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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je raziskati in analizirati delovanje upniških odborov v insolventnih 

postopkih. V teoretičnem delu je bila kritično obravnavana stečajna zakonodaja, ki je 

identificirala normativno neustrezno ureditev postopkov, ki se nanašajo na delovanje upniških 

odborov. Magistrska naloga že v tem delu pokaže, da upniki ne izkoriščajo zakonskih 

vzvodov, ki jim jih omogoča trenutna stečajna zakonodaja. Empirični del raziskave je bil 

izveden s kvantitativno analizo, v katero je bilo vključenih 108 unikatnih upniških odborov, in 

je potrdil vse raziskovalne hipoteze. Rezultati so potrdili, da so upniki v upniških odborih v 

prisilni poravnavi premalo aktivni. Aktivno delo upnikov v upniških odborih nima 

pomembnega vpliva na višino predlaganega plačila v prisilni poravnavi. Predlagani delež 

plačila v predlogu prisilne poravnave pa ne vpliva na izid glasovanja upnikov o prisilni 

poravnavi. 

Ključne besede: kriza, insolvenčna zakonodaja, insolventnost, prisilna poravnava, stečaj, 

upniški odbori, management, učinkovitost. 

SUMMARY 

The purpose of the master's thesis is to investigate and analyze the functioning of the 

creditors' committees in insolvency proceedings. In the theoretical part was critically 

discussed bankruptcy law, which has identified the normative inadequate procedural 

arrangements relating to the operation of the creditors' committees. Master's thesis already in 

this section shows that the creditors do not take advantage of legislative solutions, supported 

by a current bankruptcy law. The empirical part of the research was carried out by 

quantitative analysis that included 108 unique creditors' committee and confirmed the entire 

research hypothesis. The results confirmed that the creditors in the creditors' committees in 

compulsory settlement are not enough active. Active participation of creditors in the creditors' 

committees has no significant impact on the amount of the proposed repayment in compulsory 

settlement. Proposed share of repayment in compulsory settlement does not affect the 

outcome of the vote of the creditors in compulsory settlement. 

Keywords: crisis, bankruptcy law, insolvency proceedings, compulsory settlement, 

bankruptcy, creditors' committees, management, efficiency. 
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1 UVOD 

Namen uvodnih misli je zgraditi trden temelj, ki bo omogočal natančno oblikovanje ciljev, 

hipotez in metodologij za uspešno izvedbo teoretičnega in empiričnega dela raziskave. 

Predmet proučevanja je trenutno zelo aktualna tema v domačem in širšem mednarodnem 

okolju.1 Aktualnost vsebine pa delimo na dva dela. Prvi, in za nalogo pomemben, je 

strokovno tehnični vidik, ki izhaja iz konflikta med upniki in dolžniki. Drugi, manj 

pomemben vidik za nalogo, pa temelji na vprašanju pravičnosti in prerazporeditve bogastva,2 

na katerega vpliva stečajna zakonodaja. Slednji je kot posledica krize še toliko bolj medijsko 

izpostavljen od prvega, skupaj predstavljata resen problem in terjata strokovno obravnavo. 

1.1 Predmet proučevanja 

Insolventni postopki zaradi poglobljene finančne in gospodarske krize v vseh svojih oblikah 

strmo naraščajo. Kriza je samo eden od t. i. zunanjih razlogov za naraščanje insolventnih 

postopkov, poznamo pa tudi notranje vzroke oz. kombinacijo obeh, ki lahko vodijo v 

insolventnost. Kot pravi Dubrovski (2004, 18), kriza je kratkotrajno neugodno, neželeno in 

kritično stanje v organizaciji, ki neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj te organizacije, 

nastalo pa je zaradi prepletenega in hkratnega delovanja zunanjih in notranjih vzrokov. Od 

leta 2009, ko je bilo število vloženih predlogov za stečaj v Sloveniji v zadnjem desetletju 

najnižje (512), se je v letu 2011 število vloženih predlogov za stečaj povzpelo na 2606. Na 

letni ravni so sodišča tako v letu 2009, ko je bilo stečajev najmanj, rešila 450 primerov, v letu 

2011 pa že 1429. Prisilne poravnave so v zadnjem desetletju v upadu in jih je bilo leta 2009, 

ko je bilo število vloženih predlogov najnižje, 26. V letu 2011 se je njihovo število sicer 

povečalo na 47, v nobenem primeru pa število prisilnih poravnav v kriznem obdobju ne 

presega predhodnih let (od 2002 do 2008). Nasprotno pa pri stečajih v kriznem obdobju 

število bistveno presegajo ravni pred krizo. Na eni strani razmeroma nova zakonodaja s tega 

področja in malo sodne prakse, na drugi pa razmeroma veliko sprememb3 v zakonodaji ter 

povečanje števila postopkov odpirajo mnogo mejnih postopkov, ki kažejo težave v 

obravnavanih postopkih. 

Težav znotraj insolventnih postopkov je več. Kot navaja Butara4 (2012, 1) iz lastnih izkušenj 

in kot predsednica stanovskega združenja upraviteljev, je največja težava prav prepozno 

                                                 
1 Več o tem v poglavju 7.4 do 7.6 
2 Več o problematiki in vzrokih aktualne teme o neenakosti si lahko preberete v knjigi The Price of 
Inequality. 
3 Trenutni zakon ima od uveljavitve zakona konec leta 2007 že šest novel. V pripravi so nove novele 
ali celo nov zakon. 
4 Upraviteljica v postopkih insolventnosti in predsednica Zbornice upraviteljev Slovenije. 
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začeti stečaj ali prisilna poravnava. Temu pritrjuje tudi dr. Ivanjko,5 strokovnjak s področja 

insolventnih postopkov v svojem nastopu na posvetu o izboljšavi insolventne zakonodaje.6 V 

svoji predstavitvi je poudaril, da je trenutna zakonodaja preveč zapletena, preobsežna in 

obtežena z nepotrebnimi procesnimi določbami. Prav tako se strinja, da je treba nepravočasno 

razglasitev insolventnosti sankcionirati. Ena od pogosteje obravnavanih težav pa je premajhna 

vloga upnikov v teh postopkih oz. nedelovanje upniških odborov, zato bo to tudi glavni 

predmet raziskave. Upniški odbor je, kot določa 76. člen zakona:7 organ upnikov, ki v 

postopku zaradi insolventnosti opravlja procesna dejanja, za katera zakon določa, da jih je 

pristojen opraviti upniški odbor, za račun vseh upnikov, ki so stranke tega postopka.  

Upniški odbor v prisilni poravnavi je treba nujno ustanoviti, saj je določen s kogentno normo 

v zakonu, medtem ko je v stečaju norma dispozitivna in se ta ustanovi samo na zahtevo 

upnikov (77. člen ZFPPIPP). Vidimo, da je okvir za njihovo delovanje določeno zapisan v 

zakonu, zato ima s tega vidika najvišjo možno podlago in veljavo za delovanje. Prav tako je v 

zakonu (ZFPPIPP) določeno, kako in na kakšen način upniški odbor deluje, in sicer: 

imenovanje, oblikovanje, razrešitev, volitve, naloge, pristojnosti in druge podrobnosti za 

delovanje upniškega odbora, s čimer je podan formalni okvir za njegovo delo. 

Kljub vsemu se zaradi povečanega števila insolventnih postopkov in posledično prakse 

pojavlja, kot že rečeno, veliko mnenj, da inštitut upniškega odbora ne deluje in da potrebuje v 

obravnavanih postopkih večjo moč oz. vlogo. Združenje stečajnih upnikov je na javni 

predstavitvi mnenj,8 ki ga je zastopal Bojan Oblak, izrazilo stališče, ki v celoti nasprotuje 

formalni urejenosti inštituta v zakonu: Položaj stečajnih upnikov je v sedanji ureditvi 

nevzdržen in v nasprotju s temeljnimi načeli in cilji insolventnih postopkov celo v nasprotju z 

ustavo. Temu mnenju sledi tudi obča javnost kot tudi zakonodajalec, ki s predzadnjo novelo 

zakona9 uvaja dodatne naloge in pristojnosti upniškemu odboru z namenom povečati njegove 

pristojnosti.  

Torej obstaja neko načelno mnenje o težavi, ki pa ni proučena na način, kot to predvideva 

znanstveni aparat in tudi ne obstaja posebna literatura ali raziskave s tega področja. V tem 

smislu se tudi stanovsko združenje Manager opira pri predlogih za izboljšanje insolventne 

zakonodaje zgolj iz predpostavke, kot zapiše Stanič (2012, 1): Da upniki pri izvajanju svojih 

                                                 
5 Dr. Šime Ivanjko je doktor pravnih znanosti in redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v 
Mariboru. 
6 Posvet o izboljšavi insolventne zakonodaje z dne 10. maj 2012. Ljubljana: Državni svet Republike 
Slovenije. 
7 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v 
nadaljevanju: ZFPPIPP). 
8 Javna predstavitev mnenj o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E). Državni zbor 
Republike Slovenije 28. marec 2013. 
9 Eden od razlogov za novelo – E. 
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pravic nimajo dovolj postopkovnih možnosti za uveljavitev le-teh. Mnenju, da razmerje do 

upnikov in njihova vloga v insolventnem postopku in zakonodaji ni urejeno na ustrezen način, 

se pridružuje tudi Bohnec.10 Na konferenci Združenja bank Slovenije11 je, če povzamem, 

poudaril, da je vloga upnikov v insolventnih postopkih v primerjavi z lastniki kapitala 

premajhna. Pravi, da imamo trenutno v mnogih primerih celo nasprotno situacijo, da lastniki z 

negativnim kapitalom narekujejo upnikom, kako naj delujejo v insolventnem postopku. 

Kot je razvidno, iz predmeta preučevanja ne obstaja sistematični način zbiranja in 

obdelovanja podatkov za obravnavani problem. Obstaja samo splošno mnenje, da delovanje 

upniških odborov ni učinkovito in da nimajo dovolj pristojnosti. Ker s tega področja ne 

obstaja relevantna znanstvena literatura ali raziskava, sem se odločil poglobljeno raziskati 

vsebino problema. Moj namen je na podlagi lastne raziskave ugotoviti resnično stanje, s tem 

pa prispevati k razvoju znanosti na tem področju. Hkrati predvidevam, da bodo ugotovitve 

lahko uporabne tudi pri razvoju stroke, in sicer: 

– kot osnova pri oblikovanju predlogov sprememb zakonodaje s tega področja ali 

– kot priročnik za upniške odbore, saj bom preučil vse vidike njihovega delovanja, zaradi 

česar bodo zbrane vse njihove možnosti vplivanja na enem mestu. 

1.2 Namen in cilji raziskave ter omejitve 

Namen magistrske naloge je s teoretično razpravo in z lastno analizo delovanja upniških 

odborov v obdobju od leta 2009 do 2013 prikazati pomen aktivnega in strokovnega dela 

upniških odborov za doseganje uravnovešenih interesov vseh udeležencev v insolventnem 

postopku. V zvezi s tem želim predlagati nekatere spremembe zakonske ureditve in smernice 

za konkretno ravnaje članov upniških odborov v poslovni praksi. Zanima me tudi povezava 

med aktivnim delovanjem upnikov v upniških odborih in višino poplačila terjatve v postopku 

prisilne poravnave. 

Za dosego namena je treba določiti cilje, s katerimi bodo potrjene ali ovržene temeljne 

hipoteze magistrske naloge. V ta namen je treba preučiti zakonodajo s tega področja, pri 

čemer je izhodiščni Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 

prisilnem prenehanju z vsemi veljavnimi novelami zakona12 ter drugimi zakoni, ki se nanašajo 

na insolventne postopke.13 Zelo pomemben segment raziskave bo tudi pregled zapisnikov sej 

                                                 
10 Darko Bohnec je viceguverner Banke Slovenije. 
11 Konferenca Združenja bank Slovenije, 14. november 2012. Sogovorniki: dr. France Arhar 
(Predsednik ZBS in predsednik uprave Unicredit banke), Janko Medja (predsednik uprave Nove 
Ljubljanske banke), Cvetka Selšek (predsednica upravnega odbora SKB banke) in drugi. 
12 Glej opombi 5 in 9. 
13 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 65/09), Zakon o bančništvu (ZBan-1, 
Ur. l. RS, št. 131/06), Zakon o zavarovalništvu (ZZavar, Ur. l. RS, št. 13/00), Stvarnopravni zakonik 
(SPZ, Ur. l. RS, št. 87/02), Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Ur. l. RS, št. 3/07), Zakon o delovnih 
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upniških odborov iz javno dostopnega registra14 AJPES,15 ki med drugim objavlja tudi sklepe 

in pisanja v postopkih insolventnosti. V tem delu se bo raziskava omejila samo na analizo 

zapisnikov sej upniških odborov, ki delujejo v okviru postopkov prisilne poravnave v obdobju 

od leta 2009 do vključno 2013. Obravnavano obdobje je izbrano zaradi tega, ker so za to 

obdobje na voljo ustrezni podatki. Razlog za omejitev proučevanja zapisnikov iz prisilne 

poravnave pa temelji na eni predpostavki in nekaterih omejitvah. 

Predpostavka izhaja iz dejstva, da je oblikovanje upniškega odbora v prisilni poravnavi 

obvezno po zakonu. Za prisilno poravnavo mora biti izpolnjena tudi predpostavka, da ima 

podjetje možnost preživetja, ki ga poda pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja na podlagi 

146. člena ZFPPIPP in s stopnjo verjetnosti, ki presega 50 %, ter oceni:  

– da bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omogočila tako finančno 

prestrukturiranje dolžnika, da bo postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, in 

– da bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, ki jo predlaga dolžnik, zagotovljeni 

ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni 

postopek. 

Torej je v tem primeru v interesu upnikov, da v čim večji meri sodelujejo pri usmerjanju 

prisilne poravnave, da bi prihodnje poslovanje omogočalo njihovo nadaljnje sodelovanje in v 

končni fazi tudi poplačilo zapadlih obveznosti, ki so predmet poravnave. V interesu upnikov 

je torej, da njihov dolžnik preživi dolgoročno. Dokler smo v procesu prisilne poravnave, je to 

teoretično in praktično mogoče. Nasprotno, v stečajnem postopku oblikovanje upniškega 

odbora ni obvezno, prav tako pa uvedba stečaja ne pomeni nikakršne možnosti za nadaljnji 

obstoj tega istega podjema in posledično nadaljnjega poslovnega sodelovanja, temveč prodajo 

premoženja in plačilo. S tega vidika so možnosti upnikov precej manjše, vpliv na prihodnje 

poslovanje in sodelovanje pa ni mogoč. 

Omejitev v raziskavi pa se nanaša na razpoložljivost in obseg podatkov za analizo. Po 

podatkih AJPES (2014) imamo samo v postopku prisilne poravnave za obravnavano petletno 

obdobje opravka s 476 dokumenti, ki se nanašajo na delo upniških odborov. Od tega je 297 

zapisnikov sej, ki jih je treba pregledati in ugotoviti, katere instrumente so upniki uporabili in 

v kakšnem obsegu so jih uporabili. Razlika v številu dokumentov se nanaša na različne 

sklepe, ki so predvsem administrativne narave imenovanja in razreševanja posameznih članov 

v upniške odbore. Ne glede na zapisano pa bo v fazi raziskave treba pregledati in analizirati 

vse obstoječe dokumente. Pomembna omejitev se nanaša tudi na dejstvo, da bo vsebinska 

analiza posameznih primerov na podlagi zapisnikov sej v nalogi zgolj prikazana s statistično 

analizo, ne bodo pa predmet podrobnih analiz. Uporaba sekundarnih virov je konstantna 

                                                                                                                                                         
razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/13) ter Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in 
invalidskem skladu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 25/97). 
14 eObjave v postopkih zaradi insolventnosti. 
15 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 
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grožnja glede točnosti in zanesljivosti podatkov, vendar bom v raziskavi sledil etiki16 v 

raziskovanju in uporabljal najbolj kredibilne vire. Ne nazadnje se je treba zavedati, da gre pri 

omenjeni raziskavi za raziskovanje posameznih primerov, ki med seboj niso nujno primerljivi, 

zato bom zaključke raziskave obravnaval v okviru danih omejitev. 

Iz vsebine zakona izhajajo teoretična izhodišča, na podlagi katerih dobimo okvir oz. nabor 

nalog in pristojnosti, ki jih ima upniški odbor. Iz vsebine zapisnikov sej pa izhajajo praktični 

vidiki, ki bodo sovpadali ali nasprotovali teoretičnim izhodiščem. Obravnavana vidika skupaj 

sta nam glede na namen v pomoč pri oblikovanju raziskovalnih ciljev: 

– prikazati pomembnost uravnoteženosti izvajanja interesov vseh udeležencev v 

insolventnem postopku, 

– opisati in prikazati razliko med uravnoteženimi interesi v normalno delujočem podjetju in 

porušenim v insolventnem postopku dolžnika, 

– analizirati razloge za insolventnost, 

– analizirati vse zakonske možnosti in instrumente za aktivno in strokovno delo upniškega 

odbora v postopku prisilne poravnave in stečaju, 

– s statistično analizo zapisnikov sej upniških odborov v postopku prisilne poravnave v 

obdobju od 2009 do vključno 2013 ugotoviti, v kolikšnem obsegu upniki aktivno 

sodelujejo v postopku in 

– na podlagi teoretične razprave in analize obdelanega vzorca delovanja upniških odborov 

v insolventnih postopkih oblikovati usmeritve za konkretno ravnanje članov upniških 

odborov v praksi. 

1.3 Temeljna delovna teza 

Generalno mnenje je, da so upniki v izrazito podrejenem položaju v insolventnih postopkih. 

Zakonodaja jim ne omogoča aktivnega sodelovanja v insolventnem postopku. Temeljna 

hipoteza raziskave se ukvarja z analizo uspešnosti delovanja upniških odborov v postopkih 

prisilne poravnave. Na podlagi do zdaj proučene literature in drugih avtorjev ter že izvedene 

predhodne analize lahko postavim naslednje hipoteze, ki jih bom testiral v raziskavi: 

– H1: Upniki v postopku prisilne poravnave pravnih oseb so v upniških odborih premalo 

aktivni. 

– H2: Upniki v postopku prisilne poravnave pravnih oseb ne izkoristijo vzvodov, ki so jim 

na voljo v insolventni zakonodaji za delo v upniških odborih. 

– H3: Aktivno delo upnikov v upniških odborih nima pomembnega vpliva na višino 

poplačila terjatev v postopku prisilne poravnave. 

– H4: Predlagani delež poplačila ne vpliva na izid prisilne poravnave za pravne osebe. 

                                                 
16 Več o tem: Osnove znanstveno raziskovalnega dela za mlade raziskovalce in mentorje. 
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1.4 Opis metodologije 

Pristop k reševanju problema temelji na kombinaciji dveh enakovrednih splošnih pristopih 

dela. Začetni del raziskovanja se torej nanaša na analizo teoretičnih vsebin, saj so te nujne za 

oblikovanje poznejše empirične raziskave. Za raziskovanje problema bodo uporabljene 

predvsem naslednje znanstvene metode kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja 

(povzeto po Trnavčevič in Strašek 2009):  

– deskripcija za opisovanje in razlago teoretičnih pojmov predvsem pri opisovanju krize in 

razlogov za insolventnost ter interesov udeležencev v organizaciji; 

– analiza za razčlenitev celotnega problema na obravnavani segment – ta metoda bo zelo 

pomembna pri natančni razčlenitvi vsebine in pristojnosti upniških odborov v postopkih 

insolventnosti. 

– kompilacija za navajanje citatov drugih avtorjev in povzemanje tujih del za potrjevanje 

lastnih tez ter večjo kredibilnost vsebine. 

Pri empiričnem delu raziskave pa bo uporabljena statistična metoda za zbiranje podatkov, 

njihovo obdelavo, analizo in predstavitev. Rezultate pa bom proučil z uporabo statistične 

metodologije v programu Excel. Ker bo šlo za induktivni način raziskovanja, torej za 

raziskovanje posameznih primerov (t. i. metoda študija primerov), je želja, da bi rezultati 

omogočali splošen sklep o proučevanem problemu s pomočjo metode sinteze. Podatke za 

empirični del raziskave bom zbral sam, saj gre za primarne podatke, ki bodo, kot je že 

opisano, temeljili na pregledu vseh zapisnikov sej upniških odborov. Pomembnejše metode 

pri praktičnem delu so še: 

– Zgodovinska metoda za sledenje pojavu skozi analizo zapisnikov sej upniških odborov v 

postopku prisilne poravnave v obdobju od leta 2009 do 2012. 

– Metoda zbiranja podatkov, ki bo temeljila na analizi dokumentov zapisnikov sej upniških 

odborov v postopku prisilne poravnave in drugih dokumentov, ki se bodo nanašali na te 

postopke. Tukaj mislim predvsem na sklep o izglasovanju prisilne poravnave in višini 

poplačila upnikov.  
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2 KRIZA IN RAZLOGI ZA INSOLVENTNOST 

Kot izhodišče za razpravo v tem poglavju izpostavljam zgodovinsko umestitev kriz in 

antitezo, da gre za naključne aciklične dogodke. Kot metaforo za slučajne dogodke, ki jih ni 

mogoče napovedati, je teorijo črnega laboda17 vpeljal statistik in specialist za tveganja Taleb 

(2007, 225). Nasprotno pa Roubini in Mihm (2010, 9–10) krizo ne razumeta kot redek ali 

naključen dogodek, temveč jo opišeta kot dogodke, ki jih je relativno enostavno predvideti in 

razumeti. Ponavljajoče krize lahko torej opredelimo kot normalno stanje v kapitalizmu, 

posledično pa tudi insolventnost kot posledico zunanjih vzrokov krize. 

2.1 Praktični in zgodovinski vidiki krize 

Kriza je tesno povezana z razlogi za insolventnost, vendar v nobenem primeru ni in ne more 

biti glavni razlog za insolventnost. Poslovno okolje je dinamično. Nenehne spremembe terjajo 

od vseh udeležencev nenehno prilagajanje novim tržnim zakonitostim. Lahko rečemo, da je 

kriza sestavni del normalnega gospodarskega cikla, prav tako posledično tudi insolventnost 

vsakega gospodarskega podjema, ki ga lahko v tem ciklu doleti enkrat, večkrat ali pa nikoli. 

Jasno je, da je smoter delovanja gospodarskega podjema, da se na krizo odzove in prilagodi 

ter deluje zunaj postopkov insolventnosti. 

Kriza se pojavlja v neskončnih pojavnih oblikah v vseh segmentih našega življenja in ima 

negativno konotacijo, čeprav že skoraj pregovorno ugotavljamo, da je lahko tudi priložnost. S 

tega18 področja obstaja tudi ogromno znanstvenih člankov in literature, ki posega na vsa 

znanstvena področja, še posebej na področje ekonomije, politike in gospodarstva. Kljub 

vsemu SSKJ (2000) opredeljuje krizo kot neugodno stanje, ki se hitro slabša in pomeni 

pomanjkanje nečesa ter periodično in težko rešljivo stanje, ki sega pravzaprav v vse sfere naše 

družbe kot celote ali posameznike.  

Beseda kriza ima zelo zanimiv izvor in potrjuje dejstvo o povezavi s priložnostjo, saj njen 

grški prevod (krisis), kot pravi Kralj (2009, 9), pomeni izbiro, odločitev oz. razsodbo. 

Nadaljuje, da beseda pomeni točko preobrata pri odločanju in argumentiranju itn. S tem pa je 

kriza tesno povezana tudi s proučevano vsebino insolventnosti, saj do insolventnosti vedno 

pripelje točka preobrata in eden od problemov, kot bomo videli pozneje, je v določitvi 

trenutka te točke.19 

                                                 
17 Angl. black swan theory.  
18 Področje krize in priložnosti (angl. From crisis to opportunity) 
19 Problematika definicije in razlage insolventnosti. V praksi se dogaja, da se insolventnost presoja na 
podlagi zapisane kvantitativne zakonske opredelitve. V duhu zakona pa je, da če ne prej, je to takrat, 
ko to opredeljuje zakon, saj mora poslovodstvo sprožiti postopek takoj, ko to ve oz. bi moralo vedeti, 
če bi delovalo v skladu s poslovno finančnimi načeli in načelom profesionalne skrbnosti. 
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Kot rečeno, se kriza pojavlja na številnih področjih, za obravnavo problema tega dela pa sta 

najpomembnejši gospodarska in finančna kriza. Splošno mnenje je, da se kriza pojavlja v 

ciklih (npr. vsakih 50 let) in da je prej izjema kot pravilo, vendar podatki kažejo, da 

pravzaprav živimo krizo in da je ta vseskozi prisotna. Nekateri avtorji20 celo omenjajo novo 

področje v ekonomski znanosti – t. i. krizna ekonomija (angl. crisis economics). Kako pogoste 

so krize, pričajo historični podatki. Če naštejem samo nekaj zadnjih, lahko hitro ugotovimo, 

da veliko kriz ne poznamo oz. medijsko niso bile toliko izpostavljene v našem okolju, za 

razliko od vsem dobro znanih kriz:  

− prva (1914–1918) in druga (1939–1945) svetovna vojna kot vrhunec kriznega stanja; 

− velika ameriška depresija (1929–1930), s katero radi primerjamo današnje krizne razmere 

ali 

− prvi (1973) in drugi (1979) naftni šok, ki predstavljata ekstremen dvig cen nafte itn.  

Poleg tega pa finančne in gospodarske krize ne nastajajo zgolj na razvijajočih se trgih (angl. 

emerging market), temveč tudi v razvitih ekonomijah. V nadaljevanju (preglednica 1) 

naštevam in opisujem samo nekaj najbolj znanih kriz v obdobju od leta 1980 do danes zaradi 

boljše ponazoritve okolja, v katerem deluje gospodarstvo. 

Preglednica 1: Krize v obdobju od leta 1980 do danes 

Obdobje  Opis in vsebina krize 

1980 Latinsko Ameriška dolžniška kriza je posledica hitrega ekonomskega razvoja s 
tujim kapitalom iz ZDA in EU. Dvig obrestnih mer, vezanih na Libor, 
povzroči, da ne morejo več odplačevati dolga. Ta se zaradi depreciacije v 
njihovi valuti poveča. 

1982 Gospodarski propad Mehike vodi v nacionalizacijo privatnega bančnega 
sistema in nato v recesijo. Sledijo druge države Latinske Amerike. 

1987 Zlom borze v ZDA, ki ni vodil v recesijo. 

1989 Japonska zaide v krizo, ko se konča obdobje nizkih obrestnih mer in ekspanzije 
na nepremičninskem trgu (od leta 1980), ki vodi do podvojenih cen 
nepremičnin, borzni indeks Nikkei pa iz 10 tisoč točk doseže nivo 40 tisoč.  

1980–1990 Finančna kriza je zajela Norveško, ko propadeta velik del finskega in 
švedskega bančnega sistema kot posledica zmanjšanega povpraševanja Rusije 
po padcu berlinskega zidu. 

1990–1991 Obdobje kratke recesije v ZDA, ki je trajala osem mesecev. 

1992–1993 EU valutna kriza, v kateri je bil zaradi šokov na deviznih trgih resno prizadet 
monetarni sistem. Nekatere valute so zapustile devizni trg, druge pa so 
devalvirale.  

Se nadaljuje 

                                                 
20 Npr. Nouriel Roubini – ameriški ekonomist in predavatelj na prestižnih univerzah ter avtor številnih 
knjig, med njimi tudi Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance. Poznan tudi pod 
vzdevkom dr. Doom, saj je napovedal začetek recesije v obdobju 2007–2008.  
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Preglednica 1 – nadaljevanje 

Obdobje  Opis in vsebina krize 

1994 Mehika zaide v krizo zaradi nevzdržnih ravni primanjkljaja in precenjene 
domače valute. 

1997–1998 Investitorji svoj kapital preselijo in Tajski zmanjka deviznih rezerv za 
ohranjanje vrednosti nacionalne valute. Borza, bančni in nepremičninski sektor 
so zašli v krizo, ki se je razširila na Indonezijo, Korejo in Malezijo. Ko so 
svojo valuto depreciirali, je dolg ekstremno narastel. 

1998 Rusko krizo sta še pospešila azijska kriza in padec cen nafte. Spirala krize se je 
poglobila z dvomom, ali so sposobni obdržati vrednost domače valute in 
odplačati dolg. Investitorji zapustijo državo, vrednost domače valute pade, kar 
vodi do nesposobnosti vračanja tujih kreditov. 

1999 Ekvador in Pakistan prizadene huda dolžniška kriza. Brazilija pa se sooča z 
valutno krizo. 

2000 Finančna kriza v Ukrajini. 

2001 Finančna kriza v Turčiji in Argentini. 

2002 Urugvaj in znova Brazilija. 

2007–2008 Globalna finančna kriza 

Vir: povzeto po Roubini in Mihm 2010, 24–29; Wang, Wu in Yu-fa 2007. 

Ko govorimo o finančni in gospodarski krizi v povezavi z insolventnostjo ali razlogi za slabše 

poslovne rezultate podjetja, pa je to lahko samo eden od dejavnikov, ki vplivajo na 

problemsko stanje. Zato razloge za krizo v podjetju delimo na tiste znotraj organizacije, na 

katere imamo vpliv in lahko v veliki meri sami vplivamo na njih ter s spremembami 

dosežemo zmanjšanje negativnih kriznih posledic. Na drugi strani pa poznamo zunanje 

razloge za krizo v podjetju, na katere neposredno nimamo vpliva, vendar lahko njihove 

negativne posledice kljub temu omilimo z ukrepi, ki izvirajo iz sfere notranjih ukrepov, ki so 

pod neposredno suverenostjo vodstva podjetja. V resnici pa je tako, da na krizo v podjetju 

vplivajo mnogi najrazličnejši notranji in zunanji vzroki, ki se med seboj prepletajo, vsekakor 

pa težave podjetij, ki so v krizi, niso samo posledica globalne krize.  

2.2 Zunanji vzroki krize 

Kot je razvidno iz preglednice 2, so zunanji razlogi za krizo v podjetju po vsebini tako 

različni, da nimajo skupnega imenovalca. Ne glede na njihovo veliko število in diferenciacijo 

omenjeni razlogi niso neobvladljivi ali glavni razlog za podjetniško krizo. Drži pa, da ti 

razlogi niso vedno predvidljivi, zato enoznačna rešitev za spopadanje s krizo ne obstaja. Kaže 

pa, kako kompleksno je gospodarsko in ekonomsko okolje ter kakšne so razsežnosti 

morebitnih nevarnosti, ki vplivajo na dnevno poslovanje podjetja. Delo managementa prav 

zaradi tega še nikoli ni bilo tako zahtevno kot danes. Kot bomo videli pozneje, pa so še bolj 

kompleksi in pomembnejši notranji razlogi.  
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Zunanji vzroki kriz, kot pravi Dubrovski (2010, 40), nastajajo v okolju podjetja, na njihov 

nastanek pa podjetje nima pomembnejšega vpliva, zato zunanje vzroke označujemo tudi kot 

objektivne ali eksogene. »Zunanji vzroki so torej določene spremembe v okolju podjetja, ki 

jih to ni pravočasno zaznalo ter se nanje ni pravočasno in pravilno odzvalo.« (Dubrovski 

2010, 41)  

Preglednica 2: Zunanji vzroki krize podjetja 

Vzročne skupine  Primer vzroka 

Spremembe na 
trgu 

Močnejša in številčnejša konkurenca, splošen padec cen ali 
povpraševanja, spremenjeno vedenje porabnikov, zaostreni pogoji 
nabavnega trga, naraščajoče zahteve glede varstva okolja in porabnikov, 
državna ureditev itn. 

Spremembe v 
panogi 

Koncentracija v panogi, sovražni in neuspeli prevzemi, panožna kriza, 
sindikalne zahteve, slabšanje strukture, prekinjene reprodukcijske in 
distribucijske verige, spremenjena razmerja med povezanimi ali odvisnimi 
panogami itn. 

Spremembe na 
osnovi splošnega 
napredka 

Ugasnitev potreb po določenih materialih, izdelkih ali storitvah ter 
nastanek novih, zamenjava tehnologije, novi načini ponujanja izdelkov ali 
storitev itd. 

Splošna 
gospodarska kriza 

Zmanjšanje naložb, varčevalni ukrepi, upad konjunkture ali recesija, 
negativna stopnja ekonomske rasti, kreditni krč itn. 

Socialne in 
politične 
spremembe 

Državni bilateralni in multilateralni sporazumi, integracije in 
dezintegracije, vojne in napetosti, sankcije, protekcionizem, zakonske 
spremembe itn. 

Makroekonomski 
ukrepi 

Cena virov financiranja, devizni tečaji, carinski ukrepi, spremembe 
davčnih in socialnih obremenitev, sporazumi med delodajalci in 
delojemalci, zapletenost in dolgotrajnost različnih postopkov itn. 

Naravne nesreče Primeri višje sile v podjetju in okolju, odškodninski zahtevki itn. 

Socialno-
patološki pojavi 

Ugrabitve, izsiljevanja, sabotaže, terorizem, spletkarstvo z izdelki itn. 

Vir: Dubrovski 2010, 40–41; Dubrovski 2011, 71–72. 

Zunanji razlogi so v mnogih primerih povod za nastanek krize oz. imajo celo dominantno 

vlogo pri njenem nastanku, zavedati pa se je treba, da so prevladujoči tisti znotraj podjetja. 

Instrument za obvladovanje zunanjih vzrokov krize in njeno odpravljanje so notranje 

spremembe, ki po svoji vsebini izvirajo iz ukrepov, ki jih management sprejme kot odgovor 

na notranjo krizo. O tem obstaja širši konsenz med različnimi avtorji,21 prav tako pa tudi 

različne raziskave kažejo podobne rezultate, saj vse navajajo pomembnost notranjih razlogov 

za krizo.  

                                                 
21 Dubrovski (2010, 42) navaja naslednje avtorje: Clarke, Graeme in Kyle (2003); Hamilton in 
Micklethwait (2006); Gless in Kraus (2004); Muller (1986); Platt (1998). 
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DiNapoli in Fuhr (1999) navajata študijo, po kateri ima največjo utež med notranjimi razlogi 

za krizo neučinkovit management. Odpoved poslovodne funkcije22 je med vsemi primarnimi 

razlogi za podjetniško krizo na drugem mestu (24 %), med sekundarnimi pa celo na prvem 

mestu. Zaradi tega dejstva so tudi v magistrski nalogi večji poudarki in obširnejši zapisi na 

temo notranjih razlogov za krizo.  

2.3 Notranji razlogi 

Notranji razlogi imajo torej velik pomen pri preprečevanju podjetniške krize. V primeru, ko 

podjetje zaide v krizo, pa so notranji razlogi pravzaprav edini vzvod za preobrat in reševanje 

kriznega stanja, saj na zunanje pravzaprav nimamo vedno neposrednega vpliva.  

Preglednica 3: Notranji vzroki krize v proizvodnem podjetju 

Vzročne 
skupine  Primer vzroka 

Neustrezno 
usposobljen 
management 

Napačne poslovne odločitve (zavestne ali nezavestne); neustrezno vodenje; 
neustrezno načrtovanje; neprimerno vodenja; opustitve in zapoznele 
reakcije; neustrezna strategija; neustrezen nadzor; zanašanje na zunanjo 
pomoč; nerealno ocenjevanje možnosti; itd. 

Zavirajoča 
organiziranost  

Preveč hierarhičnih ravni; birokratsko vodenje; neprimerna organizacijska 
oblika; neustrezni ključni kadri; zastarela in necelovita organiziranost; 
organizacijska oblika pred vsebino; itn. 

Nekonkurenčni 
tržni položaj 

Zastareli izdelki in storitve z nizko dodano vrednostjo; pomanjkanje 
marketinškega raziskovanja in odzivanje po lastni presoji; napačno 
oblikovanje marketinškega spleta; formiranje prodajnih cen; prekomerna 
odvisnost od dobaviteljskih kanalov; predragi nabavni viri in odsotnost 
nabavnega marketinga; umik izdelkov s trga; neobvladovanje stroškov; 
neuspešna politika blagovne znamke; itn. 

Management 
sodelavcev 

Neustrezno kadrovanje; kaotična fluktuacija brez prenosa poslov; neustrezna 
strokovna in starostna struktura; neučinkovito motiviranje; negativna 
kadrovska selekcija; zastarelo vodenje in delovni časa; neustrezna kultura in 
klima podjetja; kadrovska funkcija ne sledi ciljem podjetja; osebni spori in 
konflikti; itn. 

Proizvodnja in 
logistika 

Prenizka produktivnost; zastarel tehnološki proces in oprema; pomanjkanje 
razvoja in inovativnosti; neobvladovanja kakovosti; neustrezne investicije; 
pomanjkanje tehnoloških in proizvodnih znanj; reklamacije; prekinitve 
procesov; itn. 

Finančna 
funkcija 

Neobvladovanje poslovno-finančnih načel; neuspešno upravljanje finančnih 
virov in sredstev; neobvladovanje likvidnosti in finančnih tveganj; 
premajhno notranje financiranje; odsotnost kontrolinga; zgrešene investicije; 
negospodarno ravnanje s plačili in terjatvami; odsotnost dnevnega 
pregledovanja finančnih kazalnikov; neustrezen obratni kapital; itn. 

Se nadaljuje 

                                                 
22 Avtorja v študiji pojem v angleščini poimenujeta »management failure«. 
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Preglednica 3 – nadaljevanje 

Vzročne 
skupine  Primer vzroka 

Informacijski 
sistem 

Pomanjkanje pravih informacij; neusklajenost sistema s potrebami podjetja; 
pretirana poraba poročil in podatkov; pretirana uporaba in zanašanje na 
tehnologijo; itn. 

Raziskave in 
razvoj 

Podcenjevanje in prenizka vlaganja v R & R ter neskladnost s cilji podjetja; 
neustrezna finančna in marketinška podpora projektom; slab izkoristek 
vloženih sredstev; itn.  

Vir: povzeto po Dubrovski 2011, 74–77; Kassam 2012, 6–10. 

