODO sporoči odjemalcu, obstoječemu in
novemu dobavitelju.
Če odjemalec ne omogoči dostopa do merilnega mesta
in SODO zaradi tega ne more odčitati merilnih naprav, se menjava dobavitelja ne izvede.
VI.4. Plačevanje uporabe omrežja
s strani dobavitelja
115. člen
SODO sklene z dobaviteljem pogodbo, na podlagi katere
plačuje uporabo omrežja dobavitelj električne energije za vsa
tista prevzemno-predajno mesta, za katera je dobavitelj to
zahteval.
Mesečni račun izdela SODO na podlagi mesečnih obračunskih podatkov in ga izstavi dobavitelju skupaj z merilnimi
in obračunskimi podatki za vsako merilno mesto posebej do
šestega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec. Podatki
se posredujejo na enoten način in v elektronski obliki.
116. člen
Če se med obračunskim obdobjem spremeni cena za
uporabo omrežja, SODO to, za merilna mesta na letnem obračunu, upošteva v obračunskih podatkih do konca obračunskega obdobja za vsako posamezno merilno mesto.
117. člen
Dobavitelj mora zavarovati plačilo uporabe omrežja z
nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv brez protesta, in
sicer v višini trimesečnega pričakovanega zneska uporabe
omrežja.
Posamezna bančna garancija velja za obdobje najmanj
dvanajstih mesecev. Če se zadnji povprečni trimesečni obseg
prometa poveča ali zmanjša za dvajset odstotkov, dobavitelj
predloži SODO novo bančno garancijo v desetih delovnih dneh
po prejemu zahteve SODO.
Bančna garancija mora biti unovčljiva vsaj trinajst mesecev po podpisu pogodbe iz 115. člena.
118. člen
V primeru menjave dobavitelja za določeno merilno mesto, preneha pogodba o plačevanju uporabe omrežja s strani
starega dobavitelja, sklenjena med SODO in starim dobaviteljem v delu, v katerem se nanaša na to merilno mesto.
V primeru iz prejšnjega odstavka je zavezanec za plačilo
uporabe omrežja imetnik soglasja, ki ima sklenjeno pogodbo
o dostopu za merilno mesto, razen če ni sklenjen ustrezen
dodatek (aneks) k pogodbi o dostopu.

VII. EVIDENCA MERILNIH MEST
119. člen
Uporabniki morajo SODO posredovati vse podatke, ki jih
SODO potrebuje za vodenje evidenc oziroma obveznih zbirk
podatkov.
Uporabniki morajo SODO sporočiti vse spremembe in vsa
dejstva ter sporočiti vse spremembe, povezane s temi podatki.
Spremembe morajo sporočiti nemudoma, drugače SODO in
ostalim udeležencem trga odgovarjajo za vso škodo, ki nastane
zaradi opustitve te dolžnosti.
Uporabniki imajo pravico do vpogleda v evidence oziroma
zbirke podatkov, ki jih vodi SODO in se nanašajo na uporabnika, ki vpogled zahteva. Na podlagi pooblastila lahko vpogled
opravi oseba, ki jo pooblasti uporabnik.

