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PRAVILNIK O STROŠKIH V POSTOPKIH IZVENSODNEGA REŠEVANJA POTROŠNIŠKIH SPOROV

1.člen
Ta pravilnik ureja višino stroškov za izvedbo izvensodnega postopka reševanja potrošniških sporov ( v
nadaljevanju : IRPS) izvajalca IRPS odvetnika Bojana Lakožiča ( v nadaljevanju : izvajalec IRPS)
Ta pravilnik je sestavni del Pravil o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov izvajalca IRPS.
2.člen

Stroški IRPS so :
- nagrada izvajalca IRPS
- potni stroški, dnevnice in nadomestila izvajalca IRPS
- stroški izvedbe dokazov v postopku IRPS
Višina in način plačila stroškov IRPS so določeni s tem pravilnikom, v kolikor ni drugače določeno s pogodbo
med ponudnikom in izvajalcem IRPS.
3.člen

Stroški IRPS bremenijo ponudnika.
Ponudnik s soglasjem k začetku postopka IRPS sprejema tudi obveznost plačila stroškov tega postopka
skladno s tem pravilnikom.

4.člen

Izvajalcu IRPS pripada nagrada za njegovo delo v višini 25,00 € ( petindvajset 00/100) za vsake porabljene
začete pol ure dela v postopku IRPS. Za pripravo odločbe pripada izvajalcu IRPS nagrada v višini 50,00 € (
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petdeset 00/100) za vsako začeto stran odločbe, pri čemer je obseg strani določen na 1500 znakov brez
presledkov. Citirana nagrada je določena v netto znesku in vanjo ni vključen DDV.

5.člen

Potni stroški izvajalca IRPS so stroški, ki nastanejo v primeru, ko na podlagi pisnega soglasja ponudnika in
potrošnika postopek IRPS poteka izven kraja sedeža izvajalca IRPS.
Če izvajalec IRPS potuje z javnim prevoznim sredstvom je upravičen do povračila potnih stroškov za avtobusno
vozovnico, vozovnico I.razreda na vlakih, v primeru, da potovanje traja ponoči, tudi za spalnik in za vozovnico
na letalu v ekonomskem razredu.
Če izvajalec potuje z osebnim vozilom je upravičen do kilometrine in parkirnine. Kilometrina se določi v višini, ki
se po uredbi, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ne všteva
v davčno osnovo.
Izvajalec IRPS je upravičen tudi do dnevnice za odsotnost iz kraja njegovega sedeža v odstotku od povprečne
mesečne plače v gospodarstvu v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, in sicer za čas od 6 do 8 ur 1,74%,
za čas od 8 do 12ur 2,50 % in za čas nad 12 ur 5 %. Za potovanje v tujino je izvajalec IRPS upravičen do
nadomestila, kot je določeno za delavce državnih organov Republike Slovenije
Ponudnik je dolžan plačati nagrado, potne stroške, dnevnice in nadomestilo, za potovanje v tujino, izvajalcu
IRPS v roku 15 dni po izstavitvi računa . Izvajalec bo ponudniku izstavil račun v roku 8 dni po zaključku
postopka IRPS.

6.člen
Stroški za izvedbo dokazov v postopku IRPS so stroški prevajanja in tolmačenja, stroški prič, izvedencev in
drugih strokovnjakov.
Ponudnik je dolžan na poziv izvajalca IRPS založiti predujem za pokritje teh stroškov, kar je pogoj za izvedbo
dokazov.
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