Notranji razlogi so zelo raznoliki, zato jih je zelo težko strniti na isti imenovalec. V resnici je 

raziskovanje v managementu zelo težko, saj se vsako podjetje oz. organizacija med seboj 

razlikuje po številnih kriterijih: od organizacijske oblike, velikosti, dejavnosti od strategije itn. 

Zato je medsebojna primerjava velikokrat otežena, včasih pa pravzaprav nemogoča. V praksi 

velja, da je najbolje proučevati vsako podjetje posebej v smislu študije primera.  

Kot vidimo, so v preglednici 3 našteti skupine in primeri vzrokov, ki so strnjeni in posplošeni, 

da bi veljali za čim več proizvodnih podjetij. Kljub temu sta pri analizi teh potrebna kritična 

presoja in zavedanje, da nikoli ni pomemben samo en dejavnik ali vsi skupaj, temveč 

kombinacija teh v povezavi tudi z zunanjimi razlogi. Podrobnejšo obravnavo v tej nalogi si 

zaslužita management, ki je, kot je bilo že opisano, ključni dejavnik notranjih vzrokov krize, 

in finančna funkcija, ki je tesno povezana z vsebino te naloge in ji tudi stečajni zakon namenja 

pomembno poglavje v zakonu.  

2.3.1 Neustrezno usposobljen management 

Management je bil zaradi razsežnosti posledic, ki jih prinese insolventnost, vedno pod 

negativnim pritiskom zainteresirane javnosti. Zaradi poglobljene finančne in gospodarske 

krize ter posameznih kriminalnih dejanj managementa pa je ta danes še precej bolj pod 

plazom očitkov o neučinkovitosti in nezaupanju. Ni treba posebej naštevati domačih in tujih 

primerov zlorab v managementu, ki to tezo potrjujejo. 

Management nosi ogromno in pomembno vlogo pri reševanju podjetja v krizi, ki mu jo 

priznava in legitimira teorija z vidika funkcije, ki jo ima v podjetju kakor tudi z vidika 

nagrajevanja za prevzemanje tveganja. Zanimivo pa je, da prav managerji, ki jim je zaupana 

najpomembnejša funkcija v podjetju in zanjo dajo tudi soglasje, v praksi sami sebi odrekajo 

legitimnost za reševanje kriznih problemov. Pravzaprav lahko ugotovimo, da vzvode, ki jih 

imajo na voljo za obvladovanje kriznega stanja, presenetljivo dojemajo kot nepomembne oz. 

neučinkovite.  

To potrjuje tudi raziskava, ki jo je izvedel Dubrovski (2010, 45), v kateri je bilo zajetih 107 

industrijskih podjetij v letu 2009, na vprašalnik pa so odgovarjali izvršni direktorji teh 
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podjetij. Kot je razvidno iz slike 1, slovenski management kot glavna in najpomembnejša 

vzroka za krizo podjetja vidi v globalno finančni in gospodarski krizi (42,3 %) ter 

spremembah na trgu (31,3 %). Po drugi strani pa nobeden od notranjih vzrokov za krizo, ki se 

napajajo neposredno iz dejanj managementa v podjetju ni dobil več kot 6 % glasov 

anketiranih direktorjev. 

 

Slika 1: Kateri so bili vzroki za pojav krize ali resnih težav v vašem podjetju? 

Vir: Dubrovski 2010, 46. 

Še posebej je treba biti kritičen pri interpretaciji odgovora v tej isti raziskavi, ki vključuje 

napačne odločitve ali opustitve managementa v preteklosti (2,7 %) in sedanjosti (0 %). Vse 

raziskave potrjujejo, da je odpoved poslovodne funkcije najpomembnejši notranji razlog za 

krizo v podjetju in eden najpomembnejših, gledano generalno, med notranjimi in zunanjimi 

vzroki. Samokritičnost slovenskega managementa v tem smislu ne dosega potrebne refleksije 

niti za odločitve, ki so jih sprejeli v preteklosti in so jih ali bi jih že morali analizirati z vidika 

uspešnosti ter ugotoviti morebitne odklone in lastne napake. Jasno je, da so bili odgovori za 

napačne odločitve ali opustitve managementa v sedanjosti še manj samokritični, saj nekaterih 

odločitev še ni bilo mogoče analizirati ali pa imajo vpliv dolgoročno, ki pa še ni viden. 

Nasprotno so tuje raziskave zaradi očitno bolj samokritične sposobnosti managementa, da 

analizira vzroke za krizo, bolj relevantne in imajo večjo težo v interpretaciji. Povsem jasno je, 

da slovenski management ni toliko bolj sposoben, da bi rezultati v takšni meri odstopali od 

nekaterih drugih podobnih raziskav. V študiji, ki jo je izvedlo angleško združenje23 

upraviteljev v insolventnih postopkih R3: Association of Business Recovery Professionals 

(2002, 6), so rezultati podobni kot v že omenjeni raziskavi (glej točko 2.1) o pomembnosti 

odpovedi managementa kot primarnega razloga za krizo. Združenje navaja, da tudi njihovi 

rezultati kažejo na to, da ima odpoved poslovodne funkcije kot vzrok za krizo pomembno 

vlogo. Po pomembnosti je na drugem mestu in predstavlja 22 % med vsemi analiziranimi 

vzroki.  

                                                 
23 Združenje predstavlja 97 % vseh licenciranih upraviteljev v insolventnih postopkih v Veliki 
Britaniji. 
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Tudi kanadski statistični urad v svoji študiji potrjuje tezo o pomembnosti notranjih vzrokov za 

krizo podjetja. Baldwin in ostali (1997, 9) v tej raziskavi navajajo, da je skoraj polovica 

podjetij v Kanadi šlo v stečaj primarno zaradi njihovih lastnih pomanjkljivosti (torej t. i. 

notranjih vzrokov) in ne zunanjih vzrokov. Nadaljujejo, da je glavni razlog za stečaj 

neizkušen management brez vizije in znanja za vodenje podjetja. Še bolj zanimiva pa je 

ugotovitev, da management tudi z leti, ko postane bolj izkušen, še vedno predstavlja kritično 

točko med vsemi razlogi za krizo, ki prispeva k stečaju.  

Management se v začetni neizkušeni fazi sooča s krivuljo učenja, ki je, gledano skozi prizmo 

produktivnosti, ključ za uspešno vodenje podjetja. V tem pogledu je zanimiva ugotovitev, da 

sta produktivnost in učenje (izkušnje) tesno povezna, saj naj bi bil bolj izkušen management 

uspešnejši pri vodenju podjetja. Glede na ugotovitve Baldwina in ostalih (1997, 9) pa bi lahko 

odnos med izkušnjami in uspešnostjo opisali s t. i. paradoksom produktivnosti.24 Kot 

ugotavljajo avtorji raziskave, se z izkušnjami managementa pomembnost notranjih vzrokov za 

krizo ne zmanjša, le premaknejo se v drugo sfero, ki jo obvladuje. Če so v začetni fazi 

neizkušenosti managementa ključni za stečaj podjetja pomanjkanje splošnega in finančnega 

znanja, kontrole, komunikacija, nadzor nad zaposlenimi in razvoj trgov. So v fazi 

izkušenejšega managementa, ko je podjetje po navadi tudi večje in bolj kompleksno za 

vodenje drugje. Avtorji raziskave omenjajo neizkoriščen potencial zunanjih svetovalcev, 

premajhen poudarek na kakovosti, nepripravljenost delegiranja nalog, odhod ključnih kadrov 

in problemi povezani z lastništvom ali vodstvom podjetja. 

Skozi opisane primere je jasno, kako pomembna je vloga managementa v podjetju in kako 

usodne so posledice, ki so rezultat sprejemanja napačnih odločitev ali opustitve ukrepanja. 

Primeri slabe prakse in ekscesno preplačanih managerjev pa so zaupanje javnosti potisnili v 

prepričanje, da je njihova odgovornost deplasirana in da lahko to delo opravlja kdorkoli. 

Nasprotno menim, da se še premalo zavedamo odgovornosti managementa in da so naša 

pričakovanja oz. merila za njegovo evalvacijo prenizki. Potreben bo širši družbeni konsenz, 

kdo in pod kakšnimi pogoji je lahko manager in kakšno naj bo ustrezno plačilo. Razsežnost 

absurda ponazarja primer, ki ga navajata Spector in McGinty (2012) v svoji raziskavi 

nagrajevanja managerjev med 100 največjimi podjetji, ki so šla v prisilno poravnavo25 v ZDA. 

Predsednik uprave26 podjetja Lear Corporation je v času prisilne poravnave prejel večjo 

nagrado za svoje delo kot v obdobju pred prisilno poravnavo. Rezultat napačnih odločitev 

managementa ali ne ukrepanje sta imela za posledico zaprtje 28 tovarn in izgubo zaposlitve za 

več kot 20 tisoč ljudi. Jasno je, da se takšen rezultat kriznega stanja ne more odražati v 

nagradi, temveč kvečjemu v kazni za management, če takšno vodstvo sploh še lahko uživa 

zaupanje. Na tem mestu se je treba vprašati, kako delujejo varnostni mehanizmi, ki so 

                                                 
24 Angl. productivity paradox. 
25 V ameriški zakonodaji t. i. Chapter 11 – Reorganization, Bankruptcy Law; njihova oblika prisilne 
poravnave. 
26 V članku – CEO: Chief Executive Officer. 
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definirani v zakonodaji in kako v takšnih primerih ukrepajo deležniki, ki imajo moč v takšnih 

postopkih: upniki, lastniki in stečajno sodišče. Prav zaradi tega se raziskava te magistrske 

naloge podrobneje ukvarja s proučevanjem učinkovitosti upnikov v upniških odborih, ki so ali 

bi morali biti v postopkih insolventnosti v eni od pomembnejših deležnikov.  

Napake managementa s sfere zavestnega ravnanja 

Management je torej pomemben generator podjetniške krize zaradi napak oz. opustitev dejanj 

v okviru pristojnosti in odgovornosti, ki jih ima. Dubrovski (2010, 43) jih deli v tri velike 

skupine, pri čemer navede konkretne primere in vsebinski opis za vsako skupino napak. 

Preglednica 4: Napake managementa 

Skupina  Primer napake 

Mismanagement27 Napačne oz. slabe poslovne odločitve, ki jih lahko opišemo kot različna 
ravnanja managementa, ki so neprimerna ali neustrezna (npr. neuspešen 
prevzem podjetja, nepremišljene naložbe, neizvajanje nadzora itn.) 

Opustitev ravnanj Stanje, ko ni nobene odločitve, čeprav bi bile potrebne – opustitev 
pravilnih in pravočasnih ravnanj (npr. ustavitev ali preusmeritev 
negativnih gibanj, izgubljene priložnosti, itn.) 

Misbehaviours28 Prevare in nemoralna ravnanja (npr. neetične odločitve, kriminalna 
dejanja, kraja, tržna manipulacija, insajderstvo itn.) 

Vir: povzeto po Dubrovski 2010, 43. 

Napačne oz. slabe odločitve managementa v času postanejo realizirane in konkretizirane, zato 

je njihov domet možno prepoznati, ocenjevati in analizirati. To je tudi razlog, da lahko 

nekatere napačne ali slabe odločitve že med njihovim izvajanjem z ustreznim nadzorom 

omilimo ali odpravimo.  

Veliko večji problem predstavlja opustitev ravnanj, ki sodi v miselno sfero (npr. izgubljena 

priložnost na trgu) in je kot takšen za razvoj krize najpomembnejši. Še težja je presoja z 

oportunitetnega vidika zamujenih priložnosti, saj sploh ni nujno, da jih poznamo oz. 

pripoznamo in jih kot takšne sploh ne moremo analizirati. Kako pomembno je sprejemanje 

odločitev, četudi napačnih, da le ni pasivnega opuščanja ravnanj, plastično lepo razloži James 

(2002, 7) na podlagi tridesetletnih izkušenj reševanja podjetij v krizi kot krizni manager. 

Pravi, da če bi moral v določenem času sprejeti deset odločitev, sprejel pa bi samo štiri, bi to 

pomenilo šest napačnih odločitev. Avtor tudi trdi, da je lažje popraviti napačno odločitev, kot 

pa odpraviti posledice zamujene odločitve. 

                                                 
27 V slovenskem jeziku še ni ustreznega izraza; morda zgrešeno vodenje/upravljanje. 
28 V slovenskem jeziku še ni ustreznega izraza; morda nesprejemljivo obnašanje. 
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Tretja skupina napak, prevar in nemoralnih ravnanj predstavlja zavestno dejanje posameznika 

ali skupine zoper ustaljen sistem vrednot, pravil in znanstvenih ter strokovnih dognanj ali 

formalnega okvirja delovanja v smislu zakonodaje. Vprašanje je, ali obstaja zakonodaja, ki bi 

zavestno ravnanje onemogočala, saj je jasno, da bo posamezno dejanje storil ne glede na to, 

kakšna zakonodaja obstaja. Pri kriminalu belih ovratnikov pa je jasno, da zaradi moči in 

denarja ter dostopa do znanja stroke in pravnih storitev lahko zelo dobro poznajo zakonodajo 

in jo tudi izkoriščajo. Torej rešitev ni v absolutni zakonodaji, temveč na strani drugih 

deležnikov, da takšna ravnanja pravočasno identificirajo in ukrepajo tako, da takšen 

management razrešijo.  

2.3.2 Finančna funkcija 

Zelo pomemben dejavnik nastanka krize podjetja je, kot je bilo že predstavljeno s podatki 

empiričnih raziskav zanemarjena ali neustrezna finančna funkcija, ki je ena temeljnih 

poslovnih funkcij v podjetju. Finančna funkcija mora imeti tako po vsebini kakor tudi 

organizaciji ključno vlogo pri tekočem poslovanju podjetja, saj je tesno povezana z vsemi 

drugimi poslovnimi funkcijami v podjetju. Vsaka odločitev v podjetju ima namreč finančne 

posledice, bodisi se ta neposredno odraža v spremembi denarnega stanja na računu ali ima za 

posledico spremembo »zgolj« v poslovnih knjigah.  

Definicij, ki opredeljujejo finančno funkcijo in distinkcijo med računovodstvom in finančno 

službo, je veliko, vendar podrobna analiza teh vidikov za namen tega dela ni potrebna. Kljub 

vsemu navajam skupek nalog finančne funkcije z vseh treh vidikov, kot jih pojasni Bergant 

(2003, 8): 

Izvajanje: 

− priskrba sredstev, 

− uporaba sredstev, 

− vračanje sredstev, 

− preoblikovanje obveznosti do virov sredstev. 

Informiranje: 

− obravnavanje finančnih podatkov o preteklosti, 

− finančno napovedovanje, 

− finančno analiziranje, 

− nadziranje obravnavanja podatkov. 

Odločanje: 

− strateško, taktično in operativno finančno načrtovanje; 

− priprava izvajanja; 

− nadziranje izvajanja. 
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Kodeks poslovno-finančnih načel (Slovenski inštitut za revizijo 1998, 5) pa zelo natančno 

opredeljuje temeljni cilj finančne funkcije, ki je definiran kot zagotavljanje kratkoročne in 

dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja. Vsebina in glavni razlogi za krizo v sklopu finančne 

funkcije, ki so pojasnjeni v nadaljevanju, so zelo kompleksni in zahtevajo visoko stopnjo 

strokovnosti za njeno obvladovanje. Prav zaradi tega dejstva razvite države dajejo velik 

poudarek analizi razlogov za krizo in propad podjetja. Različni viri predstavljajo različne 

rezultate, značilno za vse pa je, da je finančna funkcija vedno eden izmed najpomembnejših 

notranjih razlogov za krizo.  

Kassam (2012, 4) navaja podatek za Veliko Britanijo, da kot razlog za krizo podjetja finančna 

funkcija predstavljajo 18 %, slabi dolgovi pa 10 % med vsemi razlogi. Enak rezultat sta v 

svoji raziskavi o vzrokih za krizo predstavila tudi DiNapoli in Fuhr (1999, 7) za podjetja v 

Ameriki. Podobne rezultate navaja tudi študija, ki jo je izvedlo angleško združenje 

upraviteljev v insolventnih postopkih R3: Association of Business Recovery Professionals 

(2002, 6). Za propad podjetja je po podatkih združenja najpomembnejše pomanjkanje 

obratnega kapitala (20 %) in slabi dolgovi (10 %). Ne glede na rezultate je treba v tem delu 

izpostaviti in v nadaljevanju opisati naslednje štiri zelo pomembne postulate insolventnega 

strokovnega znanja, ki lahko pomembno prispeva k uspešnemu poslovanju podjetja, in sicer: 

finančno planiranje, kapitalska neustreznost, neustrezen obratni kapital in podkapitaliziranost. 

Omenjeni termini so zelo pomembni, ne samo za vodstvo podjetja, temveč tudi za vse druge 

deležnike, pri čemer primarno mislim na nadzornike, ne nazadnje pa tudi upnike. V tem 

smislu se tudi postavlja vprašanje, ali so našteti vzroki posledica nepopolnega trga kapitala ali 

odpoved poslovodne funkcije. Kot bomo videli v nadaljevanju, lahko te vzroke pripišemo 

notranjim razlogom, in sicer odpovedi poslovodne funkcije, razen v primeru pomanjkanja 

kapitala sinteza te trditve ni nujno točna, saj je lahko posledica nedelovanja bančnega sistema. 

Pomanjkanje finančnega planiranja 

Ugotovitve kanadskega statističnega urada so na obravnavanem področju pomenljive in 

potrjujejo relevantnost finančne funkcije pri analizi vzrokov za podjetniško krizo. Baldwin in 

ostali (1997, 9) ugotavljajo, da kar 71 % podjetij propade zaradi slabega finančnega 

načrtovanja. Pri tem je treba poudariti, da ne obstaja pomembna distinkcija med mladim in 

starim podjetjem, katerega obstoj bi prenehal zaradi pomanjkanja finančnega načrtovanja.  

Za Slovenijo sicer tovrstni podatki niso znani, obstaja pa zelo veliko neizkoriščenega znanja s 

tega področja, kar bi bil lahko v večji meri izkoriščen potencial. Bergant (2003, 16) navaja 

raziskavo o organiziranosti finančne funkcije in finančne službe med 133 podjetji v Sloveniji. 

Ena izmed ugotovitev je, da pomemben delež oseb, ki so odgovorne za finance, niso člani 

ožjega kolegija, kar lahko kaže na nizko uveljavljenost financ v podjetju. Presenetljiva je tudi 

ugotovitev, da pomemben delež oseb, ki vodijo finance, nima ekonomske ali poslovno 

organizacijske izobrazbe. Po drugi strani pa so rezultati pokazali, da pri odločitvah, pri katerih 
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bi morale sodelovati tudi druge poslovne funkcije, tega sodelovanja ni. To pa je v popolnem 

nasprotju z že omenjenim teoretičnim izhodiščem o tesni povezavi finančne funkcije z 

ostalimi poslovnimi funkcijami. 

Nesposobnost upravljanja obratnega kapitala 

V že omenjeni raziskavi Baldwin in ostali (1997, 26) navajajo podatek, da management 

podjetja v dveh tretjinah propadlih podjetij ni bil sposoben upravljati obratnega kapitala. 

Razlaga tega pojava je zelo preprosto, saj gre za zelo kompleksno vprašanje, ki ni enako 

(pravilno) obravnavan niti znotraj raziskovalne akademske sfere, posledično pa je nemogoče 

pričakovati, da bo ustrezno implementiran v podjetniški praksi. 

To je velik problem tudi v Sloveniji, saj finančno znanje deležnikov o splošnem 

gospodarskem poslovanju oz. okolju ni zadostno, še bolj pa to velja v ožji sferi deležnikov, ki 

so posredno ali neposredno vključeni v insolventne postopke. O pomembnosti pravilnega 

razumevanja plačilne sposobnosti in ustrezne interpretacije ter izrazno vrednost obratnega 

kapitala je ogromno v svojem članku napisal Bergant (2007, 409–429). Avtor v svoji 

raziskavi analizira pisne vire domačih in tujih avtorjev, ki obravnavajo plačilno sposobnost in 

obratni kapital. Članek razkriva, da je vsebina tako kompleksna, da tudi eminentni 

strokovnjaki in visokošolski profesorji v pisnih občih in znanstvenih delih neustrezno 

obravnavajo vsebinske vidike obratnega kapitala. 

Kapitalska (ne)ustreznost 

Kapitalska ustreznost je v našem okolju zelo pomemben pojem v poslovnem okolju za 

zagotavljanje dolgoročnega in stabilnega poslovanja podjetja. Tudi zakonodajalec je v zakon 

(ZFPPIPP) zapisal in obrazložil pomembnost kapitalske ustreznosti, ki pravzaprav pomeni 

dolgoročno plačilno sposobnost. S tem pa je mislil, da ima podjetje v vsakem trenutku 

možnost zagotoviti ustrezen obseg dolgoročnih virov financiranja glede na obseg in vrsto 

poslov ter tveganj. Isti zakon uvaja še nekatere termine, ki so tesno povezani s to točko 

podrobnejše obravnave notranjih vzrokov za krizo, ki nastanejo kot posledica finančne 

funkcije. Zakon torej ponuja dve domnevi glede dolgoročne plačilne sposobnosti: 

− prezadolženost, kot skrajna oblika dolgoročne plačilne nesposobnosti (vrednost 

premoženja je manjša od obveznosti) in 

− izguba (skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let) je presegla polovico osnovnega 

kapitala in je ni mogoče kriti iz prenesenih dobičkov in izgub. 

Ugotovimo lahko, da si obravnavani ključni dejavniki notranjih vzrokov za krizo sledijo in so 

med seboj povezani, zato že v naslednji točki sledi opis vzroka, ki je posledica že opisanih 

domnev glede dolgoročne plačilne sposobnosti. Kot vidimo je to še en pomemben segment 
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notranjih vzrokov za krizo, s katerim se je, kot navajajo Baldwin in ostali (1997, 26) v njihovi 

raziskavi, srečalo približno 50 % analiziranih podjetij, ki so propadla. 

Pomanjkanje kapitala 

Pri pojmu pomanjkanje kapitala, se najprej vprašamo ali gre v tem primeru pravzaprav sploh 

za notranji vzrok za nastanek krize, o čemer piše tudi Hall (1992, 237–50). Na prvi pogled bi 

lahko šlo tudi za zunanji dejavnik, ki nima zveze s sposobnostjo managementa in znanjem 

finančnega managementa, temveč da gre za sistemsko vprašanje dostopnosti podjetij do virov 

financiranja. Ne glede na zapisano so rezultati raziskave Baldwina in ostalih (1997, 26–27) 

pokazali, da so v zvezi s pomanjkanjem kapitala za posamezna podjetja lahko odločilni 

dejavniki, ki jih lahko opredelimo kot zunanje. Vendar pa nobeno analizirano področje nima 

dominantne vloge, ne glede na to ali izhajajo iz sfere zunanjih ali notranjih vzrokov 

pomanjkanja kapitala. 

Iz preglednice 5 je tako jasno razvidno, da so analizirana propadla podjetja ocenila, da za 

njihovo usodo zunanji vzroki v sferi finančne funkcije v večji meri niso odgovorni. Samo za 

8,3 % podjetij so visoki stroški financiranja pomenili večji problem, medtem kot je 60,7 % 

podjetij ocenilo, da to ni bil problem. Edina spremenljivka med zunanjimi vzroki finančne 

funkcije, ki so jo podjetja ocenila kot manjši ali večji problem in kot taka bistveno odstopa od 

ostalih proučevanih spremenljivk, je omejen dostop do alternativnih virov kapitala na trgu 

(dobri dve tretjini). Nasprotno pri vseh ostalih proučevanih zunanjih vzrokih finančne 

funkcije podjetja ocenjujejo v približno enakem deležu (dve tretjini), da zunanji vzroki 

finančne funkcije ne predstavljajo problema. 

Preglednica 5: Problemi, povezani z dostopom do virov financiranja (v %) 

Spremenljivke Ni 
problemov 

Manjši 
problem 

Večji 
problem 

Zunanji vzroki finančne funkcije    

Ovire, ki jih postavljajo finančne institucije 57,3 25,5 17,3 

Splošna nepripravljenost za posojanje virov 54,4 27,7 17,9 

Omejen dostop do alternativnih virov kapitala 35,9 29,3 34,8 

Visoki stroški (npr. visoka obrestna mera) 60,7 30,3 8,3 

Notranji vzroki finančne funkcije    

Pomanjkanje virov (kapitala) za zasledovanje različnih 
finančnih možnosti 

36,1 30,1 33,7 

Pomanjkanje informacij o finančnih možnostih 59,2 28,8 12,0 

Nepripravljenost uporabe alternativnih virov financiranja 70,2 24,0 5,8 

Nepripravljenost se odreči nadzoru nad podjetjem 66,3 20,7 13,0 

Nepripravljenost prevzeti dolg 79,9 14,8 5,2 

Vir: povzeto po Baldwin in ostali 1997, 27. 
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Pomanjkanje kapitala pa je zelo velik slovenski problem. Obstajajo različni izračuni o 

potrebnem obsegu kapitala, ki bi slovenska podjetja popeljal na primerljivo raven z 

evropskimi. Glede na razmerje med dolgovi in lastniškim kapitalom v primerjavi z 

evropskimi podjetji se ocena o manjkajočem lastniškem kapitalu za slovenska podjetja v letu 

2012 ustavi na ravni okoli 4 milijarde evrov (STA 2012). Ta ocena pa je skrb vzbujajoča 

predvsem zato, ker kaže na dejstvo, da slovenska podjetja niso sposobna generirati zadostnega 

lastnega kapitala skozi poslovno uspešnost, temveč podjetja kapitalsko ustreznost 

kompenzirajo z višjo stopnjo zadolženosti. To potrjuje tudi podatek, da je razmerje med 

dolgom in lastniškim kapitalom v Sloveniji 1,6 proti ena, v EU pa je to razmerje v povprečju 

ena proti ena (prav tam). 

2.4 Povezava notranjih in zunanjih vzrokov krize 

V skladu z vsem zapisanim o zunanjih in notranjih vzrokih lahko ugotovimo, če vzroke 

preslikamo na podjetje v krizi, da gre zagotovo za preplet najrazličnejših dejavnikov. Ta 

ugotovitev nam sama po sebi ponuja sintezo, da so vzroki za krizo vedno med seboj povezani 

ali da je en vzrok posledica ali generator drugega. Bodisi zgolj med zunanjimi, notranjimi ali 

prepletom obeh skupin vzrokov. 

Krizo oz. krizne situacije lahko torej slikovito opišemo kot plavajoče ledene gmote ledu v 

morju. Na daleč so videti kot nenevarne večje ali manjše čeri, vendar, kot vemo, se večina 

ledene gmote skriva pod gladino morja. Prav tako velja v primeru vzrokov za krizo, ki so 

velikokrat abstraktni oz. miselni in jih je težko zaznati.  

Hitro in enostavno lahko ugotovimo izpad proizvodnje zaradi okvare opreme in ga razumemo 

kot signal, da moramo ukrepati. Ali bomo ukrepali ali ne, pa že posega v človekove zavestne 

odločitve ali zmožnosti. Veliko teže prepoznamo nevarnosti, kot so, npr.: sovražni prevzem, 

cene virov financiranja, nesoglasja med sodelavci, neustrezen marketinški splet itn. To še 

posebej velja v podjetniškem svetu, kjer parametri za eno podjetje delujejo, za drugo pa ne. 

Kot je razvidno iz slike 2, ki prikazuje prepletenost notranjih in zunanjih vzrokov, smo zajeli 

več vzročnih primerov, ki smo jih pred tem definirali v vzročne skupine. Iz preglednice 1, ki 

prikazuje zunanje vzroke krize, smo v našem primeru definirali nevarnosti, ki po vsebini 

sodijo v naslednje vzorčne skupine: spremembe na trgu, spremembe v panogi, spremembe na 

osnovi splošnega napredka in makroekonomski ukrepi. Iz preglednice 2, ki opisuje notranje 

vzroke krize, pa smo s konkretnim primerom zajeli in definirali nevarnosti iz naslednjih 

vzročnih skupim: nekonkurenčni položaj, proizvodnja in logistika ter finančna funkcija. 
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Slika 2: Praktični vidiki notranjih in zunanjih vzrokov za krizo in njihova prepletenost 

Vir: povzeto po Kassam 2012, 17. 

2.5 Drugi razlogi 

V dozdajšnji razpravi je bila zelo podrobno predstavljena razsežnost vzrokov za podjetniško 

krizo. Kot rečeno, je pomemben delež razlogov in posledično tudi vzrokov za slabo 

upravljanje podjetij in njihov propad v sferi podjetja samega. Torej tako imenovani notranji 

vzroki so prevladujoč dejavnik za slabe rezultate. Je pa to dejstvo dobro, saj pomeni, da gre za 

vzroke, ki jih lahko tudi odpravimo oz. omilimo, saj imamo možnost, da na njih vplivamo. 

Nasprotno, kot smo ugotovili, so zunanji razlogi lahko razlog za propad podjetja, vendar v 

manjši meri, saj na njih lahko vplivamo v manjši meri. 

V tem smislu v Sloveniji poteka zanimiva razprava na različnih strokovnih in občih ravneh, 

kako preprečiti ali zmanjšati število stečajev in ali prisilnih poravnav. Torej, kako preprečiti 

podjetniško krizo. Normativni okvir v smislu zakonodaje (ZFPPIPP) s tega področja lahko 

štejemo kot morebitni zunanji vzrok za krizo. Vendar pa to ni instrument, s katerim bi 

uravnavali in vplivali na poslovanje gospodarskega podjema. Nasprotno lahko zasledimo 

številna mnenja strokovne javnosti in tudi najvišjih državnih uradnikov. Helena Kamnar29 

(Marn 2011, 39) v vlogi ene najvišjih in najpomembnejših funkcij v državi pravi:30 »Novela 

naj bi preprečila marsikateri stečaj in ukinitev delovnih mest, še zlasti pri majhnih podjetjih.« 
                                                 
29 V tem obdobju je zasedala funkcijo generalne sekretarke vlade Republike Slovenije, pred tem je bila 
državna sekretarka na ministrstvu za finance.  
30 Temeljni cilj novele je bila ohranitev čim večjega števila delovnih mest. 
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In nadaljuje: »Temeljni cilj novele je bila ohranitev čim večjega števila delovnih mest.« Glede 

na do zdaj zapisano in še posebej v povezavi z relevantnostjo notranjih vzrokov kot posledica 

finančne funkcije (kapitalska (ne)ustreznost, obratni kapital, pomanjkanje kapitala in finančno 

načrtovanje) je takšno razmišljanje v popolnem nasprotju z identificiranimi vzroki za 

podjetniško krizo. Če je zakon tisti vzrok za neuspešno poslovanje podjetja, potem vanj 

preprosto napišimo, da stečaj ni možen. Temeljni cilj novele bi lahko bil poenostavitev 

insolventnih postopkov za hitro in učinkovito reševanje podjetja v krizi.  

Insolventni postopki so rezultat krize, ki se lahko, kot je bilo opisano,31 manifestira v različnih 

pojavnih oblikah in je lahko posledica različnih ravni objektivne ali subjektivne odgovornosti. 

Ker brez krize insolventni postopki ne bi obstajali, je prav, da kot uvod v širšo razpravo in 

raziskavo s tega področja v magistrski nalogi obravnavam tudi krizo in razloge za 

insolventnost. Pomemben vidik te razprave je tudi analiziranje razlogov oz. krivcev za 

povzročitev krize v podjetju. Kot posledica razumevanja vzrokov in odgovornosti za krizo 

lahko v večji meri v teoretičnem delu naloge analiziram zapleten ter po naravi nasprotujoči si 

odnos med managementom in upniki. Odgovornost managementa za krizo, kot lahko 

razberemo iz raziskav, ki so navedene v tem poglavju, je nesporna. Jasno je, da je 

odgovornost managementa ključna tudi za razvoj dogodkov znotraj insolventnega postopka. 

Vprašanje v tej povezavi pa je, kakšni sta v teh postopkih vloga in odgovornost upnikov. Kot 

odgovor oz. povezava s to temo je v nadaljevanju predstavljena kvalitativna in kvantitativna 

obravnava delovanja upnikov v upniških odborih. 

                                                 
31 Glej točko od 2.2 do 2.5. 
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3 INTERESI UDELEŽENCEV V ORGANIZACIJI 

V multilateralnem sistemu posameznikov in skupin z množico interesov, zahtev in 

pričakovanj, mora management s svojimi orodji uravnotežiti odnose. V normalnih razmerah 

obvladujemo odnose s konceptom managementa udeležencev,32 ki pa je v razmerah 

spremenjenega vedenja udeležencev v krizi otežen. Zato je takrat pravočasno, ustrezno in 

hitro ravnanje kriznega managementa še toliko bolj pomembno. 

3.1 Uravnoteženi odnosi v normalno delujočem podjetju 

V vsakem delujočem podjemu imamo številne notranje in zunanje deležnike ali udeležence. 

Med prve sodijo na primer zaposleni, sindikati in management. Med slednje pa lahko štejemo 

dobavitelje, konkurente, upnike, državo itn. Odnosi vseh teh udeležencev so v normalno 

delujočem podjetju definirani in uravnoteženi, zato podjetje po vnaprej določenih pravilih 

zasleduje interese vsakega posameznega deležnika. Nasprotno pa, kot bomo videli v sistemu 

porušenega ravnotežja, podjetje ne zasleduje več interesa posameznega deležnika (npr. v 

stečaju management izgubi pooblastila za zastopanje), temveč so tendence za zaščito lastnih 

parcialnih interesov prevladujoče oz. v vzponu. 

Iz Kodeksa poslovno-finančnih načel lahko tako razberemo, da podjetje povezuje interese več 

družbenih skupin, in sicer kot navaja Kodeks (Slovenski inštitut za revizijo 1998, 6–7): 

− Lastniki želijo predvsem kar največje povečanje (maksimiranje) vrednosti svojega 

premoženja, investiranega v podjetje. 

− Vodstvo želi kar najbolj povečati (maksimirati) materialne koristi in ugled podjetja ob 

njegovi uspešni dolgoročni rasti. 

− Zaposleni želijo kar najbolj povečati (maksimirati) materialnih koristi ob dobrih delovnih 

razmerah in stalnost zaposlitve. 

− Tržni udeleženci želijo kot odjemalci ali dobavitelji podjetja njegov dolgoročni obstoj in 

razvoj zaradi pokrivanja tržnih potreb. 

− Finančni udeleženci želijo zadostno plačilno sposobnost in finančno moč podjetja tako 

zaradi aktivnega kot tudi zaradi pasivnega financiranja. 

− Država, družba in javnost želijo kakovostno zadovoljevanje potreb udeležencev in 

usklajenost s strukturami v družbi, čim večji prispevek podjetja k financiranju državnih in 

družbenih institucij ter zaposlenosti v državi ob čim manjši obremenitvi okolja. 

Slika 3 prikazuje uravnotežene odnose udeležencev, pri katerih vsak igra svojo vlogo, med 

udeleženci pa ne prihaja do križanja interesov zaradi zaščite lastnih interesov. Vidimo, da si 

že v sistemu uravnoteženih odnosov med udeleženci želje in cilji posamezne skupine 

deležnikov lahko nasprotujejo v večji ali manjši meri oz. so si nasprotujoče. 

                                                 
32 Angl. stakeholder management 
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Slika 3: Porušitev ravnovesja med udeleženci podjetja v krizi (temna pika označuje 
položaj kriznega managerja) 

Vir: Dubrovski 2011, 97. 

Težnja lastnikov po povečanju vrednosti premoženja je v neposrednem nasprotju s 

pričakovanji zaposlenih, ki želijo povečati svoje materialne koristi. »Že v normalno 

delujočem podjetju obstajajo naravna protislovja v izraženih interesih (npr. delojemalci in 

lastniki, hipotekarni in običajni upniki), ki so v normalnih razmerah uravnotežena 

(uravnovešena), zato podjetje uresničuje interese vseh udeležencev.« (Dubrovski 2011, 96) 

Kljub naravnim protislovjem so odnosi med udeleženci v normalnem poslovanju skladni, to 

pa še ne pomeni, da so enotni.  

3.2 Porušeno ravnotežje interesov v insolventnem postopku dolžnika 

Kot rečeno, se v času krize ravnovesje interesov in odnosov dokončno poruši. Posamezni 

parcialni interesi posameznih udeležencev postanejo prevladujoči. Kot je razvidno iz slike 3, 

silnice, ki prikazujejo obnašanje posameznega udeleženca, postanejo tako močne, da lahko 

pride do križanja interesov. »V akutni krizi pa se ravnovesja podrejo, saj poskuša vsak 

udeleženec na vsak način zavarovati lastne interese, kar pa lahko stori le tako, da vstopi na 

interesno območje drugega udeleženca.« (Dubrovski 2011, 96–97) 

Z vidika poslovanja podjetja v normalnem okolju je takšno porušeno ravnotežje interesov 

seveda zelo slabo in pomeni stresno situacijo za vse udeležence. To pomeni, da ne more 

opravljati svojega poslanstva v prihodnost usmerjenega delovanja za zagotavljanje 

dolgoročnega poslovanja in povečanja materialne koristi.  

Z insolventnega vidika pa je tovrstno porušeno ravnotežje dobro in v določenih procesih 

nujno potrebno za reševanje podjetij v krizi. Ne glede na dejstvo, da je v trenutnem sistemu 

lastnina ustavna kategorija in temeljna človekova pravica, se prevladujoči interesi določene 

skupine udeležencev v insolventnih postopkih omejijo. V podjetju je torej lastniški interes 
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prevladujoč, vendar interes ni dokončen in brezpogojen. V stečaju nastanejo z oklicem o 

začetku postopka določene pravne posledice; med drugim takoj prenehajo pooblastila 

zastopnikov in preidejo na upravitelja v insolventnih postopkih. S tem lastniki izgubijo 

instrument za upravljanje z lastnim premoženjem. Delničarje in lastnike poslovnih deležev pa 

poplačajo šele v primeru predhodnega popolnega poplačila upnikov, kar pa je v postopkih 

insolventnosti zelo malo verjetno. Ker v insolventnih primerih lastniki kapitala povzročajo 

škodo drugim subjektom na trgu, se v tovrstnih primerih njihov prevladujoči interes omeji oz. 

onemogoči, v ospredje pa stopijo interesi drugih deležnikov. »Protislovja se tako v akutni 

krizi izredno zaostrijo, raznosmernosti interesov se veliko polj potencirajo.« (Dubrovski 2011, 

97) Ugotovimo lahko, da so v insolventnih primerih protislovja tako velika, da v nasprotju z 

lastnino kot ustavno kategorijo v interese udeležencev poseže država, s tem ko za zakonitega 

zastopnika imenuje upravitelja. V ospredje stopijo interesi prizadetih skupin udeležencev s 

tem pa pridejo v navzkrižje z drugimi deležniki, s čimer pride do dokončnega porušenja 

interesov.  

