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POVZETEK 

Temeljni cilj podjetij je poslovanje z dobičkom, ki omogoča nadaljnji razvoj in ohranjanje 

posamezne gospodarske dejavnosti. V sistemih tržnega gospodarstva pa gospodarske družbe 

lahko zapadejo v finančne težave, ki se lahko končajo tudi s stečajem. V zaključni projektni 

nalogi smo predstavili pravno ureditev stečajnega postopka v Sloveniji in analizirali uspešnost 

stečajnih postopkov nad družbami z omejeno odgovornostjo v zadnjih dveh letih. Analiza je 

pokazala, da do poplačila upnikov pride izjemno redko, tovrstno poplačilo pa je v večini 

primerov minimalno.  

Ključne besede: stečaj, stečajni postopek, uspešnost stečajnega postopka, poplačilo upnikov, 

ZFPPIPP. 

SUMMARY 

The basic objective of any company is to earn a profit, which enables further development and 

continuation of a certain economic activity. In market economy systems, however, companies 

can encounter financial difficulties that may result in bankruptcy. In the final project paper, we 

presented the legal regulation of bankruptcy proceedings in Slovenia and analyzed the success 

of bankruptcy proceedings against limited liability companies in the last two years. The analysis 

revealed that the repayment of creditors is extremely rare, being minimal in most cases. 

Key words: bankruptcy, bankruptcy proceedings, success of bankruptcy proceedings, 

repayment of creditors, ZFPPIPP. 
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1 UVOD 

Vsakdo, ki se odloči za odprtje podjetja, s tem sprejema določeno tveganje. Podjetja so lahko 

uspešna na domačem in tujem trgu, širijo svojo proizvodnjo in pomembno vplivajo na 

gospodarski razvoj države. Tveganje pa predstavlja morebitni propad podjetja, ki mu v 

nekaterih primerih sledi stečaj. Zelo velik delež malih podjetji propade v prvih petih letih 

poslovanja (Fortuna 2014). Pri podjetjih, ki svoje podjetniške ideje niso uspela ustrezno 

realizirati, pride do prenehanja poslovanja. Če pogledamo število podjetji, ki letno prenehajo s 

poslovanjem, lahko ugotovimo, da neuspeh ni nič sramotnega. V Sloveniji je v letih 2018 in 

2019 s poslovanjem prenehalo nekaj več kot 1300 družb na leto (AJPES b. l.). V poslovnem 

okolju je prenehanje družbe nekaj povsem običajnega in je posledica različnih napačnih 

odločitev ali razmer na trgu, ki družbe pahnejo v finančne težave.  

V zaključni projektni nalogi bomo analizirali prav tovrstno prenehanje družb in skušali 

ugotoviti, v kolikšni meri so stečajni postopki v Sloveniji uspešni. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Načini prenehanja gospodarskih družb so v slovenskem pravnem redu opredeljeni v Zakonu o 

gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1, Ur. l. RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 

57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) ter v Zakonu o finančnem 

poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP, 

Ur. l. RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 26/11, 47/13, 100/13, 13/14 – UPB, 10/15 – popr., 

27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 

– odl. US in 85/20 – odl. US) 

Določbe ZGD-1 se nanašajo na načine prostovoljnega prenehanja zaradi odločitve družbenikov 

oziroma delničarjev gospodarske družbe. Prenehanje gospodarske družbe pa je lahko tudi 

prisilno. Tak prisilni postopek prenehanja se sproži, kadar gospodarska družba zaradi razmer 

na trgu ali drugih razlogov zapade v finančne težave in postane nelikvidna oziroma insolventna.  

Insolventnost gospodarske družbe lahko nastopi v dveh primerih. Prva možnost je, da 

gospodarska družba v daljšem obdobju ni zmožna poravnati vseh svojih obveznosti, ki so 

zapadle v tem obdobju (trajnejša nelikvidnost), druga možnost pa je, da družba postane 

dolgoročno plačilno nesposobna.  

Postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami v Republiki Sloveniji ureja 

ZFPPIPP, ki je od svojega sprejema leta 2007 doživel že veliko sprememb. Poglavitni cilj vseh 

teh sprememb je bil izboljšanje položaja upnikov (Cepec 2016, 143). To, da ZFPIPP poskuša 

zagotavljati najboljše poplačilo upnikov je jasno opredeljeno tudi v zakonu. Postopek zaradi 

insolventnosti je treba voditi tako, da se zagotovijo najugodnejši pogoji glede višine plačila 

terjatev upnikov (47. člen ZFPPIPP). Kljub temu pa se celotno poplačilo upnikov zgodi le 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1640
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3070
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1351
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redko, ker govorimo o nelikvidnih in prezadolženih dolžnikih. Zato je zelo pomembno, da se 

stečajni postopek začne že takrat, ko ima gospodarska družba še dovolj premoženja vsaj za 

delno poplačilo terjatev.  

S stečajnimi postopki so se v Sloveniji v preteklosti ukvarjali mnogi avtorji. Pri pripravi 

zakonodaje, ki bi povečala učinkovitost stečajnih postopkov je intenzivno sodelovala dr. Nina 

Plavšak, ki poudarja, da je bilo pri oblikovanju zakonodaje upoštevanih več ciljev, med katerimi 

je tudi zagotavljanje enake obravnave upnikov, ki morajo biti v razmerju do dolžnika v enakem 

položaju (Cepec 2016, 33).  

V preteklih letih so bile v Sloveniji opravljene nekatere analize stečajnih postopkov, ki ponujajo 

zanimive podatke. V letu 2016 je dr. Cepec opravil raziskavo v kateri ugotavlja, da se je v 

obdobju od leta 1995 do leta 2012 v povprečju 47 odstotkov primerov končalo brez razdelitve 

stečajne mase, z delitvijo pa zgolj 18 odstotkov primerov. Pomembna ugotovitev omenjene 

raziskave je tudi, da se odstotek stečajev, ki nimajo stečajne mase, giblje med 62 in 85 odstotki 

(obdobje od 1995 do 2012) (Cepec 2016, 104). Prav tako je bila opravljena raziskava leta 2011, 

ki je pokazala, da je bilo od 1. oktobra 2008 do 30. septembra 2009 uvedenih 95 stečajnih 

postopkov (zaključenih do 31. decembra 2010), do poplačila upnikov je prišlo le v 18 primerih 

(Jeranko 2011, 36). Te podatke bomo primerjali s podatki, ki jih bomo pridobili v naši analizi 

in skušali priti do ugotovitev, kako se je stanje na področju poplačila upnikov spreminjalo. 

Sklepna ugotovitev vseh dosedanjih raziskav je, da je odstotek praznih stečajev izjemno visok. 

V nalogi nas bo zanimalo, ali se je položaj upnikov v pretekih dveh letih kakor koli spremenil 

in je uspešnost stečajnih postopkov višja.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je preveriti uspešnost stečajnih postopkov nad družbami z 

omejeno odgovornostjo v Sloveniji, v letih 2018 in 2019. Najprimernejši kriterij uspešnosti 

stečajnega postopka je po našem mnenju kriterij poplačila upnikov. Izhajajoč iz tega je 

uspešnost stečajnega postopka odvisna od tega, kolikšen odstotek terjatev upnikov se v tem 

postopku poplača. Čim večji je odstotek poplačanih terjatev upnikov, tem uspešnejši je stečajni 

postopek.  

Pri zaključni projektni nalogi smo se osredotočili na družbe z omejeno odgovornostjo, ki smo 

jih izbrali zato, ker tovrstna analiza v zadnjih dveh letih (2018 in 2019) še ni bila opravljena, 

hkrati pa je družba z omejeno odgovornostjo v Sloveniji prevladujoča pravno-organizacijska 

oblika podjetja.  

Cilji diplomske naloge so naslednji:  

 analiza literature (teorije) o postopkih zaradi insolventnosti v Republiki Sloveniji; 



3 

 analiza zakonodaje s poudarkom na Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju;  

 analiza stečajnih postopkov s pomočjo podatkov Agencije za javno-pravne evidence in 

storitve;  

 sinteza ugotovitev.  