Uradni list Republike Slovenije
120. člen
Evidenca merilnih mest vsebuje najmanj naslednje podatke:
– Enoumno oznako merilnega mesta: oznaka elektrodistribucijskega območja in ŠMM (številka merilnega mesta);
– Naziv oziroma ime distribucijskega območja;
– Naziv in naslov MM;
– Vse podatke (ime oziroma firma, naslov, davčna in
matična številka oziroma EMŠO) o imetniku soglasja za priključitev;
– Vse podatke (ime oziroma firma, naslov, davčna in matična številka oziroma EMŠO) o odjemalcu na tem merilnem
mestu;
– Vse podatke (ime oziroma firma, naslov, davčna in
matična številka oziroma EMŠO) o osebi, ki je do SODO zavezanec za plačilo stroškov uporabe omrežja;
– Tip oziroma vrsta merilne naprave, podatek, ali omogoča registracijske meritve in podatek, ali omogoča daljinski
zajem podatkov;
– Priključna moč;
– Pretekla poraba: mesečni obračunski podatki za
KT/VT/MT/ET za vsaj 12 mesecev oziroma časovno vrsto
petnajst minutnih podatkov odjemov v primeru merilnega mesta, ki je opremljeno z merilno napravo za petnajst minutno
registracijo meritev odjema;
– Soglasje imetnika soglasja iz 45. člena;
– Trenutni dobavitelj.
Uporabnik ima vpogled do podatkov, ki se nanašajo nanj,
kot je na primer odjemalec za merilna mesta, na katerih je
odjemalec, imetnik soglasja za priključitev za odjemna mesta,
za katera ima veljavna soglasja za priključitev, dobavitelj za
merilna mesta, za katera ima s SODO sklenjeno pogodbo o
plačevanju stroškov uporabe omrežja oziroma za merilna mesta, za katera je evidentiran kot obstoječi dobavitelj.
Podatki se posredujejo na enoten način in v elektronski
obliki.
121. člen
O vseh spremembah na merilnem mestu, ki vplivajo na
obračun energije mora biti dobavitelj tega merilnega mesta
nemudoma obveščen s strani SODO.
VIII. KAKOVOST STORITEV SODO
122. člen
SODO uporabniku zagotavlja kakovostno oskrbo z električno energijo, ki zajema komercialno kakovost, zanesljivost
in kakovost napetosti, skladno z zahtevami v teh splošnih
pogojih s stanjem tehnike in z značilnostmi, primerljivimi s
SODO v EU.
Za ocenjevanje kakovosti električne napetosti se uporabljata slovenska standarda SIST EN 50160 in SIST HD 472 S1.
Upošteva se standard, ki podaja strožje meje. Če je izmerjena velikost napetosti na merilnem mestu izven območja
+10%/-15% nazivne napetosti, morajo biti o tem obveščeni
prizadeti uporabniki omrežja.
SODO lahko s končnim uporabnikom sklene pogodbo o
kakovosti električne energije, s katero se dogovorita za nestandardno kakovost električne energije, in druge posebne pogoje
priključitve, kot je npr. rezervno napajanje, ter način preverjanja
kakovosti električne energije.
Kakovost električne napetosti mora ustrezati zahtevam
splošnih pogojev. SODO mora dati končnemu odjemalcu na
njegovo zahtevo izjavo o kakovosti električne napetosti. Izjavi
o kakovosti električne napetosti sta:
– izjava o skladnosti kakovosti električne napetosti, ko
so na prevzemno-predajnem mestu izpolnjene zahteve o
kakovosti električne energije po uredbi o GJS in teh splošnih
pogojih;
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– izjava o neskladju kakovosti napetosti, ko je kakovost
na prevzemno-predajnem mestu zunaj zahtevanih meja, kar
dokumentira s priloženim tehničnim poročilom, ki vsebuje tudi
opozorilo o vplivih na uporabnikove naprave in njihovo obratovanje, ogroženost funkcionalne varnosti, ogroženost varnosti
in opozorilo o vplivih na živo in neživo naravo.
123. člen
Če uporabnik oporeka kakovosti električne napetosti,
mora SODO ali njegov pooblaščenec opraviti meritve in izsledke posredovati uporabniku skupaj z izjavo o kakovosti
napetosti. SODO v osmih dneh po obvestilu uporabnika začne
postopek preverjanja kakovosti napetosti, vključno s prekinitvami ali z omejitvami dobave, in ga v osmih dneh po končanih
meritvah o svojih ugotovitvah obvesti. Če SODO izda izjavo o
skladnosti kakovosti električne energije, nosi stroške meritev
uporabnik.
Če se uporabnik z izsledki meritev kakovosti napetosti
električne energije ne strinja, lahko opravi meritve na lastne
stroške.
Uporabljene merilne naprave in metodologija merjenja
morajo ustrezati stanju tehnike in morajo biti skladne z določili
predpisov s področja o akreditaciji in predpisov o načinu določanja organov za ugotavljanje skladnosti.
SODO mora v osmih dneh preizkusiti ugotovitve uporabnika glede kakovosti napetosti, vključno s prekinitvami ali
z omejitvami dobave. SODO je dolžen obvestiti uporabnika o
svojih ugotovitvah v osmih dneh po izvedbi meritev.
124. člen
SODO mora zagotavljati, da skupno število in trajanje
vseh nenapovedanih prekinitev dobave ali odjema na enem
merilnem mestu v enem letu na distribucijskem omrežju ne
preseže vrednosti določenih v pogodbi o kakovosti električne
energije.
Za odjemalce, ki nimajo pogodbe o kakovosti električne
energije, SODO uvrsti uporabnike omrežja po srednje napetostnih izvodih/območjih (mestno, mešano, podeželsko) kot
jih definira Javna agencija Republike Slovenije za energijo.
Glede na uvrstitev v območje SODO določi maksimalno število
in trajanje vseh dolgotrajnih prekinitev v minutah na prevzemno-predajnem mestu v letu (minimalni standard kakovosti)
in ga javno objavi. Vse uporabnike distribucijskega omrežja
obvesti o razvrstitvi njihovega merilnega mesta.
SODO načrtuje in izvaja vzdrževalna in razširitvena dela