To kratko poglavje je nadaljevanje in hkrati logična posledica prejšnjega poglavja. Z vidika te 

naloge in raziskave je nujen, saj razbija mit, da je insolventne postopke mogoče normativno 

urediti tako, da si odnosi udeležencev ne bodo nasprotujoči. Glede na naravo in poslanstvo 

posameznih udeležencev v insolventnih postopkih pa je jasno, da je konflikt neizbežen. 

Vprašanje, ki se zastavlja pa je, ali konflikt prispeva k hitrejšemu in učinkovitejšemu 

reševanju insolventnih postopkov ali jih zavira. Prvotno se vsebina magistrske naloge ne 

usmerja k proučevanju tega vprašanja, vendar zaradi prepletenosti odnosa med upniki in 

managementom naloga v nadaljevanju podaja parcialne odgovore tudi na to vprašanje.  
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4 UPNIŠKI ODBOR V POSTOPKU PRISILNE PORAVNAVE 

V postopkih zaradi insolventnosti je organ upnikov upniški odbor, ki za račun vseh upnikov 

opravlja procesna dejanja. Ker v postopku prisilne poravnave predvidevajo, da bo podjetje s 

finančno reorganizacijo rešilo težave in bo lahko nadaljevalo poslovanje v prihodnje, se mora 

upniški odbor v tem postopku oblikovati. Nasprotno velja pri stečaju, kjer se upniški odbor 

oblikuje samo na zahtevo upnikov.  

4.1 Kratka predstavitev insolventnih postopkov 

Kot je bilo pojasnjeno v uvodu, so insolventni postopki v Sloveniji celovito urejeni z uvedbo 

zakona (ZFPPIPP), ki je nasledil star, vsebinsko precej bolj okrnjeni zakon (ZFPPod). Na 

načelni ravni zakonodaja insolventne postopke torej deli v dve glavni skupini. Na tiste, katerih 

temeljni namen je končati poslovanje gospodarskega podjema, odprodati njegovo premoženje 

in poplačati upnike, ter tiste, kjer bi lahko bil skozi finančno reorganizacijo pod nadzorom 

sodišča gospodarski podjem znova kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben. Natančna 

členitev insolventnih postopkov, kot jih določa zakon (ZFPPIPP), so: 

− stečajni postopki: 

− nad pravno osebo, 

− osebni stečaj in  

− stečaj zapuščine; 

− postopek prisilne poravnave; 

− postopek poenostavljene prisilne poravnave.33 

Razumevanje postulatov in razlikovanja temeljnih insolventnih postopkov za razumevanje te 

magistrske naloge je pomembno. Ne glede na to, da preostali postopki, ki jih zakon 

(ZFPPIPP) opredeljuje, niso predmet te naloge, pa zaradi širšega razumevanja zakona kot 

celote navajam še členitev postopkov prisilnega prenehanja: 

− izbris iz sodnega registra brez likvidacije in  

− prisilna likvidacija. 

4.2 Kratka predstavitev postopka prisilne poravnave 

Z vidika te magistrske naloge in raziskave je torej najpomembnejše razumevanje postopka 

prisilne poravnave. Namen tega postopka je dvojen. Bistvo je insolventnemu dolžniku skozi 

finančno reorganizacijo omogočiti kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost. Po drugi 

                                                 
33 Gre za nov inštitut, vpeljan z novelo zakona ZFPPIPP-E. V nalogi ni podrobneje predstavljen, ker 
vsebinsko ne ustreza bistvu raziskave in vsebini naloge. Med drugim se za poenostavljeno prisilno 
poravnavo ne uporabljajo določila o oblikovanju upniškega odbora. Bistvo te raziskave pa je prav 
delovanje upniških odborov. 
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strani pa je namen postopka zagotoviti upnikom ugodnejše poplačilo njihove terjatve kot v 

stečaju. To je tudi pogoj, da se prisilna poravnava sploh lahko začne. Aktivno procesno 

legitimacijo, ki pomeni upravičenje, da je oseba upravičena vložiti predlog za začetek prisilne 

poravnave, imata ob predpostavki insolventnosti samo dolžnik ali osebno odgovorni 

družbenik dolžnika. Predlogom za začetek prisilne poravnave pa je treba predložiti: 

− poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, 

− revizorjevo poročilo, 

− načrt finančnega prestrukturiranja (sestavni del je tudi predlog prisilne poravnave), 

− poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja in 

− dokaz o plačilu takse. 

Uvedba postopka prisilne poravnave pa pomeni tudi več materialnopravnih in procesnih 

posledic ter omejitev za poslovanje dolžnika, ki jih lahko strnemo v naslednje skupine, kot jih 

navaja Plavšak (2011, 54): 

− omejijo se posli, ki jih sme dolžnik opravljati; 

− začetek postopka je relativna procesna ovira za odločanje o stečajnem postopku; 

− prepoved izvrševanja plačil v breme dolžnikovega računa brez soglasja upravitelja; 

− prepoved izvrševanja plačil na podlagi sklepa o sodni ali upravni izvršbi;  

− pravne posledice za terjatve upnikov, njihova pretvorba in pobot ter 

− posebna pravila za vzajemno izpolnjene dvostranske pogodbe. 

Na podlagi prijav terjatev upnikov in njihovega preizkusa s strani upravitelja v postopku 

prisilne poravnave sledi glavno procesno dejanje v postopku, ki se manifestira kot glasovanje 

upnikov o predlogu prisilne poravnave. Aktivno procesno legitimacijo za glasovanje v 

postopku pa imajo tisti upniki, katerih terjatve so bile pravočasno prijavljene in priznane ali 

verjetno izkazane s strani upravitelja. Da bi bil predlog prisilne poravnave,34 ki jo predlaga 

dolžnik potrjen in bi bil oproščen plačila dela terjatve, morajo upniki prisilno poravnavo 

izglasovati. Za potrditev se šteje, če skupni ponderirani zneski terjatev upnikov prestavljajo 

najmanj šest desetin vseh priznanih ali verjetno izkazanih terjatev.35  

4.2.1 Oblikovanje in člani 

V nadaljevanju so predstavljeni zakonski viri, ki so trenutno veljavni in se nanašajo na 

delovanje upniških odborov. Predstavljena so zadnja, trenutno veljavna določila zakona 

(ZFPPIPP-F), vendar na koncu vsakega poglavja sledi tudi primerjalna analiza sprememb 

določil zakona (novel), ki se nanaša na obravnavano vprašanje. Razlog za to je predvsem v 

poznejši lažji interpretaciji rezultatov empiričnega dela raziskave, saj so se določeni inštituti, 

                                                 
34 Po navadi odlog plačila in zmanjšanje plačila terjatve v več obrokih. 
35 Podrobneje in obširneje o prisilnih poravnavah ZFPPIP in Plavšak (2011). 



 

28 

ki jih imajo na voljo upniki, vpeljali pozneje in se kot takšni ne nanašajo na celotno 

obravnavano obdobje. 

V upniški odbor je lahko izvoljen vsak upnik, ki je upravičen opravljati procesna dejanja, to 

pa pomeni, da mora v postopku prisilne poravnave svojo terjatev do dolžnika prijaviti v enem 

mesecu po objavi oklica o začetku postopka. Negativne predpostavke, zaradi česar posamezni 

upnik ne more biti imenovan v upniški odbor v postopku prisilne poravnave, pa so: 

− upnik, ki je hkrati dolžnik insolventnega dolžnika, njegova obveznost pa presega 1 % 

vrednosti premoženja dolžnika, prav tako pa ta oseba ne sme imeti položaj povezane 

družbe po 527. členu ZGD-1 kot tudi ne oseba, ki opravlja funkcijo člana poslovodstva, 

nadzora ali prokurista ali je družbenik z najmanj 0,5-odstotnim kapitalskim deležem. 

Druga oseba, ki ima do te osebe položaj ožje povezane osebe; 

− upnik, ki je zadnji dve leti pred postopkom opravljal funkcijo člana poslovodstva, nadzora 

ali prokurista insolventnega dolžnika ali je bil družbenik z najmanj 0,5-odstotnim 

kapitalskim deležem. Druga oseba, ki ima do te osebe položaj ožje povezane osebe; 

− družba, ki ima v razmerju do insolventnega dolžnika položaj povezane družbe po 527. 

členu ZGD-1, kot tudi ne oseba, ki opravlja funkcijo člana poslovodstva, nadzora ali je 

družbenik z najmanj 0,5-odstotnim kapitalskim deležem v tej družbi. Druga oseba, ki ima 

do te osebe položaj ožje povezane osebe; 

− ločitveni upnik, razen če dokaže, da premoženje s tega naslova ne zadošča za poplačilo 

celotne terjatve; 

− izločitveni upnik. 

4.2.2 Imenovanje in razrešitve članov 

V postopku prisilne poravnave mora biti število članov upniškega odbora liho in ne manjše 

kot tri, vendar ne večje kot enajst, o čemer določi sodišče. Pri tem tudi upošteva skupno 

število upnikov, med imetniki navadnih terjatev pa izbere iste, ki imajo do dolžnika terjatve v 

najvišjem znesku. 

Ne glede na to, da sodišče imenuje prvi upniški odbor v postopku prisilne poravnave glede na 

opisane kriterije, pa lahko upniki zahtevajo razrešitev in imenovanje novega člana. Na podlagi 

zahteve upnikov, ki imajo po objavi sklepa o preizkusu terjatev skupaj eno desetino 

glasovalnih pravic, sodišče objavi poziv preostalim upnikom, da z večino oddanih glasov 

glasujejo o razrešitvi in izvolitvi novega člana. 

Upniku preneha položaj člana upniškega odbora, če izgubi procesno legitimacijo za 

opravljanje procesnih dejanj v postopku prisilne poravnave, in sicer: 

− upnik pravočasno prijavljeno terjatev prenese na novega upnika, 

− če je bila upnikova prijava zavržena kot nepopolna glede vseh terjatev, 

− če odstopi, 
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− če je sklep o izvolitvi razveljavljen ali spremenjen, 

− če je razrešen, ker to zahtevajo upniki, ki imajo eno desetino glasovalnih pravic. 

4.3 Orodja upniškega odbora v postopku prisilne poravnave 

Upniški odbor v postopku prisilne poravnave deluje v okviru svojih pristojnosti na sejah, kjer 

ima vsak član odbora en glas. Odločitve na sejah sprejemajo z večino glasov članov 

upniškega odbora, ki so se udeležili zasedanja, pri čemer se mora glasovanja udeležiti večina 

članov. 

Zakon (ZFPPIPP) v 87. členu poda splošen opis pristojnosti upniškega odbora, ki upniškemu 

odboru nalaga naslednje pravice in obveznosti: 

»1. odloča o mnenju ali soglasju o zadevah, določenih z zakonom;  

2. obravnava poročila, ki jih mora v skladu z zakonom predložiti upravitelj, in  

3. izvaja druge pristojnosti, določene z zakonom.  

Upniški odbor ima zaradi uresničevanja svojih pravic in izvajanja svojih pristojnosti 
pravico pregledati poslovne knjige in celotno dokumentacijo, ki jo je prevzel upravitelj v 
stečajnem postopku ter pregledati dokumentacijo, ki jo mora upravitelj voditi v zvezi s 
tem postopkom.  

Upniški odbor upnike na njihovo zahtevo obvešča o stanju stečajne mase.« 

V nadaljevanju sledita podrobnejši pregled in opis orodij, ki jih imajo upniki na voljo za 

soodločanje v postopku prisilne poravnave in nadzor ter usmerjanje postopka. Hkrati bodo 

predstavljeni tudi kvantitativni podatki razširjenosti uporabe posameznega opisanega 

instrumenta s strani upnikov oz. upniških odborov v prisilni poravnavi. 

4.3.1 Redno poročilo upravitelja 

Upravitelj v insolventnem postopku je zaradi narave svojega dela podvržen temeljnemu 

nezaupanju, ki nastane kot posledica kriznega stanja, v katerem se je podjetje znašlo. 

Razumljivo je, da med deležniki zaradi tega obstaja nezaupanje, delo upravitelja v 

insolventnem postopku kot posrednika med udeleženci pa je zato podvrženo še bolj kritični 

presoji, kot bi sicer bilo. Upravitelj ima torej, kot je razvidno iz zakona (ZFPPIPP), položaj 

profesionalne osebe, saj se za njegovo delo zahtevajo posebna strokovna znanja, zaradi česar 

je njegovo delo podvrženo strožjim standardom profesionalne skrbnosti.  

Zaradi zagotavljanja javnosti postopka in obveščanja deležnikov postopka sodi med splošne 

obveznosti upravitelja obveznost poročanja. Upravitelj mora za vsako koledarsko trimesečje 

pripraviti redno poročilo o poteku prisilne poravnave, ki ga mora v osmih dneh po poteku tega 

obdobja predložiti sodišču. Redno poročilo vsebuje procesna in druga dejanja, ki jih je 

upravitelj izvedel v postopku, vendar natančne opredelitve v zakonu (ZFPPIPP), kaj natančno 
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naj bi bilo zapisano v poročilu, ali kaj je njegov namen, ni. Nasprotno je za redno poročilo v 

stečajnem postopku natančno določena vsebina. Zaradi tega si tudi upravitelji zelo različno 

razlagajo, kaj naj bi bila vsebina njihovega poročila, že bežen pregled na zadnje objavljena 

poročila36 pa nakazuje na resen razmislek o ureditvi tega vprašanja. V nadaljevanju navajam 

samo nekaj konkretnih primerov kot ilustracijo, da ni poenotenega poročanja: 

− Upravitelji se sklicujejo na različna določila zakona (ZFPPIPP). Večina se sklicuje na 99. 

člen zakona, ki govori o rednih poročilih upravitelja, vendar konkretno ta člen ne navaja 

vsebine. Drugi se konkretno sklicujejo na 295. člen, ki vsebinsko navaja, kaj mora 

upravitelj poročati v rednem poročilu v postopku stečaja. Sklicujejo se tudi na 170. člen, 

pri čemer gre za mnenje o rednem poročilu insolventnega dolžnika in ne rednem poročilu 

upravitelja. Obstaja tudi primer, ko je redno poročilo upravitelja zapisnik prvega 

upniškega odbora. 

− Upravitelji podajajo zelo različna poročila po obsegu in vsebini. Zasledimo lahko 

poročilo, ki je vsebinsko krajše od ene strani ali bolj podrobno na več straneh. Nekateri v 

poročilo vključijo celoten izkaz poslovnega izida za obravnavano obdobje, drugi pa samo 

povzetek poslovnega izida. Na splošno lahko opazimo, da so poročila nedoločna, 

vsebinsko pa veliko ne povedo o poteku postopka. 

Kot rečeno, v večini primerov ne gre za nizko stopnjo strokovnosti in ni podan dvom v 

neprofesionalno opravljeno delo, temveč gre za problem odsotnosti natančnejših navodil. Vse 

to kaže, da je potrebna sprememba zakonodaje, ki bo bolj natančno definirala vsebino rednega 

poročila. Vprašati se je treba tudi, kaj je namen takšnega poročila in kdo naj ga presoja. 

Trenutno je to vprašanje urejeno tako, da je smisel tega poročila zadostiti sodišču oz. sodniku, 

ki vodi postopek v smislu obveščanja o poteku postopka. Vprašanje pa je, ali lahko sodnik 

učinkovito ukrepa na podlagi teh parcialnih poročil, še posebej o relevantnih poslovno 

finančnih vprašanjih. Ne glede na zapisano pa je jasno, da redno poročilo upravitelja v 

postopku prisilne poravnave ni instrument upnikov, ki bi jim zagotavljal prevladujoč vpliv v 

postopku. 

Mnenje upravitelja o poročilih insolventnega dolžnika je še ena od oblik redne oblike 

poročanja upravitelja, saj mora dolžnik v prisilni poravnavi pripraviti poročilo za vsak 

koledarski mesec. Torej bi bilo povzetek tega poročila smotrno zapisati tudi v trimesečno 

redno poročilo upravitelja o svojem delu. To bi tudi omogočalo lažji kronološki pregled 

dogajanja z insolventnim dolžnikom.  

4.3.2 Izredno poročilo upravitelja 

Izredna poročila upravitelja so po svoji vsebini ožje usmerjena in vsebinsko bolj natančna, saj 

se nanašajo na specifična vprašanja in ne na splošen potek postopka oz. procesa. Kot je 

                                                 
36 Podrobna analiza tega vprašanja ni predmet naloge, zato ni natančneje raziskan.  
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razvidno iz zakona (ZFPPIPP), mora upravitelj izredna poročila predložiti na zahtevo sodišča 

ali upniškega odbora v osmih dneh po prejemu zahteve, razen če je določeno kako drugače. S 

tem je podan normativni okvir, da upniki na formalen pisni način dobijo poročilo o posamezni 

zadevi, ki je lahko pomembna za potek postopka ali zaščito interesov upnikov. 

Zakon pa določa, da lahko upravitelj proti zahtevi upniškega odbora zaradi irelevantnosti 

zadeve za postopek ali prekratkega roka ugovarja. Vsebina tega sicer ni nujno sporna, vendar 

se postavlja vprašanje, zakaj upravitelj lahko ugovarja zoper domnevno irelevantnost zahteve 

upniškega odbora, ne more pa ugovarjati zoper sodišče. Kdo bi bil lahko bolj pristojen, da 

zahteva poročilo o posamezni zahtevi kot upniki in zakaj je lahko zahteva upnikov 

irelevantna, sodišča pa ne. V tem smislu ta določba ni razumljiva in upravičeno poraja dvom v 

iskrenost zakonodajalca, da upnikom omogoči pomemben vpliv na postopek. Postopek v tem 

zvezi je v končni fazi še večstopenjski, saj imata na odločitev sodišča pravico ugovora tako 

upniški odbor kot upravitelj. Skratka postopkovno nepotreben zaplet, ki v osnovi pomeni 

dober instrument za delovanje upniškega odbora. 

V nadaljevanju je v preglednici 6 prikazana primerjava med številom izrednih poročil, ki so 

jih pripravili upravitelji v postopkih prisilne poravnave, in številom delujočih upniških 

odborov v obravnavanem obdobju. Nasprotno od pričakovanj, da gre za razširjen instrument 

upnikov, ki ga s koristjo uporabljajo, lahko na podlagi primerjave podatkov sklepamo vsaj na 

to, da instrument ni pogosto uporabljen.  

Preglednica 6: Število izrednih poročil upravitelja in število delujočih upniških 
odborov (UO) v prisilni poravnavi pravnih oseb 

Leto Izredna poročila Delujoči UO v % 

2008 2 n. p. – 

2009 2 18 11 

2010 9 36 25 

2011 12 50 24 

2012 9 45 20 

2013 50 47 106 

Skupaj (9–13) 55 196 28 

Vir: AJPES 2014. 

Kot vidimo, število izrednih poročil v nobenem od obravnavanih obdobij ni pogosto 

uporabljeno. V letu 2009 sta bili podani samo dve izredni poročili, v tem obdobju pa je 

delovalo 18 upniških odborov. Če zaradi pomanjkanja podatkov poenostavimo in 

predvidevamo, da dve poročili nista predmet istega upniškega odbora ali sodišča, lahko 

ugotovimo, da je ta inštitut v letu 2009 uporabilo samo 11 % upniških odborov. Če isti 

upniški odbor ali sodišče zahteva izredno poročilo, pa bi bili rezultati še slabši. Omenjeni 

rezultat lahko ob upoštevanju predpostavke interpretiram tudi tako, da je v letu 2009 v 

povprečju vsak upniški odbor zahteval 0,11 izrednega poročila. Rezultat se čez leta ni 
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bistveno spreminjal, razen v letu 2013, ko je bil delež najvišji, lahko ugotovimo, da je 

teoretično vsak upniški odbor končno zahteval vsaj eno izredno poročilo s strani upravitelja 

ob prej omenjeni predpostavki. Podanih je bilo 50 zahtev za izredno poročilo, v tem obdobju 

pa je delovalo 47 upniških odborov.  

Na podlagi zapisanega lahko ugotovimo, da obravnavanega inštituta tako zelo ne uporabljajo, 

saj v povprečju ne dosega niti enega izrednega poročila na upniški odbor. Da v tako 

zapletenem procesu upniki nimajo niti ene izredne poizvedbe, je nerazumljivo. Čeprav ni 

natančnih podatkov, ali so bile zahteve za izredno poročilo izdane s strani upniških odborov 

ali sodišča, lahko kljub vsemu zaradi tako malega števila zaključimo, da instrument ne dosega 

svojega namena. Pojasniti zadeve na podlagi analiziranega obsega podatkov pa ni mogoče. 

Predvidevamo pa lahko, da se del razlogov skriva v že opisanem postopku, ki omogoča 

pritožbe v več stopnjah. Prav tako pa tovrstna neuporaba tega instrumenta zagotovo postavlja 

dvom v izraženo zahtevo upnikov, ki želijo večji in neposrednejši vpliv v postopku. 

4.3.3 Pregled poslovnih knjig in dokumentacije 

Pristojnosti upniškega odbora v insolventnih postopkih so se prvič razširile šele leta 2011 s 

četrto novelo zakona (ZFPPIPP-D) v 87. členu. S to novelo se je vpeljala možnost, da ima 

upniški odbor pravico pregledati poslovne knjige in dokumentacijo, ki jo je upravitelj prevzel 

v stečajnem postopku. Pozneje, leta 2013, že s peto novelo zakona (ZFPPIPP-E) pa je ta točka 

člena dobila še lepotni popravek, ki bolj na široko opiše, zaradi kakšnega razloga – torej 

uresničevanja svojih pravic – lahko upniški odbor zahteva v pregled celotno dokumentacijo 

upravitelja.  

Samo ta popravek v ničemer ne izboljšuje možnosti za delovanje in nadzor upniškega odbora 

v postopku prisilne poravnave. Nasprotno in nerazumljivo delo upniškega odbora celo ovira 

in onemogoča, saj jasno piše, da upniški odbor lahko zahteva samo dokumentacijo v zvezi s 

stečajnim postopkom. Takšna formulacija zakona je nerazumljiva z več vidikov. Prvič se 

postavlja vprašanje, zakaj takšna distinkcija med insolventnimi postopki ter zakaj prevzem in 

pregled dokumentacije v postopku prisilne poravnave niso potrebni. Drugič pa je takšna 

določba zakona v popolnem nasprotju s trenutno urejenostjo inštituta upniških odborov. Kot 

že rečeno, ti večinoma delujejo v postopkih prisilne poravnave, saj je njihova ustanovitev 

obvezna, hkrati pa imajo upniki upanje, da je možen obstoj podjetja na daljši rok še verjeten. 

Nasprotno v stečajnih postopkih ni interesa za delo v upniških odborih, saj je jasno, da ni 

možnosti za dolgoročni obstoj podjetja, zato so tudi pričakovanja upnikov do poplačila 

zanemarljiva, zaradi česar upniški odbor v stečajnem postopku ni obvezen. Glede na zapisano 

gre v konkretnem primeru verjetno za nedoslednost zakonodajalca ali napako, ki pa lahko pri 

dobesednem tolmačenju zakona onemogoči delo upnikov v segmentu pregledovanja 

dokumentacije postopka, ki jo vodi in hrani upravitelj v insolventnem postopku. K tem 

spremembam pa je tudi strokovna javnost podala protiargumente in pomisleke. Plavšak 
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(2013a, V), ki med drugim izpostavi vprašanje, na kakšen način naj bi upniki uresničevali 

pravico pregledovanja dokumentacije, in ugotavlja, da ima ta položaj isto značilnost, kot če bi 

upniški odbor od upravitelja zahteval izredno poročilo. 

4.3.4 Razrešitev upravitelja na predlog upnika ali upniškega odbora 

Imenovanje in razrešitev upravitelja ima v matičnem zakonu (ZFPPIPP) svoj pododdelek, ki 

razmeroma na kratko povzema razloge in načine za razrešitev upravitelja. Zakonodaja se je 

tudi v tem segmentu nadgrajevala skozi številne novele, spremembe so razvidne v preglednici 

9, podrobnejše obravnave pa v nadaljevanju.  

Razlogi za razrešitev upravitelja so se prvič dopolnili šele s peto novelo zakona (ZFPPIPP-E), 

pri čemer so osnovni postulati ostali enaki in se niso spreminjali. Kot vidimo, je bila dodatna 

peta točka, ki se nanaša na nov 119. a člen matičnega zakona, ki upnikom daje možnost 

razrešitve obstoječega in imenovanje novega upravitelja. Zakon (ZFPPIPP – UPB8) definira 

naslednje razloge za razrešitev: 

- »če krši obveznosti upravitelja v postopku, v katerem je bil imenovan;  

- če mu je odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja;  

- če mu je dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja prenehalo veljati po petem 

odstavku 109. člena tega zakona;  

- če zaradi bolezni, delovne nezmožnosti ali smrti ne more več opravljati funkcije 

upravitelja; 

- če v skladu s 119. a členom tega zakona tako odloči večina upnikov.« (šele od 31. maja 

2013, novela ZFPPIPP-E) 

Ne glede na zapisano pa omenjena novost ne pomeni, da upravitelja pred to spremembo ni 

bilo mogoče razrešiti. Nasprotno velja, da ga je bilo mogoče razrešiti tudi na podlagi 

upniškega odbora ali celo posameznega upnika. Drži pa, da o tem po uradni dolžnosti odloča 

sodišče (točka 1–4), ter da obstaja izdelan sistem ugovorov in pritožb, ki postopek 

legitimirajo, a zaradi tega tudi podaljšajo. Iz slike 4 lahko razberemo dvojnost postopka 

razrešitve upravitelja ter nevarnosti za legitimnost in legalnost postopka. 

Nov sistem (119. a člen – glej preglednico 9) pa vpeljuje vzporeden in od sodišča neodvisen 

inštitut, ki omogoča upnikom, da na podlagi večine glasov upniškega odbora zahtevajo 

glasovanje vseh upnikov o razrešiti upravitelja. Hkrati pa mora upniški odbor podati tudi 

predlog novega upravitelja, o katerem bo potekalo glasovanje. Na tem mestu je treba 

opozoriti, da je sistem, ko po novem lahko upniki sami določijo (predlagajo, izglasujejo) 

upravitelja, v nasprotju z obstoječim, ko se upraviteljem dodeljujejo postopki neodvisno po 

vrstnem redu glede na seznam. Takšen način lahko pomeni odmik od temeljnega načela enake 

obravnave upnikov, saj se s tem ne zagotavlja naključne dodelitve upravitelja. Poleg tega se s 

tem odpira možnost, da upnik z večjo močjo (statusom, znanjem itn.) izkoristi svoj položaj in 
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za upravitelja predlaga osebo, ki mu bo v zameno za imenovanje dajala prednost pri poslih, ki 

jih bo opravljal. Sicer obstaja varovalka, da mora biti sklep o preizkusu terjatev objavljen, 

vendar obstajajo še drugi posli, kjer lahko pride do neenakopravne obravnave upnikov. Sicer 

so tovrstna dejanja in povezave prepovedane, vendar takšen način omogoča tovrstno 

izigravanje, saj je takšne povezave zelo težko dokazati.  

 

Slika 4: Razrešitev upravitelja v postopku insolventnosti 

Opozoriti je treba tudi na pomisleke stroke v zvezi z obravnavano spremembo oz. razširitvijo 

pristojnosti upniškega odbora. Plavšak (2013a, VII) tako med drugim navaja, da je insolventni 

postopek postopek sodišča in da ima upravitelj zato v postopku položaj sodišča, zaradi česar 

je to edino, ki ga lahko imenuje in ali razreši. V nadaljevanju pa opozarja, da tako odprta 

razširitev pristojnosti upnikov, kot je zapisana zdaj, pomeni, da lahko ti brez objektivnega 

razloga razrešijo upravitelja.  

V nadaljevanju sledi praktični prikaz obsega uporabe obravnavanega inštituta razrešitve 

upravitelja v obravnavanem obdobju. Že bežen pregled po posameznih letih iz preglednice 7 

nam pove, da je v splošnem to zelo redko uporabljen inštitut. Ugotovimo lahko, da je bilo 

Razrešitev upravitelja 

Na zahtevo 
upravitelja, upnika, UO 

ali sodišča po uradni 
dolžnosti 

1–4. točka 118. člena. 

Sodišče 
Poziv upravitelju, da se izreče 

v treh dneh po prejemu zahteve. 

Upravitelj 
15 dni, da se izreče o zadevi. 

Sodišče 
odloči o zadevi v treh dneh od 

dneva po poteku roka za izjavo. 

Zavrnitev 
predloga 

upnika ali UO 

Sklep sodišča  

Upravitelj se 
razreši. 

Pritožba 
predlagatelj 

Pritožba 
upravitelj 

Pritožba 
Način izračuna večine ali 
upravitelj ne izpolnjuje 
pogojev iz 115. člena. 

 
Vloži jo lahko razrešeni in 
novo imenovani upravitelj. 

Na zahtevo 
upniškega odbora (UO) 

Po preizkusu terjatev, 
kadarkoli, brez obrazložitve z 

večino vseh svojih članov. 

Sodišče 
v treh dneh pozove upnike, da 

glasujejo o sklepu UO. 

Sklep sodišča 
Razrešitev, če glasuje polovica 
prizn. in verj. izkaz. terjatev. 

Upniki 
v 15 dneh od poziva glasujejo.  
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največ sklepov o razrešitvi upravitelja v prisilni poravnavi nad pravno osebo izdanih v letu 

2011, in sicer šest. V preostalih letih pa je to število še manjše. 

Preglednica 7: Sklep o razrešitvi upravitelja v prisilni poravnavi za pravne osebe (u – 
utemeljen in razrešen, n – neutemeljen in zavržen predlog) 

Leto Samoizločitev 
upravitelja 

Postopek 
zaključen 

Zahteval 
UO 

Zahteval 
upnik 

Upravitelj 
kršil 

obveznosti 

Upravitelj 
kazenski 
postopek 

Skupaj 

2009 2 1     3 

2010    2 (n)  2 4 

2011 1   1 (u)   2 

2012 1  1 (n) 2 (n) 1 1 6 

2013 1 1     2 

Skupaj 5 2 1 5 1 3 17 

Vir. AJPES 2014. 

Pri razumevanju tega pojava pa ni najpomembnejše absolutno število tega dogodka, temveč 

poglobljena vsebinska analiza. Iz vsebine lahko ugotovimo, da večina teh sklepov nima 

neposredne povezave z voljo ali zahtevo upnikov, temveč da gre za postopkovne vzroke, ki 

jih izvede sodišče. V obravnavanem obdobju od 2009 do 2013 smo imeli pet primerov, ko je 

upravitelj zaradi navzkrižja interesov sam predlagal svojo izločitev. Imeli smo en primer, ko 

je upravitelj kršil obveznosti in se ni odzval na sklep sodišča o vodenju postopka ter je bil 

posledično razrešen. Zabeležili smo tri primere, da se je upravitelj znašel v kazenskem 

postopku in bil razrešen s položaja. V tem istem obdobju smo imeli pet primerov, ko je 

zahtevo po razrešitvi upravitelja predlagal posamezni upnik, in samo en primer, ko je to 

zahteval upniški odbor. Vse strokovne in obče razprave ter posledično spremembe zakona 

gredo v smer, da se upnikom poveča pristojnosti. V letu 2013 je novela prinesla spremembo 

tudi na tem področju, kot je že bilo opisano, upnikom pa dalo možnost, da sami odločijo o 

razrešitvi upravitelja. Kot je razvidno iz preglednice 7, v tem obdobju niti posamezni upnik 

niti upniški odbor niso vložili ene zahteve za razrešitev upravitelja kljub spremembam 

zakona. 

4.3.5 Prodaja premoženja in vloga upniškega odbora  

Gledano vsebinsko lahko v tej točki pričakujemo bistvene razlike med postopkom stečaja in 

prisilno poravnavo. Namen prisilne poravnave primarno ni prodaja celotnega premoženja in 

poplačilo upnikov, temveč odprodaja zgolj nepotrebnega premoženja za kratkoročno in 

dolgoročno stabilizacijo poslovanja. Prav zaradi tega tudi normativno v oddelku prisilne 

poravnave ta inštitut ni celostno urejen tako kot v postopku stečaja.  

Kljub vsemu lahko 151. člen zakona (ZFPPIPP) razumemo kot osnovo za delovanje 

upniškega odbora v procesu prodaje premoženja v postopku prisilne poravnave. Če 
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povzamemo, se vsebina člena v tej točki nanaša na omejitev, da sme dolžnik opravljati samo 

redne posle in poravnava obveznosti iz teh poslov. Tudi ta člen je skozi številne novele 

doživel več sprememb (preglednica 9), kar pa v vsebinskem smislu ni prineslo bistvenih 

novosti na tem področju. Dolžnik lahko torej, če dobi soglasje sodišča, proda tudi tisto svoje 

premoženje, ki ga za poslovanje ne potrebuje, vendar mora biti prodaja tega predvidena že v 

osnovnem načrtu finančnega prestrukturiranja. Sodišče pa o soglasju odloči na podlagi 

mnenja upravitelja in upniškega odbora. Jasno je torej, da se vloga upniškega odbora s 

tovrstnimi pristojnostmi krepi in da lahko igra pomembno vlogo v postopku prisilne 

poravnave. Inštitut namreč omogoča preventivo, da ne bi prišlo do odprodaje pomembnega 

premoženja pod ceno ali če je to vitalno pomembno za opravljanje dejavnosti dolžnika. Hkrati 

tovrstna pristojnost pomeni pomemben nadzorni mehanizem, ki dolžnika omejuje pri 

odločitvah, ki bi lahko bile škodljive za upnike. Zaradi določila, da sodišče odloči o soglasju k 

prodaji premoženja na podlagi mnenja upniškega odbora in upravitelja, bi lahko sklepali, da 

bo zapleten tripartitni sistem povzročal spore med udeleženci. Hkrati pa sodišče ni vezano na 

mnenje upniškega odbora in upravitelja ter lahko odloča po lastni presoji. 

Preglednica 8: Sklep o soglasju iz tretjega odstavka 151. člena za pravne osebe v 
postopku prisilne poravnave 

Leto Prodaja premoženja Posojilo  Skupaj 

2009 3 0 3 

2010 0 1 1 

2011 1 5 6 

2012 9 4 13 

2013 5 0 5 

Skupaj 18 10 28 

Vir: AJPES 2014. 

Kot je razvidno iz preglednice 8, je tovrstne prodaje premoženja po letih zelo malo, zato ne 

moremo govoriti o vsesplošni razprodaji premoženja in oškodovanju upnikov. Na podlagi 

analize sklepov o soglasju iz tretjega odstavka 151. člena za pravne osebe v postopku prisilne 

poravnave pa lahko ugotovimo, da sodišče načeloma vedno sledi mnenju upniškega odbora in 

upravitelja. V obravnavanem obdobju lahko ugotovimo, da imamo samo en primer, ko je 

sodišče izdalo negativen sklep (ne v celoti) v določeni točki na podlagi negativnega mnenja 

upniškega odbora. Hkrati pa imamo en primer, ko upniški odbor sploh ni podal mnenja k 

predlogu za prodajo premoženja, ker je glede na pomembnost in pomen tega inštituta 

nerazumljivo.  

4.3.6 Razlastitev dozdajšnjih lastnikov in vloga upniških odborov 

Kljub zapisanemu v točki 4.3.5 pa je takšna ureditev povzročala tudi določene pomisleke. 

Postavlja se vprašanje zvezi z obsegom omejitve poslovanja 151. člena in njegovega dometa, 
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in sicer, na katere korporativne organe se pravzaprav nanaša. Kljub jasni formulaciji v zakonu 

so se v praksi pojavljala vprašanja, katera dejanja lahko organ nadzora in skupščina 

sprejemata v času trajanja postopka prisilne poravnave. Prepoved se torej nanaša ne le na 

dolžnika kot pravno osebo, temveč tudi na vse njegove korporativne organe, o čemer govori 

tudi Plavšak (2013b, VI). 

Kot odgovor na to vprašanje, je zakonodajalec z novelo zakona (ZFPPIPP-E) vpeljal nov 

151. a člen, ki zdaj še bolj natančno in izrecno določa pristojnosti skupščine in nadzornega 

organa v obdobju trajanja prisilne poravnave. Ta in še nekatere druge spremembe, opisane v 

naslednjih odstavkih kot posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala, pa bodo lahko 

doživele, poleg kritične presoje strokovne javnosti, tudi morebitno presojo ustavnega sodišča, 

predvsem v 33. člena Ustave, ki varuje lastninsko pravico. Pojavlja se vprašanje, ali je sam 

položaj insolventnosti zadosten pogoj za poseg v pravice delničarjev in kakšno je v teh 

primerih njihovo pravno varstvo. Prav tako je lahko sporno, da samo zaradi insolventnosti 

upniki samodejno pridobijo upravljavske pravice v gospodarskem podjemu. »S tem je novela 

na široko odprla vrata izvedbi prevzema insolventne družbe s strani njenih upnikov in 

posledično tudi posegom v korporacijske pravice delničarjev. Pri tem se postavlja ključno 

vprašanje, ali in koliko lahko interesi upnikov do poplačila terjatev v prisilni poravnavi 

upravičujejo take posege.« (Ilič, Jan in Bratina 2013, II) 

Posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki 

Področje razlastitve dozdajšnjih lastnikov insolventne družbe v krovnem stečajnem zakonu 

(ZFPPIPP) je bilo prvič urejeno leta 2010 z novelo zakona (ZFPPIPP-C) z novim 199. a 

členom (glej preglednico 9). Gre za pomemben mejnik v razumevanju lastninske pravice in 

obstoječe organizacijske strukture organov družbe, ki sledi Zakonu o gospodarskih družbah. 