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge  

Agencija za javno-pravne evidence in storitve (AJPES) vsako leto objavi različne dokumente o 

stečajnih postopkih. Na podlagi 2. do 8. točke prvega odstavka 122. člena ZFPPIPP se objavi 

končno poročilo upravitelja, saj zakon nalaga, da mora biti poročilo javno objavljeno. Poplačilo 

upnikov pa je natančno navedeno v končnem poročilu stečajnega upravitelja. V tem poročilu je 

prav tako navedeno, če je v postopku prišlo do razdelitve stečajne mase ali ne. V končnem 

poročilu lahko stečajni upravitelj navede trajanje stečajnega postopka, natančen potek 

aktivnosti in vse podatke o poplačilu upnikov. Končna poročila se med seboj lahko razlikujejo 

pri natančnosti podatkov.  

Analizo smo opravili tako, da smo za vsak stečaj družbe z omejeno odgovornostjo posebej 

pregledali končno poročilo stečajnega upravitelja in nato pripravili pregled poplačila upnikov 

ter tip poplačila, ki ga je upravitelj navedel v končnem poročilu. Navedli smo, če je prišlo do 

poplačila navadnih, prednostnih ali zavarovanih terjatev, navedli pa smo tudi odstotek tega 

poplačila. Ogledali smo si tudi raziskave, ki so bile opravljene v prejšnjih letih in med seboj 

primerjali relevantne podatke.  

Uspešnost stečajnih postopkov smo analizirali v obdobju 2018–2019. Predmet naše analize je 

uspešnost poplačila upnikov, ki je navedena v zaključnem poročilu stečajnega upravitelja. 

Osredotočili smo se na družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.).  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Osnovna predpostavka, na kateri temelji zaključna projektna naloga, je: »Upniki so od leta 2018 

poplačani v večjem odstotku kot pred tem, ker so spremembe ZFPPIPP omogočile boljše 

poplačilo.« 

Pri zaključni projektni nalogi smo se osredotočili na stečajne postopke v zadnjih dveh letih, ki 

so bili izvedeni nad pravno osebo oziroma nad družbami z omejeno odgovornostjo. Uporabili 

smo zakonodajno pravne vire in literaturo. Sodne prakse v nalogi nismo analizirali.  
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2 PRAVNA UREDITEV STEČAJNEGA POSTOPKA V SLOVENIJI 

V Sloveniji postopke zaradi insolventnosti ureja ZFPPIPP, ki je bil sprejet 17. decembra 2007. 

V prvem členu zakona je zapisano, da ZFPPIPP ureja tri področja: 

 finančno poslovanje pravnih oseb, 

 postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami, 

 postopke prisilnega prenehanje pravnih oseb. 

V 5. členu ZFPPIPP so opredeljeni postopki zaradi insolventnosti. Izhajajoč iz 5. člena zakona 

poznamo postopek prisilne poravnave, postopek poenostavljene prisilne poravnave in stečajni 

postopek. V 5. členu je navedeno tudi, da poznamo več vrst stečajnega postopka.  

Zakon opredeli tri vrste stečajnih postopkov: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek 

osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine. V zaključni projektni nalogi se bomo 

osredotočili na uspešnost stečajnih postopkov nad pravno osebo. Ker pa so se postopki zaradi 

insolventnosti skozi čas spreminjali, je bilo v Sloveniji sprejetih kar nekaj novel (zakon je bil 

noveliran sedemkrat) ZFPPIPP. Za razumevanje sprememb je treba razumeti osnovne pojme, 

ki jih določa stečajna zakonodaja. V nadaljevanju bomo opisali postopek prisilne poravnave, 

postopek poenostavljene prisilne poravnave in stečajni postopek.  

2.1 Postopek prisilne poravnave in postopek poenostavljene prisilne poravnave  

Prisilna poravnava ali poenostavljena prisilna poravnava (uvedena leta 2013) je pravni institut, 

namenjen večjemu poplačilu upnikov. Če se podjetje znajde v prisilni poravnavi, mora ta 

omogočati večje poplačilo upnikov od stečaja. Obstajajo pa tudi drugi pogoji, ki morajo biti 

izpolnjeni, da pride do prisilne poravnave. Namen prisilne poravnave je podjetju omogočiti 

nadaljnje poslovanje s pomočjo finančnega prestrukturiranja. Namen postopka prisilne 

poravnave je jasno definiran v 136. členu ZFPPIPP.  