na omrežju tako, da vsota števila načrtovanih dolgotrajnih
prekinitev v zadnjih 10 letih ne preseže 10-kratnih letnih maksimalnih vrednosti po določilih prejšnjega odstavka.
125. člen
SODO spremlja kakovost napetosti predvsem z naslednjimi ukrepi:
– z vzpostavitvijo sistema za zajemanje in shranjevanje
podatkov o prekinitvah dobave in odjema električne energije
skladno z določili teh splošnih pogojev na celotnem omrežju
za vsa prevzemno-predajna mesta;
– z vzpostavitvijo stalnega spremljanja kakovosti napetosti skladno s temi splošnimi pogoji na zbiralkah VN/VN in
razdelilnih transformatorskih postajah VN/SN, na meji med
prenosnim in distribucijskim omrežjem ter mehanizme periodičnega preverjanja stanja kakovosti električne energije.
126. člen
SODO mora začeti ugotavljati vzroke okvare na omrežju
vključno s prevzemno-predajnim mestom najpozneje v dveh
urah od prejetja uporabnikove prijave o okvari. SODO mora
ugotovljeno okvaro začeti odpravljati takoj oziroma najpozneje
v štirih urah.
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127. člen
SODO mora zagotavljati brezhibno delovanje merilnih
naprav, merilnih transformatorjev, komunikacijskih naprav stikalnih ur in mrežne tonske komande sprejemnikov uporabnika.
O ugotovljenih nepravilnosti je dolžen v osmih dneh obvestiti
uporabnika.
Če uporabnik ugotovi, da stikalna ura ali sprejemnik mrežne tonske komande, ki krmili njegov dvotarifni števec, ne
deluje, prehiteva ali zaostaja za več kot eno uro od srednjeevropskega časa oziroma zimskega ali letnega časa, je dolžen
o tem obvestiti SODO.
SODO mora nastaviti ali zamenjati stikalne ure ali sprejemnik mrežne tonske komande najpozneje v osmih delovnih
dneh po prejemu obvestila.
128. člen
Uporabnik mora zagotoviti, da so elektroenergetski objekti
projektirani in izvedeni po veljavnih predpisih in standardih,
tako da ne povzročajo motenj pri dobavi in uporabi električne
energije in pri ravnanju z električnimi aparati in da je priključek
v brezhibnem tehničnem stanju.
SODO mora ugotavljati motnje, ki jih drugim uporabnikom
ali SODO s svojim odjemom ali proizvodnjo električne energije povzročajo uporabniki, priključeni na omrežje, na katerem
SODO izvaja gospodarsko javno službo. SODO mora od uporabnika zahtevati odpravo motenj, če te prekoračijo vrednosti,
določene v predpisih, veljavnih standardih in v teh splošnih
pogojih.
129. člen
Uporabnik mora takoj obvestiti SODO o okvari na svojih
elektroenergetskih napravah, zlasti o okvari, ki lahko povzroči
motnje v omrežju ali ogrozi varnost ljudi in premoženja.
IX. ODŠKODNINE
130. člen
SODO ima pravico do povračila škode od uporabnika, če
je škoda nastala zaradi ravnanj uporabnika, na podlagi katerih
mu je prekinil ali ustavil odjem ali oddajo električne energije po
teh splošnih pogojih.
131. člen
Uporabnik ima pravico do povrnitve škode, če mu je
SODO neutemeljeno prekinil ali ustavil odjem ali oddajo električne energije ali če traja prekinitev odjema ali oddaje neupravičeno dolgo, razen v primeru višje sile in tujih vzrokov.
Uporabnik je upravičen do povrnitve škode tudi, če kakovost električne napetosti ne ustreza veljavnim standardom ali
pogodbeno dogovorjeni vrednosti. Oškodovanec mora dokazati
napako, škodo in vzročno zvezo med njima.
132. člen
Uporabnik, ki ima pri rabi električne energije škodo zaradi
motenj, ki jih povzroča drugi uporabnik – povzročitelj motenj,
ima pravico od SODO zahtevati odškodnino, ta pa jo ima
pravico zahtevati od povzročitelja motenj, če je le-ta za to odškodninsko odgovoren.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
133. člen
Postopki za pridobitev soglasij za priključitev, ki so bili
začeti pred uveljavitvijo teh splošnih pogojev, se končajo po
dozdajšnjih predpisih.
134. člen
Pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja, ki so
bile sklenjene za določen čas in pred uveljavitvijo teh splošnih
pogojev, se podaljšajo za nedoločen čas, vendar največ za čas
trajanja pravic iz soglasja za priključitev.
135. člen
SODO je dolžan do 1. januarja 2009 vzpostaviti sistem
za zajemanje in shranjevanje podatkov o prekinitvah dobave
in odjema električne energije.
136. člen
SODO je dolžan do 1. julija 2008 vzpostaviti sistem za
zajemanje in shranjevanje podatkov o evidenci merilnih mest
skladno z določili teh splošnih pogojev.
137. člen
Obstoječi uporabniki s priključno močjo nad 41 kW morajo vgraditi ustrezno merilno opremo po določilih teh splošnih
pogojev najpozneje do 31. decembra 2008.
138. člen
V treh mesecih, od uveljavitve teh splošnih pogojev,
mora SODO pripraviti s temi splošnimi pogoji usklajena sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije.
139. člen
Do sprejetja slovenskih standardov, ki določajo zahteve
za zaščitne naprave posameznih vrst uporabnikov, sprejme
SODO navodilo in ga objavi.
140. člen
V skladu s petim odstavkom 85. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 51/04) preneha z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev
za SODO veljati Uredba o splošnih pogojih za dobavo in
odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02 in 21/03
– popr.).
141. člen
Ti splošni pogoji začnejo veljati 1. januarja 2008.
Št. SODO-326/07-MM
Maribor, dne 27. decembra 2007
EVA 2007-2111-0158
SODO, d.o.o., Maribor
mag. Milan Vižintin l.r.
v.d. direktorja
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OBČINE