Upniški odbor ima v skladu s tem členom možnost sprejeti sklep o povečanju osnovnega 

kapitala ne glede na določbi 333. in 372. člena ZGD, ki določata, da je pristojnost povečanja 

ali zmanjšanja osnovnega kapitala v pristojnosti skupščine. V tem smislu gre za pomembno 

prerazporeditev moči od lastnikov k upnikom, ki pa ni brezpogojna, ter zahteva usklajen in 

organiziran pristop upnikov, zbranih v upniškem odboru. V štirih mesecih po začetku prisilne 

poravnave lahko torej sklep o povečanju kapitala z novimi vložki sprejme poslovodstvo (če je 

tako določeno v načrtu finančnega prestrukturiranja) ali upniški odbor. Vendar v primeru, ko 

se podjetje znajde v insolventnem postopku, je vrednost premoženja načeloma manjša od 

dolgov, zato lastniki ne bodo pristali na povečanje osnovnega kapitala. Isti člen zato določa, 

kot pravi Kontarščak (2010, 22), da lahko upniki v primeru, ko nepokrita izguba dosega ali 

presega kapital brez skupščine, sprejmejo sklep o poenostavljenem zmanjšanju kapitala zaradi 

pokrivanje izgube. Hkrati z omenjenim sklepom pa je treba sprejeti tudi sklep o povečanju 

osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki, s čimer družba dobi nov osnovni kapital in 

nove lastnike. Nove delnice je treba do določenega roka vpisati in vplačati na fiduciarni račun 
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upravitelja, pri čemer je treba spoštovati suspenzivni pogoj, da vplačilo novih delnic velja, če 

je prisilna poravnava tudi potrjena. 

V strokovni javnosti v zvezi s to rešitvijo, kljub temu da gre za razmeroma nov instrument, 

poteka poglobljena strokovna razprava. Izdane delnice se z zmanjšanjem osnovnega kapitala 

na nič razveljavijo, dokaza, da je njihova ekonomska vrednost nič, pa ni. Poleg tega lahko na 

podlagi tega člena posamezni upnik v nasprotju z mnenjem večine zlorabi inštitut in 

onemogoči izvedbo prisilne poravnave. Kot navajajo Ilič, Jan in Bratina (2013, III), se to 

zgodi, kadar je skupni znesek vplačanega kapitala nižji od meje, ki jo je kot prag uspešnosti 

postavil upniški odbor, zaradi česar se postopek prisilne poravnave ustavi, preden bi se o njem 

sploh glasovalo in se po uradni dolžnosti začne stečaj. To pa je tudi položaj, ko delničarji 

zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala ostanejo brez določenih pravic, ki bi 

jih v nasprotnem primeru, da ne bi prišlo do razlastitve v stečaju, imeli. Torej gre v tem 

primeru za nepotrebno razlastitev. 

V zvezi s tem členom lahko problematiziramo tudi izključitev možnosti obstoječih delničarjev 

do prednostne pravice pri vpisu delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala. »Ratio te 

ureditve je v tem, da so imeli obstoječi delničarji že pred začetkom postopka prisilne 

poravnave pravno možnost povečati osnovi kapital in pri tem uresničiti pravico do novih 

delnic po prvem odstavku 337. člena ZGD-1, vendar je niso izrabili« (Ilič, Jan in Bratina 

2013, III). Načeloma to drži, vendar pa obstaja možnost, ki izključuje tovrstno ureditev in 

namen, ki izhaja iz opisane ureditve povečanja kapitala po omenjenem 199. a členu. Če je 

skupščina glasovala o povečanju osnovnega kapitala in je večina na skupščini zastopanega 

kapitala bila za povečanje, zgolj manjšina (25 %) pa proti sklepu, to pomeni, da sklep ni bil 

izglasovan. Kljub vsemu pa ne moremo trditi, kot izhaja iz ratia te ureditve, da delničarji v 

tem primeru niso izkoristili možnosti, čeprav do dokapitalizacije ni prišlo. 

Posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki 

Zakon (ZFPPIPP) je na tem področju doživel številne novosti, med drugim tudi leta 2013 z 

novelo zakona (ZFPPIPP-E) in novim 199. b členom (glej preglednico 9), ki predstavlja 

nadaljevanje že opisane razlastitve v točki 4.3.6, vendar s t. i. konverzijo terjatev v lastniške 

deleže. Analogija obravnavanega postopka v tej točki sledi že opisani v točki 4.3.6. Upniški 

odbor lahko tudi v postopku povečanja osnovnega kapitala s konverzijo terjatev hkrati odloči 

o zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja nepokrite izgube. Upniški odbor lahko po 

začetku prisilne poravnave sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, 

ki predstavljajo terjatve upnikov do insolventnega dolžnika, in sicer: 

− v štirih mesecih, če insolventni dolžnik kot kapitalska družba povečanje osnovnega 

kapitala kot posledica prenosa terjatev upnikov ni predlagal že sam, ali 
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− v enem mesecu, če je insolventni dolžnik dal ponudbo iz prve točke, vendar skupščina ne 

sprejme sklepa o spremembi osnovnega kapitala, ali dolžnik po sprejetju sklepa tega ne 

dostavi sodišču, ali 

− če je insolventni dolžnik dal ponudbo iz prve točke in če s sklepom o spremembi 

osnovnega kapitala ni hkrati odločil tudi o poenostavljenem manjšanju osnovnega kapitala 

zaradi pokrivanja izgube. 

Do kakšne skrajnosti je pripeljala nova ureditev, ki temelji na populističnem, za javnost 

všečnem oblikovanju sprememb zakona, pa kaže dvostopenjska zasilna ureditev, če upniški 

odbor »zataji«. Torej, polje zaupanja se ne širi več samo v konfrontaciji na razdalji med 

upniki in dolžniki, temveč tudi med same upnike. Če upniški odbor ne sprejme sklepa o 

povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve upnikov, lahko 

takšen sklep sprejmejo ločitveni upniki kot ena od skupin upnikov. Če upniški odbor ni 

sposoben ali ne želi braniti svojih interesov v okviru zakonodaje, je vprašanje, ki je na mestu, 

kdo jih bo. Z novelo smo to pristojnost dali ločitvenim upnikom. Komu bomo to nalogo 

zaupali z novo novelo, če bo še vedno prevladovalo populistično vzdušje, da imajo upniki 

premalo pristojnosti? 

V tej točki je treba opozoriti na razliko med t. i. alternativnim predlogom prisilne poravnave s 

pretvorbo terjatev deležev insolventnega dolžnika postopkov konverzije terjatev v deleže po 

199. b členu. V alternativnem predlogu so predmet stvarnega vložka navadne nezavarovane 

terjatve (lahko tudi zavarovane). Nasprotno pa je pri predlogu konverzije terjatev v deleže, kot 

pravi Plavšak (2013b, VII), dana tudi možnost, da se kot stvarni vložek vloži zavarovana 

terjatev. Upnik, ki vloži zavarovano terjatev, pa je v tem primeru nagrajen, saj za njegov 

vložek velja menjalno razmerje, ki je za 25 % bolj ugodno od razmerja za preostale terjatve.  

Prenos vodenja poslov insolventnega dolžnika na vplačnika novih delnic 

Tudi v tej točki gre za nov inštitut, ki je po vsebini bolj navodilo oz. tehnično nadaljevanje 

točk 4.3.6 in 4.3.6, ter je bil vpeljan z novelo (ZFPPIPP-E) zakona kot nov 199. c člen. 

Omenjeni člen večinoma ne priznava organizacijske strukture in organov družbe ter povečuje 

vpliv upnikov v insolventnem postopku. Če je poslovodstvo ali upniški odbor sprejel sklep o 

povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki (199. a člen) ali če so upniški odbor ali 

ločitveni upniki sprejeli sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki (199. b 

člen), potem lahko upnik ali druga oseba kot vplačnik od sodišča zahteva, da ga slednje 

pooblasti za vodenje poslov. 

Bistvena razlika od prejšnje ureditve je v tem, da ni negotovosti, ali bo prisilna poravnava 

potrjena, zato jim nova ureditev po tem členu daje pravico, da upniki zahtevajo prenos 

upravljavskih pravic že med postopkom prisilne poravnave. Kot navaja Plavšak (2013b, VIII), 

pravico do vodenja poslov pridobi vsak vplačnik novih delnic, takoj ko izvede vplačilo delnic. 
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O podelitvi upravičenja pa odloča sodišče, ki lahko v primeru več zahtev upnikov podeli 

skupno upravičenje za vodenje poslov, če ti med seboj dosežejo konsenz. V nasprotnem 

primeru pa sodišče upošteva kriterij, ki ga določa zakon oz. obravnavani člen: 

− vplačnik (upnik), ki insolventnemu dolžniku odobri posojilo in se odreče pravici zahtevati 

povračilo v morebitnem stečajnem postopku; 

− vplačnik, ki je vplačal najvišji denarni vložek oz. 

− vplačnik z najvišjim stvarnim vložkom. 

Vplačnik (upnik), ki mu je bilo s sklepom sodišča podeljeno upravičenje za vodenje, lahko 

odpokliče ali razreši zdajšnje člane ter imenuje nove člane poslovodstva in organa nadzora 

insolventnega dolžnika. Ko je prisilna poravnava potrjena, pa se počasi vnovično vzpostavlja 

organizacijska struktura korporativnega upravljanja po ZGD-1. Poslovodstvo in organ 

nadzora morata v tem primeru v 15 dneh objaviti sklic skupščine, ki naj potrdi zdajšnje 

organe vodenja in nadzora ali pa jih odpokliče in imenuje nove. Če skupščina ni sklicana ali 

ni opravljena v mesecu dni od sklica, pa obravnavani zakon daje možnost vsakemu vplačniku 

(upniku) novih delnic, da jo skliče sam. 

4.4 Pregled novosti v ZFPPIPP po novelah, ki se nanašajo na upniški odbor 

Že bežen pogled na obseg preglednice 9 in obravnavano vsebino v četrtem poglavju jasno 

kaže, kako obsežnih sprememb je bila deležna insolventna zakonodaja na področju 

participacije upnikov v postopku prisilne poravnave. Že zaradi same narave postopka, ki ima 

za cilj ohranitev podjetja, je nalog in pristojnosti, ki se nanašajo na delovanje upnikov, precej 

več kot v primeru stečaja. Posledično je tudi interes upnikov večji za sodelovanje v teh 

postopkih, zaradi česar si tudi skozi spremembe stečajne zakonodaje prizadevajo za čim večji 

vpliv. Presoje, ali so bile vse spremembe dobre ali ne, v tem trenutku še ni mogoče postaviti, 

je pa jasno, da je tovrstna praksa nenehnih sprememb pomembno prispevala k zapletenosti 

stečajne zakonodaje v tem segmentu. 

Preglednica 9: Pregled novosti v ZFPPIPP, ki se nanašajo na upniški odbor v prisilni 
poravnavi (X označuje, katera novela pomeni spremembo; odebeljeno 
besedilo pa predstavlja spremembo) 

ZFPPIPP Novela 
 C D E 

78. člen (člani upniškega odbora)    
… ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti opravljal funkcijo člana 
poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista insolventnega dolžnika ali imel v 
insolventnem dolžniku položaj družbenika z najmanj 0,5-odstotnim kapitalskim deležem … 

  X 

… ki opravlja funkcijo člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista ali ima položaj 
družbenika z najmanj 0,5-odstotnim kapitalskim deležem v: … 

  X 

Se nadaljuje 
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Preglednica 9 – nadaljevanje 

ZFPPIPP Novela 
 C D E 

142. člen (vezano na 80. člen – imenovanje članov upniškega odbora)    
… opis okoliščin za imenovanje za člana upniškega odbora iz 1. do 5. točke drugega odstavka 
78. člena tega zakona, če za upnika taka ovira … 

  X 

87. člen (pristojnosti upniškega odbora)    
… upniški odbor ima pravico pregledati poslovne knjige in dokumentacijo, ki jo je prevzel 
upravitelj v stečajnem postopku …  

 X  

… upniški odbor ima zaradi uresničevanja svojih pravic in izvajanja svojih pristojnosti pravico 
pregledati poslovne knjige in celotno dokumentacijo, ki jo je prevzel upravitelj v stečajnem 
postopku, ter pregledati dokumentacijo, ki jo mora upravitelj voditi v zvezi s tem postopkom.  

  X 

… upniški odbor upnike na njihovo zahtevo obvešča o stanju stečajne mase …   X  
118. člen (razlogi za razrešitev upravitelja)    

Doda se nova točka: 5., če v skladu s 119. a členom tega zakona tako odloči večina upnikov.    X 
119. člen (odločanje o razrešitvi upravitelja)    

V prvem odstavku se doda: iz razlogov po 1. do 4. točki 118. člena tega zakona.    X 

V petem odstavku se doda nov stavek: O pravnomočnosti sklepa, s katerim sodišče razreši 
upravitelja po 1. točki 118. člena tega zakona, sodišče obvesti ministrstvo, pristojno za 
pravosodje.  

  X 

119. a člen (razrešitev imenovanega upravitelja in imenovanje novega upravitelja na 
podlagi odločitve večine upnikov)    

(1) Če upravitelj po presoji upniškega odbora ne uživa več zaupanja upnikov, lahko upniški odbor 
kadarkoli po objavi sklepa o preizkusu terjatev z večino glasov vseh svojih članov brez obrazložitve 
zahteva glasovanje upnikov o razrešitvi imenovanega upravitelja. Upniški odbor mora hkrati z 
zahtevo za glasovanje o razrešitvi imenovanega upravitelja zahtevati glasovanje o imenovanju 
novega upravitelja. V zahtevi za imenovanje novega upravitelja lahko upniški odbor izbere 
katerokoli osebo, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje iz 115. člena tega zakona. (2) Sodišče mora v 
treh delovnih dneh po prejemu zahteve upniškega odbora iz prvega odstavka tega člena objaviti 
poziv upnikom, da v 15 dneh po objavi poziva oddajo glasovnice za glasovanje o zahtevi upniškega 
odbora za razrešitev imenovanega upravitelja in imenovanje novega upravitelja. (3) O razrešitvi 
imenovanega upravitelja in imenovanju novega upravitelja ima pravico glasovati vsak upnik, 
katerega terjatev je v postopku zaradi insolventnosti priznana ali verjetno izkazana. (4) Odločitev o 
razrešitvi imenovanega upravitelja in imenovanju novega upravitelja je sprejeta, če zanjo glasujejo 
upniki, katerih skupni znesek terjatev iz 73. člena tega zakona presega polovico osnove za izračun 
deleža glasovalnih pravic iz 74. člena tega zakona. (5) Sodišče imenovanega upravitelja razreši in 
imenuje novega upravitelja, če je dosežena večina iz četrtega odstavka tega člena. Sklep o razrešitvi 
imenovanega upravitelja in imenovanju novega upravitelja se vroči upraviteljema. (6) S pritožbo 
proti sklepu iz petega odstavka tega člena je dovoljeno izpodbijati samo način  

  X 

izračunavanja večine in da je bila za upravitelja imenovana oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za 
imenovanje iz 115. člena tega zakona. Pritožbo lahko vložita tudi razrešeni in novo imenovani 
upravitelj. 

  X 

151. člen (omejitev dolžnikovih poslov)    

V prvem odstavku nov drugi stavek, ki se glasi: »Za plačila, ki so dovoljena po prejšnjem stavku, 
veljajo tudi plačila za obveznosti, ki so nastale pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti, če je 
tako plačilo v skladu s prvim odstavkom 34. člena tega zakona in za storitve revizorjev, odvetnikov, 
pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetja in drugih strokovnjakov v zvezi s pripravo popolnega 
predloga za začetek postopka prisilne poravnave ali listin, ki jih je takemu predlogu treba priložiti.«. 
dejanje, ki bi pomenilo kršitev prvega in drugega odstavka tega člena. O predlogu iz prejšnjega 
stavka mora sodišče odločiti v treh delovnih dneh.  

(8) Za nagrado upravitelja za nadzor po tem členu se smiselno uporabljajo pravila o nadomestilu iz 
4. točke drugega odstavka 103. člena tega zakona.« 

X   

Se nadaljuje 
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Preglednica 9 – nadaljevanje 

ZFPPIPP Novela 
 C D E 

informacije, potrebne za nadzor, in mu omogočiti pregled njegovih poslovnih knjig in 
dokumentacije.  

(7) Na predlog upravitelja lahko sodišče do začetka postopka prisilne poravnave prepove posel ali  

 

  X 

151. a člen (omejitev pristojnosti organa nadzora in skupščine insolventnega 
dolžnika)    

(1) Organ nadzora ali skupščina insolventnega dolžnika sta ne glede na splošna pravila o pristojnosti 
organov insolventnega dolžnika pristojna sprejeti samo:  

1. sklep o odpoklicu ali razrešitvi člana in imenovanju novega člana poslovodstva ali člana organa 
nadzora insolventnega dolžnika, če za tako odločitev dobi soglasje sodišča,  

2. sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja iz 191. člena 
tega zakona,  

3. sklep o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki, če je insolventni dolžnik v 
načrtu finančnega prestrukturiranja kot ukrep finančnega prestrukturiranja predvidel povečanje 
osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki,  

4. drug sklep, ki je potreben za izvedbo ukrepov finančnega prestrukturiranja, določenih v načrtu 
finančnega prestrukturiranja, če za tako odločitev dobi soglasje sodišča.  

(2) Sodišče odloči o soglasju iz 1. in 4. točke prvega odstavka tega člena na podlagi mnenja 
upravitelja in upniškega odbora v osmih dneh od prejema zadnjega od obeh mnenj.  

(3) Če je prisilna poravnava potrjena, trajajo omejitve pristojnosti organa nadzora in skupščine 
insolventnega dolžnika iz prvega odstavka tega člena, ne glede na 150. člen tega zakona, do:  

1. če je bila v postopku prisilne poravnave izvedena sprememba osnovnega kapitala zaradi izvedbe 
finančnega prestrukturiranja: poteka 15 dni po vpisu spremembe osnovnega kapitala v sodni register 
po 199. členu tega zakona,  

2. v drugih primerih: pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.«. 

  X 

199. a člen (posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi 
vložki)    

(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo tudi, če ni izpolnjen pogoj iz 2. točke drugega 
odstavka 186. člena tega zakona.  

(2) Ne glede na prvi odstavek 333. člena ZGD-1 lahko v štirih mesecih po začetku postopka prisilne 
poravnave sklep o povečanju osnovnega kapitala insolventnega dolžnika z novimi vložki sprejme: 1. 
poslovodstvo insolventnega dolžnika, če je insolventni dolžnik v načrtu finančnega prestrukturiranja 
kot ukrep finančnega prestrukturiranja predvidel povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi 
vložki, ali dolžnik v načrtu finančnega prestrukturiranja kot ukrep finančnega prestrukturiranja ni 
predvidel povečanja osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki. Če sta sklep iz drugega odstavka 
tega člena sprejela tako poslovodstvo insolventnega dolžnika kot upniški odbor, se postopek 
povečanja osnovnega kapitala izvede na podlagi sklepa, ki ga je sprejel upniški odbor. 2. upniški 
odbor.  

(3) Upniški odbor lahko sklep iz drugega odstavka tega člena sprejme tudi, če insolventni  

(4) Sklep iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati odločitev:  

1. o emisijskem znesku, ki se vplača za eno delnico in ki je lahko višji od emisijskega zneska, ki je 
predmet morebitnega alternativnega predloga prisilne poravnave s pretvorbo terjatev v deleže,  

2. o tem, da ima pravico do vpisa in vplačila novih delnic (v nadaljnjem besedilu: upravičenec do 
vpisa delnic):  

– vsak upnik, čigar terjatve so vključene v seznama iz 3. in 4. točke prvega odstavka 142. člena tega 
zakona, in  

 

X   

Se nadaljuje 
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Preglednica 9 – nadaljevanje 

ZFPPIPP Novela 
 C D E 

– vsaka oseba, ki ima na dan sprejetja sklepa položaj delničarja insolventnega dolžnika,  

3. o številki fiduciarnega denarnega računa upravitelja, v dobro katerega je treba vplačati vpisane 
delnice,  

4. o najmanjšem številu delnic, ki morajo biti vpisane in vplačane, da je postopek povečanja 
osnovnega kapitala uspešen,  

5. da se osnovni kapital poveča za znesek, ki je enak številu vpisanih in vplačanih novih delnic, 
pomnoženim z nominalnim ali pripadajočim zneskom teh delnic,  

6. da sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena.  

(5) Sklep iz drugega odstavka tega člena lahko določa tudi, da so upravičenec do vpisa delnic poleg 
oseb iz četrtega odstavka tega člena tudi druge osebe. Če sklep vsebuje odločitev iz prejšnjega 
stavka, mora v zvezi z vsako osebo iz prejšnjega stavka vsebovati tudi:  

1. osebno ime in naslov ali firmo in sedež,  

2. število delnic, ki jih ima pravico vpisati in vplačati.  

(6) Ne glede na prvi odstavek 372. člena ZGD-1 lahko poslovodstvo insolventnega dolžnika ali 
upniški odbor s sklepom iz drugega odstavka tega člena odloči tudi o zmanjšanju osnovnega kapitala 
zaradi pokrivanja nepokrite izgube, izkazane v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka 
142. člena tega zakona.  

(7) Upravičenec do vpisa delnic vplača nove delnice tako, da do poteka roka za vpis in vplačilo 
novih delnic v dobro fiduciarnega denarnega računa upravitelja nakaže denarni znesek v višini 
emisijskega zneska iz 1. točke četrtega odstavka tega člena, pomnožen s številom vpisanih novih 
delnic. Vplačilo učinkuje kot vplačilo novih delnic insolventnemu dolžniku pod odložnim pogojem, 
da je prisilna poravnava pravnomočno potrjena.  

(8) Postopek vpisa in vplačila novih delnic iz drugega odstavka tega člena je neuspešen, če v roku za 
vpis in vplačilo novih delnic upravičenci do vpisa delnic niso vpisali in vplačali najmanjšega števila 
delnic iz 4. točke četrtega odstavka tega člena.  

(9) Za postopek spremembe osnovnega kapitala iz drugega in šestega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo:  

1. prvi do tretji odstavek 192. člena, 193. člen, 194. člen, 1. do 3. točka prvega odstavka 195. člena, 
prvi odstavek in 1. točka drugega odstavka 196. člena, 197. člen, drugi odstavek 198. člen in 199. 
člen tega zakona,  

2. če je upravičenec do vpisa upnik tudi: šesti odstavek 195. člena in 2. točka drugega odstavka 196. 
člena tega zakona.   

(10) Pri smiselni uporabi pravil iz devetega odstavka tega člena se:  

1. besedilo »skupščina insolventnega dolžnika« nadomesti z besedilom »poslovodstvo insolventnega 
dolžnika ali upniški odbor«,  

2. beseda »upnik« nadomesti z besedo »upravičenec do vpisa delnic«,  

3. besedilo »s prenosom svojih terjatev« nadomesti z besedilom »z vplačilom emisijskega zneska v 
dobro fiduciarnega denarnega računa upravitelja«.  

(11) Če je insolventni dolžnik v načrtu finančnega prestrukturiranja kot ukrep finančnega 
prestrukturiranja predvidel povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki in niti 
poslovodstvo insolventnega dolžnika niti upniški odbor v štirih mesecih po začetku postopka prisilne 
poravnave ne sprejme sklepa iz drugega odstavka tega člena ali v roku iz tretjega odstavka 192. 
člena tega zakona sodišču ne predloži listin iz tretjega odstavka 192. člena tega zakona, sodišče 
ustavi postopek prisilne poravnave in izda sklep o začetku stečajnega postopka. (12) Upravitelj mora 
v treh delovnih dneh po dnevu, ko ga sodišče obvesti, da je pravnomočno odločeno o ustavitvi 
postopka prisilne poravnave, zavrnitvi predloga za prisilno poravnavo ali 
potrditvi prisilne poravnave:  

X   

Se nadaljuje 
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Preglednica 9 – nadaljevanje 

ZFPPIPP Novela 
 C D E 

1. če je bil postopek prisilne poravnave pravnomočno ustavljen ali predlog za prisilno poravnavo 
pravnomočno zavrnjen: vrniti vplačane zneske osebam, ki so vplačale nove delnice po sedmem 
odstavku tega člena,  

2. če je prisilna poravnava pravnomočno potrjena: insolventnemu dolžniku prenesti vplačila za nove 
delnice, ki jih je prejel po sedmem odstavku tega člena. 

X   

199. b člen (posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi 
vložki)    

(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo tudi, če ni izpolnjen pogoj iz 2. točke drugega 
odstavka 186. člena tega zakona.  

(2) Ne glede na prvi odstavek 333. člena ZGD-1 lahko po začetku postopka prisilne poravnave sklep 
o povečanju osnovnega kapitala insolventnega dolžnika z novimi stvarnimi vložki, katerih predmet 
so terjatve upnikov do insolventnega dolžnika, sprejme upniški odbor:  

1. če insolventni dolžnik ni dal alternativne ponudbe iz prvega odstavka 144. člena tega zakona ali 
ponudbe iz drugega odstavka 144. člena tega zakona, ali  

2. če je insolventni dolžnik dal alternativno ponudbo iz prvega odstavka 144. člena tega zakona ali 
ponudbo iz drugega odstavka 144. člena tega zakona in nastanejo okoliščine iz 1. točke četrtega 
odstavka 192. člena tega zakona, ali  

3. če je insolventni dolžnik, ki v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka 142. člena tega 
zakona izkazuje nepokrito izgubo, dal alternativno ponudbo iz prvega odstavka 144. člena tega 
zakona ali ponudbo iz drugega odstavka 144. člena tega zakona in če s sklepom o spremembi 
osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja ni odločil tudi o poenostavljenem 
zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja te nepokrite izgube.  

(3) S sklepom iz drugega odstavka tega člena mora biti dana tudi možnost kot stvarni vložek vložiti 
zavarovano terjatev po razmerju enota terjatve za eno delnico, ki je za 25 odstotkov ugodnejše od 
razmerja za navadne terjatve.  

(4) Sklep iz drugega odstavka tega člena mora upniški odbor sprejeti:  

1. v primeru iz 1. točke drugega odstavka tega člena: v štirih mesecih po začetku postopka prisilne 
poravnave,  

2. v primeru iz 2. točke drugega odstavka tega člena: v enem mesecu po objavi obvestila iz petega 
odstavka 192. člena tega zakona.  

(5) Če upniški odbor v roku iz četrtega odstavka tega člena ne sprejme sklepa iz drugega odstavka 
tega člena, lahko tak sklep sprejmejo ločitveni upniki v 15 dneh po poteku roka iz četrtega odstavka 
tega člena. Sklep iz prejšnjega stavka je sprejet, če zanj glasujejo ločitveni upniki, ki so skupaj 
imetniki priznanih ali verjetno izkazanih zavarovanih terjatev, katerih višina presega polovico vsote 
vseh priznanih ali verjetno izkazanih zavarovanih terjatev.  

(6) Ne glede na prvi odstavek 372. člena ZGD-1 lahko upniški odbor s sklepom iz drugega odstavka 
tega člena ali ločitveni upniki s sklepom iz petega odstavka tega člena odloči tudi o zmanjšanju 
osnovnega kapitala zaradi pokrivanja nepokrite izgube, izkazane v računovodskih izkazih iz 1. točke 
prvega odstavka 142. člena tega zakona.  

(7) Za postopek spremembe osnovnega kapitala iz drugega, petega in šestega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo 190. člen, 191. člen, tretji odstavek 192. člena in 193. do 199. člen tega zakona. 

(8) Pri smiselni uporabi pravil iz sedmega odstavka tega člena se besedilo »insolventni dolžnik« ali 
»skupščina insolventnega dolžnika« nadomesti z besedilom »upniški odbor« oziroma »ločitveni 
upniki«. 

  X 

199. c člen (prenos vodenja poslov insolventnega dolžnika na vplačnika novih 
delnic)    

1. Če je poslovodstvo insolventnega dolžnika ali upniški odbor sprejel sklep o povečanju  

osnovnega kapitala insolventnega dolžnika z novimi denarnimi vložki iz drugega odstavka 199. a 
člena tega zakona, ali (1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo:  

  X 

Se nadaljuje 
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Preglednica 9 – nadaljevanje 

ZFPPIPP Novela 
 C D E 

2. če je upniški odbor sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala insolventnega dolžnika z novimi 
stvarnimi vložki iz drugega odstavka 199. b člena tega zakona, ali 3. če so ločitveni upniki sprejeli 
sklep o povečanju osnovnega kapitala insolventnega dolžnika z novimi stvarnimi vložki iz petega 
odstavka 199. b člena tega zakona.  

(2) Vsak upnik ali oseba iz petega odstavka 199. a člena tega zakona, ki je vpisala in vplačala nove 
delnice z novimi denarnimi vložki po 199. a členu tega zakona, ali upnik, ki je vpisal in vplačal nove 
delnice s prenosom svojih terjatev po 199. b členu tega zakona (v nadaljnjem besedilu: vplačnik 
novih delnic), lahko do poteka roka za vpis in vplačilo novih delnic iz drugega odstavka 193. člena 
tega zakona zahteva, da ga sodišče pooblasti za vodenje poslov insolventnega dolžnika. 

(3) Sodišče mora v 15 dneh po prejemu zahteve iz drugega odstavka tega člena izdati sklep, s 
katerim odloči, da se upravičenje za vodenje poslov insolventnega dolžnika prenese na vplačnika 
novih delnic.  

(4) Če zahtevo iz drugega odstavka tega člena vloži več vplačnikov novih delnic in se ti sporazumejo 
o skupnem vodenju poslov, sodišče upravičenje za vodenje poslov insolventnega dolžnika prenese 
na vse vplačnike.  

(5) Če zahtevo iz drugega odstavka tega člena vloži več vplačnikov novih delnic in se ti ne 
sporazumejo o skupnem vodenju poslov, sodišče prenese upravičenje za vodenje poslov 
insolventnega dolžnika na tistega med njimi, ki pristane, da insolventnemu dolžniku odobri posojilo 
za financiranje tekočih poslov v času trajanja prisilne poravnave in se hkrati za primer, če bo nad 
insolventnim dolžnikom začet stečajni postopek, odpove pravici zahtevati povrnitev posojila po 
pravilih o stroških stečajnega postopka iz drugega odstavka 289. člena tega zakona.  

(6) Če je na odobritev posojila pod pogoji iz petega odstavka tega člena pristalo več vplačnikov, ali 
če nihče med njimi ni pristal na odobritev takega posojila, sodišče prenese upravičenje za vodenje 
poslov insolventnega dolžnika na tistega med njimi, ki je vplačal najvišji denarni vložek. Če nihče 
med njimi ni vplačal denarnega vložka, sodišče prenese upravičenje za vodenje poslov insolventnega 
dolžnika na tistega med njimi, ki je kot stvarni vložek prenesel najvišji skupni znesek terjatev. Pri 
izračunu po prejšnjem stavku se nominalni znesek terjatve, ki je predmet stvarnega vložka, pomnoži 
s količnikom iz 1. točke drugega odstavka 201. člena tega zakona. (7) Pritožbo proti sklepu iz 
tretjega odstavka tega člena lahko vloži samo vplačnik novih delnic, ki je vložil zahtevo iz drugega 
odstavka tega člena.  

(8) Z izdajo sklepa iz tretjega odstavka tega člena, vplačnik, na katerega je sodišče preneslo 
upravičenje za vodenje, pridobi upravičenje odpoklicati ali razrešiti sedanje člane in imenovati nove 
člane poslovodstva in organa nadzora insolventnega dolžnika, ne da bi za to odločitev potreboval 
soglasje sodišča iz 1. točke prvega odstavka 151. a člena tega zakona.  

(9) Če je prisilna poravnava pravnomočno potrjena morata poslovodstvo in organ nadzora dolžnika v 
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave objaviti sklic skupščine, ki naj 
odloči o potrditvi mandata sedanjim ali odpoklicu sedanjih in imenovanju novih članov organov 
vodenja in nadzora družbe, o imenovanju katerih je pristojna odločati skupščina dolžnika, za dan, ki 
ne sme biti pozneje kot en mesec po objavi sklica skupščine. Ne glede na prvi odstavek 275. člena 
ZGD-1 je za sprejetje sklepa iz prejšnjega stavka potreba večina oddanih glasov delničarjev.  

(10) Če poslovodstvo in organ nadzora dolžnika v roku iz devetega odstavka tega člena ne objavita 
sklica skupščine, lahko skupščino skliče vsak vplačnik novih delnic. 

  X 

Vir: ZFPPIPP-C 2010, ZFPPIPP-D 2011 in ZFPPIPP-E 2013. 
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5 UPNIŠKI ODBOR V STEČAJNEM POSTOPKU 

Stečajni postopek dolgoročno pomeni prenehanje poslovanja gospodarskega podjema. 

Izjemoma lahko tudi v stečaju gospodarski podjem še deluje nekaj časa ob izpolnjenih 

zakonskih pogojih. Vendar smoter postopka, nasprotno od prisilne poravnave, ni nadaljevanje 

poslovanja, temveč čim hitrejše preoblikovanje premoženja v denar in poplačilo upnikov v 

najvišjem možnem deležu. 

To je tudi razlog, da zakonodajalec v stečajnem postopku s kogentnimi normami ni predpisal 

obveznosti ustanovitve upniškega odbora, kot to velja za prisilno poravnavo. Upniki imajo 

torej možnost, da v stečaju ustanovijo upniški odbor, ni pa to nujno, saj praviloma upniki, ko 

vedo, da ni več možnosti za nadaljevanje poslovanja dolžnika, niso več pripravljeni sodelovati 

v tem postopku.  

5.1 Orodja upniškega odbora v stečajnem postopku 

V stečajnem postopku ima pravico zahtevati oblikovanje upniškega odbora vsak upnik, ki je 

pravočasno prijavil svojo terjatev, zahteva pa je bila vložena pred objavo sklepa o preizkusu 

terjatev. V nasprotnem primeru pa morajo zahtevo vložiti upniki, ki skupaj dosegajo eno 

desetino glasovalnih pravic. Sodišče mora nato v 15 dneh objaviti poziv upnikom, da 

glasujejo o oblikovanju upniškega odbora in hkrati dajo predloge za člane upniškega odbora, 

ki morajo že vsebovati soglasje upnika k izvolitvi. Če je za oblikovanje upniškega odbora 

glasovala večina vseh upnikov, sodišče v 15 dneh objavi nov poziv za glasovanje o volilnih 

predlogih za izvolitev članov upniškega odbora. 

V nadaljevanju so prikazane pristojnosti upniškega odbora v stečajnem postopku, ki so precej 

manjše kot v postopku prisilne poravnave, ne pa nujno manj pomembne. Posledica je očitna, 

saj je za prenehanje poslovanja dolžnika treba sprejeti manj odločitev kot za njegov obstoj, 

prestrukturiranje in nadaljevanje, kar je značilno za prisilno poravnavo. Pomembne odločitve 

se nanašajo na upnike v stečajnem postopku. Te lahko strnemo v dve skupini, tiste, ki se 

nanašajo na upniški odbor, in tiste, ki jih lahko uveljavljajo upniki kot posamezniki. 

Razumljivo je, da se zaradi dispozitivne ureditve upniškega odbora v stečajnem postopku 

večji del inštitutov nanaša na upnike kot posameznike. Na splošno pa lahko najpomembnejše 

naloge in odločitve upnikov in upniškega odbora v stečajnem postopku združimo v tri 

skupine:  

− vprašanje smiselnosti nadaljevanja poslovanja,  

− nadzor pri prodaji premoženja in odločitev o prodaji premoženja kot celote ter 

− ugovori v zvezi s končanjem postopka. 
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5.1.1 Pogoji za nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika 

Kljub temu da temeljni namen stečajnega postopka ni nadaljevanje poslovanja dolžnika, 

temveč nasprotno hitro in učinkovita prodaja njegovega premoženja ter poplačilo upnikov, 

lahko pa dolžnik po posebnem pravilu tudi v stečaju pod določenimi pogoji nadaljuje 

poslovanje. Pri tem pomembno vlogo igra upravitelj in njegove gospodarske izkušnje, ki so na 

splošno v segmentu insolventne stroke v senci ekonomskih in pravnih znanj, ki jih mora 

upravitelj posedovati.  

Za nadaljevanje poslovanja mora stečajni upravitelj zaprositi sodišče v enem mesecu po 

začetku postopka, če oceni, da bi s tem dosegel ugodnejše pogoje pri prodaji premoženja kot 

poslovne celote. Pomembno je, da sodišče o tem odloča ne zgolj na podlagi zaprosila 

upravitelja, temveč za to nujno potrebuje tudi soglasje upniškega odbora. Iz tega vidika je 

torej zelo pomembno, da se tudi v stečajnem postopku organizira upniški odbor, saj zakon v 

nasprotnem primeru ne določa, kako naj sodišče odloča. 

Zakon je v tej točki restriktiven in zaradi preprečevanja izigravanja temeljnega namena 

stečajnega postopka določa, da mora upravitelj v enem mesecu po prejemu sklepa, ki 

dovoljuje nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika pripraviti predlog za prodajo 

premoženja kot poslovne celote. Hkrati pa sodišče v primeru, da premoženje v enem letu od 

dneva predloga za prodajo premoženje kot poslovna celota ni bilo prodano ustavi 

nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika. Zelo pomembno pri obravnavi te točke o 

omejevanju zavlačevanja postopka so tudi dodatne omejitve, zaradi katerih sodišče lahko 

ustavi nadaljevanje poslovanja dolžnika, in sicer: 

− nastanejo okoliščine, zaradi česar ne bo mogoče doseči ugodnejših pogojev za prodajo 

premoženja kot celote (npr. tekoča izguba) in posledično ne ugodnejših pogojev za 

poplačilo upnikov ali 

− če se krši načelo omejevanja tveganj, saj so v stečajnem postopku dovoljena samo nujna 

opravila za uresničevanje interesov upnikov in plačilo terjatev. 