Prisilna poravnava se lahko izvede le, če sedanji družbeniki prezadolženega podjetja (dolžnika) 

obdržijo samo tak delež v osnovnem kapitalu dolžnika, ki ustreza vrednosti preostanka 

premoženja dolžnika, ki bi ga prejeli, če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek in se 

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

stečajni postopek, ob upoštevanju vrstnega reda in drugih pravil poplačila prednostnih, 

navadnih in podrejenih terjatev ter zavarovanih terjatev v stečajnem postopku in se nadaljuje 

poslovanje dolžnikovega podjema oziroma rentabilnega dela tega podjema (136. člen 

ZFPPIPP).  

Poenostavljena prisilna poravnava je namenjena mikro družbam ter samostojnim podjetnikom. 

Temeljna razlika med prisilno poravnavo in poenostavljeno prisilno poravnavo je v tem, da pri 

poenostavljeni prisilni poravnavi upniki ne prijavljajo svojih terjatev, upravitelj se ne imenuje, 
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ne izvede se preizkus terjatev, postopek uvede sodišče na predlog dolžnika ali osebno 

odgovornega družbenika. 

2.2 Stečajni postopek 

Cilj stečajnega postopka je čim boljše poplačilo upnikov, saj je to tudi eno od načel stečajnega 

postopka, ki so zapisana v ZFPPIPP. Bistveno je, da gospodarska družba začne stečajni 

postopek dovolj zgodaj, ko ima še premoženje, s katerim se lahko vsaj deloma poplača upnike. 

Razlog za to, da se podjetniki ne odločijo za stečajni postopek, je velikokrat stigma, ki jo pri 

nas doživlja podjetniški neuspeh (Puntarić Makuc 2017, 6). Izredno pomembno je še, da 

stečajni postopek ne traja predolgo, saj morajo upniki poplačilo prejeti v nekem razumnem 

roku, kar je tudi eno od načel določenih v ZFPPIPP. Postopek se velikokrat zavleče, ker 

upravitelji ne uspejo odkriti premoženja (nejasne računovodske knjige, nejasnost poslov) ali pa 

zaradi kakšnih drugih razlogov. Osnovna načela stečajnega postopka so naslednja (46.–48. člen 

ZFPPIPP, 227.–228. člen ZFPPIPP):  

 načelo enakega obravnavanja upnikov, ki pravi, da je v postopku zaradi insolventnosti 

potrebno vse upnike, ki so v razmerju do insolventnega dolžnika v enakem položaju, 

obravnavati enako; 

 načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov, ki pravi, da je potrebno 

postopek zaradi insolventnosti voditi tako, da se zagotovijo najugodnejši pogoji glede višine 

plačila in rokov za plačilo terjatev upnikov;  

 načelo hitrosti postopka, ki pravi, da mora sodišče svoja procesna dejanja v postopku zaradi 

insolventnosti izvajati v rokih, določenih v ZFPPIPP, in si z izvajanjem svojih pristojnosti 

nadzora nad upraviteljem oziroma upraviteljico prizadevati, da upravitelj vsa dejanja v 

postopku zaradi insolventnosti opravi v rokih določenih v ZFPPIPP, sodišče (in drugi 

državni organi) pa mora prednostno obravnavati zadeve, v katerih je kot stranka postopka 

udeležen stečajni dolžnik in zadeve, katerih izid vpliva na potek stečajnega postopka; 

 načelo koncentracije, ki pravi, da upnik lahko svoj zahtevek za izpolnitev obveznosti, ki je 

nastala do začetka stečajnega postopka, v razmerju do stečajnega dolžnika uveljavlja samo 

v stečajnem postopku proti temu dolžniku in v skladu s pravili tega postopka, če v zakonu 

za posamezen primer ni določeno drugače. Poleg tega velja, da upnik, ki zamudi rok za 

izvedbo dejanj, ki jih mora v skladu z ZFPPIPP opraviti v zvezi z uveljavitvijo svojega 

zahtevka iz 1. odstavka 227. člena ZFPPIPP, izgubi pravico od stečajnega dolžnika 

zahtevati izpolnitev te obveznosti in pravico do poplačila iz razdelitvene mase; 

 načelo omejevanja tveganj, ki pravi, da pri upravljanju stečajne mase in upravljanju drugih 

poslov, ki jih sme, v skladu z ZFPPIPP, opravljati stečajni dolžnik, ni dovoljeno prevzemati 

vseh poslovnih tveganj, značilnih za poslovanje delujočega podjema, temveč samo tista, ki 

so nujna za uresničitev interesa upnikov za plačilo terjatev, ki jih uveljavljajo v stečajnem 

postopku.  
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2.2.1 Stečajni postopek nad pravno osebo 

