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Številka: 410-6/2020/27
Ljubljana, 14. 10. 2020

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog cenika za lastno dejavnost PU 2030 Ministrstvo za pravosodje (Cenik 
pripravljalnega seminarja za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne 
likvidacije v obliki videokonference) – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
in 116. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)  je Vlada Republike Slovenije na svoji … seji dne …. 
pod točko ... sprejela naslednji:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k predlogu cenika za lastno dejavnost Ministrstva za 
pravosodje, in sicer pod zaporedno številko:

-      28 - MP (2020) – Cenik pripravljalnega seminarja za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilne likvidacije v obliki videokonference.

                                                                                       dr. Božo Predalič
                                                                                      generalni sekretar

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za pravosodje,
 Ministrstvo za finance,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z 
obrazložitvijo razlogov:
/
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3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Lilijana Kozlovič, ministrica
Matic Zupan, državni sekretar
Lilijana Kodrič, v.d. generalnega sekretarja
dr. Tadeja Jelovšek, direktorica Centra za izobraževanje v pravosodju
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Navodila o izvajanju lastne dejavnosti na Ministrstvu za pravosodje št. 020-
21/2017/5 z dne 11. 12. 2017, predlagamo cenik lastne dejavnosti Ministrstva za pravosodje pod številko 
28 - MP (2020), ki zajema Cenik pripravljalnega seminarja za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilne likvidacije v obliki videokonference. Nove okoliščine, povezane z omejitvami 
zbiranja ljudi zaradi omejevanja širjenja okužbe z virusom COVID-19, in razvoj sodobnih tehnologij 
narekujejo nove oblike izvajanja izobraževanj. Ker na Centru za izobraževanje v pravosodju do sedaj nismo 
izvajali izobraževanj na daljavo, je potrebno oblikovati nov cenik za izvedbo izobraževanj v obliki 
videokonference. 

Dejavnost se v celoti financira iz lastnih prihodkov, ki so namenjeni za pokrivanje odhodkov povezanih z 
opravljanjem te dejavnosti.
6. Presoja posledic za:

a) javno finančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

/ / / / /
SKUPAJ:
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

/ / / / /

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

/ / /

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
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načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim 
se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na 
katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). 
Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma 
ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice 
porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni 
projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je 
povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega 
proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov 
proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega 
proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Glede na vsebino gradiva (cenik) usklajevanje z javnostjo ni predvideno, zato objava na spletni strani ni 
potrebna.
(Če je odgovor DA, navedite: NE
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Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov 
fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za 
neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je 
navedeno v predlogu predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
                                                                                                                                     mag. Lilijana Kozlovič

                                                                                                                                    ministrica

PRILOGE: 
- priloga 1: Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije,
- priloga 2: Obrazložitev,
- priloga 3: Cenik pripravljalnega seminarja za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilne likvidacije v obliki videokonference,
- priloga 4: Mnenje Ministrstva za finance, številka 410-221/2020/2 z dne 12. 10. 2020,
- priloga 5: Navodilo o lastni dejavnosti Ministrstva za pravosodje.
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   PRILOGA 1: Predlog sklepa Vlade RS

Številka:

Ljubljana,

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
in 116. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)  je Vlada Republike Slovenije na svoji … seji dne …. 
pod točko ... sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k predlogu cenika za lastno dejavnost Ministrstva za 
pravosodje, in sicer pod zaporedno številko:

-      28 - MP (2020) – Cenik pripravljalnega seminarja za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilne likvidacije v obliki videokonference.

                                                                                        dr. Božo Predalič
                                                                                       generalni sekretar

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za pravosodje,
 Ministrstvo za finance,
 Urad Republike Slovenije za komuniciranje.
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                 PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV

Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja 
v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (Ur. list RS, št. 76/08 in 7/11, v 
nadaljevanju: Pravilnik) v 5. členu določa, da lahko ministrstvo, pristojno za pravosodje, zaradi 
boljše usposobljenosti kandidatov za opravljanje izpita, organizira pripravljalne seminarje za 
pripravo na izpit. Pripravljalni seminarji vključujejo predstavitev predpisov, teorije in sodne 
prakse s področij, ki jih zajema program izpita in so podrobneje opredeljena v 4. členu 
Pravilnika, ter predstavitev uporabe teh znanj v praksi. Pripravljalne seminarje izvajajo 
strokovnjaki s pravnega in ekonomskega področja. Kot določa šesti odstavek 5. člena 
Pravilnika, stroške izvedbe pripravljalnih seminarjev krijejo kandidati. 