5.1.2 Pogoji za končanje nujnih poslov 

Nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika in končanje nujnih poslov lahko razumemo 

podobno, vendar med inštitutoma obstaja pomembna razlika. Kot je že bilo povedano v točki 

5.1.1, je po splošnem pravilu v stečajnem postopku dovoljeno opravljati samo tista dejanja, ki 

so potrebna za upravljanje in unovčevanje stečajne mase ter poplačilo upnikov. Zaradi 

specifičnosti delujočega gospodarskega podjema, pa lahko po posebnem pravilu pod 

določenimi pogoji tudi v stečaju dolžnik dokonča nujne posle.  

Za dokončanje nujnih poslov je potrebno dovoljenje sodišča, ki ga mora upravitelj pridobiti v 

enem mesecu od začetka postopka. Tudi v tem postopku so močno zastopani interesi upnikov, 
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saj je za odločanje sodišča nujno potrebno tudi mnenje upniškega odbora. Kljub vsemu pa iz 

zakona ne izhaja jasno, kako naj sodišče odloča v primeru, ko v skladu z dispozitivno naravo 

določb zakona upniški odbor ni ustanovljen. Morata pa biti izpolnjena dva pogoja, da lahko 

sodišče presodi, da je dokončanje določenega posla nujno, in sicer: 

− da se prepreči zmanjšanje stečajne mase (npr. dokonča se proizvodnja, če so na zalogi 

polizdelki ali redno vzdrževanje nepremičnin in opreme, da se prepreči zmanjšanje 

vrednosti premoženja itn.) in 

− da se ne krši načelo omejevanja tveganj in da se ne zavlačuje unovčenje stečajne mase. 

Tudi tukaj precej bolj v ospredje pri delu upravitelja pridejo gospodarske izkušnje upravitelja, 

ki so v insolventni stroki večkrat zanemarjena na račun ekonomskih in pravnih znanj. V tem 

smislu je treba za najbolj racionalno odločitev upoštevati tudi dejstvo, da je po začetku stečaja 

potreben določen čas, da sploh lahko pride do prodaje premoženja. Otvoritveno poročilo, ki je 

osnova za prodajo (razen izjem: npr. hitro pokvarljivo blago itn.) upravitelj sodišču lahko 

predloži šele po štirih mesecih od začetka postopka. Prav tako so določeni agregati poslovanja 

determinirani, saj mora stečajni dolžnik delavcem tudi po odpovedi delovnega razmerja do 

poteka odpovednega roka zagotavljati plačilo, ne glede na to ali jim lahko zagotovi delo. 

V sklopu obravnave točke 5.1.1 in 5.1.2 je potrebno poudariti, da za vzajemno neizpolnjene 

dvostranske pogodbe veljajo posebna pravila in da kljub podobnosti ne gre za končanje nujnih 

poslov ali nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika. 

5.1.3 Začasna odredba proti stečajnemu dolžniku 

Inštitut začasne odredbe temelji na določilih Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ – UPB4, 

Uradni list RS, št. 3/07), kljub vsemu pa so določena pravila subsidiarno opredeljena tudi v 

krovnem zakonu, ki ureja insolventne postopke (ZFPPIPP). Po uvedbi stečajnega postopka 

lahko sodišče na predlog upnika, ki lahko verjetno izkaže svojo terjatev, izda začasno odredbo 

za zavarovanje denarje terjatve. Ker gre za stečajni postopek, se lahko dejanja opravljajo 

samo v dobro vseh upnikov do dolžnika in ne samo v dobro vlagatelja zahtevka. 

Pogoja za začasno odredbo v zavarovanje denarne terjatve sta dva. Upnik mora za verjetno 

izkazati obstoj terjatve ali dejstvo, da mu bo ta terjatev nastala. Prav tako mora biti podana 

nevarnost, da bo zaradi dolžnikovih dejanj uveljavitev terjatve onemogočena ali precej 

otežena, dokaz pa ni potreben, če bi dolžnik s predlagano odredbo utrpel le zelo majhno 

škodo. Nevarnost je avtomatično podane, če je uveljavitev terjatve v tujini, pri čemer se za 

tujino ne štejejo države članice Evropske unije. 

V nasprotju s splošnim prepričanjem upnikov, da je za izdajo začasne odredbe dovolj že slabo 

finančno stanje in poslovanje dolžnika, pa je sodna praksa razvila drugačno mnenje. »Denarne 

težave, prezadolženost in blokiranost žiro računa sami po sebi namreč sploh ne predstavljajo 
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ravnanja toženca. Predstavljajo le elemente njegovega ekonomsko finančnega položaja. 

Gotovo ogrožajo možnosti uveljavljanja terjatev ne le tožnika, pač pa kateregakoli upnika, 

vendar pa še ne pomenijo izpolnitve dejanskega stanja iz 2. odstavka 270. člena ZIZ. 

Eventualno bi bili lahko le podlaga za začetek stečajnega postopka.« (Višje sodišče v 

Ljubljani 2001, sklep Cpg 153/2001) 

 

Slika 5: Vrsta začasnih odredb za zavarovanje denarne terjatve 

Vir: Soklič 2013, 9. 

V povezavi s sliko 5, ki prikazuje vrste začasnih odredb za zavarovanje denarne terjatve, pa 

krovni insolventni zakon (ZFFPPIPP) v subsidiarnem smislu v 240. členu določa, še nekatere 

druge specifične položaje in namene zavarovanja, in sicer: 

− omejiti upravičenja dolžnika ali njegovega poslovodstva ali prokuristov za sklepanje 

pogodb ali opravljanje drugih pravnih poslov,  

− odrediti izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi dolžnikov denarni račun, da sme dolžnikove 

naloge za plačilo v breme tega računa izvršiti samo na podlagi soglasja sodišča,  

− prepovedati dolžniku, da odtuji ali obremeni svoje nepremičnine ali stvarne pravice, ki so 

v njegovo korist vknjižene na nepremičnini, in odrediti zaznambo te prepovedi v zemljiški 

knjigi,  

− določiti, da je soglasje sodišča predpostavka za veljavnost pravnih poslov dolžnika, ki so 

pravni temelj za razpolaganje s premoženjem dolžnika.  

5.1.4 Vloga upnikov pri prodaji premoženja v stečajnem postopku 

Za prodajo premoženja je v stečajnem postopku zadolžen upravitelj, ki med pripravami za 

prodajo premoženja pridobi oceno vrednosti tega premoženja s strani pooblaščenega 

ocenjevalca. Po posebnem pravilu pa se za določeno vrsto blaga, ki ga določa zakon, lahko 

določi prodajno ceno, ne da bi za to potreboval cenitev pooblaščenega ocenjevalca. S tem se 

zadosti načelu zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov, kar vključuje tudi obvezno 

prvo licitacijsko prodajo premoženja. Načelo omejevanja tveganja pa se izvršuje s te, da se 

lastninska pravica na kupca ne sme prenesti dokler kupnina ni plačana v celoti. 

Sodišče sme za zavarovanje denarne terjatve izdati vsako začasno 
odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja, zlasti pa: 

Prepoved 
razpolaganja s 

premičninami in 
hrambo 

Prepoved 
odtujitve ali 
obremenitve 
nepremičnin 

Prepoved 
dolžnikovemu 

dolžniku 

Nalog 
organizaciji za 
plačilni promet 

Z začasno 
odredbo se ne 

pridobi zastavna 
pravica 
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Upravitelju že pri prvi prodaji omejuje zakon, ki mu nalaga, da izklicna cena ne sme biti nižja 

od polovice likvidacijske ocene vrednosti. S peto novelo (glej preglednico 10) zakona 

(ZFPPIPP-E) je zakonodajalec ponudil tudi možnost javne dražbe z zniževanjem izklicne 

cene. To pomeni, da dražitelj postopno znižuje ceno vse do trenutka, ko kupec ne da ponudbe 

za nakup oz. se strinja s ponujeno ceno.  

 

Slika 6: Vloga upnikov pri prodaji premoženja v stečajnem postopku 

Tudi v tem primeru obstaja omejitev, in sicer izklicna cena ne sme biti nižja od likvidacijske 

vrednosti, ki je povečana za 25 %. Likvidacijska vrednost je po navadi nižja od tržne 

vrednosti, saj upravitelj zaradi zagotavljanja načela hitrosti postopka nima neomejenega časa 

za prodajo premoženja. Torej gre za oceno vrednosti, po kateri je mogoče v hitrem času 

prodati določeno blago. V skladu s temi pogoji mora upravitelj pridobiti od sodišča sklep o 

prodaji, ki o tem odloča tudi na podlagi mnenja upniškega odbora. Varovanje upnikov pri 

prodaji premoženja je torej zagotovljeno že v fazi pred začetkom prodaje, in sicer v postopku 
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pridobivanja dovoljenja za prodajo, ko upniški odbor poda mnenje v zvezi s pogoji prodaje. 

Če prva prodaja ni uspešna, lahko sodišče določi nižjo ceno od polovice vrednosti ocenjene 

likvidacijske cene, vendar je v tem primeru potrebno soglasje upniškega odbora.  

Kot je razvidno in slike 6, nastanejo po uspešni prodaji premoženja štiri možne situacije, pri 

čemer je v treh pred soglasjem sodišča za sklenitev pogodbe potrebno soglasje upniškega 

odbora. 

Kako pomemben vpliv imajo upniki v postopku prodaje premoženja v stečajnem postopku, 

nazorno pokaže inštitut pritožbe upnika na sklep o prodaji v vseh treh fazah prodajnega 

procesa. Iz slike 6 je razvidno, da s tem inštitutom, ki zadrži izvršitev sklepa, lahko upniki v 

popolnosti nadzorujejo in v praksi vodijo ter v končni fazi blokirajo prodajni postopek. To je 

tudi jasen kazalnik, kako močno so v tem postopku zastopani interesi upnikov in kako 

pomemben je inštitut upniškega odbora. S tega vidika je popolnoma nerazumljiv odpor 

upnikov pri ustanavljanju in sodelovanju v upniških odborih v stečajnih postopkih. 

5.1.5 Ugovori upnikov v fazi končanja postopka 

Ugovori upnikov, ki sledijo v sklepni fazi stečajnega postopka, se delijo na tiste, ki se 

nanašajo na razdelitev in plačilo upnikov ter končanje postopka. V ugovoru proti načrtu 

razdelitve, kot prikazuje slika 7, imajo pomembno vlogo upniki, ki imajo v obravnavanem 

procesu možnost pritožbe na dveh ravneh.  

 

Slika 7: Ugovori upnikov proti načrtu razdelitve 

Upravitelj 
Načrt razdelitve 
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Od poteka roka za ugovor upnika 
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Prvič lahko ugovarjajo načrtu razdelitve, ki ga je pripravil upravitelj. Sodišče v tem primeru 

skupaj s sklepom o razdelitvi odloča tudi o ugovoru upnika. Po objavi sklepa o razdelitvi pa 

lahko upnik poda še pritožbo proti sklepu o razdelitvi, ki zadrži njegovo izvršitev. Je pa v tej 

točki zanimiv zakon, ki govori samo o tem, da lahko ugovarja vsak upnik in ne samo tisti, ki 

lahko izkaže svojo terjatev do dolžnika. 

V sklopu načrta razdelitve je treba dodati, da obstaja še ena situacija, ki ni vrisana na sliki 7, 

saj gre po vsebini za popolnoma enak postopek, le da se spremeni rok za ugovor upnika na 

načrt razdelitve. Pri poznejši splošni razdelitvi se namreč rok za ugovor upnika z enega 

meseca skrajša na 15 dni. 

Vsebinsko manj pomembnejša instrumenta sta ugovor proti sklepu o končanju stečajnega 

postopka brez razdelitve upnikom in predlog upnika za nadaljevanje postopka nad pozneje 

najdenim premoženjem. Ker to področje ni vsebinsko pomembno in ker je glavni fokus 

naloge na analizi upniških odborov s poudarkom na postopkih v prisilni poravnavi, o tej 

vsebini ne sledi poglobljena razprava. 

5.1.6 Pregled novosti v ZFPPIPP, ki se nanašajo na upniški odbor v stečajnem postopku 

Stečajna zakonodaja se na področju upniške participacije in delovanja upniških odborov v 

stečajnih postopkih ni bistveno spreminjala. Začetne pristojnosti so tudi skozi vse novele 

zakona ostale enake. Kot je razvidno iz besedila v petem poglavju in preglednici 10, gre za 

minimalne popravke za razliko od sprememb zakona, ki se nanaša na delovanje upnikov v 

postopku prisilne poravnave. To lahko pojasnimo s tem, da upniki niso zainteresirani za 

sodelovanje v stečaju, zaradi česar tudi ni bilo toliko pritiskov na povečanje njihove vloge v 

teh postopkih.  

Povezava tega poglavja z aktualno vsebino naloge in raziskave temelji na teoretičnih 

izhodiščih iz poglavja o krizi in njenih razlogih ter interesih udeležencev v organizaciji.37 V 

tem poglavju38 se lepo vidita preplet in konflikt med glavnima udeležencema v postopku, tj. 

managementom in upniki. Vsebina omenjenih poglavij je obravnavana kritično in analizira 

odnos med omenjenimi udeleženci v insolventnih postopkih. Hkrati odpira in problematizira 

aktualno stanje ter ponuja odgovore in rešitve oz. nasprotne argumente za posamezno 

zakonodajno rešitev ali problem. Ta del naloge pa že daje tudi določene odgovore na 

raziskovalna vprašanja in hipoteze, ki jih želim preveriti v magistrski nalogi. Iz obravnavane 

vsebine lahko namreč že razberemo določene kvantitativne podatke, ki obravnavajo obseg 

dela, ki ga opravijo upniški odbori pri svojem delu. Rezultati v tem delu naloge se nagibajo v 

interpretacijo, da upniški odbori ne izkoriščajo potenciala, ki jim ga daje trenutna stečajna 

                                                 
37 Glej tudi poglavji 2 in 3. 
38 Glej tudi poglavje 4. 
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zakonodaja (ZFPPIPP). Ali bodo hipoteze, ki analizirajo učinkovitost upniških odborov 

potrjene ali zavrnjene, pa bodo odgovor na to pokazali rezultati empirične raziskave. 

Preglednica 10: Pregled novosti v ZFPPIPP, ki se nanašajo na upniški odbor v 
stečajnem postopku (X označuje, katera novela pomeni spremembo; 
odebeljen tekst predstavlja spremembo). 

ZFPPIPP Novela 
 C D E 

99. člen (redna poročila upravitelja) X   
Upravitelj mora svoje redno poročilo predložiti sodišču v postopku prisilne poravnave v osmih dneh 
in v stečajnem postopku … »v 45 dneh« nadomesti z besedilom »v enem mesecu«. 

   

332. člen (izklicna ali izhodišča cena)    
»(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena pri javni dražbi z zniževanjem izklicne cene pri prvem 
sklepu o prodaji izklicna cena ne sme biti nižja od vrednosti, ocenjene na podlagi likvidacijske 
vrednosti, povečane za 25 odstotkov.«. (d) 

  X 

341. člen (soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe)    
V petem odstavku se število »10.000« nadomesti s številom »50.000«. X   
»(5) Če je bila pogodba sklenjena na podlagi javne dražbe z zniževanjem izklicne cene in je bila 
prodajna cena nižja od polovice vrednosti premoženja, ocenjene po likvidacijski vrednosti, sodišče 
odloči o soglasju na podlagi soglasja upniškega odbora.«. (d) 

  X 

Vir: ZFPPIPP-C 2010, ZFPPIPP-D 2011 in ZFPPIPP-E 2013. 
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6 RAZISKOVALNI OKVIR ZA RAZISKAVO UPNIŠKIH ODBOROV V PRISILNI 

PORAVNAVI 

Raziskovalni okvir nas po eni strani usmerja v vse potrebne raziskovalne postopke, ki jih je 

potrebno izvesti, da bi prišli do pričakovanih rezultatov. Po drugi strani pa nam postavlja meje 

raziskave. Zaradi omejitev39 pri delovanju upniških odborov v stečajnih postopkih se 

empirični del raziskave osredotoča samo na upniške odbore v postopkih prisilne poravnave. 

6.1 Razvoj hipoteze 

Splošno mnenje je, da so upniki v izrazito podrejenem položaju v insolventnih postopkih. 

Zakonodaja jim ne omogoča aktivnega sodelovanja v insolventnem postopku. Temeljna 

hipoteza raziskave se ukvarja z analizo uspešnosti delovanja upniških odborov v postopkih 

prisilne poravnave. Na podlagi do zdaj preučene literature in drugih avtorjev ter že izvedene 

predhodne analize sem oblikoval štiri hipoteze, ki so podrobno predstavljene v točki 1.3, njeni 

rezultati pa v točkah od 7.3.1 do 7.3.4. 

6.2 Metodologija 

Metodološki okvir temelji na strukturiranem in vnaprej znanem konceptu raziskovalnega dela 

in uporabljenih postopkov. Z ustreznim načinom zbiranja podatkov in njihove analize bo 

trdno postavljen metodološki okvir omogočal tudi interpretacijo tako pridobljenih podatkov in 

njihovo veljavnost. 

6.2.1 Zbiranje podatkov 

Zbiranje podatkov za empirični del magistrske naloge temelji na javno dostopnih podatkih, ki 

jih sistematično zbira in objavlja AJPES na svojih spletnih straneh. Register uradnih objav v 

insolventnih postopkih je zelo obsežen ter omogoča iskanje in filtriranje podatkov po 

različnih kriterijih glede na:  

− tip postopka, 

− tip dolžnika, 

− procesno dejanje, 

− identifikacijske podatke dolžnika in 

− sodišče. 

Obseg podatkov in način filtriranja torej omogočata omejitev analize na upniške odbore v 

prisilni poravnavi za pravne osebe, ki so predmet raziskave. Spletno objavo podatkov je v 

prakso vnesel šele ZFPPIPP, ki je stopil v veljavo konec leta 2007 in je po vsebini nasledil 

                                                 
39 Ustanovitev upniškega odbora v postopku prisilne poravnave je nujna, v primeru stečaja pa ne. 
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Zakon o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod, Ur. l. RS, št. 54/1999). Zaradi tega so 

obravnavani in analizirani podatki, ki se nanašalo na delovanje upniških odborov v prisilni 

poravnavi za pravne osebe omejeni časovno od leta 2009 do vključno 28. februarja 2014. 

Poleg tega so pri podrobnejši statistični analizi, predvsem pri korelacijski analizi še dodatno 

zoženi izhodiščni podatki, kar bo podrobno predstavljeno tudi pri izračunu in interpretaciji teh 

parametrov. Pri korelacijski analizi ugotavljanja povezave med predlaganim in potrjenim 

deležem poplačila ter odvisnosti števila sej upniških odborov od deleža poplačila, so iz 

analize izločeni naslednji zbrani podatki: 

− v obravnavanem obdobju upniški še niso glasovali o potrditvi prisilne poravnave oz. sklep 

ni bil objavljen ali 

− podjetje je šlo v stečaj, še preden so upniki glasovali o potrditvi prisilne poravnave. 

Glavnino podatkov sem, kot je bilo opisano, zbral sam, zato gre v tem segmentu za primarne 

podatke. Del statistične analize pa temelji na sekundarnih virih, ki se zbirajo in analizirajo za 

namen sodne statistike ter se v istoimenskem zborniku objavljajo četrtletno in letno. Kljub 

vsemu je bilo treba podatke urediti in obdelati za namen magistrske naloge. Sodna statistika 

ima sicer daljši časovni nabor podatkov, saj so na voljo podatki od leta 2001, vendar za 

namene te študije, ki se nanaša na določila ZFPPIPP, je obdobje od leta 2008, ko je omenjeni 

zakon stopil v veljavo, ustrezno. Zadnje obravnavano obdobje v tem segmentu je leto 2013, 

saj novejši podatki v času nastajanja naloge še niso bili objavljeni.  

6.2.2 Analiza podatkov 

Glavni del analize, ki temelji na analizi primarnih virov, torej zapisnikov sej upniških odborov 

pravnih oseb v prisilni poravnavi, temelji na oblikovanju izhodiščnih podatkov za poznejšo 

analizo. Zbrane podatke sem najprej uredil v preglednico, kjer so zbrane vse seje upniških 

odborov v obravnavanem obdobju po abecednem vrstnem redu podjetij v prisilni poravnavi in 

datumu objave posameznega zapisnika. Za vsako podjetje oz. upniški odbor (statistično 

enoto) v prisilni poravnavi sem v skladu s točko 6.2.1 pridobil naslednje statistične 

spremenljivke (priloga 1 in priloga 2): 

− delujoči upniški odbori po letih; 

− upniški odbori, ki so končali svoje delo (prisilna poravnava je bila potrjena) po letih; 

− seje posameznega upniškega odbora po letih; 

− potrjene prisilne poravnave po letih; 

− neizglasovane prisilne poravnave; 

− delež poplačila, rok plačila, število obrokov in obrestovanje v osnovnem predlogu prisilne 

poravnave; 

− delež poplačila, rok plačila, število obrokov in obrestovanje v potrjeni predlog prisilne 

poravnave; 

− stečaji kljub potrjeni prisilni poravnavi, 
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− redna poročila upravitelja po letih; 

− izredna poročila upravitelja po letih (100. člen ZFPPIPP); 

− sklepi o razrešitvi upravitelja v prisilni poravnavi (119. člen ZFPPIPP) glede na razlog 

razrešitve po letih; 

− sklep o soglasju iz tretjega odstavka 151. člena ZFPPIPP; 

− ugovori proti vodenju prisilne poravnave s strani upniškega odbora ali upravitelja. 

Drugi del analize temelji na obravnavi in analizi sekundarnih virov podatkov, v okviru katerih 

so bile zbrane naslednje spremenljivke za obravnavano obdobje: 

− prejete prisilne poravnave po letih, 

− rešene prisilne poravnave po letih. 

Na podlagi statističnih spremenljivk so bili izračunani posamezni statistični parametri za 

obravnavano obdobje, ki so interpretirani v sklopu besedila pri obravnavi posameznega 

primera. 

Pri statistični analizi je bila uporabljena tudi regresijska analiza za preučevanje zveze med 

enakovrednima spremenljivkama ter v drugem primeru med odvisno in neodvisno 

spremenljivko. Zbrane podatke sem najprej predstavil v razsevnem diagramu, iz katerega sem 

lahko že sklepal o smeri in jakosti povezave. Na podlagi grafičnega prikaza in sklepa, da gre 

za linearno povezavo med preučevanima spremenljivkama, sem lahko določil, da bom za 

izračun stopnje korelacije uporabil Pearsonov koeficient korelacije. Če povezava med 

preučevanima spremenljivkama ne bi bila linearna, pa bi pri izračunu uporabil Spearmanov 

koeficient korelacije. Pearsonov koeficient korelacije lahko zavzame vrednosti na intervalu od 

–1 do 1, kar matematično lahko zapišemo kot: 

–1 ≤ r ≤ 1. 

Za presojanje jakosti povezave med preučevanimi spremenljivkami obstaja več različnih 

kvalitativnih metod opredeljevanja v smislu intervalne opredelitve. Pri presojanju jakosti 

povezave med preučevanimi spremenljivkami sem upošteval, da rezultati z vrednostjo blizu 0 

pomenijo šibko zvezo. Na drugi strani pa pomenijo vrednosti blizu +/–1 zelo močno 

povezanost, kar pomeni, da se s spremembo ene spremenljivke spreminja tudi druga. Ker gre 

za raziskovanje v družboslovju, sem uporabil večstopenjsko lestvico kvalitativnega 

ocenjevanja korelacije, kjer že nižja korelacija pomeni večjo povezanost. V družboslovju so 

posamezni primeri lahko tako različni, da jih je res težko med seboj primerjati, hkrati pa 

zakonitosti niso toliko enoznačne kot v naravoslovju ali laboratorijskem raziskovanju. To še 

toliko bolj velja za raziskave v managementu.  
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Preglednica 11: Kvalitativno ocenjevanje jakosti korelacije 

Povezanost Koeficient korelacije r Popravljen determinacijski koeficient r² 

Zelo šibka 0,00–0,19 0 %–4 % 

Šibka 0,20–0,39 4 %–16 % 

Zmerna 0,40–0,59 16 %–36 % 

Močna 0,60–0,79 36 %–64 % 

Zelo močna 0,80–1,00 64 %–100 % 

Vir: povzeto po Neill 2014, 66. 

S Pearsonovim korelacijskim koeficientom ni mogoče izračunati povezave med dvema 

različnima tipoma spremenljivke. Zato bom v primeru, ko bom iskal povezavo med številsko 

oz. intervalno spremenljivo in dihotomno spremenljivko, uporabil metodo primerjave sredin. 

Najprej bom rezultate ločil v dve skupini in to prikazal na grafu s pikami. Sledi izračun 

koeficienta s pomočjo primerjave sredin, ki ga imenujemo tudi biserialni korelacijski 

koeficient. Njegova interpretacija je enaka kot pri Pearsonovem korelacijskim koeficientom, 

zato bom za kvalitativno opredelitev uporabil preglednico 11.  
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7 REZULTATI RAZISKAVE 

Splošne lastnosti vzorca in ugotovitve izhajajo iz priloženih preglednic in izračunov, ki so 

sestavni del te raziskave ter so predstavljeni kot priloga tega dokumenta. 

7.1 Lastnosti vzorca in ugotovitve 

V obdobju od leta 2008 do presečnega datuma 28. februarja 2014 sem analiziral 175 delujočih 

različnih oz. unikatnih upniških odborov v postopku prisilne poravnave. Seštevek delujočih 

upniških odborov po letih je višji zaradi dejstva, da so posamezni upniški odbori delovali 

skozi več let. To pa ne pomeni nujno, da so delovali več kot 12 mesecev. Predpostavka, da gre 

za delujoči upniški odbor, je, da o tem obstaja vsaj en dokument iz javno dostopnih evidenc, 

ki sem jih pri analizi uporabljal, kot je bilo opisano v poglavju 6.2.  

Preglednica 12: Velikost vzorca 

 2009 2010 2011 2012 2013 Skupaj Delež 

Delujoči UO 18 36 50 45 47 196 - 

Delujoči unikatni UO - - - - - 175 - 

UO končali delo/potrjena PP 7 20 28 22 26 103**** - 

Stečaj pred glasovanjem - - - - - 59 *33,7 % 

Stečaj po glasovanju - - - - - 23*** **21,3 % 

Izločeni/nepopolni - - - - - 8 4,6 % 
*Računano glede na različne oz. unikatne UO. 
**Računano glede na UO, ki so končali delo oz. je bila prisilna poravnava izglasovana. 
***Od leta 2009 do 28. 2. 2014. 
****108 v celotnem obravnavanem obdobju do 30. 3. 2014. 

Vir: AJPES 2014. 

Preučevano število upniških odborov, ki je končalo svoje delo, je z vidika analize veliko 

pomembnejše, saj se je treba zavedati, da zgolj konstituiranje upniškega odbora še ne pomeni 

potrjene prisilne poravnave. Pogoj, da je upniški odbor v prisilni poravnavi končal svoje delo, 

je, da ni prišlo do stečaja že pred glasovanjem upnikov o prisilni poravnavi in da: 

− je bila prisilna poravnava izglasovana, 

− ni bil predlog za prisilno poravnavo umaknjen že pred glasovanjem ali 

− do stečaja ni prišlo po uradni dolžnosti že pred glasovanjem. 

To še ne pomeni, da tudi podjetje, kjer je bila izglasovana prisilna poravnava in je upniški 

odbor opravil svoje delo, pozneje ni šlo v stečaj. Kot lahko razberemo iz preglednice 12, je od 

175 različnih upniških odborov oz. podjetij, ki so začeli postopek prisilne poravnave od leta 

2009 do 30. marca 2014, šlo v stečaj 59 podjetij že pred glasovanjem o prisilni poravnavi, kar 

predstavlja 33,7 % vseh primerov. Od 108 potrjenih prisilnih poravnav v obdobju od leta 

2009 do 30. marca 2014 pa je kljub temu v nadaljevanju postopka prišlo do stečaja v 23 

primerih, kar predstavlja 21,3 % obravnavanih primerov. Ker prisilne poravnave po sprejetju 
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trajajo več let in večina obravnavanih še ni zaključena, se lahko ta delež neuspelih prisilnih 

poravnav v prihodnosti še precej poveča. V obravnavanem obdobju od leta 2009 do 30. marca 

2014 je povprečni čas poplačila, ki ga je dolžnik predlagal, znašal 42,3 meseca, zanimivo pa 

je, da je bil povprečni izglasovani čas za poplačilo še daljši, in sicer 42,8 meseca.  

Izločeni ali nepopolni podatki predstavljajo nominalno osem primerov, kar predstavlja 4,6 % 

vseh začetih postopkov prisilne poravnave v obravnavanem obdobju. To so predvsem primeri, 

ko v obravnavanem obdobju še ni prišlo do glasovanja upnikov o prisilni poravnavi, zato tudi 

ni znan podatek o morebitni zavrnitvi ali potrditvi prisilne poravnave in delež poplačila, ki je 

izglasovan. Vendar pa izločenost podatkov ni popolna, saj je del podatkov kljub temu mogoče 

uporabiti v statistični analizi. V analizi predlaganega deleža poplačila in zakonskega kvoruma 

poplačila (glej sliko 15) so bili uporabljeni vsi znani predlogi za plačilo upnikov, kljub temu, 

da kasneje ta predlog ni bil izglasovan. Zaradi teh omejitev in časovno razvlečenih 

posameznih dogodkov skozi daljša časovna obdobja je nemogoče podati samo en časovni 

interval v statistični analizi, saj bi bil nabor podatkov premajhen. Zaradi tega bo pri vsaki 

interpretaciji podatkov posebej na kratko opisan tudi statistični vzorec. 

7.2 Analiza hipotez in predstavitev vsebinskih problemov 

Proučevane hipoteze bodo analizirane na podlagi izračunanih statističnih parametrov. 

Tovrstni pristop omogoča objektivnejšo analizo obravnavanih podatkov in njihovo 

primerjavo. Kvantitativni pristop bo v raziskavi prispeval večjo verodostojnost in olajšal 

potrjevanje ali zavračanje hipotez. 

7.2.1 Statistični parametri za seje v prisilni poravnavi 

Eden od parametrov, ki meri obseg dela posameznega upniškega odbora v prisilni poravnavi, 

je število sej, ki jih je opravil posamezni upniški odbor. Iz tega podatka lahko tudi podamo 

oceno o učinkovitosti njihovega dela. Kot je razvidno iz preglednice 13, lahko ugotovimo, da 

je v obdobju od leta 2009 do 30. marca 2014 skupaj delovalo 196 upniških odborov v prisilni 

poravnavi. Skupaj so v tem obdobju opravili 385 sej, pri čemer je treba upoštevati, da podatek 

zajema tako običajne kot tudi korespondenčne seje. Povprečno število sej, ki jih je posamezni 

upniški odbor opravil po letih kot tudi kumulativno v tem obdobju (1,96 oz. 2,2), je zelo nizek 

in dokazuje nizko stopnjo udeležbe upnikov v postopku. To pomeni, da večina upniških 

odborov v tem obdobju ni izpeljala niti dveh sej, kar pomeni, da so izpeljali samo 

konstitutivno sejo, katere glavni namen je določiti organe in sprejeti poslovnik za prihodnje 

delo. Poleg tega pa konstitutivno sejo po uradni dolžnosti skliče upravitelj in ne upniški 

odbor, kar je očitno jamstvo za doseganje minimalnega standarda na tem področju. Vprašanje 

je, kakšen bi bil rezultat, če bi bil sklic prve seje prepuščen upnikom. Iz preglednice 13 lahko 

torej ugotovimo, da je delež upniških odborov, ki so izvedli samo eno sejo, zelo visok, pri 



 

60 

čemer odstopa podatek za leto 2009 (83 %), medtem ko se preostali podatki gibljejo bolj 

enakomerno. Za leto 2013 ta delež predstavlja 40 %. V obravnavanem obdobju je torej v 

povprečju kar 50 % obravnavanih upniških odborov (56 %, če upoštevamo unikatne UO) 

opravilo samo eno sejo. 

Preglednica 13: Število opravljenih sej vseh upniških odborov v prisilni poravnavi 

 2009 2010 2011 2012 2013 Skupaj 

Število sej UO 24 69 117 89 86 385 

Delujoči UO 18 36 50 45 47 196 

Povprečno št. sej na UO 1,33 1,91 2,34 1,97 1,82 1,96* 

Št. UO sklicana samo konstitutivna seja 15 20 22 22 19 98 

Delež UO s samo eno sejo 83 % 56 % 44 % 49 % 40 % **50 % 
*Če v izračunu upoštevamo samo unikatne oz. različne UO (175), znaša povprečje 2,2 (do razlike med 
196 in 175 prihaja, ker določeni UO delujejo skozi več let, in zato se njihovo število po posameznem 
letu multiplicira). 
***Če v izračunu upoštevamo samo unikatne oz. različne UO (175), znaša delež 56 % (do razlike med 
196 in 175 prihaja, ker določeni UO delujejo skozi več let, zato se njihovo število po posameznem letu 
multiplicira). 

Vir: AJPES 2014. 

V preglednici 13 sem predstavil podatke za vse upniške odbore v prisilni poravnavi, ki sem 

jih analiziral. Torej tudi tiste, ki so šli v stečaj že pred glasovanjem o prisilni poravnavi, a so 

pred tem kljub vsemu začeli svoje delo. Prav tako so predstavljeni tisti upniški odbori, ki do 

presečnega obdobja zaključka raziskave še niso končali svojega dela oz. še niso glasovali o 

potrditvi prisilne poravnave. To pa pomeni, da lahko ti upniški odbori v nadaljevanju opravijo 

še določeno število sej. Zato je v preglednici 14 predstavljen nabor podatkov, ki upošteva 

samo delo upniških odborov, ki so svoje delo končali oz. je bila izglasovana prisilna 

poravnava. Kot je razvidno iz preglednice, se prečiščeni podatki precej ne razlikujejo. 

Povprečno število sej na posamezni upniški odbor po posameznem letu je višje od dva samo v 

letih 2011 in 2012. To pomeni, da je tudi v tem primeru stopnja udeležbe upnikov v procesu 

prisilne poravnave zelo nizka, saj povprečno število sej na posamezni upniški odbor v prisilni 

poravnavi znaša 1,99 oz. 2,33. Delež upniških odborov, ki so opravili samo eno sejo, je zelo 

visok in predstavlja 80 % za leto 2009, medtem ko preostali podatki, kot vidimo iz 

preglednice 14, manj odstopajo. Kljub vsemu je povprečno število upniških odborov v 

obravnavanem obdobju, ki je opravilo samo eno sejo, zelo visoko in znaša 44 % oz. 51 %. 

V preglednici 15 je predstavljeno maksimalno in minimalno število sej posameznega 

upniškega odbora v prisilni poravnavi v obravnavanem obdobju. Glede minimalnega števila 

lahko na podlagi dosedanjih ugotovitev in narave proučevanega dela sklepamo, da bo to 

število ena, kar je razvidno tudi iz preglednice. Če podatke prečistimo in analiziramo samo 

tiste upniške odbore, ki so končali svoje delo, ugotovimo, da je v letu 2012 vsak upniški 

odbor opravil vsaj dve seji. Maksimalno število sej pa ne glede na metodologijo izračuna ne 

odstopa. Ugotovimo lahko, da je leta 2012 upniški odbor z največ sejami opravil osem sej, kar 
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predstavlja tudi v celotnem obravnavanem obdobju po posameznem letu najvišje število sej. 

Ker pa lahko upniški odbor deluje skozi daljše časovno obdobje, je upniški odbor z največ 

sejami opravil deset sej. Pri tem je treba poudariti, da omenjeni upniški odbor ni končal 

svojega dela in je kljub enormnemu delu v primerjavi s povprečnim upniškim odborom šlo 

podjetje v stečaj, ne da bi predhodno bila prisilna poravnava izglasovana.40 Z vidika 

proučevanja učinkovitosti na podlagi določenih parametrov, so lahko statistični rezultati brez 

ustrezne vsebinske analize in interpretacije, kot vidimo zelo zavajajoči. Med upniškimi 

odbori, ki so končali svoje delo in je bila prisilna poravnava izglasovana, pa je 8 sej največji 

obseg dela, ki ga je opravil posamezni upniški odbor. 

Preglednica 14: Število opravljenih sej upniških odborov v prisilni poravnavi, ki so 
končali svoje delo (prisilna poravnava je bila izglasovana) 

 2009 2010 2011 2012 2013 Skupaj 

Število sej UO 21 54 65 67 42 249 

Delujoči UO, ki so končali svoje delo 15 28 30 29 23 125 

Povprečno št. sej na UO 1,40 1,93 2,17 2,31 1,77 1,99* 

Št. UO sklicana samo konstitutivna seja 12 14 15 13 13 55 

Delež  80 % 50 % 50 % 45 % 59 % **44 % 
*Če v izračunu upoštevamo samo unikatne oz. različne UO (108), znaša povprečje 2,33 (do razlike 
med 125 in 108 prihaja, ker določeni UO delujejo skozi več let, zato se njihovo število po 
posameznem letu multiplicira). 
***Če v izračunu upoštevamo samo unikatne oz. različne UO (108), znaša delež 51 % (do razlike med 
125 in 108 prihaja, ker določeni UO delujejo skozi več let, zato se njihovo število po posameznem letu 
multiplicira). 

Vir: AJPES 2014. 

Preglednica 15: Minimalno in maksimalno število opravljenih sej vseh upniških 
odborov v prisilni poravnavi 

Vsi upniški odbori 2009 2010 2011 2012 2013 

Minimalno št. sej 1 1 1 1 1 

Maksimalno št. sej 3 7 7 8 5 

Maksimalno št. sej posameznega UO skupaj* 10 - - - - 
Upniški odbori, ki so končali delo      

Minimalno št. sej 1 1 1 1 1 

Maksimalno št. sej 3 6 6 8 5 

Maksimalno št. sej posameznega UO skupaj* 8 - - - - 
*Podatek je lahko višji kot za posamezno leto, saj posamezni UO lahko deluje skozi več let. 