MORAVSKE TOPLICE
4623.

71

Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice
za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZB)
in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine
Moravske Toplice na 12. redni seji dne 28. decembra 2007
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Moravske Toplice
za leto 2008

74

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Moravske Toplice za leto
2008 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

11.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

695.326

PREJETE DONACIJE

9.170

730 Prejete donacije od domačih virov

9.170

TRANSFERNI PRIHODKI

4.502.250

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

4.502.250

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Proračun
leta 2008

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.622.568

42

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
DAVČNI PRIHODKI

4.319.390

700 Davki na dohodek in dobiček

3.475.430

703 Davki na premoženje

381.160

704 Domači davki na blago in storitve

462.800

43

10.882.088
2.175.976

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

347.130

401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost

52.190
1.699.560

403 Plačila domačih obresti

39.000

409 Rezerve

38.096

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

V€

1.018.370
695.326

TEKOČI ODHODKI

41

9.100

KAPITALSKI PRIHODKI

402 Izdatki za blago in storitve

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna občine Moravske Toplice se na
ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

70

712 Denarne kazni

40

2. člen

I.

10.650

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Skupina/Podskupina kontov

711 Takse in pristojbine

II.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

A.

47.312

714 Drugi nedavčni prihodki
72

1.096.432

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

73

1. SPLOŠNA DOLOČBA

NEDAVČNI PRIHODKI

1.946.472
69.370

411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

897.900

412 Transferi neprofitnim organizacijam

174.722

413 Drugi tekoči domači transferi

804.480

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.509.570

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.509.570

INVESTICIJSKI TRANSFERI

250.070

431 Investicijski transferi pravnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki

102.460

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

147.610
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III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANKLJAJ) (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

IV 75

V. 44

VI.

C.

Uradni list Republike Slovenije
–259.520

Proračun
leta 2008

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN POVEČANJE KAITALSKIH
DELEŽEV

12.000

750 Prejeta vračila danih posojil

12.000

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

5.000

440 Dana posojila

5.000

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

+ 7.000

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

Proračun
leta 2008

VII. 50 ZADOLŽEVANJE (500)

0

VIII. 55 ODPLAČILA DOLGA (550)

104.000

550 Odplačila domačega dolga

104.000

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–356.520

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–104.000

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.) STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2007

IX.

356.520

– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 1.500 € po vlogi znotraj možnosti, ki
jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska
rezervacija,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja občine v skladu s statutom občine,
– da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla krajevne
skupnosti oziroma krajevnega odbora, ki presega 1.000 €,
sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljišč
v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja ne znižuje,
– sklepa poroštvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga
sprejema občinski svet.
5. člen
Finančna služba občine je zadolžena za:
– sprotno spremljanje poslovanja in tekoče evidentiranje
vseh poslovnih dogodkov,
– pripravo analiz, medletnih ter končnih realizacij proračuna,
– za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna za
preteklo leto, premoženjsko bilanco občine ter poročila za
potrebe statistike finančnih računov v skladu z roki, ki jih predpisujejo zakoni in podzakonski akti,
– za pomoč KS, zavodom, zvezam in drugim uporabnikom proračuna pri pripravi finančnih načrtov, sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno pripravo zaključnih
poročil,
– za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh proračunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opredeljenimi nameni,
– za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračun v skladu z
veljavno zakonodajo.
6. člen
Občinska uprava občine je zadolžena za upravljanje z občinskim premoženjem v duhu dobrega gospodarja, ter spremlja
in nadzira upravljanje s premoženjem KS.
Občinska uprava, zadolžena za investicije katerih investitor je občina oziroma KS je dolžna spoštovati določila zakona o
javnih naročilih in le te izvajati v skladu s tem zakonom.