Stečajni postopek nad pravno osebo ureja ZFPPIPP (222. do 380. člen ZFPPIPP). O začetku 

stečajnega postopka odloči sodišče na predlog upravičenega predlagatelja za začetek postopka 

ali po uradni dolžnosti. Stečajni postopek je dovoljeno voditi nad vsako pravno osebo, če ni v 

zakonu za posamezno pravnoorganizacijsko obliko ali vrsto pravne osebe ali za posamezno 

pravno osebo drugače določeno.  

2.2.2 Postopek osebnega stečaja  

Postopek osebnega stečaja je na splošno definiran v 381. členu ZFPPIPP, v 382. členu pa je 

definiran namen postopka osebnega stečaja.  

Postopek osebnega stečaja je dovoljeno voditi nad premoženjem vsake fizične osebe. Za 

vodenje postopka osebnega stečaja je pristojno sodišče v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: 

RS), če ima ta oseba začasno ali stalno bivališče v RS, ali če je ta oseba potrošnik, ki nima 

stalnega oziroma začasnega bivališča v RS, vendar v RS prejema plačo ali druge stalne 

prejemke in se njegovo premoženje nahaja v RS, proti podjetniku ali zasebniku, če ima sedež 

v RS (2. odstavek 381. člena ZFPPIPP).  

Postopek osebnega stečaja se vodi, da bi vsi upniki iz premoženja stečajnega dolžnika prejeli 

plačilo svojih navadnih terjatev do stečajnega dolžnika hkrati in v enakih deležih. Terjatve 

upnikov v delu, v katerem te niso plačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne 

prenehajo in jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu stečajnega 

postopka, če v ZFPPIPP ni določeno drugače (382. člen ZFPPIPP). 

2.2.3 Postopek stečaja zapuščine 

Postopek stečaja zapuščine je dovoljeno voditi nad zapuščino po vsaki umrli fizični osebi 

(zapustniku). Za vodenje postopka je pristojno sodišče v RS, če je imel zapustnik stalno ali 

začasno prebivališče v RS, ali če je premoženje, ki spada v zapuščino, v RS. Postopek stečaja 

zapuščine se vodi, da bi vsi upniki iz stečajne mase prejeli poplačilo navadnih terjatev do 

zapustnika hkrati in v enakih deležih (414.–415. člen ZFPPIPP).  

2.3 Organi stečajnega postopka  

Organe stečajnega postopka sestavljajo stečajni sodnik, stečajni upravitelj in upniški odbor. 

Stečajni sodnik in stečajni upravitelj sta nujna za vodenje vsakega postopka, pri nekaterih 

postopkih pa se oblikuje tudi upniški odbor, ki predstavlja organ upnikov. Upniki v stečajnem 

postopku so tisti, ki imajo svojo terjatev do dolžnika (55. člen ZFPPIPP).  
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2.3.1 Sodišče, stečajni sodnik  

Sodišče je najpomembnejši organ stečajnega postopka. Postopek vodi sodnik posameznik, 

pristojnosti sodišča in sodnika so navedene v 53. členu ZFPPIPP. Za odločanje v postopku 

zaradi insolventnosti je pristojno okrožno sodišče (51. člen ZFPPIPP). Pristojnosti sodišča so:  

 izdaja sklepa o začetku ter koncu stečajnega postopka, 

 odločanje o začasnih odredbah,  

 odločanje o preizkusu terjatev,  

 odločanje o prodaji premoženja,  

 odločanje o razdelitvi razdelitvene mase, 

 odločanje o vprašanjih v postopku odpusta obveznosti,  

 obveščanje upravitelja, 

 objava procesnih dejanj. 