Vir: AJPES 2014. 

Podrobnejši prikaz pogostosti sej upniških odborov v prisilnih poravnavah v obdobju od leta 

2009 do 2013 nam v nadaljevanju prikazuje graf frekvenčna porazdelitev v absolutni in 

relativni seriji podatkov. Kot je razvidno iz preglednice 16, je v tem obdobju 50 % vseh 

                                                 
40 Prisilna poravnava bodisi ni bila izglasovana bodisi je bil predlog umaknjen ali stečaj po uradni 
dolžnosti. 
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analiziranih upniških odborov in 53,6 % upniških odborov, ki so končali svoje delo, opravilo 

samo eno sejo.  

Preglednica 16: Frekvenčna porazdelitev sej upniških odborov v prisilni poravnavi od 
leta 2009 do 2013 

 Vsi UO UO končali delo 
Št. sej Št. UO  % UO Št. UO  % UO 

1 seja 98 50,0 % 67 53,6 % 

2 seji 31 20,9 % 22 17,6 % 

3 seje 26 13,3 % 19 15,2 % 

4 seje 12 6,1 % 10 8,0 % 

5 sej 4 2,0 % 3 2,4 % 

6 sej 5 2,6 % 3 2,4 % 

7 sej 3 1,5 % 0 0,0 % 

8 sej 1 0,5 % 1 0,8 % 

0 sej41 6 3,1 % - - 

Skupaj 196 100 % 125 100 % 

Vir: AJPES 2014. 

Po zakonu42 je prvo sejo dolžan sklicati upravitelj in po vsebini pomeni konstitutivno sejo, 

kjer se izvoli predsednik in sprejme dogovor ali statut, v katerem se opredeli način dela. Dve 

seji, konstitutivno in eno vsebinsko, v pravem pomenu besede je torej opravilo 20,9 % vseh 

obravnavanih upniških odborov oz. 17,6 % tistih, ki so končali svoje delo. Tri seje so meja, od 

katere naprej odstotek pogostosti strmo upada in dosega zanemarljive rezultate, čeprav bi 

pričakovali precej večjo gostoto pojava pri večjem številu sej. Tri seje je opravilo samo še 

13,3 % vseh analiziranih upniških odborov oz. 15,2 % tistih, ki so končali svoje delo.  

Ne glede na to, da v tej točki raziskave nimam razvitega merskega merila za ugotavljanje 

obsega dela upniških odborov ali podatkov za primerjavo, do zdaj analizirani podatki kažejo, 

da je statistično gledano v upniških odborih opravljeno zelo malo dela skozi prizmo analize 

števila sej na posamezni upniški odbor. Ne glede na to, da neposredna primerjava podatkov ni 

mogoča, lahko na podlagi razumskega sklepa in preslikave na način dela vodenja podjetja v 

vsakodnevnem življenju in potrebnem obsegu dela ugotovimo, da to ni pravi način. To še 

toliko bolj potrjujejo dokazi, da morajo biti v kriznem obdobju ukrepi v podjetju hitri, odločni 

in proaktivni. Upniški odbori v prisilni poravnavi morajo zaradi svoje organizacijske 

umeščenosti, s svojim hitrim in odločnim delom prispevati k reševanju krize v podjetju, ne pa 

jo z zavlačevanjem še poglabljati. 

Zbrani in analizirani podatki ne glede na metodologijo kažejo podobne rezultate, kot je 

razvidno iz slike 8 in 9, ter ponujajo enake zaključke. Če analiziramo samo upniške odbore, ki 
                                                 
41 Uveden stečaj že pred sklicem upniškega odbora. 
42 ZFPPIPP. 
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so končali svoje delo, torej ko je bila prisilna poravnava potrjena oz. izglasovana, lahko 

nesporno ugotovimo, da je bilo za uspešnost izglasovanja prisilne poravnave v 53,6 % 

potrebna samo ena seja upniškega odbora. 

 

Slika 8: Histogram frekvenčne porazdelitve in tortni graf relativne frekvenčne 
porazdelitve števila sej upniških odborov od leta 2009 do 2013 (vsi UO) 

Na tem mestu se postavlja vprašanje, kakšna sta pomen in vloga upniškega odbora. To 

namreč pomeni, da je bilo v tem obdobju 53,6 % prisilnih poravnav izpeljanih mimo upnikov, 

saj so ti v njej neposredno sodelovali samo na eni seji, pa še ta je bila konstitutivna in ne 

vsebinska. Popolnoma jasno je, da v tako kratkem času (samo ena seja) ne moreš sprejeti 

pomembnih, sploh pa ne pravočasnih odločitev, ki bi lahko pomembno vplivale na potek 

dogodkov. Ta podatek nam pravzaprav pove, da je približno dve tretjini prisilnih poravnav v 

obravnavanem obdobju izpeljalo poslovodstvo pod nadzorom upravitelja, ne da bi pri tem 

sodelovali upniki. 

 

Slika 9: Histogram frekvenčne porazdelitve in tortni graf relativne frekvenčne 
porazdelitve števila sej upniških odborov od leta 2009 do 2013 (UO končali delo) 
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7.2.2 Statistični parametri za poplačilo v prisilni poravnavi 

Z vidika raziskave učinkovitosti upniških odborov v prisilni poravnavi je seveda zanimiva 

primerjava med prvim predlogom poplačila upnikov, ki ga dolžnik poda v obliki osnovnega 

načrta finančnega prestrukturiranja in dejansko sprejetim predlogom, ki ga izglasujejo ali 

zavrnejo upniki. V nadaljevanju navajam podatke za 108 analiziranih primerov v obdobju od 

leta 2008 do 30. marca 2014, v katerem je bil podan in izglasovan predlog prisilne poravnave. 

Ta primerjava lahko pokaže, ali upniki s svojim delom v upniškem odboru vplivajo na 

osnovni predlog, ki ga poda poslovodstvo dolžnika, in ali lahko dosežejo, da se ta predlog 

popravi in izboljša.43  

V sklopu proučevanja osnovnega načrta finančnega prestrukturiranja mora dolžnik upnikom 

podati tudi predlog prisilne poravnave, ki pomeni ponudbo upnikom za zmanjšanje in odlog 

plačila njihove terjatve ali konverzijo te v lastniške deleže. V sklopu raziskave sem tako zbral 

naslednje statistične spremenljivke v zvezi s poplačilom upnikov tako z vidika osnovnega 

predloga kot tudi potrjenega predloga prisilne poravnave: 

− odstotek poplačila terjatve, 

− rok plačila v mesecih, 

− število obrokov in 

− ali se zmanjšana terjatev obrestuje ali ne. 

Iz preglednice 17 lahko razberemo, da je bil v obravnavanem obdobju minimalni predlog 

zmanjšanega poplačila upnikov v prisilni poravnavi s strani dolžnika nizek, le 3 % od celotne 

terjatve. Še bolj presenetljivo pa je, da so upniki takšen predlog izglasovali in da v pogajanjih 

niso dosegli višjega deleža poplačila. Popolnoma jasno je, da dolžnik, ki ponudi tako nizko 

poplačilo, izkorišča inštitut prisilne poravnave, v nasprotnem primeru, da ne gre za 

izkoriščanje inštituta, pa je trajno plačilno nesposoben. Ta primer tudi lepo kaže, kako 

pomemben je zakonsko določen kvorum, ki določa minimalni delež poplačila v prisilni 

poravnavi, saj se v nasprotnem primeru lahko zaradi različnih dejavnikov (tudi neaktivnosti 

upnikov) srečujemo v praksi z ekscesnimi primeri, ki nimajo podlage v ekonomsko 

poslovnem, pravnem ali širšem družbenem smislu.44 

Na drugi strani lahko vidimo, da je najvišji ponujeni in potrjeni delež poplačila v prisilni 

poravnavi v obravnavanem obdobju 100 % od dolžnikove terjatve. To je po mojem mnenju, 

vsebinsko gledano, pravična prisilna poravnava, ko se dolžnik znajde v likvidnostnih težavah 

ter potrebuje za sanacijo finančnih težav odlog plačila in možnost plačila na več obrokov. To 

bi moral biti tudi temeljni namen tovrstnih postopkov, iz česar bi morali izhajati pri 

oblikovanju zakonodaje in dopuščanju odklonov od tega stanja. Vendar nas samo ponudba 

dolžnika, da bo poplačal terjatev v prisilni poravnavi v višini 100 %, ne sme zavesti. Skozi 

                                                 
43 Več o dejanski povezavi – glej regresijsko analizo v točkah od 7.2.6 do 7.2.8. 
44 Grafični prikaz kvoruma – glej sliko 15. 
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analizo se je pokazalo, da gre lahko v tem primeru tudi za spreten manever dolžnika, kako 

zavesti upnika, da izglasuje prisilno poravnavo, ki nima realne osnove v finančnem in 

produktnem smislu, s čimer se zavleče agonija in posledično zmanjšajo vse možnosti za 

uspešno izpeljan stečaj. V obravnavanem obdobju smo tako imeli sedem predlogov, kjer je 

bilo predlagano 100 % poplačilo, izglasovanih pa je bilo pet predlogov (71 %), saj so upniki v 

ostalih primerih prepoznali, da gre za manipulacijo.45 Poleg tega predlagani visok delež 

poplačana ni nikakršna garancija za uspešnost prisilne poravnave. Od omenjenih petih 

primerov, kjer je bila prisilna poravnava s 100 % poplačilom izglasovana, sta šla v 

nadaljevanju poslovanja v stečaj dva (do 28. februarja 2014), to pa še ne pomeni, da jih v 

nadaljevanju ne bo šlo še več.  

Preglednica 17: Predlagani in potrjeni predlog prisilne poravnave od leta 2009 do 30. 3. 
2014 

 Predlog PP Potrjena PP 

Poplačilo   

Minimalni predlog poplačila 3 % 3 % 

Maksimalni predlog poplačila 100 % 100 % 

Povprečno poplačilo 41,8 % 43,1 % 

modus 50 % 50 % 

Standardni odklon poplačila 20,0 19,8 

Rok plačila   

Minimalni rok poplačila v mes. 1 1 

Maksimalni rok poplačila v mes. 108 156 

Povprečni rok v mes. 41 42,7  

Modus rok plačila 48 48 

Standardni odklon roka plačila 16,7 20,2 

Število obrokov   

Minimalno št. obrokov 1 1 

Maksimalno št. obrokov 8 8 

Povprečno št. obrokov 2,1 2,0 

Modus št. obrokov 1 1 

Standardni odklon št. obrokov 1,4 1,4 

Obrestovanje   

Obrestovanje – DA 44,4 % 45,4 % 

Obrestovanje – NE 55,6 % 54,6 % 

Vir: AJPES 2014. 

Povprečna predlagana višina poplačila v prisilni poravnavi znaša 41,8 %, pri čemer je potrjeni 

oz. izglasovani odstotek poplačila višji za 1,3 odstotne točke in znaša 43,1 %. Gledano v 

                                                 
45 V predlogu prisilne poravnave so bila npr. sredstva precenjena in v primeru stečaja podcenjena, da 
je bila »dokazana« smiselnost prisilne poravnave in ne stečaja itn. 
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povprečju bi lahko dejali, da v povprečni prisilni poravnavi upniki torej dosežejo minimalno 

boljše dejansko poplačilo, kot pa so ga v osnovnem predlogu finančnega prestrukturiranju 

predlagali dolžniki. Kljub vsemu je najpogosteje predlagan in izglasovan delež poplačila, ki 

ga determinira mediana 50 % poplačilo. Standardni odklon višine poplačila, ki pove, kako so 

vrednosti razpršene okoli povprečne vrednosti, je zelo visok tako v primeru predloga (20) kot 

tudi v primeru potrjenega deleža poplačila (19,8). Če bi imeli normalno porazdelitev, bi lahko 

dejali, da sta približno dve tretjini vseh predlogov poplačila na intervalu od 21,8 do 61,8 %, 

dejansko izglasovanih pa na intervalu od 23,3 do 62,9 %. Glede na velik razpon intervala 

natančnejši izračun, ki pokriva 95 % vseh spremenljivk, ni smiseln. 

Rok plačila ali odlog plačila v obravnavanem obdobju prav tako kot poplačilo dosega visoka 

nasprotja, kar potrjuje tudi podatek o razpršenosti spremenljivk oz. standardni odklon. 

Minimalni predlagani in potrjeni rok odloga plačila znaša mesec dni, nasprotno pa 

maksimalni predlagani rok odloga plačila znaša 108 mesecev, potrjeni oz. izglasovani pa 156 

mesecev. 

Takšne ekstreme je omogočila zakonodaja, saj se šele z novelo ZFPPIPP-D, zakon uredil 

maksimalni odlog, ki ga je definiral na 48 mesecev in ostaja v veljavi. Zanimivo je, da 

podjetje, ki je v dogovoru z upniki doseglo podaljšanje odloga plačila na 156 mesecev 

(osnovni predlog 12 mesecev), kar je v nasprotju z določili zakona, šlo kljub potrjeni prisilni 

poravnavi v stečaj, še preden bi bili upniki poplačani. Tudi kot posledica te omejitve je 

najpogosteje predlagan in izglasovan odlog poplačila 48 mesecev, kar predstavlja zakonsko 

določeni maksimum. To samo potrjuje, da zakoni postavljajo minimalne standarde, ki 

omejuje ekscesno odločanje subjektov v nasprotju s splošno uveljavljenimi standardi na 

določenem področju. Kljub vsemu povprečni predlagani rok za plačilo (41) in potrjeni rok za 

plačilo (42,7) ne presegata zakonsko določeni okvir 48 mesecev, saj se podatki nanašajo tudi 

na obdobje, kot te omejitve ni bilo. Glede na povprečni rok plačila lahko zaključimo, da so 

upniki v povprečju pristali na daljši odlog plačila, kot pa je bil predlagan v osnovnem načrtu 

finančnega prestrukturiranja, čeprav bi sklepali nasprotno.  

Minimalno število obrokov za plačilo zapadlih terjatev z odlogom je bilo v obravnavanem 

obdobju ena, maksimalno število pa osem. Podatek se ne razlikuje glede na predmet 

proučevanja, tj., ali gre za predlog iz osnovnega načrta finančnega prestrukturiranja ali 

podatke iz izglasovanih prisilnih poravnav. V povprečju so dolžniki predlagali, da bi svoje 

terjatve poplačali v 2,1 obroka, upniki pa so v povprečju izglasovali dva obroka. Obrestovanje 

dolga za čas odloga plačila je upnikom ponudilo 44,4 % dolžnikov, izglasovanih obrestovanj 

pa je bilo 45,4 %. 

V preglednici 18 je prikazana frekvenčna porazdelitev za plačilo upnikov. Oblikovanih je bilo 

pet enako velikih razredov. Prikazana je frekvenčna porazdelitev v absolutnem in relativnem 

smislu, ki je izražena v odstotkih.  
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Preglednica 18: Frekvenčna porazdelitev predlaganega in izglasovanega deleža 
poplačila za prisilne poravnave v obdobju od 2009 do 30. 3. 2014 

 Razred poplačila Predlog PP V % Potrjena PP V % 

1 Od 0 do 20 % 20 18,5 17 15,7 

2 Od 21 do 40 % 24 22,2 23 21,3 

3 Od 41 do 60 % 58 53,7 61 56,5 

4 Od 61 do 80 % 1 0,9 2 1,9 

5 Od 81 do 100 % 5 4,6 5 4,6 

 Skupaj 108 100 108 100 

Vir: AJPES 2014. 

Kot je razvidno iz podatkov, je največja gostota spremenljivk v razredu 3, katerega plačilo 

predstavlja od 41 do 60 % terjatve upnikov. V obravnavanem obdobju je bilo 53,7 % vseh 

predlogov višine poplačila upnikov v osnovnem predlogu finančnega prestrukturiranja v 

razponu med 41 in 60 %. Dejansko izglasovanih deležev poplačila v tem razredu pa je bilo v 

obravnavnem obdobju 56,5 % med vsemi izglasovanimi prisilnimi poravnavami. Če združimo 

podatke iz drugega in tretjega razreda, lahko ugotovimo, da je bilo plačilo v razponu od 21 do 

61 % iz osnovnega predloga plačila 75,9 % vseh podanih predlogov, ki so bili pozneje tudi 

izglasovani, oz. 77,8 % vseh izglasovanih prisilnih poravnav v obravnavanem obdobju. 

 

Slika 10: Histogram frekvenčne porazdelitve predlaganega in izglasovanega deleža 
poplačila za prisilne poravnave v obdobju 2009 do 2013 

Histogram frekvenčne porazdelitve iz slike 10 nam pove, da v obeh preučevanih primerih 

porazdelitev ni simetrična (normalna). Na podlagi slike lahko ugotovimo, da gre za 

asimetrično porazdelitev v levo koničaste oblike. Razred 4 in 5 torej predstavljata najmanj 

predlogov in izglasovanih deležev za plačilo. Število predlogov za plačilo terjatev upnikov v 

višini med 61 do 80 % je bilo 0,9 % od vseh obravnavanih predlogov, izglasovanih prisilnih 

poravnav v tej višini pa 1,9 %. V višini od 81 % do maksimalnega poplačila terjatve v višini 

100 % pa je bilo samo 4,6 % vseh primerov ne glede na preučevan primer. 
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Zanimivo je, da so upniki dosegli zmanjšanje števila poplačil v najnižjih dveh razredih. 

Predlogi dolžnika iz osnovnega načrta finančnega prestrukturiranja v teh dveh razredih 

(poplačilo od 0 do 20 % in od 21 do 40 %) so se primerjalno s tistim, kar so upniki 

izglasovali, preselili v razred tri (poplačilo od 41 do 60 %), kjer se je gostota dogodka 

povečala. To je lahko še en znak, da lahko upniki s svojim delom lahko vplivajo na višji 

izglasovan delež poplačila v prisilni poravnavi. 

7.2.3 Odnos med predlaganim deležem poplačila in potrditvijo oz. zavrnitvijo prisilne 

poravnave 

V obravnavanem obdobju je bilo upnikom na podlagi osnovnega načrta finančnega 

prestrukturiranja podanih 175 predlogov prisilne poravnave s strani dolžnikov. Kot je 

razvidno iz preglednice 19, so vsi predlogi dolžnikov razdeljeni v pet skupin oz. enako velikih 

razredov. Znotraj posameznega razreda lahko ocenimo uspešnost posamezne višine poplačila, 

ki so jih predlagali upniki glede na možne izide v prisilni poravnavi. 

Preglednica 19: Odnos med predlaganim deležem poplačila in potrditvijo prisilne 
poravnave od leta 2009 do 28. 2. 2014 

 Razred poplačila Vsi 
predlogi 

PP 
Izglas. V % PP* ni 

izglas. V % N. p.** V % Stečaj po 
izglas. PP 

V % 
*** 

1 Od 0 do 20 % 32 20 58,8 13 38,2 1 2,9 6 30,0 
2 Od 21 do 40 % 32 24 77,4 7 22,6 0 0,0 6 25,0 
3 Od 41 do 60 % 99 58 58,6 34 34,3 7 7,1 9 18,8 
4 Od 61 do 80 % 2 1 50,0 1  50,0 0 0,0 0 0,0 
5 Od 81 do 100 % 9 5 55,6 4 44,4 0 0,0 2 40,0 

 Skupaj 175 108 61,1 59 33,7 9 4,6 23 21,5 
* Prisilna poravnava bodisi ni bila izglasovana bodisi je bil predlog umaknjen ali stečaj po uradni 
dolžnosti že pred glasovanjem. 
** Ni podatka: v času analize še ni bilo znano. 
*** Obravnavano obdobje do 28. 2. 2014 – podatki na daljši časovni rok bodo drugačni. Odstotek 
računan od števila izglasovanih prisilnih poravnav. 

Vir: AJPES 2014. 

Pričakovano je, da so upniki najmanj predlogov za poplačilo dolžnikov podali v razredu 4 in 

5, kjer se delež poplačila giblje med 61 do 80 % in 81 do 100 %. Kljub temu da so v tem 

razredu najugodnejši predlogi za poplačilo upnikov, pa statistično ta dva razreda nista 

najuspešnejša. V razredu 4 je bilo izglasovanih samo 50 % predlogov, v razredu 5 pa 55,6 % 

predlogov upnikov za poplačilo dolžnikov. Če analiziramo daljše časovno obdobje, torej tudi 

čas po sprejetju prisilne poravnave, lahko ugotovimo, da potrjena prisilna poravnava še ne 

pomeni, da podjetje v nadaljevanju poslovanja ne bo šlo v stečaj. V razredu s predlaganim 

poplačilom med 81 in 100 % je bilo skupaj devet takšnih predlogov, pri čemer jih je bilo pet 

potrjenih, štirje pa so bili zavrnjeni (44,4 %). V nadaljevanju poslovanja, po potrditvi prisilne 
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poravnave, pa sta od pet potrjenih šla še dva v stečaj (še nadaljnjih 40 %). To pomeni, da je 

uspešnost prisilne poravnave v tem razredu zelo nizka, pri čemer se je treba zavedati, da 

analiza zajema podatke samo do 28. februarja 2014, kar pomeni, da gre v prihodnje lahko v 

stečaj še več analiziranih podjetij, v obdobju po sprejeti prisilni poravnavi, ki lahko traja tudi 

več let. 

Statistično najbolj uspešni so dolžniki v drugem razredu, ki upnikom ponudijo poplačilo 

terjatve v razredu od 21 do 40 %. V tem razredu je kar 77,4 % predlogov prisilnih poravnav 

potrjenih, vendar pa so tudi v tem razredu skrb vzbujajoči dogodki, ki sledijo potrditvi prisilne 

poravnave. Kar 25 % podjetij v tem razredu gre v nadaljevanju poslovanja, kljub sprejeti 

prisilni poravnavi, v stečaj, pri čemer, kot rečeno, to ni dokončen podatek. 

Kot lahko razberemo iz preglednice 19 in slike 11, lahko povsem enake sklepe povzamemo 

tudi za preostale predstavljene razrede v analizi.  

 

Slika 11: Odnos med predlaganim deležem poplačila in potrditvijo prisilne poravnave 
od leta 2009 do 28. februarja 2014 

Zaključimo lahko, da je za učinkovitost prisilne poravnave potreba binarna presoja podatkov. 

Na eni strani lahko analiziramo število potrjenih oz. zavrnjenih prisilnih poravnav. V 

obravnavanem obdobju so upniki v 61,1 % primerih prisilne poravnave izglasovali predlog, v 

33,7 % pa ga niso. V času raziskave v 4,6 % obravnavanih primerih podatek še ni bil znan. Po 

drugi strani pa s potrditvijo prisilne poravnave še ni dosežen ratio ureditve inštituta prisilne 

poravnave. Bistveno je namreč, da bi podjetje skozi finančno (in poslovno) prestrukturiranje 

postalo kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobno. Prav zato mora osnovni načrt 

finančnega prestrukturiranja, ki ga pripravi dolžnik, pregledati in potrditi tudi pooblaščeni 

ocenjevalec vrednosti podjetja, ki med drugim s stopnjo verjetnosti, ki presega 50 %, oceni 

(ZFPPIPP, 146. člen): 
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− da bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omogočila tako finančno 

prestrukturiranje dolžnika, da bo postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, in  

− da bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, ki jo predlaga dolžnik, zagotovljeni 

ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni 

postopek.  

Torej je za ocenjevanje uspešnosti prisilne poravnave pravzaprav pomembnejše, kaj se dogaja 

po izglasovanju prisilne poravnave in koliko podjetij doseže namen te ureditve. Zaradi 

naštetih omejitev raziskave je ta podatek za daljše časovno obdobje težko podati, saj urejenih 

zbirk podatkov s tega področje še ni. Poleg tega nekatere prisilne poravnave trajajo več let in 

bi v primeru analize samo zaključenih primerov teh podatkov bilo zelo malo.  

Kljub vsemu lahko ugotovimo, da 33,7 % vseh predlogov dolžnikov že v izhodišču ni 

izglasovanih, kar pomeni, da so upniki pri presojanju pokazali določeno mero restriktivnosti. 

V nadaljevanju poslovanja pa gre od vseh podjetij, katerih upniki so izglasovali prisilno 

poravnavo v skladu z predstavljenimi omejitvami raziskave v stečaj še nadaljnjih 21,3 % 

podjetij. Če predpostavimo, da stečaj po izglasovani prisilni poravnavi pomeni enako kot, če 

prisilna poravnava sploh ni izglasovana, pa lahko ugotovimo, da je bilo v obravnavanem 

obdobju kar 55 % predlogov za prisilno poravnavo neuspešnih. 

7.2.4 Trend obravnavanih statističnih parametrov v prisilnih poravnavah 

Kot lahko ugotovimo iz preglednice 20, je število podjetij (pravnih oseb) v Sloveniji v 

obravnavanem obdobju, ki zajema statistično analizo upniških odborov, na ravni od 70.212 

(2012) do 79.621 (2011), ko je bilo to število najvišje. Pri tem je treba poudariti, da v to niso 

zajeti zavodi, javni zavodi, zadruge in javni skladi ali podjetniki, saj ta del populacije ni 

predmet raziskave. Poleg tega med naštetimi osebami (razen podjetniki) ni veliko 

insolventnih postopkov, ki se nanašajo na prisilno poravnavo. Upoštevajoč tudi te osebe, pa 

lahko število podjetij iz preglednice 20 podvojimo, kar navajam zgolj informativno za lažjo 

predstavo. 

Preglednica 20: Število podjetij (pravne osebe) v Sloveniji 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 

Podjetja 74.689 77.450 79.621 70.212 - 

Vir: STAT 2014. 

Primerjalno gledano lahko že na podlagi hitrega pregleda preglednice 21 in 22 ter primerjave 

med številom podjetij v Sloveniji in številom prisilnih poravnav v istem obdobju zaključimo, 

da gre za relativno nepomemben pojav. Ne glede na to katere podatke izberemo za primerjavo 

(prejete predloge prisilnih poravnav na sodišče ali potrjene) pridemo do enakega zaključka. 

Če za primerjavo izberemo leto 2012, ko je bilo število podjetij najnižje in število prejetih 
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prisilnih poravnav najvišje, ugotovimo, da problematika prisilnih poravnav v celoti 

predstavlja samo 0,078 % vseh podjetij v Sloveniji. S tega vidika je torej jasno, da ne glede na 

negativno javno mnenje zainteresiranih javnosti vsaj iz makroekonomskega vidika ne gre za 

tako obsežen problem, kot je možno razbrati iz sredstev javnega obveščanja ob posameznem 

primeru. Vsekakor pa na nivoju posameznega upnika prisilna poravnava pomeni izgubo ne 

glede na razplet postopka in ne glede na scenarij, ki jih omogočajo insolventni postopki, 

zaradi česar je odklonilen in negativen odnos udeležencev popolnoma razumljiv. 

Preglednica 21: Trend števila prisilnih poravnav (prejete) 

Leto Št. PP V %  Ib Iv 

2009 26 12,4 - - 

2010 49 23,3 188 188 

2011 47 22,4 181 96 

2012 55 26,2 212 117 

2013 33 15,7 127 60 

Skupaj 210 100,0 - - 

Vir: AJPES 2014. 

Trend števila prejetih prisilnih poravnav na sodišča od leta 2009 do 2012 narašča z visokimi 

letnimi stopnjami rasti. Kot razberemo iz preglednice 21 se je v letu 2010 glede na predhodno 

leto število prejetih prisilnih poravnav povečalo za 88 %, v letu 2012, glede na leto 2011, pa 

za 17 %. V letih 2011 in 2013 pa smo glede na predhodno leto zabeležili upad prejetih zadev, 

in sicer za 4 % oz. 40 %. Če primerjamo rast glede na izhodiščno leto 2009, pa lahko 

razberemo, da je bila rast prejetih prisilnih poravnav v letu 2012 glede na bazno leto 112 %. 

Gledano na izhodiščno leto pa se je število prejetih prisilnih poravnav v letu 2013 umirilo in 

predstavlja glede na bazno leto 27-odstotno povečanje. 

Trend potrjenih prisilnih poravnav skozi obravnavano obdobje glede na predhodno leto 

narašča ves čas, razen v letu 2012. Glede na to, da so sodišča to leto prejela največ predlogov 

za začetek prisilne poravnave, je ta ugotovitev presenetljiva. Kot je razvidno iz preglednice 

22, je bilo v letu 2012 glede na predhodno leto 31 % manj potrjenih prisilnih poravnav.  

Preglednica 22: Trend števila prisilnih poravnav (potrjene) 

Leto Št. PP V %  Ib Iv 

2009 13 12,0 - - 

2010 23 21,3 177 177 

2011 26 24,1 200 113 

2012 18 16,7 138 69 

2013 28 25,9 215 156 

Skupaj 108 100,0 - - 

Vir: AJPES 2014. 
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Proučevanje rasti glede na bazno leto 2009 beleži zelo visoke rasti, razen v letu 2012, ko je ta, 

glede na izhodiščno leto, znašala 38 %. V vseh ostalih obravnavanih letih pa glede na 

izhodiščno leto 2009 od 77 do 115 %. 

Iz slike 12 je tudi jasno razvidno to odstopanje med številom prejetih predlogov za prisilno 

poravnavo, ki je v letu 2012 bila najvišja, in letne stopnje rasti potrjenih prisilnih poravnav, ki 

je bila v tem obdobju negativna. 

 

Slika 12: Gibanje letne rasti potrjenih prisilnih poravnav glede na predhodno leto in 
število prisilnih poravnav po letih 

Trend na področju števila upniških odborov v prisilni poravnavi je lahko zavajajoč, saj se je 

treba zavedati, da posamezni upniški odbori lahko delujejo skozi daljše časovno obdobje. To 

pomeni, da pride do podvajanja podatkov v posameznem časovnem obdobju. Kljub vsemu 

lahko iz preglednice 23 ugotovimo, da je bil trend rasti števila upniških odborov glede na 

predhodno leto v celotnem proučevanem obdobju pozitiven. Najvišjo rast je dosegel v letu 

2010 glede na predhodno leto, ki je znašala 100 %.  

Preglednica 23: Trend števila upniških odborov v prisilnih poravnavah 

Leto Št. UO V %  Ib Iv 

2009 18 9,2 - - 

2010 36 18,4 200 200 

2011 50 25,5 278 139 

2012 45 23,0 250 90 

2013 47 24,0 261 104 

Skupaj 196 100,0 - - 

Vir: AJPES 2014. 

Rast se je skozi obravnavano obdobje nižala in je leta 2013 glede na leto 2012 dosegla le še 

4 %. Izjema je leto 2012, ko se je glede na predhodno leto število upniških odborov zmanjšalo 
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za 10 %. Število upniških odborov je bilo najvišje v letu 2011, ko je bilo potrjenih tudi največ 

prisilnih poravnav.  

Število sej, ki so jih opravili upniški odbori v prisilnih poravnavah, je glede na preteklo leto 

naraščalo z najvišjimi stopnjami rastmi med vsemi analiziranimi parametri. Kot lahko 

razberemo iz preglednice 24, je število sej v letu 2010 glede na predhodno leto naraslo za 

188 % in v letu 2011 za 70 %. V letih 2012 in 2013 pa se je trend naraščanja umiril, saj smo v 

letu 2012 glede na predhodno leto zabeležili najprej upad za 24 %, v letu 2013 pa za 3 %. 

Glede na izhodiščno leto 2009 se je število sej v letu 2011 povečalo za 388 %. Primerjava z 

baznim letom 2009 v vseh proučevanih obdobjih kaže zelo veliko povečanje sej upniških 

odborov, ki vseskozi presega 150-odstotno rast. 

Preglednica 24: Trend števila sej upniških odborov v prisilnih poravnavah 

Leto Število sej V % Ib Iv 

2009 24 6,2 - - 

2010 69 17,9 288 288 

2011 117 20,4 488 170 

2012 89 23,1 371 76 

2013 86 22,3 358 97 

Skupaj 385 100,0 - - 

Vir: AJPES 2014. 

Na podlagi podatkov lahko sklenemo, da so vsi indeksi za obravnavane parametre zelo visoki. 

Samo opazovanje indeksov pa lahko vodi v napačne sklepe, saj so osnovne vrednosti zelo 

nizke, zato se že majhna absolutna sprememba kaže v veliki relativni spremembi. V tem 

obdobju se je povečalo število prisilnih poravnav, upniških odborov in sej, vendar je treba 

razumeti, da s širšega vidika govorimo o zelo nizkih številkah. Maksimalno število potrjenih 

prisilnih poravnav je bilo leta 2013, in sicer 28. V povprečju je en upniški odbor, odvisno od 

metodologije, v tem obdobju opravil približno dve seji (za natančnejši pregled glej 

preglednico 14), maksimalno število upniških odborov pa je bilo v letu 2011 50. Ti podatki 

jasno kažejo, da z narodnogospodarskega vidika govorimo o zelo nizkih številkah in 

dogodkih.  

Iz slike 14, na kateri so predstavljeni vsi proučevani statistični parametri v prisilni poravnavi v 

tem poglavju, lahko ugotavljamo trend. Ugotovimo, da so imeli vsi proučevani parametri v 

letu 2010 najvišje stopnje rasti glede na predhodno leto. Hkrati lahko tudi ugotovimo, da so 

imeli vsi parametri pozitivno rast skozi celotno obdobje glede na izhodiščno leto 2009. V letu 

2011 sta svoj vrh dosegla število upniških odborov in število opravljenih sej, število prejetih 

predlog prisilne poravnave je bilo največje v letu 2012, število potrjenih prisilnih poravnav pa 

v letu 2013.  
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Slika 13: Gibanje letne rasti upniških odborov v prisilni poravnavi in število sej, ki so jih 
opravili 

Kljub temu da je število sej na posamezni odbor zelo nizko (glej poglavje 7.2.1), pa je ta 

parameter dosegel v svojem maksimalnem obsegu leta 2011 kar 388-odstotno rast glede na 

leto 2009.  

 

Slika 14: Gibanje števila proučevanih parametrov v prisilni poravnavi 

Del tega je seveda možno pripisati tudi večjemu številu prisilnih poravnav v tem obdobju, 

vendar je ta v istem obdobju poskočila samo za 100 %. Nekaj razlogov za to lahko pripišemo 

dejstvu, da obdobje od leta 2008 naprej predstavlja začetek krize, ki je prebudila upnike in 

javnost, da smo vsi skupaj postali bolj aktivni. To obdobje je tudi zaznamovalo zelo povečano 

poročanje medijev o krizi ter posledično problemih gospodarstva in insolventnih postopkih. 

To je morda pozitivno vplivalo na večjo angažiranost upnikov v teh postopkih. Prav tako smo 

zakonski kvorum minimalnega poplačila upnikov v zakonu dobili šele 8. aprila 2011 z novelo 
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zakona (ZFPPIPP-D). Zaradi tega je po tem obdobju število sej upniških odborov upadlo, saj 

imajo upniki minimalno jamstvo poplačila in posledično ne čutijo potrebe po večji 

angažiranosti v postopku. Zakonsko določeni minimalni kvorum poplačila je bil 7. decembra 

2013 z novelo zakona (ZFPPIPP-F) ukinjen, kar se bo morda spet odrazilo v povečanju števila 

sej upniških odborov, vendar za takšen sklep v tem trenutku še ni na voljo podatkov. 

7.2.5 Zakonski kvorum poplačila upnikov 

Slovenska zakonodaja z uvedbo ZFPPIPP 27. julija 2007 v prisilni poravnavi ni poznala 

zakonsko določenega kvoruma, ki bi določal minimalni delež poplačila upnikov. To je 

pomenilo, da so dolžniki lahko v osnovnem predlogu finančnega prestrukturiranja upnikom 

ponudili kakršnikoli delež poplačila. Ta je bil lahko odraz bodisi dejanskega stanja ali 

špekulativnega poskusa oškodovati upnike in doseči čim nižje poplačilo bodisi zavlačevanja 

pred uvedbo stečajnega postopka. 

Takšen sistem seveda omogoča popolno svobodo v urejanju odnosov med dolžnikom in 

upnikom, teoretično pa pomeni sledenje zakonitostim prostega trga, v katerega država ne 

posega ali pa so ti posegi minimalni. Vendar kot kažejo do zdaj obravnavani podatki, pomeni 

takšno stanje tudi hudo tveganje za resničen in pošten sistem odloga ter zmanjšanja terjatve, 

na katerega pristanejo upniki, da bi s tem pomagali dolžniku, da svoje poslovanje reši 

dolgoročno. Jasno je, da je pogajalsko izhodišče, če je postavljeni minimalni delež poplačila 

za upnike višji, kot če tega ni. Primarni namen zakonodaje, ki jo obravnavam, pa je, da zaščiti 

upnike. Zakonodaja je pravzaprav zrcalna slika tistega, kar v družbi velja kot konsenz 

nesprejemljivega. Med pravnimi teoretiki se je uveljavil termin, da je pravo »minimum 

morale«, če želimo, da bi ljudje ponotranjili pravila in če naj bo pravo učinkovito.46 Ali torej 

pri nas obstaja konsenz, da lahko v prisilni poravnavi ponudiš upnikom teoretično poplačilo 

0 % in je to še vedno bolje od stečaja?  

V praksi to pomeni, kot lahko razberemo iz analiziranih podatkov, da smo zaradi tega deležni 

ekscesnih primerov, ko predlagani deleži poplačila ne dosegajo niti 10 %. Takšnih primerov 

smo med 180 izglasovanimi prisilnimi poravnavami zabeležili šest, kar pomeni 4,6 %. Še bolj 

nerazumljivo pa je, da upniki takšne predloge sploh izglasujejo. Najbolj skrajni primeri pa so 

sprejete prisilne poravnave v obravnavanem obdobju, ki dosegajo 3, 6 in 7,5 % izglasovanih 

deležev poplačila. 