9009 Splošni sklad za drugo
7. člen
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske 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, ki so določeni
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Moravske Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen tudi:
– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na proračunskih postavkah znotraj glavnega programa za namene, ki
so povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti,

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse ki se uporabijo za namene,
določene v zakonu o varstvu pred požarom,
2. Okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se uporabi za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z odločbo
ministrstva za okolje in prostor,
3. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za namene po uredbi o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v
skladu z odločbo ministrstva za okolje in prostor,
4. Prihodki iz naslova turistične takse, ki se uporabljajo za
namene določene v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma,
5. Prihodki krajevnih skupnosti v občini:
– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za
katere se zbirajo,
6. Drugi namenski prihodki proračuna – prihodki za narod
nostne potrebe, ki se namenijo za pokrivanje narodnostnih
potreb.
Pravice porabe na proračunski postavki »01,02,01,05,
Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami«,
ki niso porabljene v tekočem letu se prenesejo v naslednje leto
za isti namen.
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8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj
podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov
in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in
njegovi realizaciji.
9. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračuna 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 uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati
80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 največ 80% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 60% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo 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
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu, lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno
potrditi občinski svet.
Projekte, 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.
11. člen
(proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
19.050 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za posamezne namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan do
višine 19.050 € in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet.
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V primeru, ko se sredstva proračunske rezerve namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč širših dimenzij,
in namenska sredstva presegajo višino oblikovane rezerve s
tem odlokom, odloča o njihovi porabi Občinski svet s posebnim odlokom.
12. člen
Proračun vsebuje kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 1,5% celotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in sicer
za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne
proračunske rezervacije je določen v posebnem delu pro
računa.
13. člen
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan in o tem
obvešča občinski svet v poročilih o realizaciji proračuna in ob
predložitvi Odloka o zaključnem računu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 210 € odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko dolgoročno
zadolžuje za namene izkazane v proračunu na podlagi predhodno prejetega soglasja pristojnega Ministrstva za finance in
pod pogoji, ki jih določa Zakon o financiranju občin.
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve
njihove vrednosti.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame
premostitveno kratkoročno posojilo, ki pa mora biti vrnjeno do
konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih podjetij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Občina Moravske Toplice, v letu 2008 ne sme preseči
skupne višine glavnic 104.400 €.
16. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov, javnih podjetij
in javnih skladov)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih ustanoviteljica
je občina) se lahko v letu 2008 zadolžijo le ob pogoju, da
pridobijo soglasje občine v skladu z določili Zakona o financiranju občin.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del in
nabavi blaga spoštovati zakon o javnih naročilih s podzakonskimi predpisi in zakon o izvrševanju proračuna.
Amortizacijska sredstva se pri proračunskih porabnikih
formirajo in trošijo v skladu s proračunskimi izhodišči Občine
Moravske Toplice za posamezno proračunsko leto.
Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in v KS morajo predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziroma
zaprta finančna konstrukcija, ki je potrjena s strani župana
občine. Za pogodbe in druga naročila proračunskih uporabnikov, ki nimajo tega soglasja, občina ne prevzema nobenih
obveznosti.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevne
skupnosti naročajo blago in storitve le ob sopodpisu naročila
s strani finančne službe občinske uprave, finančna služba pa
vodi evidenco naročil KS. Za izvrševanje finančnega načrta
KS so odgovorni predsedniki svetov KS, oziroma predsedniki
krajevnih odborov.
Knjigovodska opravila za KS in administrativno-tehnična
opravila za organe KS opravlja Občinska uprava, v okviru katere se izvaja tudi knjigovodstvo za zavode, javna podjetja in
javne sklade, katerih ustanovitelj je občina.
18. člen
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti KS subsidiarno, vendar ima pri tem prednostno pravico pobota s
premoženjem KS.
Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na
območju občine.
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SKLEP
o vrednosti elementov za izračun prometne
vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih
nepremičnin in o določitvi odstotka
od povprečne gradbene cene, s katerim se
določi korist za stavbno zemljišče
1. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine na območju Občine Slovenske Konjice (brez stroškov komunalnega
urejanja in brez cene zemljišča) znaša na dan 31. 12. 2007,
620,85 €/m2.
2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v odstotku od povprečne gradbene cene 1,1% in znaša 6,83 €/m2.
3. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno
zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z indeksom za
obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Republiki Sloveniji,
katerega vsak mesec objavlja Splošno združenje gradbeništva
in IGM Slovenije »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.
4. člen
Ta sklep začne veljati na dan 1. 1. 2008.
Št. 032-0023/2007-5
Slovenske Konjice, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

19. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Moravske Toplice v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 403-02/07-9
Moravske Toplice, dne 28. decembra 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

SLOVENSKE KONJICE
4624.

