
 

    

                                                                   
                                                                  
Na podlagi tretjega odstavka 338. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu 
(Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja 
 
 

SKLEP 
o obrazcu za prijavo terjatev upnikov iz države članice do zavarovalnic 

 
 

1. člen  
(vsebina sklepa) 

 
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino obrazca za prijavo terjatev upnikov, ki imajo prebivališče oziroma 
sedež v državi članici, v postopku stečaja ali redne in prisilne likvidacije zavarovalnice s sedežem v 
Republiki Sloveniji, ki ima podružnico ustanovljeno v drugi državi članici.  
 

 
2. člen 

(prijava terjatev) 
 

(1) Upnik prijavi terjatev v likvidacijsko ali stečajno maso v slovenskem jeziku ali uradnem jeziku države 
članice, kjer ima prebivališče oziroma sedež, in sicer na obrazcu  »Prijava terjatev«, ki je priloga in 
sestavni del tega sklepa.  

(2) Naslov obrazca iz prejšnjega odstavka tega člena je naveden v slovenskem jeziku. 

 

3. člen 
(uveljavitev) 

 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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PRILOGA: 
 
Obrazec: PRIJAVA TERJATEV 
 

1. Podatki o postopku 
 
Vrsta postopka (stečaj/redna 
likvidacija/prisilna likvidacija) 

 

Naziv sodišča, ki vodi postopek  
Opravilna številka postopka  
 
 
 

2. Podatki o upniku 
 
Priimek in ime fizične osebe /firma pravne 
osebe 

 

Prebivališče fizične osebe /sedež in poslovni 
naslov pravne osebe 

 

Identifikacijska številka pravne osebe 
(matična številka oziroma davčna številka) 

 

Kontaktna oseba  
Elektronski naslov kontaktne osebe  
Telefon kontaktne osebe  
Opombe  
 
 

3. Podatki o dolžniku 
 
Firma zavarovalnice ali LEI koda  
Sedež in poslovni naslov zavarovalnice  
Firma podružnice  
Sedež in poslovni naslov podružnice  
 

4. Podatki o terjatvi 
 

Datum zapadlosti terjatve  
Pravna podlaga terjatve  
Znesek in valuta glavnice terjatve   
Znesek, ki ga je dolžnik že plačal  
Znesek zahtevane terjatve brez obresti  
Znesek stroškov, če upnik poleg glavnice 
terjatve uveljavlja tudi stroške, ki so mu 
nastali z uveljavljanjem terjatve v sodnem ali 
drugem postopku in njihova navedba 

 

Kapitalizirani znesek obresti, obračunanih za 
obdobje od dospelosti do prijave terjatve, če 
upnik poleg glavnice uveljavlja obresti 

 

Določen opis okoliščin, ki pomenijo 
uresničitev odložnega ali razveznega pogoja, 

 



 

3/3 

s katerim je terjatev povezana, če upnik 
uveljavlja terjatev kot pogojno terjatev 
Navedba stvarnopravne varščine/pridržka 
pravic glede terjatve v primeru, ko upnik 
domneva prednost 

 

Osebno pravne varščine, ki jih upnikovo 
poroštvo zajema 

 

Dokumentacija oziroma dokazne listine, ki 
morajo biti priložene obrazcu v originalu ali 
overjenem prepisu (npr. pogodba, računi, 
dobavnice, sklep sodišča, sodba sodišča, 
sklep o izvršbi, varščine in druge listine) 

 

Opombe   
 
 
 
 
 
V/na…………………………….., dne………………………………. 
 
 
 
                                                            ………………………………………………………….. 
                      Podpis upnika ali zastopnika upnika/žig upnika, če ga upnik uporablja v pravnem prometu 

 


