Na podlagi 23. člena Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni
razvoj, SV 275/06, (v nadaljevanju: Regionalni sklad) in na podlagi Splošnih pogojev poslovanja
Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (Ur. list RS, št. 81/01 s
spremembami in dopolnitvami) (v nadaljevanju: splošni pogoji), je Uprava Regionalnega sklada na
164. seji z dne 09.08.2006 in 167. seji z dne 18.10.2006 sprejela

Pravilnik o kriterijih za odlog, spremembo dinamike plačila,
obročno plačilo in odpis ali delni odpis obveznosti
do Regionalnega sklada
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o kriterijih za odlog, spremembo dinamike plačila, obročno plačilo in odpis ali delni odpis
obveznosti do Regionalnega sklada (v nadaljevanju: pravilnik) določa kriterije in postopke za
odlog, spremembo dinamike plačila, obročno plačilo, odpis ali delni odpis glavnice, rednih obresti,
zamudnih obresti, nadomestil stroškov in drugih terjatev, ki so nastale na osnovi pogodbe o
dodelitvi spodbude, sklenjene med Regionalnim skladom in prejemnikom spodbude, o katerem
odloča Nadzorni svet ali Uprava Regionalnega sklada na podlagi splošnih pogojev.
II. KRITERIJI
2. člen
Odlog plačila, spremembo dinamike plačila dolga in obročno plačilo dolga se lahko dovoli ob
primernem zavarovanju in obrestovanju, kadar se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo
dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga.
3. člen
Kriteriji za odločanje o odpisu ali delnem odpisu obveznosti so:
- nesorazmernost stroškov izterjave z višino terjatve,
- neizterljivost terjatve zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika.
4. člen
Nesorazmernost stroškov izterjave z višino terjatve
Obveznost posameznega dolžnika se lahko odpiše v celoti, če bi bil strošek prvega potrebnega
dejanja v postopku prisilne izterjave dolga višji od višine terjatve. V vseh ostalih primerih se
nesorazmernost stroškov izterjave z višino terjatve ugotavlja z analizo posameznega primera.
5. člen
Neizterljivost terjatve zaradi neunovčljivosti premoženja lastnika
Obveznost prejemnika spodbude se lahko odpišejo delno ali v celoti:
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-

če je prejemnik spodbude (fizična oseba) umrl in ni zapustil nikakršnega premoženja oz.
nima pravnih naslednikov, od katerih bi se lahko obveznost izterjala,
če je ni mogoče izterjati od dolžnika iz predloženega instrumenta zavarovanja ali drugih
naslovov, niti od njegovega pravnega naslednika, in sicer v roku 10 let od pravnomočnosti
sklepa o izvršbi.

.
III. POSTOPEK
6. člen
Postopek v primeru odpisa ali delnega odpisa obveznosti iz 4. in 5. člena se začne na pobudo
strokovnih služb Regionalnega sklada.
V primeru obravnave odpisa obveznosti iz 4. člena, mora biti s strani strokovnih služb
Regionalnega sklada podana ocena o predvidenih stroških postopka izterjave.
V primeru obravnave odpisa ali delnega odpisa obveznosti iz 5. člena, morajo biti s strani
strokovnih služb Regionalnega sklada podana dokazila o neunovčljivosti premoženja.
7. člen
Postopek za odlog, spremembo dinamike plačila, obročno plačilo, odpis ali delni odpis obveznosti
se lahko začne tudi z vlogo dolžnika. Vloga mora obsegati opis vzrokov za nastanek plačilne
nezmožnosti skupaj z dokazili, ki dokazujejo resničnost navedb.
8. člen
Strokovna služba Regionalnega sklada pripravi predlog za odločanje o odlogu, spremembi dinamike
plačila, obročnem plačilu, odpisu ali delnem odpisu obveznosti Upravi Regionalnega sklada ali
Nadzornemu svetu Regionalnega sklada v skladu z določili splošnih pogojev.
IV. POSEBNA DOLOČILA
9. člen
Obveznost se lahko v celoti odpiše, če je terjatev oziroma pravica do izterjave zastarala.
V primeru obravnave odpisa obveznosti iz prvega odstavka tega člena mora biti s strani strokovnih
služb Regionalnega sklada podana informacija o razlogih za zastaranje in o odgovornih osebah.
10. člen
Obveznosti dolžnika se po izvedenem postopku stečaja, zaključenim z izbrisom pravnega subjekta
iz sodnega registra odpišejo. Po zaključenem postopku prisilne poravnave se terjatve do dolžnika,
nad katerim je bil izveden postopek prisilne poravnave, zmanjšajo v skladu s pravnomočnim
sklepom sodišča o potrditvi prisilne poravnave.
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Kadar družbeniki dolžnika tudi po prenehanju družbe odgovarjajo za obveznosti družbe, ali je
mogoče proti družbenikom dolžnika ali tretjim osebam uveljavljati odškodninsko odgovornost v
kazenskem postopku, strokovne službe Regionalnega sklada izvedejo postopke izterjave in o tem
poročajo Upravi in Nadzornemu svetu.
11. člen
O izvedem odpisu ali delnem odpisu na podlagi pravnomočne sodne odločbe strokovna služba
Regionalnega sklada redno poroča Upravi Regionalnega sklada in le-ta Nadzornemu svetu
Regionalnega sklada.

V. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Pravilnik sprejme Uprava Regionalnega sklada, veljati začne, ko je k njemu dal soglasje Nadzorni
svet Regionalnega sklada.

Ribnica, 19.7.2007
Predsednik uprave
Velislav Žvipelj
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