Sklep o vrednosti elementov za izračun
prometne vrednosti stanovanjskih hiš,
stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi
odstotka od povprečne gradbene cene, s
katerim se določi korist za stavbno zemljišče

Na podlagi 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na
območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 81/97)
in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 31/99, 19/01, 100/02 in 91/07) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 12. seji dne 19. decembra sprejel

4625.

Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2008

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02 in 91/07) in Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 100/99 in 112/03) je Občinski svet
Občine Slovenske Konjice na 12. seji dne 19. decembra 2007
sprejel

SKLEP
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2008
1.
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenske Konjice znaša v
letu 2008: 0,000432 € mesečno.
2.
Ta sklep začne veljati na dan 1. 1. 2008.
Št. 032-0023/2007-6
Slovenske Konjice, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
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ŠEMPETER - VRTOJBA
4626.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Šempeter - Vrtojba

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
(Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05), 218. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04) in 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 5/01, 14/01,
8/02 in 2/03, ter Uradni list RS, št. 6/04, 83/04, 140/04, 74/05,
110/05 in 111/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba
na 12. seji dne 20. decembra 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Šempeter - Vrtojba
1. člen
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 5/01,
14/01, 8/02 in 2/03, ter Uradni list RS, št. 6/04, 83/04, 140/04,
74/05, 110/05 in 111/06) se spremeni tako, da se spremeni
drugi odstavek 12. člena, in sicer:
»Vrednost točke za leto 2008 znaša 0,0043 EUR«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008.
Št. 01101-13/2007-4
Šempeter pri Gorici, dne 20. decembra 2007

Št.

Sklep o določitvi začasnega financiranja
proračunskih potreb v letu 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve) ter 29., 32. in 33. 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), 14. člena Statuta
Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05),
Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007
(Uradni list RS, št. 14/07) in Odloka o izvrševanju proračuna
Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2007 (Uradni list RS, št.
14/07) je župan dne 20. decembra 2007 sprejel
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Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2006 za iste programe kot
v letu 2007.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne sredstvom v enakem obdobju
kot v proračunu za leto 2007.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2007.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2008.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb sprejme župan in o tem obvesti občinski svet. Odločitev o začasnem
financiranju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja
največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna
se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega
sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. januarja
2008 dalje.
Št. 41001-7/2007-1
Šempeter pri Gorici, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

4627.
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ŠKOCJAN
4628.

Sklep o vrednosti točke za obračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za območje Občine Škocjan za leto 2008

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02), 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Škocjan (Uradni list RS, št.
135/03) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (UPB Uradni list
RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 11. redni
seji dne 27. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi začasnega financiranja proračunskih
potreb v letu 2008

SKLEP
o vrednosti točke za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje
Občine Škocjan za leto 2008

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto
2008 se financiranje funkcij ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna

1. člen
Mesečna vrednost točke, ki je osnova za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Škocjan za leto 2008 se določi kot sledi.
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– za stanovanja, stanovanjske in
počitniške hiše, garaže zasebnih lastnikov
– za objekte družbenih dejavnosti
– za poslovne površine v stavbah, ki se
uporabljajo in nezazidana stavbna zemljišča v
uporabi podjetij
– za ostala nezazidana stavbna zemljišča
– za poslovne površine v stavbah, ki se
ne uporabljajo

Uradni list Republike Slovenije

0,000169 €

A) BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

0,000108 €

I.

0,000215 €
0,000064 €

70

0,000418 €.

2. člen
Določena mesečna vrednost točke za nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila za pravne in fizične osebe.

71

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2008.

Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi
za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 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,
110/02, 127/06 in 14/07), 16. in 107. člena Statuta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 in 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 9. seji dne 27. 12. 2007
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2008

72
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9.466.975,00

700 Davki na dohodek in dobiček

8.237.877,00

703 Davki na premoženje

789.782,00

704 Domači davki na blago in
storitve

439.316,00

NEDAVČNI PRIHODKI

598.846,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

357.160,00
17.626,00
1.000,00
40.560,00

714 Drugi nedavčni prihodki

182.500,00

KAPITALSKI PRIHODKI

168.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

123.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sr.

