VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE UPRAVITELJA V
POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNE LIKVIDACIJE

…………………………………………………………………..(osebno ime)
…………………………………………………………………..(datum rojstva)
…………………………………………………………………..(naslov stalnega/začasnega bivališča)
…………………………………………………………………..(naslov, na katerem sem dosegljiv/a)
…………………………………………………………………..(telefonska številka)
…………………………………………………………………..(EMŠO)
vlagam zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi
insolventnosti in prisilne likvidacije.

Podatki o najmanj treh letih delovnih izkušenj pri opravljanju del z visokošolsko
izobrazbo ali enakovredno izobrazbo v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja
priznavanje in vrednotenje izobraževanja:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
Podatki o izobrazbi:
…..……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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Izjavljam, da (označiti s križcem)
□ sem državljan/ka Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice
Evropskega gospodarskega prostora in imam aktivno znanje slovenskega jezika,
□ sem poslovno sposoben/sposobna in imam splošno zdravstveno zmožnost,
□ imam sklenjeno zavarovanje, ki krije odškodninsko odgovornost iz prvega odstavka 102.
člena Zakona o finančnem poslovanju, postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
za najnižjo zavarovalno vsoto 500.000 eurov v posameznem letu,
□ sem opravil/a strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja,
□ nisem bil/a pravnomočno obsojen/a za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali zaradi enega od kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti, kot so: 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 uradne evidence,
□ dovoljujem Ministrstvu za pravosodje, da pridobi podatke, ki so dostopni iz uradnih evidenc
za namene tega postopka.

Podpis:
…………………………………………………
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Prilagam dokazila:
-

o strokovni izobrazbi,

-

o delovnih izkušnjah

-

o zavarovanju odškodninske odgovornosti

-

o splošni zdravstveni zmožnosti

-

o tem, da zoper mene ni bila izdana nepravnomočna obsodilna sodba in da zoper mene
ni vložena pravnomočna obtožnica

-

o plačilu upravne takse po tarifni številki 1 in 3, v višini 22,66 EUR

Prilagam izjave:
-

o izbiri sodišč

-

v kateri pravnoorganizacijski obliki bom opravljal(a) funkcijo upravitelja s podatki s
katerimi sem vpisan(a) v registru

-

o elektronskem naslovu

-

o elektronskem naslovu varnega poštnega predala
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