V zakonodajo je zakonodajalec zakonski kvorum poplačila vpeljal šele z novelo zakona 

(ZFPPIPP-D) 8. aprila 2010, s čimer je bil postavljeni minimalni delež poplačila, ki ga lahko 

dolžnik ponudi za poplačilo terjatve upnikom v prisilni poravnavi. Zakonodajalec je ocenil, da 

minimum predstavlja poplačilo vsaj polovice terjatve (50 %), da bi bila prisilna poravnava 

                                                 
46 Obširneje o tem: Teršek (2010). 
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smiselna in smotrna. Kot je iz slike 15 razvidno, je v tem obdobju uspešnost prisilnih 

poravnav z vidika upnikov in višine predlaganega deleža poplačila veliko bolj uspešna. To 

potrjujejo tudi izračunani statistični parametri za obravnavano obdobje.  

 

Slika 15: Predlagani deleži poplačila v prisilni poravnavi od leta 2009 do 23. 12. 2013 za 
pravne osebe in zakonski kvorum 

Od leta 2009 do uvedbe zakonskega kvoruma 8. aprila 2010 (ZFPPIPP-D), kot je razvidno iz 

slike 15, vidimo visoko razpršenost podatkov, kar potrjuje tudi standardni odklon. Predlagani 

deleži poplačila v osnovnem načrtu finančnega prestrukturiranja v tem obdobju zelo odstopajo 

od povprečja, saj ni nobene omejitve, zato dolžnik lahko predlaga kakršnikoli delež poplačila. 

Povprečno predlagana višina poplačila v tem obdobju torej znaša 33,4 %, standardni odklon 

pa visokih 24,3. Od obdobja uvedbe kvoruma 8. aprila 2010 (ZFPPIPP-D), ki določa 

minimalno poplačilo upnikov v višini 50 % do njegove ukinitve 7. decembra 2013 (ZFPPIPP-

F), so podatki z vidika predlaganega deleža poplačila precej bolj ugodni za upnike. 

Razpršenost podatkov, kot je razvidno iz slike, se precej umiri, zato je tudi standardni odklon 

približno trikrat nižji in znaša 7,9. Še bolj razveseljujoč pa je podatek o povprečno 

predlaganem poplačilu v tem obdobju, ki je za 18 odstotnih točk ali 54 % višji kot v obdobju 

brez zakonsko določenega minimuma in znaša 51,4 %.  

Da rešitev brez zakonsko določenega kvoruma poplačila ni dobra, se zaveda tudi vlada 

Republike Slovenije, kar med drugim ugotavlja tudi v svojem gradivu (Predlog Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 

in prisilnem prenehanju − nujni postopek). Med drugim v gradivu navaja, da je bila 

opravljena širša javna razprava, ki pa ji širša javnost in zakonodajno telo nasprotujeta. Večina 



 

77 

gospodarskih subjektov, ki postanejo insolventni, zlasti v obdobju gospodarske krize, ni 

sposobna ponuditi 50-odstotnega poplačila v obdobju štirih let, čeprav hkrati obstajajo realne 

možnosti, da (uspešno) izvedejo finančno prestrukturiranje, če upnikom plačajo nižji delež 

njihovih terjatev in na tak način upniki kljub nižjemu deležu (ali daljšemu roku plačila) 

dosežejo ugodnejše pogoje poplačila, kot bi jih dosegli v primeru stečaja. Črtanje te omejitve 

sta priporočila tudi Mednarodni denarni sklad in Evropska banka za razvoj (Vlada RS 2013, 

18). Že omenjeni ekscesni primeri (npr. triodstotno poplačilo) demantirajo tovrstno 

razmišljanje in potrjujejo, da gre samo za navidezno reševanje insolventnosti in prestavitev 

problema v prihodnost.  

7.2.6 Povezava med predlaganim in potrjenim deležem poplačila 

Na podlagi metodološke usmeritve, ki temelji na točki 6.2.2, je v tej točki predstavljena 

povezava med istovrstnima spremenljivkama. Regresijska analiza nam pove, ali ima ena 

naključna spremenljivka vpliv na drugo in kakšen je ta vpliv. Na sliki 16 abscisna os meri 

neodvisno spremenljivko potrjeni delež poplačila v prisilni poravnavi, ordinatna pa odvisno 

spremenljivko, ki jo predstavlja predlagani delež poplačila v osnovnem načrtu finančnega 

prestrukturiranja. Poudariti je treba, da so predstavljeni samo podatki tistih prisilnih poravnav, 

kjer je bila prisilna poravnava tudi dejansko izglasovana, ne samo predlagana. Že iz slike 

lahko razberemo, da gre za linearno povezavo med obravnavanima spremenljivkama in da je 

ta povezava pozitivna.  

 

Slika 16: Razsevni diagram – povezava med predlaganim in potrjenim deležem 
poplačila v prisilni poravnavi od 2009 do 30. 3. 2014 
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Ker gre za linearno povezavo, je smotrn izračun tudi Pearsonovega koeficienta korelacije (r), 

ki znaša 0,96. Na podlagi že omenjenih metodoloških usmeritev in preglednice 11 za 

kvalitativno presojanje jakosti Pearsonovega koeficienta korelacije lahko ugotovimo, da je 

povezava med predlaganim in potrjenim deležem poplačila zelo visoka, pri čemer višina 

koeficienta 1,0 pomeni maksimalno povezanost. Posledično je zelo visok tud determinacijski 

koeficient, ki nam pove, kolikšen del variance ene spremenljivke lahko pojasnimo z drugo 

spremenljivko. V obravnavanem primeru lahko torej (R2 = 0,92) 92 % variance ene 

spremenljivke pojasnimo z drugo spremenljivko. Vsebinska interpretacija teh rezultatov 

pomeni, da obstaja zelo visoka povezava med deležem poplačila, ki ga dolžniki predlagajo v 

osnovnem načrtu finančnega prestrukturiranja, in deležem poplačila, ki ga upniki sprejmejo v 

prisilni poravnavi. To pomeni, da upniki slepo potrjujejo oz. sledijo predlogom dolžnikov 

glede deleža poplačila in da upniki v pogajanih ne uspejo izboljšati višine poplačila. S tega 

vidika je zakonski kvorum o minimalnem poplačilu še toliko bolj pomemben.  

7.2.7 Povezava med predlaganim in potrjenim deležem poplačila ter številom sej 

Za razliko od proučevanja povezave med predlaganim in potrjenim deležem poplačila v 

prisilni poravnavi v točki 7.2.6 lahko pri tej točki že na podlagi analize razsevnega diagrama 

sklepamo, da povezava ne bo tako očitna. Na sliki 17 proučujemo, ali obstaja in kakšna je 

povezava med predlaganim deležem poplačila iz osnovnega načrta finančnega 

prestrukturiranja, ki ga predlaga dolžnik, in številom sej, ki jih opravijo upniški odbori. Tudi v 

tem primeru so predmet proučevanja samo tiste prisilne poravnave, pri katerih je bila prisilna 

poravnava tudi izglasovana in ne samo predlagana. Iz slike torej ni več jasno izražene 

linearnosti, kljub vsemu pa lahko razberemo pozitivno povezavo. 

Pearsonov koeficient korelacije (r = 0,196) znaša v primeru ugotavljanja povezave med 

predlaganim deležem poplačila in številom sej upniških odborov samo 0,20 (zaokroženo). Na 

podlagi preglednice 11 za kvalitativno ocenjevanje jakosti korelacije lahko ocenimo, da gre za 

šibko povezavo, ki meji na neznatno povezavo in predstavlja najnižjo stopnjo povezave. 

Posledično je zelo nizek tudi determinacijski koeficient (R2 = 0,0384), kar pomeni, da lahko 

samo 3,8 % variance ene spremenljivke pojasnimo z drugo spremenljivko. Vsebinsko 

rezultate lahko interpretiramo tako, da na višino poplačila v osnovnem predlogu finančnega 

prestrukturiranja zelo malo (šibka povezava) vpliva število sej, ki jih upniki opravijo. Torej v 

obravnavanem obdobju upniki s svojim delom v upniških odborih niso vplivali oz. so vplivali 

zelo malo (šibka povezava) na višino predlaganega poplačila v prisilni poravnavi.  

To je tudi precej pričakovan rezultat, če poznamo vsebinsko oz. normativno ureditev inštituta 

prisilne poravnave. Osnovni predlog finančnega prstrukturiranja je dokument, ki nastane 

neodvisno od upnikov v predhodnem postopku in predstavlja temeljno ponudbo oz. izhodišče 

za pogajanje z upniki v nadaljevanju postopka.  
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Slika 17: Razsevni diagram – povezava med predlaganim deležem poplačila in številom 
sej UO v prisilni poravnavi od 2009 do 30. 3. 2014 

Nasprotno je v primeru proučevanja povezave med številom sej in izglasovanim deležem 

poplačila pričakovati večjo jakost povezave, saj naj bi večja angažiranost upniškega odbora 

pomenila tudi boljši izplen za upnike. Vendar tudi v tem primeru že hitri pregled slike 18, na 

kateri je predstavljen odnos med izglasovanim deležem poplačila v prisilni poravnavi in 

številom sej, ki so jih opravili upniki, to tezo demantira. Še vedno je vidna smer povezave, ki 

je pozitivna, vendar linearnost ni več tako jasna. 

 

Slika 18: Razsevni diagram – povezava med sprejetim deležem poplačila in številom sej 
UO v prisilni poravnavi od 2009 do 30. 3. 2014 
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Kljub vsemu rezultati potrjujejo tezo o močnejši povezavi, ki pa ni tolikšna, da bi prinesla 

drugačno interpretacijo kvalitativne ocene. Pearsonov koeficient korelacije (r = 0,225) znaša v 

primeru ugotavljanja povezave med izglasovanim deležem poplačila in številom sej upniških 

odborov samo 0,22 (zaokroženo). Na podlagi preglednice 11 za kvalitativno ocenjevanje 

jakosti korelacije lahko ocenimo, da gre za šibko povezavo. Temu sledi tudi zelo nizek 

determinacijski koeficient (R2 = 0,0505), kar pomeni, da lahko samo 5,5 % variance ene 

spremenljivke pojasnimo z drugo spremenljivko. Vsebinsko rezultate lahko interpretiramo 

tako, da na izglasovano višino poplačila število sej, ki jih upniki opravijo, vpliva zelo malo 

(šibka povezava). Torej v obravnavanem obdobju upniki s svojim delom v upniških odborih 

niso vplivali oz. so vplivali zelo malo (šibka povezava) na višino predlaganega poplačila v 

prisilni poravnavi. Ta rezultat je seveda bolj presenetljiv, saj obstaja pričakovanje, da lahko 

upniki, ki so se bolj angažirali in v večji meri sodelovali v postopku prisilne poravnave skozi 

večje število opravljenih sej, vplivajo na višji delež poplačila od predlaganega.  

7.2.8 Povezava med predlaganim deležem poplačila in izidom prisilne poravnave 

Intervalno spremenljivko (u) v tej točki definira višina predlaganega deleža poplačala iz 

osnovnega načrta finančnega prestrukturiranja. Primerjalna komponenta ni intervalna, temveč 

dihotomna spremenljivka, ki predstavlja dva možna izida prisilne poravnave: 

− prisilna poravnava s predlaganim deležem poplačila je bila izglasovana (x) – število enot v 

skupini (m = 109) ali 

− prisilna poravnava ni bila izglasovana oz. do stečaja je prišlo že pred glasovanjem z 

umikom predloga ali po uradni dolžnosti (y) – število enot v skupini (n = 59). 

Zaradi dihotomne spremenljivke, ki omogoča samo dva rezultata, lahko na sliki 19 vidimo, da 

smo statistično množico razdelili v dve skupini.  

 

Slika 19: Povezava med predlaganim deležem poplačila in izidom prisilne poravnave od 
2009 do 30. 3. 2014 

Slika prikazuje število posameznih predlogov poplačila v prisilni poravnavi, ki se kot 

posledica odraža v potrditvi oz. zavrnitvi prisilne poravnave. Samo na podlagi slike ne 

moremo razviti natančnega sklepa, kakšna je ta povezava, je pa razvidno, da so potrjene 

prisilne poravnave enakomerneje raztresene na intervalu predlaganega poplačila med 3 in 
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60 %. Zavrnjene prisilne poravnave pa so nanizane v več skupinah, pri čemer še vedno 

prevladujejo v spodnji polovici, torej do višine 50-odstotnega poplačila. 

V tem primeru izračun Pearsonovega koeficienta korelacije ni mogoč, zato v nadaljevanju 

predstavljam potek izračuna točkovnega biserialnega korelacijskega koeficienta. Najprej sledi 

izračun aritmetične sredine za celotno serijo intervalne spremenljivke, nato pa še za vsako 

skupino dihotomne spremenljivke po formuli: 

 
 

u ̅ = 42,91 x ̅ = 41,86 y ̅ = 44,38 

V izračunu za standardni odklon vseh intervalnih podatkov uporabimo naslednjo formulo: 

 
= 19,74 

Biserialni korelacijski koeficient na podlagi predhodno izračunanih vrednosti izračunamo s 

formulo: 

 
= –0,06 

Kvalitativno opredeljevanje točkovnega biserialnega koeficienta bomo opredelili na podlagi 

preglednice 11 za ocenjevanje Pearsonovega koeficienta korelacije. Iz rezultata (r = –0,06) 

lahko razberemo, da je koeficient zelo nizek in da ima negativni predznak. To pomeni, da je 

povezava med izidom prisilne poravnave in predlaganim deležem poplačila iz osnovnega 

načrta finančnega prestrukturiranja zelo šibka ali zelo majhna. To v interpretativnem smislu 

pomeni, da ima v obravnavanih primerih predlagana višina poplačila upnikom zelo majhen 

vpliv na to, ali bo prisilna poravnava izglasovana ali ne. Negativni rezultat koeficienta 

pomeni, da so bile v neizglasovanih prisilnih poravnavah v povprečju predlagani nižji deleži 

poplačil kot v potrjenih. Vendar je rezultat tako nizek, da je ta razlika nepomembna za resno 

statistično razlikovanje rezultata med dihotomnima spremenljivkama. 

7.3 Potrditev oz. zavrnitev hipotez 

V skladu z zastavljenimi raziskovalnimi vprašanji v nadaljevanju sledi pregled hipotez in 

njihova potrditev oz. zavrnitev glede na rezultate raziskave. Ker je v fazi načrtovanja 

raziskave nemogoče napovedati, ali bodo rezultati omogočali testiranje vseh predvidenih 

hipotez ali celo dodatnih, v tej točki navajam razloge za širitev nabora hipotez. Dobljeni 
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rezultati omogočajo potrditev oz. zavrnitev vseh predvidenih hipotez iz magistrske naloge (od 

H1 do H3), ki temeljijo na predhodno izvedeni analizi iz dispozicije magistrske naloge. Poleg 

tega pa zbrani rezultati omogočajo razvoj dodatne četrte hipoteze (H4), ki bo v nadaljevanju 

testirana v skladu z zastavljenim načrtom raziskovanja.  

7.3.1 Hipoteza H1 

Kot je bilo predhodno v nalogi že zapisano, je eden od razlogov za to raziskavo mnenje obče 

in strokovne javnosti, da je položaj upnikov v insolventnih postopkih neustrezen47. Glavno 

sporočilo vseh razprav v zvezi s to problematiko in razlogi pa po mnenju kritikov temelji 

izključno na neustrezni zakonodaji. Govora ali raziskav o relevantnem kvantitativnem vidiku 

dela upniških odborov v insolventnih postopkih pa pri pregledovanju literature nisem zaznal. 

Odgovor na to vprašanje, ki zavrača teoretične razprave, nam skozi obseg dela, pojasnjuje 

hipoteza H1. 

Hipotezo H1 – Upniki v postopku prisilne poravnave pravnih oseb so v upniških odborih 

premalo aktivni – potrdimo. Obširna razlaga posameznih preučenih statističnih parametrov in 

njihova interpretacija sta razvidni v točki 7.2.1. Na tem mestu navajam za potrditev samo 

povprečje celotnega obravnavanega obdobja, podatki po posameznih letih pa so razvidni v 

omenjenem razdelku. 

V obravnavanem obdobju je delovalo 196 upniških odborov, ki so skupaj opravili 385 sej. To 

pomeni, da je v povprečju posamezni upniški odbor opravil 1,96 seje. Če ta podatek 

popravimo in izločimo vpliv multipliciranja delovanja posameznega upniškega odbora skozi 

več let, je posamezni upniški odbor opravil 2,2 seje. Upoštevajoč samo upniške odbore, ki so 

opravili svoje delo in je bila prisilna poravnava izglasovana, pa so upniški odbori opravili 

1,99 seje oz. z izločitvijo podvajanja skozi leta 2,33 seje.  

V obravnavanem obdobju je v povprečju 50 % med vsemi proučevanimi upniškimi odbori 

opravilo samo eno sejo. Če zanemarimo vpliv podvajanja upniških odborov skozi več 

časovnih obdobij, pa ta delež znaša 56 %. Upoštevajoč samo upniške odbore, kjer je bila 

izglasovana prisilna poravnava, pa je ta delež nekoliko nižji, vendar še vedno zelo visok. 

Delež upniških odborov, ki je opravil samo eno sejo v tem obdobju, torej znaša 44 %, če 

zanemarimo vpliv podvajanja, pa celo 51 %.  

Ne glede na to, katere podatke upoštevamo, lahko ugotovimo, da je obseg dela posameznega 

upniškega odbora zelo majhen in da je delež upniških odborov, ki opravijo samo eno sejo, 

zelo visok. To pomeni, da posamezni upniški odbor v povprečju (odvisno od metodologije) 

opravi približno dve seji. Poleg tega pa (odvisno od metodologije) približno 50 % upniških 

odborov opravi samo eno sejo, pa še to po uradni dolžnosti skliče upravitelj, pri čemer gre še 

                                                 
47 Več o tem v točki 1.1. 
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za konstitutivno sejo. To pomeni, da v teh primerih upniki nimajo nikakršnega vpliva na 

potek prisilne poravnave ter da to izpeljeta izključno dolžnik in upravitelj.  

Upoštevajoč še preostale izračunane statistične parametre,48 ki ne omogočajo povzetka, 

temveč razpravo v širšem kontekstu, v celoti potrjujemo hipotezo, da so upniki v postopkih 

prisilne poravnave premalo aktivni. 

7.3.2 Hipoteza H2 

S prevladujočim mnenjem, da je stečajna zakonodaja (ZFPPIPP) preobsežna in prezapletena, 

se lahko strinjam. Vendar to pomeni tudi, da so inštituti, ki so na voljo upnikom v zakonodaji, 

natančno in obsežno normirani, kar pomeni manj svobode pri delu upniškega odbora, a večjo 

pravno varnost. Ker so postopki normirani, upniškemu odboru ne dopuščajo kreativnosti in 

samoiniciativnosti pri njegovem delu. Kot je razvidno iz hipoteze H2, je to lahko celo 

pozitivno, saj se postavlja vprašanje, kako bi upniški odbori delovali brez teh prenormiranih 

postopkov. Kot je razvidno iz raziskave, so upniški odbori redko uporabljali vzvode, ki jim jih 

narekuje stečajna zakonodaja (ZFPPIPP). 

Hipotezo H2 – Upniki v postopku prisilne poravnave pravnih oseb ne izkoristijo vzvodov, ki 

so jim na voljo v insolventni zakonodaji, za delo v upniških odborih – potrdimo. Za potrebe 

potrditve hipoteze sledi na tem mestu samo povzetek podatkov, širša interpretativna vsebina 

pa je podana v točki 4.3. Treba je poudariti, da ta hipoteza večinoma temelji na kvalitativni 

analizi, zato jo je zelo težko pojasniti s kvantitativnimi podatki. Prav tako se je zakon 

(ZFPPIPP) zelo pogosto spreminjal, zato je vsebino problema nemogoče predstaviti s 

kvantitativno analizo. Tudi sicer samo kvantitativno predstavljeni podatki brez vsebinskega 

ozadja in pomena posameznega inštituta nimajo prave vrednosti. 

Kljub vsemu na tem mestu podajam samo nekaj rezultatov za potrditev teze. V obravnavanem 

obdobju od leta 2009 do 2013 je v povprečju 28 % upniških odborov uporabilo inštitut 

izrednega poročila upravitelja. Pri tem je treba upoštevati, da lahko izredno poročilo poleg 

upniškega odbora zahteva tudi sodišče, zaradi česar je verjetno ta odstotek še nižji. Prav tako 

je lahko relativni prikaz tega podatka zavajajoč, saj tudi v letu 2013, ko je bilo zahtev za 

izredno poročilo največ, to pomeni, da je v povprečju vsak upniški odbor vložil samo 1,06 

zahteve. 

Na predlog upniškega odbora smo v tem obdobju obravnavali samo en predlog za razrešitev 

upravitelja, na predlog posameznega upnika pa pet. Od vseh je bil samo en predlog utemeljen, 

preostali pa zavrnjeni kot neutemeljeni. To pomeni, da je v povprečju v obravnavanem 

obdobju podalo predlog za razrešitev upravitelja samo 0,5 % vseh upniških odborov, s strani 

posameznega upnika pa 2 % glede na število prejetih predlogov za prisilno poravnavo. 

                                                 
48 Glej tudi oddelek od 7.2.2 do 7.2.5. 
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Podjetje v prisilni poravnavi ima omejitve glede poslovanja, saj lahko opravlja samo redne 

posle (točka 4.3.5). Za vse preostale posle in posle, ki niso navedeni v načrtu finančnega 

prestrukturiranja, pa potrebuje soglasje sodišča, ki ga izda na podlagi mnenja upniškega 

odbora in upravitelja. Od leta 2009 do 2013 je bilo potrjenih 108 prisilnih poravnav, pri čemer 

so omenjena podjetja zahtevala soglasje za izvedbo poslov iz sfere omejitve samo 28-krat. Od 

tega so osemnajstkrat zaprosila za soglasje k prodaji premoženja in 10-krat za soglasje k 

najetju posojila. To pomeni, da je samo četrtina (25 %) podjetij v prisilni poravnavi opravila 

en posel iz sfere omejitve, v vseh preostalih primerih pa je šlo za redne posle. Glede na naravo 

poslovanja gospodarskih podjemov, kjer se v normalnih pogojih sprejema ogromno odločitev, 

ki morajo biti pravočasne, je ta podatek za podjetje v krizi, kjer morajo biti odločitve še toliko 

bolj pravočasne in hitre, neverjeten. To kaže, kako se postopki prisilnih poravnav vodijo 

mimo upnikov. Slednji imajo namreč na široko odprta vrata za nadzor s pregledom poslovnih 

knjig in dokumentacije (točka 4.3.3). 

Uporaba posebnih pravil o povečanju osnovnega kapitala (točka 4.4.6), ki ga lahko izvedejo 

upniki mimo poslovodstva družbe v prisilni poravnavi, se uporablja od 31. maja 2013 naprej 

in kot takšni niso predmet te raziskave. Kljub vsemu ni pričakovati širše uporabe tega 

inštituta, ki je razmeroma zapleten glede na preostale opisane in jih upniški odbori prav tako 

redko uporabljajo. Na spletni strani AJPES, ki objavlja vse dokumente v zvezi z insolventnimi 

postopki, ni objavljen še noben sklep upniškega odbora o spremembi osnovnega kapitala. Iz 

medijev pa je mogoče zaslediti podatke o prvih takšnih primerih, ki bodo zanimivi za analizo 

v prihodnje. 

7.3.3 Hipoteza H3 

Rezultati hipoteze H3 so lahko v interpretaciji bipolarni. Po eni strani sledijo razpravi o 

neustrezni zakonodaji in položaju upnikov v upniških odborih,49 saj, kot je razvidno iz 

rezultatov, upniki s svojim delom niso bili uspešni. Po drugi pa raziskava v tej točki ne dá 

odgovora o kvalitativnem delu, ki so ga upniki v upniških odborih opravili. Torej lahko 

interpretacija sledi tudi tezi, da upniki zaradi premajhne aktivnosti pri svojem delu niso 

uspešni, kar lahko sklepamo iz hipotez H1 in H2. 

Hipotezo H3 – Aktivno delo upnikov v upniških odborih nima pomembnega vpliva na višino 

poplačila terjatev v postopku prisilne poravnave – potrdimo. Omenjena hipoteza je bila 

preverjena z izračunom korelacijskega koeficienta in ugotavljanjem povezave med različnimi 

statističnimi spremenljivkami. Na tem mestu sledi samo povzetek rezultatov, natančnejša 

vsebinska interpretacija pa je razvidna v točkah 7.2.6 in 7.2.7. 

                                                 
49 Glej tudi 1.1 in 7.3.1. 
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Povezava med predlaganim in potrjenim deležem poplačila v prisilni poravnavi za pravne 

osebe je zelo visoka, kar potrjuje Pearsonov koeficient korelacije (r = 0,96). To pomeni, da 

lahko na podlagi determinacijskega koeficienta (R2 = 0,92) kar 92 % variabilnosti ene 

spremenljivke pojasnimo z drugo. To pomeni, da samo 8 % variabilnosti ne moremo pojasniti 

z našim regresijskim modelom, kar tudi predstavlja druge nepojasnjene vplive na proučevano 

povezavo. 

Posledično je povezava med predlaganim deležem poplačilom in številom sej upniških 

odborov zelo šibka, kar potrjuje Pearsonov koeficient korelacije (r = 0,196). Na podlagi 

determinacijskega koeficienta (R2 = 0,0384) pa lahko zaključimo, da je lahko s številom sej, 

ki so jih upniki opravili, samo 3,8 % variabilnosti v predlaganem deležu poplačila v prisilni 

poravnavi. Ostale razlika (96,2 %) pa je predmet drugih vplivov, ki niso predmet te 

primerjave. 

Hipotezo prav tako potrjuje tudi povezava med sprejetim deležem poplačila in številom sej 

upniških odborov, ki je šibka. To potrjujeta izračunani Pearsonov koeficient korelacije 

(r = 0,225) in determinacijski koeficient (R2 = 0,0505). S številom sej, ki so jih opravili 

upniki, lahko torej pojasnimo samo 5,05 % variabilnosti izglasovanega deleža v prisilni 

poravnavi. Ostale razlike (94,95 %) pa so predmet drugih vplivov in jih ne moremo pojasniti z 

našim regresijskim modelom. 

Na podlagi izračunanih podatkov lahko hipotezo H3 v celoti potrdimo in ugotovimo, da 

aktivno delo upnikov nima pomembnega vpliva na višino poplačila v prisilni poravnavi za 

pravne osebe. 

7.3.4 Hipoteza H4 

Primarni namen raziskave te hipoteze je bil preveriti, ali obstaja večja verjetnost, da bo s 

strani upnikov prisilna poravnava izglasovana, če bo dolžnik ponudil v predlogu prisilne 

poravnave višji delež poplačila. Vendar hipoteza omogoča razvoj še ene zanimive povezave s 

teoretično razpravo o vprašanju, ali je zakonski kvorum, ki določa minimalno poplačilo 

upnikov v prisilni poravnavi, potreben ali ne.50 Glede na to, da iz rezultatov razberemo, da 

povezave med predlaganim deležem poplačila in rezultatom glasovanja o prisilni poravnavi 

ni, je lahko to še en argument za to, da je treba v stečajno zakonodajo (ZFPPIPP) znova 

vpeljati minimalni kvorum poplačila.51 

Hipotezo H4 – Predlagani delež poplačila ne vpliva na izid prisilne poravnave za pravne 

osebe – potrdimo. Ta je bila preverjena na podlagi izračuna biserialnega korelacijskega 

                                                 
50 Več o tem v točki 7.2.5. 
51 Več o tem v točki 7.2.5. 
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koeficienta, ki pa omogoča interpretacijo v skladu z zastavljeno Pearsonovo kvalitativno 

opredelitvijo, ki je podrobneje predstavljena v točki 7.2.8. 

Na podlagi izračunanega rezultata koeficienta korelacije (r = –0,06) lahko ugotovimo, da je 

povezava med predlaganim deležem poplačila in izidom prisilne poravnave (potrjena ali 

nepotrjena) za pravne osebe zelo šibka ali zelo majhna. Glede na to, da je predznak korelacije 

negativen, lahko ugotovimo, da je bil v neizglasovanih prisilnih poravnavah v povprečju 

predlagani nižji delež poplačila kot v potrjenih. Na podlagi determinacijskega koeficienta 

(R2 = 0,0036) pa lahko samo 0,36 % variabilnosti izida prisilne poravnave pojasnimo s 

predlaganim deležem poplačila v prisilni poravnavi. 

Na podlagi izračunanih podatkov lahko hipotezo H4 v celoti potrdimo in ugotovimo, da 

predlagani delež poplačila v prisilni poravnavi ne vpliva na to, ali bo prisilna poravnava 

izglasovana ali ne.  

7.4 Primerjava z morebitnimi obstoječimi podatki druge tuje raziskave 

Neposredna primerjava z drugo domačo ali tujo raziskavo zaradi specifičnosti tipa raziskave 

in področja ni mogoča. Upoštevati je namreč treba, da med državami obstajajo pomembne 

razlike v pravni ureditvi insolventnih postopkov kot tudi, da insolventni primeri posameznih 

podjetij med seboj neposredno niso primerljivi.  

Ne glede na zapisano obstajajo s področja insolventnosti, prisilne poravnave in upniških 

odborov določene raziskave, ki osvetljujejo problematiko tega področja z različnih zornih 

kotov. Skupno vsem pa je, da potrjujejo hipoteze te raziskave in predvidevanj, da sistem kot 

celota na področju delovanja upniških odborov znotraj insolventnih postopkov ne deluje. 

Ugotovitve so ne glede na vrsto raziskovanja in državo v povezavi s proučevanim področjem 

vedno enake. Zaradi omejitev na tem mestu ne moremo pričakovati kvantitativne primerjave, 

vendar lahko s kvalitativnim pristopom poiščemo vzporednice med raziskavami. 

Stigma študija,52 ki je zajela 16 držav s področja insolventnosti in so jo za posamezne države 

pripravili nacionalni strokovnjaki s področja insolventnega prava, sovpada z rezultati 

magistrske naloge. V študiji pod avtorstvom Philippe & Partners in Deloitte & Touche 

Corporate Finance (2002, 12), Klauser kot koordinator za Avstrijo, navaja, da upniki pogosto 

ne sodelujejo na zaslišanjih na sodišču ali v upniških odborih. Klauser v tej isti študiji 

nadaljuje, da upniki pogosto nimajo prave slike o finančni in ekonomski situaciji dolžnika, kar 

jim otežuje odločitev pri glasovanju o predlogu reorganizacije dolžnika. Po njegovem mnenju 

pa je ključno, da upravitelj v prisilni poravnavi upnike ustrezno informira in jim predstavi 

celotno sliko problema. 

                                                 

52 Bankruptcy and a fresh start: Stigma on failure and legal consequences of bankruptcy. 
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Condick (2010, 2–3) za Škotsko sicer navaja, da so predpisi, ki urejajo delovanje upnikov, 

neučinkoviti. Vendar nadaljuje, da so razlogi za to pomanjkanje upniških odborov ter 

nezadostna raven razumevanja insolventnega prava in postopkov pri upnikih. Nadaljuje, da se 

upravitelji strinjajo, da je zelo težko doseči ustrezno udeležbo upnikov na sejah upniških 

odborov, kar posledično pomeni malo formiranih upniških odborov. Iz poročila tudi izhaja, da 

se upravitelji zavedajo odgovornosti do vseh upnikov, vendar jim je zelo frustrirajoče, da se 

veliko upnikov ne ukvarja z insolventnimi postopki. 

Več avtorjev, ki proučujejo ameriški sistem s področja prisilnih poravnav,53 prav tako navaja 

pomembnost upniškega odbora za uspešno finančno reorganizacijo. Bodoff (2007, 1) pravi, 

da ima učinkovit upniški odbor lahko pogosto pozitiven učinek na pogoje, ki si jih izborijo v 

prisilni poravnavi. Nasprotno pa neučinkovit upniški odbor lahko vodi v pomembno 

pomanjkljivost za prisilno poravnavo.  

Enakega mnenja je tudi Ramos (2009, 2–3), ki trdi, da dokazi nakazujejo, da imajo prisilne 

poravnave brez upniškega odbora veliko večjo možnost za neuspeh od tistih z aktivnim 

upniškim odborom. Avtor v nadaljevanju razlaga, da dolžnik brez izkušenega svetovalca ali 

brez pravega razumevanja potrebe po implementaciji strukturnih programov prestrukturiranja 

v večini primerov ne bo preživel procesa insolventnosti. Pomanjkanje aktivnosti in 

vključenosti upnikov v upniške odbore pa omogoča dolžniku, da posluje kot po navadi. 

Tudi Harner in Marincic Griffin (2011, 769) opisujeta, da že iz prvih študij v povezavi z 

upniškimi odbori v prisilni poravnavi generalno izhaja, da so upniški odbori neučinkoviti. 

Navajata tudi, da razloge za neučinkovitost upniških odborov, ki se kažejo kot pomanjkanje 

iniciative, usposobljenosti, organizacijske oblike in geografske razpršenosti njihovih članov. 

Harner in Marincic Griffin (2011, 802) svojo empirično študijo dokazujeta in zaključujeta, da 

upniški odbori ne dosegajo sovjega maksimalnega potenciala in da lahko to prispeva k stečaju 

ali nižjemu deležu poplačila. 

Angleška agencija OFT54 je v letu 2010 izvedla poglobljeni intervju s 33 upniki, ki so bili 

udeleženi v postopkih insolventnosti. Rezultati pa večinoma potrjujejo, da upniki v teh 

postopkih ne razumejo niti osnovnih postulatov insolventnih postopkov in da so zelo slabo 

informirani. Poročilo OFT (OFT 2010, 7) navaja, da polovica upnikov ni vedela, kdo je 

postopek začel, preostali pa so v večini menili, da podjetje samo. Večini upnikov se ni zdelo 

smiselno, da bi aktivno sodelovali pri odločitvah, povezanih z insolventnostjo, saj so menili, 

da nimajo dovolj znanja o različnih možnostih, ki jih insolventni postopki ponujajo. Nekateri 

pa so bili mnenja, da je njihov znesek prenizek, da bi se vpletali v postopek. Kot je razvidno 

                                                 
53 T. i. chapter 11 – reorganization – več o tem točka 7.5.1. 
54 Office of Fair Trading je bila neprofitna, a z zakonom ustanovljena in s strani vlade financirana 
organizacija za zaščito potrošnikovih pravic in konkurenčno pravo, ki je delovala kot ekonomski 
regulator. Z reformo leta 2014 je njene naloge in pristojnosti prevzel Competition and Markets 
Authority. 
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iz poročila OFT (OFT 2010, 8), večina upnikov ni vedela, kdo je imenoval upravitelja, tisti, ki 

so ugibali, pa so v večini menili, da ga je imenovalo podjetje v insolventnem postopku. 

Čeprav so upniki dejali, da so upniški odbori potekali pogosto, se jih je samo nekaj udeležilo 

vsaj enega sestanka, kar je razvidno iz poročila na strani. Večina upnikov je torej, kot lahko 

razberemo iz poročila OFT (OFT 2010, 35–36), vedela, da so upniški odbori bili sklicani, 

vendar so bili osebno redko prisotni na seji. Dva upnika pa sta predvidevala, da je bil upniški 

odbor formiran, vendar o tem nista bila prepričana. 

Ne glede na državo in sistem ter raziskavo nas vsi obravnavani podatki utrjujejo v domnevi, 

da obstaja problem v razumevanju in izvajanju insolventnih postopkov ter učinkovitosti 

upniških odborov. Na vprašanje, ali je med zakonodajo, ki je lahko preveč zapletena, in 

učinkovitostjo upniških odborov povezava, pa nobena od navedenih raziskav izrecno ne 

odgovori. Ne nazadnje tudi namen te raziskave ni odgovor na to vprašanje, zato navedbe 

smiselno sovpadajo z rezultati te raziskave in potrjujejo domneve, da upniški odbori ne 

izkoriščajo potencial, ki ga ponuja zakonodaja. 

7.5 Umestitev slovenske insolventne zakonodaje v mednarodni okvir 

Za lažje razumevanje in razjasnitev nekaterih pojmov v zvezi z insolventnostjo pri razlagi 

primerjave lastne študije z obstoječimi tujimi na tem mestu navajam samo temeljna izhodišča 

nemške in ameriške insolventne ureditve. Omenjena primerjava je smiselna zato, ker je 

slovenska insolventna zakonodaja utemeljena na podlagi omenjenih ureditev, hkrati pa s tem 

utrjujemo smisel primerjave študij v točki 7.4. Ker namen magistrske naloge ni primerjalna 

študija pravnih ureditev insolventnih postopkov, so v nadaljevanju podane samo osnovne 

primerjalne podobnosti med zakonodajnimi ureditvami. 

7.5.1 Ameriška ureditev  

V Združenih državah Amerike je insolventna ureditev urejena v stečajnem zakoniku, ki se 

imenuje US Code: Title 11 – Bankruptcy. Zakon je razdeljen v 9 poglavij in loči dva 

postopka, ki se vodita zaradi insolventnosti pravnih oseb. Plavšak (2013b, III) navaja za oba 

postopka naslednje podobnosti s slovensko zakonodajo, ki izhajajo iz naslednjih poglavij in 

členov ameriškega stečajnega zakona: 

− Chapter 7 – Liquidation (člen 701–784). Slovenski stečajni postopek vsebuje primerjalno 

enake inštitute kot ameriški. Imenovan je upravitelj, ki izvede unovčenje premoženja in 

kupnino razdeli med upnike. Po končanem postopku dolžnik preneha obstajati. 

− Chapter 11 – Reorganization (člen 1101–1174). Primerjalno enaki inštituti, ki izhajajo iz 

ameriške zakonodaje in jih lahko primerjamo s slovenskimi v postopku prisilne 

poravnave, so:  
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− Dolžnik lahko nadaljuje poslovanje pod nadzorom sodišča in upravitelja (člen 1107: 

Rights, powers, and duties of debtor in possession). 

− Zadržijo se vse prisilne izterjave (izvršbe) upnikov (člen 362. Automatic stay). 

− Dolžnik mora predložiti načrt finančnega prestrukturiranja (člen 1121–1129). 

− Dolžnik lahko odstopi od posameznih pogodb (člen 365: Executory contracts and 

unexpired leases). 

− Upnik lahko ugovarja, da je njegov položaj v prisilni poravnavi slabši kot v stečaju in 

da ni realnih možnosti za izvedbo finančnega prestrukturiranja (člen 1128: 

Confirmation hearing). 