45.000,00

PREJETE DONACIJE

TRANSFERNI PRIHODKI

1.100,00

856.881,00

741 Prejeta sredstva iz drž.
proračuna
iz sredstev proračuna EU

739.710,00

40

TEKOČI ODHODKI

12.854.041,19
2.501.419,20

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

675.211,16

401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost

105.373,00

402 Izdatki za blago in storitve

1.468.835,04

403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva, izločena v rezerve
41

1.596.591,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

S tem odlokom se za Občino Zagorje ob Savi za leto 2008
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

DAVČNI PRIHODKI

II.

(vsebina odloka)

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

10.065.821,00

730 Prejete donacije iz domačih
virov

1. člen

2. člen

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

1. SPLOŠNA DOLOČBA

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

11.831.512,00

712 Denarne kazni

ZAGORJE OB SAVI
4629.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

711 Takse in pristojbine

Št. 422-0001/2007
Škocjan, dne 27. decembra 2007

v EUR

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

169.000,00
83.000,00
4.687.943,54
0,00
2.268.389,00
611.228,00
1.808.326,54
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42

43

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.100.023,99
4.100.023,99

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.564.654,46

431 Investicijski transf. pravnim
in fiz. osebam, ki niso pror.
uporabniki

1.525.748,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I–II)

38.906,46
1.022.529,19

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV.

75

V.

VI.

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

16.700,00

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

16.700,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev

0,00

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV–V)

16.700,00

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE

50

ZADOLŽEVANJE

1.200.000,00

500 Domače zadolževanje

1.200.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA
55

ODPLAČILA DOLGA

216.100,00

550 Odplačila domačega dolga

216.100,00

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I+IV+VII-II-V-VIII)

–21.929,19

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)

983.900,00

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI+VII-VIII-IX = -III)

XII.

Stanje sredstev na računih konec
preteklega leta

IX.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
III.

Št.

1.022.529,19
22.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske 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.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko odobri različnim društvom in ustanovam brez
javnega razpisa finančno pomoč največ v višini 800,00 evrov.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki: prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki ožjih delov občine.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu
proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za
višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov
finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema
in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov
oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Pravice porabe na proračunski postavki »Sredstva za
usklajevanje plačnih nesorazmerij«, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna je župan ali od njega pooblaščena oseba.
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu
samostojno prerazporeja pravice porabe med konti v okviru iste
proračunske postavke, če s tem ni spremenjena pravica porabe
neposrednega proračunskega uporabnika.
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika (občinski svet, župan, nadzorni
odbor, občinska uprava, KS) o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami pri posameznem neposrednem
proračunskem uporabniku v posebnem delu proračuna odloča
župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik
sveta, če je tako določeno v statutu, vendar skupno povečanje
oziroma zmanjšanje ne sme presegati 30% obsega področja
proračunske porabe.
Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu
svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec
leta z zaključnim računom.
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 uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic po
rabe.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti za projekte sofinancirane
iz skladov EU. Neposredni uporabnik lahko v letu 2008 sklene
pogodbo za celotno vrednost projekta, vendar skladno z dinamiko iz Načrta razvojnih programov 2008–2011.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
za 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 uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekti, ki niso uvrščeni v NRP tekočega leta in se jim
zaključek financiranja zaradi prenosa plačil iz predhodnega
prestavi 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
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna
proračunska rezervacija. Sredstva v višini 20.000 evrov se lahko
uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračunska
rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
63.000 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih
nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V
primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo
navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga sprejme
občinski svet hkrati s proračunom.
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Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim
premoženjem občine sprejme župan. V letni načrt razpolaganj s premičnim premoženjem občine je potrebno uvrstiti
premično premoženje, katerega posamična vrednost presega
3.000 evrov.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v proračunu
odloča župan do višine 3.000,00 evrov.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 200,00 evrov odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če oceni, da bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve in o tem obvesti
občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do
višine 1.200.000,00 evrov, in sicer za investicijo:
– »Adaptacija in dozidava Osnovne šole Ivana Kavčiča
na Izlakah«.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov katerih
ustanoviteljica je Občina Zagorje ob Savi v letu 2008 ne bo
izdajala poroštev.
12. 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) in
pravne osebe v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2008 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Zagorje ob Savi
v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-137/2007
Zagorje ob Savi, dne 27. decembra 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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VSEBINA
6413.
6414.
6415.
6416.
6417.

4618.
4619.
4620.

4621.