Pripravljalni seminarji za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne 
likvidacije potekajo v obliki predavanj iz naslednjih področij:

A. Področje insolvenčnega prava:
- Temeljni pojmi
- Postopki zaradi insolventnosti: postopek prisilne poravnave in stečajni postopki
- Prisilna likvidacija
- Kolizija zakonov in spori o pristojnosti
- Postopki zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom

B. Področje splošnih pravnih znanj:
- Gospodarsko statusno pravo, Jamstveni sklad Republike Slovenije in izbrane teme 

iz delovnih razmerij
- Izbrane teme iz obligacijskih razmerij
- Izbrane teme iz izvršilnega postopka in postopkov zavarovanj

C. Področje ekonomskih znanj:
- Ekonomika podjetja
- Izbrana poglavja iz slovenskih računovodskih standardov
- Izbrana poglavja iz poslovnih financ.

Vsebina posameznega seminarja lahko zajema vsa ali del zgoraj navedenih področij.

Letno število izvedenih izobraževanj je odvisno od vsakoletnega programa dela Centra za 
izobraževanje v pravosodju in povpraševanja kandidatov po tovrstnem izobraževanju. 
Pripravljalni seminarji se izvajajo ob predpostavki, da je za posamezno izvedbo prijavljenih vsaj 
25 udeležencev. 

Nove okoliščine, povezane z omejitvami zbiranja ljudi zaradi omejevanja širjenja okužbe z 
virusom COVID-19 in razvoj sodobnih tehnologij narekujejo nove oblike izvajanja izobraževanj. 
Ker na Centru za izobraževanje v pravosodju do sedaj nismo izvajali izobraževanj na daljavo, je 
potrebno oblikovati nov cenik za izvedbo izobraževanj v obliki videokonference. 

V neposrednih stroških so upoštevani dejanski stroški in sicer: stroški avtorskih honorarjev 
predavateljev, stroški povračil potnih stroškov predavateljev, stroški najema dvorane z ustrezno 
tehnično in programsko opremo za izvedbo izobraževanja, stroški tehnične podpore, stroški 
dodatne organizacijske pomoči (pošiljanje vabil, spremljanje poteka, pomoč predavateljem in 
udeležencem celoten čas poteka, komunikacija z udeleženci v primeru težav, ipd.), materialni 
stroški (pisarniški material, izdelava potrdil ipd.) ter stroški dela, povezani z organizacijo 
izobraževanja (priprava in izvedba izobraževanja, vodenje evidence udeležencev, obveščanje, 
izdaja računov, vodenje finančnih evidenc, spremljanje plačil, organizacijska podpora itd.). 
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Stroški dela so ocenjeni glede na porabo časa za organizacijo in izvedbo izobraževanja, 
upoštevajoč osnovno bruto plačo uslužbencev, ki so zadolženi za organizacijo izobraževanja.

Na podlagi vseh izračunov smo oblikovali znesek, ki ga mora za pokritje dejanskih stroškov 
izvedbe pripravljalnega seminarja v skupnem trajanju do 27 šolskih ur poravnati vsak 
udeleženec ob predpostavki, da je minimalno število udeležencev izobraževanja 25. Cena 
pripravljalnega seminarja tako znaša 505,87 EUR na udeleženca.

Izračun cene pripravljalnega seminarja za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilne likvidacije v obliki videokonference

Stroški po vrstah Stroški v EUR
1. Honorar predavateljev 7.309,32
2. Povprečna višina povračil potnih stroškov za 

predavatelje
541,44

3. Najem dvorane in tehnične opreme 2.096,00
4. Tehnična podpora 1.200,00
5. Dodatna organizacijska pomoč 900,00
6. Drugi materialni stroški 50,00

NEPOSREDNI STROŠKI SKUPAJ 12.096,76
7. Stroški dela 549,99

VSI STROŠKI SKUPAJ 12.646,75
STROŠKI NA UDELEŽENCA (25 oseb) 505,87
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