− Upniki morajo načrt finančnega prestrukturiranja potrditi (člen 1126: Acceptance of 

plan). 

− Po potrditvi prisilne poravnave je dolžnik prost plačila dela obveznosti v skladu s 

planom finančnega prestrukturiranja (člen 1129: Confirmation of plan). 

Iz podane primerjave so jasno razvidne podobnosti ameriške in slovenske stečajne zakonodaje 

oz. primerjanih inštitutov. V nobenem smislu pa to ne pomeni, da med obravnavanima 

zakonoma s tehničnega kot tudi vsebinskega vidika ni nepomembnih razlik. Navedene 

podobnosti so prikazane samo za lažje razumevanje bralca prej omenjenih citatov študij 

ameriških raziskovalcev in strokovnjakov s tega področja ter umestitev citirane vsebine v 

kontekst te naloge. 

7.5.2 Nemška ureditev  

Nemška stečajna ureditev še v večji meri kot ameriška sledi inštitutom in vsebinskim 

poudarkom domače stečajne zakonodaje. Splošno znano je, da je že tradicionalno zaradi 

geografske in politične ter zgodovinske umeščenosti Slovenija pretežni del zakonodaje 

povzela po nemški ureditvi. Tako nemški kot slovenski pravni sistem sodita v skupino 

kontinentalnega pravnega sistema, ki skupaj, kot navaja Sebanc (2011, 53), tvorita t. i. 

podskupino germanskih pravnih sistemov. Zaradi tega je tudi neposredna primerljivost obeh 

sistemov možna in smiselna.  

Plavšak (2013b, IV) tudi za nemško zakonodajo navaja za oba postopka naslednje podobnosti 

s slovensko, ki izhajajo iz naslednjih poglavij in členov nemškega stečajnega zakona: 55 

− Enotni stečajni postopek (člen 1: Ziele des Insolvenzverfahrens). Slovenski stečajni 

postopek vsebuje primerjalno enake inštitute kot nemški. Imenovan je upravitelj, ki izvede 

unovčenje premoženja in kupnino razdeli med upnike. Po končanem postopku dolžnik 

preneha obstajati. Obstajajo tudi variacije postopka, ki omogočajo ohranitev podjetja ali 

njegovega dela. 

                                                 
55 Insolvenzordnung (InsO) 
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− Finančno prestrukturiranje (Sechster Teil – Insolvenzplan). Primerjalno enaki inštituti, ki 

izhajajo iz nemške zakonodaje in jih lahko primerjamo s slovenskimi v postopku prisilne 

poravnave, so:  

− Postopek se začne ob predložitvi načrta finančnega prestrukturiranja (člen 217: 

Grundsatz), v katerem je treba opisati ukrepe prestrukturiranja (člen 220: Darstellender 

Teil) in predlagati zmanjšanje oz. odlog plačila (člen 221- 228). 

− Dolžnik mora predložiti poročilo o finančnem stanju (člen 229: Vermögensübersicht. 

Ergebnis- und Finanzplan). 

− Sodišče lahko postopek zavrne in nadaljuje stečaj, če je načrt nepopoln in ni dopolnjen 

(člen: 231 Zurückweisung des Plans), če ni realen ali če stečaj pomeni ugodnejše 

poplačilo (člen 251: Minderheitenschutz). 

− Za potrditev je potrebna večina glasov vseh upnikov in upniki, katerih terjatve 

predstavljajo večino vseh terjatev (člen 240: Änderung des Plans). 

− Učinki tega postopka (členi 254–257) so enaki kot učinki prisilne poravnave. 

− Nadzor nad postopkom izvaja upravitelj (člen 261: Aufgaben und Befugnisse des 

Insolvenzverwalters), če je tako določeno. Vmesno poročilo lahko zahtevajo tudi 

upniki. 

Tudi primerjava z nemško zakonodajo jasno razkriva podobnosti s slovensko stečajno 

zakonodajo oz. njenih inštitutov. V nobenem smislu pa to ne pomeni, da med obravnavanima 

zakonoma tako s tehničnega kot tudi vsebinskega vidika ni nepomembnih razlik.  

7.6 Diskusija 

Stečajna problematika je zelo zahtevna materija za razumevanje tako med strokovno in še 

toliko bolj med občo javnostjo. Ne glede na to, da se vsebina magistrske naloge nanaša na 

strokovne probleme v skladu z znanstvenim aparatom, pa obča razprava javnosti in njeno 

mnenje nista nepomembna. Stečajno področje namreč v svoji negativni podobi neposredno 

vpliva na ljudi in njihovo eksistencialno bit. 

Prav zaradi te neposredne vpetosti problematike v naše vsakdanje življenje in pomembnega 

vpliva na našo prihodnost ter posledice, ki jih prinaša, si strokovna in obča javnost v zvezi s 

tem pogosto ustvarja svoje mnenje. Ker nas stečajni primeri v veliki meri posredno ali 

neposredno prizadenejo v ekonomskem, socialnem in pravnem smislu, so naše sodbe in 

mnenja o stečajni problematiki mnogokrat tudi zelo subjektivne in v nasprotju z dejanskim 

stanjem. V tem smislu gre za razumljivo obnašanje in sklepanje človeka kot individuuma na 

podlagi lastne izkušnje. V strokovnem smislu pa tovrstno sklepanje na podlagi enega 

osebnega primera ne more biti relevantno. Še bolj nevarno pa je, da na podlagi posameznih 

primerov, ki so bili lahko celo dejansko deviantni in v nasprotju z zakonom ali sprejetimi 

normami, spreminjamo zakonodajo. To je dokazljivo, saj tovrstne spremembe ne prinašajo 
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pozitivnih rezultatov, temveč vnašajo zmedo ali pa jih v končni fazi ustavno sodišče 

razveljavi. 

Lep in nazoren primer izhaja iz analize inštituta razrešitve upravitelja v prisilni poravnavi 

pravnih oseb, ki je opisan v točki 4.3.4 te naloge. Splošno mnenje je, da je prisilna poravnava 

uzakonjena kraja, pri čemer ima seveda glavno vlogo upravitelj, ki je v insolventnem primeru 

tudi najbolj izpostavljena oseba v javnosti. Zakonodaja (ZFPPIPP) je že na začetku poznala 

postopek, ko lahko posamezni upnik ali upniški odbor prek sodišča zahteva razrešitev 

upravitelja. Kljub temu so leta 2013 z novelo zakona (ZFPPIPP-E) ta postopek zaradi javnosti 

še bolj poenostavili in omogočili, da upniški odbor kar sam mimo sodišča razreši in imenuje 

svojega upravitelja. Kljub tej poenostavitvi, ki ima lahko za posledico širše pravne posledice, 

in nasprotujočemu pravnemu mnenju v letu te spremembe nismo imeli niti enega primera, da 

bi upniški odbor izkoristil to možnost. Tudi pred spremembo tega inštituta od leta 2009 do 

2013 so ga upniški odbori uporabili samo enkrat, posamezni upniki pa petkrat.  

Zgovoren je tudi primer posebnih pravil o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi ali 

stvarnimi vložki, opisan v točki 4.4.6 te magistrske naloge. Takšna ureditev je v nasprotju z 

ureditvijo v našem ZGD-1 in, kot pravi Plavšak (2013b, V), ureditve, da bi upniki odločili o 

spremembi osnovnega kapitala družbe, v nemški ureditvi ne poznajo kljub zelo podobni 

korporacijski ureditvi. To je jasen kazalnik, da ad hoc spremembe ne služijo resničnemu 

reševanju problematike, temveč pomirjanju zainteresirane in prizadete javnosti. Posledice 

takšnih sprememb pa so lahko hude, saj odpirajo velike možnosti ekonomsko in intelektualno 

močnim upnikom, da prevzamejo vodenje postopek prisilne poravnave v skladu s svojimi 

željami in na škodo drugih upnikov.  

Zaradi pomanjkanja strokovne razprave na vseh ravneh in nenehnem populističnem 

spreminjanju stečajne zakonodaje se utrjuje prepričanje o slabih rešitvah, ki to na podlagi 

podatkov sploh niso, ali pa se spregledajo dobre rešitve, ki so v resnici slabe. Zanimivo je, da 

se v določenih primerih, kljub jasno zapisanim zakonodajnim rešitvam, ustvari prepričanje, da 

določena rešitev ni ustrezna. Ameriško podjetje The Meridian Group, ki se ukvarja s 

svetovanjem, prestrukturiranjem, združitvami in pripojitvami ter korporativnimi financami na 

podlagi svojih izkušenj, navaja (The Meridian Group 2007, 10–13) naslednje skupne zmotne 

zaznave ali mite upnikov: 

Mit 1: Vloga upniškega odbora je, da reagira na informacije, ki so mu posredovane (npr. načrt 

finančnega prestrukturiranja …). 

Resnica: Vloga upniškega odbora je proaktivna. Že na prvi seji mora podati alternative za 

maksimiranje sredstev dolžnika. 

Mit 2: Upniški odbor lahko bodisi sprejme bodisi zavrne načrt finančnega prestrukturiranja. 

Resnica: Upniški odbor bi se moral agresivno pogajati z dolžnikom in drugimi strankami za 

maksimalno poplačilo svoje terjatve. 
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Mit 3: Insolventni postopek bo zagotovil ustrezne finančne podatke vsem upnikom in 

skupinam v postopku. 

Resnica: Upniški odbor mora opredeliti zahtevo za podatke in spodbuditi dolžnika, da dostavi 

podatke v skladu s časovno zahtevo. 

Mit 4: Upniški odbor je neodvisen in pasiven organ v insolventnem postopku. 

Resnica: Upniški odbor potrebuje močno in strokovno vodstvo, saj insolventni postopek 

pomeni tveganje velike finančne izgube. Člani upniškega odbora morajo biti vpleteni v dialog 

s preostalimi skupinami, ki imajo zahtevke. 

Mit 5: Upniki v upniškem odboru imajo enake cilje in gojijo odnos sodelovanja. 

Resnica: Upniški odbor potrebuje skozi celotno časovno obdobje močno in objektivno 

vodstvo, ki ga predstavlja njegov predsednik.  

Mit 6: Upniki imajo v insolventnem postopku dobre možnosti za poplačilo njihove celotne 

terjatve. 

Resnica: V večini primerov bodo upniki utrpeli izgube, ki bodo višje od njihovih pričakovanj. 

Mit 7: Upniki nimajo nadzora nad insolventnim procesom. 

Resnica: Upniški odbor lahko izrazi svoje mnenje prek sodišča in lahko vpliva na postopke. 

Mit 8: Finančne težave podjetja niso posledice slabega vodstva. 

Resnica: Ogromno število stečajnih postopkov je posledica slabega upravljanja podjetja. Po 

začetku postopka pa večina podjetij ohrani isto vodstvo. 

Mit 9: Insolventni postopki so hitri. 

Resnica: Prisilna poravnava (Chapter 11 case)56 traja po navadi od 12 do 18 mesecev. 

Mit 10: Novi dodatni kapital za finančno reorganizacijo ni potreben. 

Resnica: Načrt finančnega prestrukturiranja, ki vsebuje predlog dokapitalizacije, ima večjo 

možnost za uspeh. 

Mit 11: Bolje je potrditi načrt finančnega prestrukturiranja kot iskati alternative. 

Resnica: Dolžnikov načrt finančnega prestrukturiranja je najpogosteje najmanj ugodna 

ponudba upnikom.  

Udeleženci v postopke insolventnosti torej vstopajo z določenim znanjem in izkušnjami, ki 

determinirajo njihova pričakovanja in rezultate. Zaradi tega njihova pričakovanja in realno 

stanje udeležencev večkrat nista usklajena z realnostjo, kar se odraža v razočaranju in 

subjektivnem presojanju strokovnih vprašanj. To jih še bolj utrjuje v prepričanju, da so 

potrebne nenehne spremembe in poenostavitve stečajne zakonodaje, čeprav, kot je bilo 

                                                 
56 Glej točko 7.5.1. 
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pokazano na primerih, te spremembe ne bodo prinesle želenih rezultatov. Razlog za to pa je, 

da so pričakovanja javnosti neustrezna. Insolventni postopki ne bodo nikoli enostavni, še 

manj pa pravični, saj gre že v osnovi za zdravljenje po diagnosticirani bolezni. Problem je 

torej v izigravanju stečajne zakonodaje, na podlagi katere si posameznik med prisilno 

poravnavo želi, da se mu del obveznosti odpusti. Do takšnih poskusov bo vedno prihajalo, 

zato pa obstajajo številne zakonske ovire, ki tovrstne deviacije lahko (ne nujno in ne 

samodejno!) preprečujejo. Vendar kljub temu prihaja do vedno novih primerov zlorab 

stečajnih inštitutov. Kot je pokazala raziskava te magistrske naloge, del krivde lahko 

pripišemo tudi deležnikom v teh postopkih, ki ne izkoristijo svojih pravic in dolžnosti v 

postopkih. Del krivde pa lahko iščemo v navzkrižju raznovrstne zakonodaje in postopkov, ki 

omogočajo ustanavljanje podjetij, slab davčni in represivni nadzor ter padle sodbe 

gospodarskega kriminala na sodišču.  

Za diskusijo so pomenljivi tudi statistično zgledni primeri prisilnih poravnav v obravnavanem 

obdobju. V nasprotju s pričakovanji to niso primeri, okoli katerih bi v medijih in javnosti 

odmevala pozitivna publiciteta, temveč so odmevni medijski primeri z ekstremno negativno 

konotacijo.57 Statistično gledano je Istrabenz vzorčni primer prisilne poravnave, saj je svojim 

upnikom ponudil popolno poplačilo zapadlih terjatev v štirih obrokih v štirih letih. Do tega 

trenutka omenjeno podjetje še ni šlo v stečaj, kar pomeni, da še vedno izpolnjuje obveznosti iz 

potrjene prisilne poravnave. Ni pa nobenega jamstva, da bodo na koncu upniki res poplačani v 

tej višini in da podjetje ne bo šlo v nadaljevanju v stečaj. Na drugi strani pa imamo primere, ki 

medijsko niso izpostavljeni, a predstavljajo statistično gledano slab primer prisilne poravnave. 

Nogometni klub Maribor Branik je svojim upnikom ponudil poplačilo triodstotne zapadale 

terjatve v štirih mesecih in enem obroku. Zanimivo bi bilo slediti javni razpravi tudi v takšnih 

primerih, ki v nobenem smislu ne sledi ratio stečajne zakonodaje. Še bolj zanimivo pa je, da 

so upniki takšen predlog sploh potrdili. Razumevanje javnosti skozi ta dva mejna primera bi 

zagotovo zmanjšala pritisk na politiko, da sprejema hitre in nepremišljene ukrepe za 

povečanje pristojnosti upniških odborov, ki bodo sprožili mnogo pravnih dilem in, kot rečeno, 

ne bodo prinesli želenih rezultatov. 

Stečajna problematika pa ima tudi širši makroekonomski in družbeno-socialni vidik, saj 

stečajna zakonodaja predstavlja tudi enega od razlogov naraščajoče neenakopravnosti v svetu. 

Iz vsebine te naloge jasno izhaja, da ima naša stečajna zakonodaja, kot je bilo opisano, jasno 

pozicijo znotraj germanskega pravnega reda ter je mednarodno primerljiva z nemško in, 

presenetljivo, tudi ameriško stečajno zakonodajo. Kljub vsemu moramo zaradi večje družbene 

enakosti in zmanjševanja vse večjih razlik neenakosti voditi pametno stečajno politiko, ki ne 

bo slepo sledila vsem rešitvam drugih držav. Kot opozorilo navajam primer, ki ga v svoji 

                                                 
57 Problematiziranje in analiziranje insolventnosti v televizijskih pogovornih oddajah in časopisih s 
strani profesorjev, politikov in ostale zainteresirane javnosti.  
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knjigi The Price of Inequality58 opisuje Nobelov nagrajenec za ekonomijo. Profesor Stiglitz 

(2013, 162) navaja, da so v ZDA leta 2005 sprejeli takšno stečajno zakonodajo, ki študentom 

onemogoča, da bi bili oproščeni plačila študentskega posojila tudi v primeru njihovega 

stečaja. Po drugi strani pa je lahko s stečajem pravna oseba, ki je zašla v težave zaradi 

špekulativnih finančnih poslov, »oproščena« svojih dolgov v postopku oz. dolgovi nikoli niso 

poplačani. 

                                                 
58 Več o problematiki in vzrokih aktualne teme o neenakosti si lahko preberete v knjigi The Price of 
Inequality.  
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8 KLJUČNE UGOTOVITVE IN IMPLIKACIJE 

Raziskava magistrske naloge se je primarno osredotočila na analizo delovanja upniških 

odborov v insolventnih postopkih s poudarkom empirične raziskave na postopkih prisilne 

poravnave za pravne osebe. S tega vidika se vsebina raziskave posledično naslanja na 

rezultate v zvezi z učinkovitostjo upniških odborov in ne ustreznosti zakonskih rešitev, ki se 

uporablja za delo v upniških odborih. Kljub vsemu so v empiričnem delu tudi kritično 

obravnavane zakonske rešitve, ki se nanašajo na delo upniških odborov, in njihova ustreznost. 

Ključne ugotovitve so podrobneje opisane v delu naloge, ki se nanaša na predstavitev 

rezultatov empirične raziskave in potrditvi oz. zavrnitvi hipotez. Povzetek ključnih ugotovitev 

pa je nazorno predstavljen v točki 8.2, kjer so ločeno prikazane temeljne teoretične ugotovitve 

v točki 8.3, ki obravnava temeljne praktične vidike empirične raziskave.  

8.1 Povzetek ključnih ugotovitev 

Splošna ugotovitev raziskave je, da je inštitut prisilne poravnave pravnih oseb razmeroma 

neučinkovit glede na to, da je majhen delež predlogov sploh potrjenih in da gre 

nezanemarljivo število podjetij kljub potrjeni prisilni poravnavi v nadaljevanju v stečaj. 

Neučinkovitost trenutne ureditve se kaže tudi v tem, da so v povprečju predlagani in potrjeni 

deleži poplačila terjatev upnikov s strani dolžnikov razmeroma nizki. Takšno stanje smo z 

minimalnim kvorumom poplačila delno že odpravili, vendar se je zakonodajalec znova 

odločil, da tovrstna rešitev črta iz zakonodaje.59 

Druga ključna ugotovitev pa se nanaša na delo upnikov v upniških odborih v prisilnih 

poravnavah in uporabo inštitutov, ki jih imajo upniki za svoje delo na voljo. Upniki imajo 

pravzaprav zelo majhen vpliv na postopek prisilne poravnave, saj je njihov angažma v 

participaciji, merjen skozi številne statistične parametre, zanemarljiv. To so kljub drugačnim 

pričakovanjem dokazale vse preverjene in potrjene hipoteze. 

Tretja ključna ugotovitev se nanaša na zakonski okvir, ki ga stečajna zakonodaja odpira 

upnikom v upniških odborih. Ugotovljeno je, da je večina določil jasna in mednarodno 

primerljiva vsaj z ameriško in nemško stečajno zakonodajo. Poleg tega pa je naš okvir pod 

težo javnosti v zadnjem obdobju presegel strokovna merila in mednarodno primerljivost, 

zaradi česar lahko v zvezi s problematičnimi določili pričakujemo več sporov.60 

                                                 
59 Več o tem v točki 7.2.5. 
60 Več o tem glej poglavje 4.3.6. 
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8.2 Ključni teoretični prispevki in implikacije 

Teoretični del magistrske naloge koncipira med izključno vsebinskim opisnim analiziranjem 

obravnavane vsebine ter nenehnim vključevanjem in analiziranjem lastnih ali tujih empiričnih 

podatkov. Vsebinski teoretični okvir je sestavljen iz logičnega in gradualnega okvira, ki se 

navezuje na predhodno obravnavane vsebine, zato se vsebina te naloge najprej usmeri na 

krizo in razloge za insolventnost. Natančno so predstavljeni notranji in zunanji vzroki za 

krizo, pri čemer je pri slednjih najpomembnejše izpostaviti širši makroekonomski okvir in 

razloge za krizo. Notranji razlogi, ki so glede na vsebino raziskave pomembnejši, pa 

nedvoumno dokazujejo razloge za insolventnost in usmeritev v preprečevanje novih kriz. 

Najpogostejša razloga za krizo podjetja iz sfere notranjih razlogov sta neustrezen management 

in zanemarjena finančna funkcija, kar potrjujejo domače in tuje študije. Teoretični doprinos v 

tem smislu je zavedanje kam mora zakonodajalec in širša gospodarska skupnost usmeriti 

svoje zaloge. Ne glede na banalnost ugotovitve, da je pomanjkanje znanja ključno, v tem 

segmentu deležniki niso naredili nobenega napredka. To se vedno znova dokazuje z 

neustreznim kadrovanjem in negativno selekcijo na številnih ravneh v slovenskem 

gospodarstvu in stanovskih združenjih. Še največji napredek vidimo pravzaprav pri 

usposabljanju upraviteljev. Okvir in obseg potrebnega pravnega in ekonomskega znanja 

predstavlja tako širok nabor veščin, da je prehodnost na izpitih za upravitelja v postopkih 

insolventnosti zelo selektivna. Ena prvih ugotovitev na predavanju s področja financ za 

upravitelja je problematika obratnega kapitala in finančne analize. Predstavlja pa ta vsebina 

velik problem ne zgolj laični, temveč tudi strokovni javnosti, študentom in posledično tudi 

managementu. Bergant (2007, 409–429) v svojem članku analizira strokovno literaturo in 

knjige s tega področja, kjer navaja mnogo primerov napačnega razumevanja in izračunavanja, 

ki se posledično prenaša na uporabnike te literature. 

Teoretični prispevek na področju vsebinske analize inštitutov upniških odborov v prisilni 

poravnavi ne temelji samo na navajanju zakonodajnih rešitev. V vsebinskem delu so 

predstavljeni zakonski vzvodi, ki jih imajo upniki pri svojem delu v prisilni poravnavi. 

Opisani so zakonski inštituti za delo upniških odborov, prav tako pa je izpostavljena 

problematika posameznega inštituta. Ključni teoretični prispevek se v sklopu analize, ki sicer 

sodi v empirični del, nanaša tudi na vsebinsko analizo posameznih podatkov. Analiza ne 

zajema samo kvantitativno opredelitev pogostosti uporabe določenega inštituta, temveč tudi 

kvalitativno obravnavo. Poglobljena analiza torej ne dá odgovora, kolikokrat je bil, na primer 

s strani upnikov, uporabljen inštitut razrešitve upravitelja, temveč, ali je razrešitev uspela in 

zakaj ne. Tovrsten način podajanja podatkov nam odpira možnost vpogleda v teorijo in prakso 

ter omogoča sintezo v razumevanju globine vsebinskega in problemskega stanja. Ne nazadnje 

so v magistrski nalogi zbrane in opisane tudi vse spremembe zakona (ZFPPIPP) z novelami 

od A do E, ki se nanašajo na delo upniških odborov v prisilni poravnavi kot tudi stečaju.  
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Pomembnejši teoretični prispevek se nanaša kot vsebinsko dopolnilo in svarilo v razpravi, ki 

v strokovnih krogih v zvezi z razširitvijo pristojnosti upniških odborov v korporacijske 

inštitute družbe dolžnice že poteka. Iz točke 4.3.6, ki v pododdelkih obravnava možnost 

upniškega odbora, da v nasprotju z določili ZGD sprejme sklep o povečanju osnovnega 

kapitala, izhajajo problemi takšne ureditve in možnosti zlorab. Po eni strani bo takšna ureditev 

verjetno pripeljala do ustavne presoje, po drugi pa bo dosegla ravno nasprotni učinek. Želja 

zakonodajalcev je bila omogočiti upnikom (še) večji vpliv v postopkih insolventnosti. V 

resnici bomo čez čas ugotovili, da zaradi tega upniki pri svojem delu niso bili uspešnejši, 

bodo pa tisti, ki imajo namen izkoriščati te postopke, to spretno izkoriščali. Posamezni upnik 

lahko v nasprotju z mnenjem večine zlorabi ta inštitut in onemogoči izvedbo prisilne 

poravnave, kadar je skupni znesek vplačanega kapitala nižji od prej določenega praga 

uspešnosti. Posledica tega pa ni samo stečaj brez glasovanja o prisilni poravnavi, temveč tudi 

nepotrebno razlastninjenje prejšnjih lastnikov. S tega vidika je to dobra osnova za spremembo 

sporne ureditve, ki tudi nima mednarodne primerljivosti.  

8.3 Ključni empirični prispevki in implikacije 

Empirični del raziskave je torej tisti, ki nam omogoča, da s pomočjo kvantitativnih podatkov 

analiziramo delo upniških odborov v prisilni poravnavi pravnih oseb. Šele na podlagi teh 

podatkov lahko resnično vrednostno ocenimo, kako in v kakšnem obsegu upniki sodelujejo v 

postopku prisilne poravnave. Ker v do zdaj zbrani in pregledani literaturi nisem zasledil 

analize, ki bi problematizirala omenjeno vsebino naloge ali bi zbrala in obdelala podatke s 

tega področja, štejem empirični del naloge za ključni temeljni prispevek v magistrski nalogi. 

Kljub omejitvam raziskave so rezultati empiričnega dela jasni in nedvoumno kažejo realnost 

obravnavanega področja. Ne glede na proučevano spremenljivko so izračunani statistični 

parametri izdatno negirali mnenje strokovne in laične javnosti, da so upniški odbori samo 

žrtve insolventnega sistema. Treba je poudariti, da rezultati kažejo, da upniški odbori ne 

opravljajo svoje funkcije in da so posledično pri svojem delu tudi zelo neuspešni.  

Iz empiričnih podatkov lahko razberemo učinkovitost inštituta prisilne poravnave, saj zbrani 

podatki sledijo toku dogodkov. Upniški odbori so proučevani skozi daljše časovno obdobje in 

nam povedo, koliko jih svojega dela niti ni začelo,61 koliko jih je svoje delo končalo62 in 

koliko jih je kljub potrjeni prisilni poravnavi v nadaljevanju šlo v stečaj. Takšen način 

obravnave kaže pravo sliko dejanskega stanja in še daljše časovno obdobje proučevanja63 bo 

verjetno pokazalo še slabše rezultate. Od vseh predlogov za prisilno poravnavo jih je bila v 

                                                 
61 Stečaj že pred glasovanjem o prisilni poravnavi. 
62 Prisilna poravnava je bila izglasovana. 
63 Možnost za nadaljnje raziskovalno delo. 
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proučevanem obdobju izglasovana približno v 2/364 primerov. Kljub izglasovani prisilni 

poravnavi pa je v nadaljevanju šlo v stečaj še približno 1/565 izglasovanih primerov. 

Proučevanje sej upniških odborov v prisilni poravnavi je dalo najbolj nepričakovane rezultate, 

glede na izhodišče raziskave, da so upniki deprivilegirani in pripravljeni prevzeti aktivno 

vlogo v postopkih insolventnosti. Številni izračunani statistični parametri in frekvenčne 

porazdelitve te statistične spremenljivke kažejo popolnoma nasprotno sliko. Presenetljivo je, 

da je v obravnavanem obdobju približno polovica66 upniških odborov opravila samo eno sejo. 

To v praksi pomeni, da je bila izpeljana samo konstitutivna seja, pri čemer je treba poudariti, 

da je njen sklic in posledično njen pobudnik upravitelj v prisilni poravnavi. Kakšni bi bili 

rezultati, če to ne bi bila kogentna norma, lahko špekuliramo, vendar obeti na podlagi 

raziskave ne omogočajo pozitivnega sklepa. 

Proučevanje poplačila upnikov je pokazalo, da je minimalni kvorum poplačila v zakonu 

nujen, ki pa ga je zakonodajalec po sprejetju znova ukinil. Iz slike 15 je lepo razvidno, da 

predlogi poplačila dolžnika v obdobju, ko je veljal kvorum, v večini niso odstopali od 

zakonsko določenega minimuma,67 vendar so bili v povprečju višji, kot pa v obdobju, ko tega 

kvoruma ni bilo. S kvorumom se odrečemo odstopanjem navzgor in hkrati preprečimo 

ekscesna odstopanja navzdol68 ter zagotovimo minimum, ki je širše družbeno sprejemljiv. 

Brez kvoruma pa imamo seveda večja odstopanja navzgor in navzdol, kar jasno kaže tudi višji 

izračunani standardni odklon v obdobju brez zakonsko določnega kvoruma. Tudi sicer 

povprečno poplačilo upnikov v obravnavanem obdobju predstavlja dobrih 40 % zapadlih 

terjatev, pri čemer je rezultat odvisen od metodologije merjenja.69 Tudi preostale statistične 

spremenljivke in izračunani statistični parametri za rok poplačila, število obrokov in 

obrestovanje rezultatsko sovpadajo z že omenjenimi in potrjujejo tezo o neučinkovitosti. 

Regresijska analiza samo potrjuje sklepe, da upniki v upniških odborih niso uspešni. 

Proučevanje povezave med predlaganim deležem poplačila iz osnovnega načrta finančnega 

prestrukturiranja in potrjenim oz. izglasovanim deležem predstavlja šolski primer visokega 

korelacijskega koeficienta. Upnikom pravzaprav ne uspe s pogajanji in z delom v upniških 

odborih doseči, da bi dolžniki izboljšali svojo ponudbo za poplačilo oz. potrdijo pravzaprav 

vsak njihov predlog.70 Po drugi strani pa je proučevanje povezave med predlaganim in 

potrjenim deležem poplačila ter številom sej, ki so jih upniški odbori opravili, klasični primer 

praktično popolne nepovezanosti. Kot lahko razberemo iz izračunanih regresijskih 

                                                 
64 Več o tem v točki 7.2.3. 
65 Več o tem v točki 7.2.3. 
66 Več o tem v točki 7.2.1. 
67 Ponudba dolžnika mora predstavljati 50 % poplačila zapadle terjatve upnika. 
68 Poznamo primer, ko je bilo izglasovano triodstotno poplačilo.  
69 Več o tem v točki 7.2.2. 
70 Več o tem v točki 7.2.6. 
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koeficientov, število sej na predlog oz. potrjen delež poplačila praktično ne vpliva oz. je 

povezava šibka.71 Tudi povezava med predlaganim deležem poplačila in izidom prisilne 

poravnave kaže na to, da upniki pravzaprav nimajo nobenega vpliva na postopek prisilne 

poravnave. Ne glede na to, ali je predlog dolžnika nizek ali visok, ima to statistično zelo nizek 

vpliv na to, ali bo prisilna poravnava izglasovana ali ne.72 

V povezavi z managementom je iz zapisanega mogoče razbrati več implikacij ne glede na to, 

da to ni primarni motiv raziskave. Kot je bilo zapisano,73 je management v postopku 

insolventnosti kot kriznem stanju v nasprotju s preostalimi deležniki, torej tudi upniki, ki 

delujejo v upniškem odboru. Kot kažejo rezultati raziskave, prisilna poravnava temelji na 

zaupanju upnikov74 in njihovemu strinjanju, da se odpovejo dela poplačila svoje terjatve, da bi 

dolžnik lahko posloval tudi v prihodnje. Že zaradi tega dejstva bi si moral management v 

smislu moralne odgovornosti do upnikov odkrito prizadevati za proaktivno sodelovanje z 

upniki.  

Management kot znanstvena disciplina se v Sloveniji počasi razvija in pridobiva veljavo, saj ji 

sledijo tudi aplikativne raziskave s tega področja. V povezavi z insolventnimi postopki pa 

management kot znanstvena disciplina ne sledi trendu v izobraževalnem smislu. Če 

pogledamo znanstveno literaturo in kurikulum na fakultetah poslovnih ved, se obravnava te 

teme konča pri kriznem managementu, ki pa ne pokriva specifičnosti teh postopkov. 

Natančno in podrobno insolventne postopke proučujejo na pravnih fakultetah v normativnem 

smislu obravnave stečajne zakonodaje. Z vidika poslovodenja pa bi te vsebine morale 

obravnavati poslovne fakultete. Tudi praktični vidiki te raziskave so pokazali, da dobra praksa 

na tem področju ne obstaja. Sodelovanje med managementom in upniškimi odbori je slabo ter 

poteka na podlagi krmarjenja med postopki, ki jih predvideva zakonodaja, in informacijami 

med deležniki. Ne glede na banalnost predloga pa bi marsikateri postopek prisilne poravnave, 

ki ni bil izglasovan,75 rešili ali pospešili, če bi management pred začetkom postopka opravil 

posvetovanje z upniki. S tem bi po eni strani zadostil moralni odgovornosti, ki jo ima do 

upnikov, ker je povzročil položaj, ko podjetje, ki ga vodi, ni plačilno sposobno. Po drugi pa bi 

lahko pripravil ustrezen predlog prisilne poravnave (delež poplačila), ki v temelju ne bi bil 

predmet presoje, da gre za zavajanje managementa. 

Ne nazadnje, kot je bilo že izpostavljeno76 pri obravnavi problematike upniških odborov v tuji 

literaturi, je treba izpostaviti tudi vlogo upraviteljev v postopkih insolventnosti. Upravitelji 

                                                 
71 Več o tem v točki 7.2.7. 
72 Več o tem v točki 7.2.8. 
73 Več o tem v točki 3. 
74 Predlagana višina deleža poplačila in rezultat prisilne povezave nista korelirana. Več o tem v točki 
7.3.4. 
75 Kljub temu da je podjetje imelo ustrezen proizvod, trg in zdravo jedro. 
76 Več o tem v točki 7.4. 



 

100 

imajo status profesionalne osebe, ki v imenu sodišča (države) vodi postopek v dobro upnikov. 

To so strokovne osebe s specialnimi znanji, na katere bi se lahko upniški odbori oprli v večji 

meri. Za vse naštete predloge in večje sodelovanje ne upniki in ne management (ali drugi 

deležniki) ne potrebujejo normativnega okvirja v smislu zakonodaje, zato ni nobene ovire za 

izboljšanje njihovega sodelovanja. 

8.4 Možnost nadaljnjega raziskovanja 

Možnosti za nadaljnje raziskovanje seveda obstajajo. Najprej je možno obstoječo raziskavo 

razširiti na daljše časovno obdobje. Podatki bodo v prihodnje bolj dostopni in strukturirani, 

kar bo omogočilo lažje in bolj natančno delo. V proučevanju postopkov prisilne poravnave je 

časovna komponenta zelo pomembna, saj gre za postopek, ki traja daljše časovno obdobje. 

Torej zgolj dejstvo, da je bila prisilna poravnava izglasovana, še ne pomeni, da je bila tudi 

uspešna. Lahko se šele čez daljše časovno obdobje pokaže,77 da prestrukturiranje ni bilo 

uspešno in gre podjetje kljub potrjeni prisilni poravnavi v stečaj, s čimer postopek ni dosegel 

svojega namena. 

Druga možnost je razširitev obstoječe raziskave še na stečajne postopke, vendar se je treba 

zavedati, da v teh postopkih oblikovanje upniškega odbora ni nujno. To po eni strani povzroča 

dodatne metodološke zaplete, po drugi pa lahko na podlagi te raziskave sklepamo, da bodo 

rezultati zaradi dispozitivnosti norme in dejstva, da stečaj v osnovi pomeni konec, prisilna 

poravnava pa upanje za nadaljnje poslovanje, podobni ali slabši. 

                                                 
77 Trenutno velja, da je najdaljši rok za plačilo 48 mesecev od dneva izglasovane prisilne poravnave. 
To v praksi pomeni, da moramo posamezen primer v najslabšem možnem scenariju spremljati 
približno pet let. 
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9 SKLEP 

Upniki imajo za svoje delo v trenutni zakonodaji dobre možnosti za udejanjanje svojih zahtev 

znotraj postopkov prisilne poravnave. Rezultati pa na žalost kažejo, da v postopkih 

pravzaprav nimajo nobenega vpliva. Vendar dejstvo, da nimajo vpliva, je, kot kaže raziskava, 

posledica neizkoriščenih možnosti in vzvodov, ki jih ponuja zakonodaja. Pri tem je zanimivo, 

da se vedno pogovarjamo o tem, da zakon ne določa dovolj pravic ali inštitutov, ki bi jih 

upniki lahko uporabili pri svojem delu. Po drugi strani pa upniki ne izkoristijo niti tistih 

možnosti, ki jim jih zakon prepušča, ali celo huje, niti niso aktivni v tistem delu, za katerega 

ne potrebujejo zakonske opredelitve. Rezultati namreč dokazujejo, da se upniki ne pogajajo z 

dolžniki. Da je osnovni predlog finančnega prestrukturiranja postulat, ki se ne spreminja in je 

trdno določen, ter da je primerov, ko so upniki dosegli nov, ugodnejši predlog, za poplačilo 

zelo malo.  

Zaradi dejstva, da imamo situacijo, ko so potenciali inštitutov, ki jih imajo upniki na voljo, v 

večini neizkoriščeni, zaradi malega obsega dela upniških odborov pa pravzaprav pravih 

praktičnih implikacij za njihovo izboljšanje sploh ne moremo dobiti. Šele uporaba skozi daljše 

časovno obdobje bi pokazala smisel in smoter za njihovo spremembo, dopolnitev ali ukinitev. 

Vsi zbrani in analizirani podatki v raziskavi jasno zavračajo postavljene teze in s tem 

dokazujejo, da upniki ne izkoriščajo vzvodov, ki so jim na voljo za delo v prisilnih 

poravnavah. Učinkovitost upniških odborov je zelo nizka ter kaže na neprofesionalnost in 

nepripravljenost upnikov, da bi v večji meri prispevali v postopkih, s tem pa prevzeli tudi 

odgovornost. V takšnih razmerah pa se lahko resnično strinjamo s trditvijo, da gre za 

uzakonjeno krajo, saj upniki v postopkih ne sodelujejo, dolžniki pa to izkoriščajo in kot 

poplačilo ponujajo neustrezne zneske. Gre namreč za reverzibilno problematiko, ki trenutno 

poteka v začaranem krogu, zato je nujno potrebno, da jo upniki prekinejo in obrnejo potek 

dogodkov v pravo smer.  
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