4622.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
graditvi objektov (ZGO-1B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
splošnem upravnem postopku (ZUP-E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu potrošnikov (ZVPot-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
upravnih taksah (ZUT-G)

18637
18714
18729
18733
18738

MINISTRSTVA

Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih železniških
delavcev
Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki,
načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz
elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek
Pravilnik o spremembah Pravilnika o natančnih
pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v
čebelarstvu

18754
18758

18763
18770

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije 18771

OBČINE
MORAVSKE TOPLICE

4623.

Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za
leto 2008
18785

4624.

Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne
vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih
nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne
gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
18788
Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
18788

4625.

4626.
4627.

SLOVENSKE KONJICE

ŠEMPETER - VRTOJBA

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba
18789
Sklep o določitvi začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2008
18789

ŠKOCJAN

4628.

Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Škocjan za leto 2008
18789

4629.

Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2008
18790

ZAGORJE OB SAVI
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Pravkar
izšlo
Priporočamo

OBLIGACIJSKI
ZAKONIK
Izšla je nova knjiga v Zbirki predpisov
– uradno prečiščeno besedilo
Obligacijskega zakonika.
V knjigi so vključeni tudi stvarno
kazalo Janeza Topliška in besedila
aktov, ki so vplivali na spremembe,
dopolnitve in tolmačenje zakonskih
določb od sprejema Obligacijskega
zakonika v letu 2001.

Z ALOŽBA

vispnhjpqzrp
hrvupr
êêê
qê{O

 hsv%ih

– broširana izdaja 27,13 EUR

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18

OBLIGACIJSKI
y
– broširana izdaja

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

ZAKONIK
27,13 EUR

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

DA

NE
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PRAVKAR IZŠLO

Marko Pavliha

Pravnik na poti
– komu ali kam?

Tokrat malo drugaþe – knjiga
za (ne)pravniško dušo.
Knjiga Pravnik na poti – komu ali kam? odseva predvsem
zadnja štiri leta poklicnega življenja dr. Marka Pavlihe.
Avtor se je na svoji poti sreþal s številnimi izzivi, o katerih
piše odkrito in hudomušno, pri tem pa se ne izogiba niti
kritiki. V knjigi si sledijo razliþne vrste besedil: þlanki, eseji,
govori, basni, pesmi in za konec še šale in aforizmi.
Dr. Marko Pavliha, v zadnjih letih dejaven tudi kot politik,
sicer pa mednarodno priznan pravni strokovnjak in redni
profesor za gospodarsko, transportno in zavarovalno pravo
ter pisec zlasti strokovnih pravnih besedil (po mnenju
mnogih torej dolgoþasnih in suhoparnih), se s to knjigo
pokaže kot pisec z dušo, ki mu je mar dogajanje
v slovenskem prostoru.
cena 27 €
leto izdaje: 2007
ISBN: 961-204-390-2
Z ALOŽBA
320 strani
14,5 cm × 21 cm
trda vezava

N A R O Č I L N I C A

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18

PRAVNIK
y
– trda izdaja

S tem nepreklicno naročam

NA POTI – KOMU ALI KAM?
27 €

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in št.

Kraj

Datum

Podpis in žig

54

DA

NE

Stran

18796 /

Št.

126 / 31. 12. 2007

Uradni list Republike Slovenije

PRAVKAR IZŠLO

Predstavljamo vam delo
dr. Antona Beblerja z naslovom
UVOD V EVROPSKE INTEGRACIJE,
v katerem avtor sistematiþno opiše razvoj
evropskega združevanja, vkljuþno z vsemi
pomembnimi institucijami. Avtor opiše
glavne okolišþine, prednosti in slabosti,
ki so spremljale razvoj Evropske unije in
institucij, ki jih opisuje v knjigi.
Knjiga je predvsem namenjena študentom,
saj so na koncu vsakega poglavja kot
pripomoþek za utrjevanje snovi dodana
vprašanja. Zagotovo pa je namenjena tudi
vsem, ki jih še posebej zanima razvoj
evropskega povezovanja.

Z ALOŽBA

cena 53 €
leto izdaje: 2007
ISBN: 961-204-391-9
264 strani
16 cm × 23,5 cm
mehka vezava

Anton Bebler

UVOD
V EVROPSKE
INTEGRACIJE

N A R O Č I L N I C A

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18

UVOD
y

UVOD
EVROPSKE
INTEGRACIJE
UVOD
UVODVVVEVROPSKE
EVROPSKEINTEGRACIJE
INTEGRACIJE

UVOD V EVROPSKE
INTEGRACIJE

S tem nepreklicno naročam

V EVROPSKE INTEGRACIJE

– broširana izdaja

53 €

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in št.

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis in žig
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425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767
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