2.3.2 Stečajni upravitelj  

V 97. členu ZFPPIPP so določeni položaj in pristojnosti stečajnega upravitelja, ki je prav tako 

pomemben organ stečajnega postopka. V stečajnem postopku upravitelj vodi posle 

insolventnega dolžnika v skladu s potrebami postopka in ga zastopa:  

 pri procesnih in drugih pravnih dejanjih, ki so povezana s preizkusom terjatev ter ločitvenih 

in izločitvenih pravic, 

 pri procesnih in drugih pravnih dejanjih v zvezi z izpodbijanjem pravnih dejanj 

insolventnega dolžnika, 

 pri pravnih poslih in drugih dejanjih, potrebnih za unovčitev stečajne mase,  

 pri uresničevanju odstopnih in drugih pravic, ki jih pridobi insolventni dolžnik, kot pravne 

posledice začetka stečajnega postopka,  

 pri drugih pravnih poslih, ki jih insolventni dolžnik lahko izvede v skladu z zakonom. 

V 98. členu ZFPPIPP so natančno določene obveznosti stečajnega upravitelja. Upravitelj mora 

svoje naloge in pristojnosti opravljati v skladu z ZFPPIPP in ostalimi predpisi, ki so izdani na 

podlagi ZFPPIPP (98. člen). Prav tako mora pri svojem delu upoštevati druge zakone, ki se 

uporabljajo za insolventnega dolžnika in ostale predpise, ki so izdani na podlagi teh zakonov. 

Stečajni upravitelj mora ravnati po pravilih stroke, saj deluje kot mandatar (opravlja posle v 

imenu in za račun druge osebe). Prav tako velja, da mora stečajni upravitelj pri svojem delu 

ravnati vestno in pošteno, z ustrezno profesionalno skrbnostjo in tako, da varuje in uresničuje 

interese upnikov, ki mu morajo biti vodilo pri opravljanju teh nalog ter pristojnosti.  
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2.3.3 Upniški odbor  

Oddelek 3.5. ZFPPIPP ureja pristojnosti upniškega odbora, oblikovanje le-tega, članstvo itd. V 

76. členu ZFPPIPP je določeno, da je upniški odbor organ upnikov, ki v postopku zaradi 

insolventnosti opravlja procesna dejanja. Ta dejanja se opravljajo za račun vseh upnikov, ki so 

stranke stečajnega postopka. Upniški odbori so obstajali tudi v zgodovini, a je bilo njihovo 

poimenovanje drugačno. Cepec v svoji monografiji to imenuje »forum upnikov« (Cepec 2016).  

V 77. členu ZFPPIPP je določeno, da je potrebno upniški odbor oblikovati, če tako zahtevajo 

upniki. Pristojnosti upniškega odbora so urejene v 87. členu ZFPPIPP, po katerem upniški 

odbor:  

 odloča o mnenju ali soglasju o zadevah, določenih z zakonom (ZFPPIPP), 

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

 izvaja druge pristojnosti določene z zakonom.  

Izjemno pomembno je, da lahko upniški odbor zahteva pregled poslovnih knjig in celotne 

dokumentacije, ki jo prevzame upravitelj v stečajnem postopku (87. člen ZFPPIPP). Prav tako 

lahko upniški odbor pregleda tudi dokumentacijo, ki jo mora upravitelj voditi v zvezi s 

stečajnim postopkom.  

Upniški odbor o vseh zadevah odloča na sejah, na katerih ima vsak član en glas. Član upniškega 

odbora lahko poda svojo izjavo o glasovanju ustno ali pred sejo upniškega odbora, če jo predloži 

predsedniku upniškega odbora. Odločitev upniškega odbora je sprejeta, če se je glasovanja 

udeležila večina vseh članov upniškega odbora. Prav tako mora za to odločitev glasovati večina 

prisotnih članov upniškega odbora. Če zakon določa, da mora biti odločitev sprejeta z večino 

glasov vseh članov upniškega odbora, se upošteva tovrstno glasovanje (90. člen ZFPPIPP). 

2.4 ZFPPIPP skozi čas 

Če želimo razumeti potrebo po sprejetju aktualne stečajne zakonodaje, je dobro vsaj delno 

pogledati v zgodovino slovenskega insolvenčnega prava. Sistem v SFRJ je bil povsem drugačen 

od današnjega kar pomeni, da se je bistveno razlikovalo tudi takratno insolvenčno pravo. 

