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Zadeva: ZFPPIPP (SOS) – potrdilo o namenski rabi zemljišča – brezplačnost –
stečajni upravitelj

Zveza: Vaš dopis z dne 27. 7. 2018

Z gornjim dopisom ste nas zaprosili za mnenje o tem, ali za stečajnega upravitelja velja 
obveznost plačila upravne takse za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča. Ministrstvo za 
pravosodje kot upravni organ oziroma del izvršilne veje oblasti lahko poda le neobvezno pravno 
mnenje glede razlage uporabe zakonov v postopkih, za vodenje katerih samo ni pristojno. 
Avtentično razlago zakona sprejme Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 149. do 152. 
člena Poslovnika Državnega zbora1, medtem ko so v konkretnih postopkih sodišča tista, ki 
razlagajo zakone, nenazadnje pa tudi upravni organi, kadar odločajo o upravnih zadevah.

Na Ministrstvu za pravosodje menimo, da lahko stečajni upravitelj potrdilo o namenski rabi 
zemljišča pridobi brezplačno, kadar ga potrebuje za opravo dejanj v posameznem konkretnem 
stečajnem postopku nad pravno osebo. Po četrtem odstavku 291. člena Zakona  o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju2 (v nadaljevanju ZFPPIPP) 
morajo banke, borznoposredniške družbe, klirinškodepotna družba, sodišča, davčne uprave in 
drugi upravljavci zbirk podatkov upravitelju na njegovo zahtevo posredovati vse podatke, 
vključene v zbirkah podatkov, ki jih upravljajo, pomembne za ugotovitev pravnega položaja in 
premoženja stečajnega dolžnika, ter poslov, ki bi lahko imeli značilnosti izpodbojnih pravnih 
ravnanj iz 271. člena ZFPPIPP. Za posredovanje teh podatkov upravitelj ni dolžan plačati takse 
ali drugega nadomestila (peti odstavek 291. člena ZFPPIPP).

                                                  
1 Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17.
2 Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 –
ZD-C in 54/18 – odl. US.
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Ob upoštevanju novele ZFPPIPP-G3, ki je v letu 2016 dopolnila osmi odstavek 384. člena 
ZFPPIPP, menimo, da lahko stečajni upravitelj to potrdilo pridobi brezplačno tudi, kadar ga 
potrebuje za opravo dejanj v posameznem konkretnem postopku osebnega stečaja. Po osmem 
odstavku 384. člena ZFPPIPP morajo banke, borznoposredniške družbe, klirinškodepotna 
družba, sodišča, davčne uprave in drugi upravljavci zbirk osebnih in drugih podatkov upravitelju 
na njegovo zahtevo posredovati vse podatke, vključene v zbirkah osebnih in drugih 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 ZFPPIPP. V osmem odstavku istega člena 
so vrste podatkov, ki jih je upravitelj upravičen prejeti, določene le primeroma. Za posredovanje 
teh podatkov upravitelj ni dolžan plačati takse ali drugega nadomestila (deseti odstavek 384. 
člena ZFPPIPP).

Priloženo vam ponovno posredujemo tudi neobvezno pravno mnenje, ki vam je bilo s strani 
Ministrstva za pravosodje posredovano leta 2016 v zvezi z izpostavljenim vprašanjem, v 
katerem je tudi pojasnjeno, zakaj bi bila taka razlaga po našem mnenju pravno doslednejša od 
tiste, ki vam je bila posredovana v letu 2015, torej pred uzakonitvijo novele ZFPPIPP-G. 

S spoštovanjem.

Miha VERČKO
Generalni direktor

Pripravil:
Aljaž Perme, sekretar

Priloga:
– 3x, kot v tekstu.

V vednost:
– Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si
– Ministrstvo za okolje in prostor, gp.mop@gov.si

                                                  
3 Uradni list RS, št. 27/16.
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