Centralno plansko gospodarstvo ni potrebovalo insolvenčnega prava, kot ga poznamo danes, 

saj je šlo za povsem drugačno pravno in gospodarstvo ureditev (Cepec 2016). Dr. Cepec je 

zapisal, da pred letom 1965 ni bilo večjih potreb po insolvenčni zakonodaji.  

2.4.1 Zgodovina ZFPPIPP in prvi insolvenčni zakon v samostojni Sloveniji 

Cepec (2016, 28) ugotavlja: »Prvi moderni insolvenčni zakon (Zakon o prisilni poravnavi, 

stečaju in likvidaciji, Ur. l. SFRJ, št. 84/89) je bil v Jugoslaviji sprejet leta 1989. Zakon je uredil 
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dva postopka, in sicer stečaj in prisilno poravnavo. Zakon je bil dolžniku prijazen, saj je določal, 

da se primarno uporabi postopek prisilne poravnave.«  

Ta zakon je veljal do leta 1994, ko ga je nadomestil Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in 

likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, v nadaljevanju ZPPSL). Leta 1999 je bil na tem področju sprejet 

še Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, v nadaljevanju ZFPPod). 

Posodobitev in »reformacijo« insolvenčnega prava pa je leta 2007 prinesel ZFPPIPP (Skubic 

2007, 39–40). 

ZFPPIPP je predstavljal poenotenje insolvenčnega prava v Sloveniji, uvedel pa je tudi nove 

pravne institute: postopek osebnega stečaja, postopek stečaja zapuščine ter postopke zaradi 

insolventnosti z mednarodnim elementom.  

Dr. Zoran Skubic je leta 2007 navedel tri poglavitne razloge za sprejetje novega zakona: 

»Posodobitev ureditve postopkov zaradi insolventnosti in uskladitev ureditve s potrebami 

razvitega tržnega gospodarstva; celovita, notranje skladna ureditev finančnega poslovanja, 

postopkov zaradi insolventnosti in postopkov prisilnega prenehanja ter uskladitev ureditve s 

stališči, ki jih je oblikovalo Ustavno sodišče v svojih odločbah.« (Skubic 2007, 12–14) 

V zaključni projektni nalogi je poudarek na stečajnih postopkih nad pravno osebo. 

Najpomembnejše spremembe so bile glede stečajnega postopka nad pravno osebo uveljavljene 

z novelo ZFPPIPP-C (Ur. l. RS, št. 52/10). V nadaljevanju povzemamo vse spremembe 

ZFPPIP. 

2.4.2 Novela ZFPPIPP-A in novela ZFPPIPP-B 

Prva novela ZFPPIPP (ZFPPIPP-A, Ur. l. RS, št. 40/09) je bila sprejeta, ker je bilo potrebno 

zakon uskladiti s stališči, ki jih je podalo ustavno sodišče Republike Slovenije. Prav tako je 

informacijski pooblaščenec opozoril, da je treba zagotoviti ustrezno varstvo osebnih podatkov 

in primerno varnost pravnega prometa. Prva novela je torej odpravila vse tiste pomanjkljivost, 

ki so bile prisotne pri prejšnji ureditvi. Novela ZFPPIPP-B (Ur. l. RS, št. 59/09) pa je bila 

sprejeta z namenom zaščite zaposlenih pri insolventnih dolžnikih. Pravice zaposlenih so 

zaščitili tako, da je bila določena neizpodbojna domneva trajnejše nelikvidnosti za tiste 

delodajalce, ki tri mesece niso izpolnjevali svoji obveznosti do zaposlenih.  

2.4.3 Novela zakona ZFPPIPP-C 

V nadaljevanju bomo prikazali ključne spremembe novele ZFPPIPP-C, ki so posegle v osnovni 

ZFPPIPP. Ena večjih sprememb, ki je bila uvedena s sprejetjem novele je, da se prodaja oziroma 

unovčenje celotnega premoženja stečajnega dolžnika in poplačilo upnikov izvede tudi takrat, 
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ko je upnik pred začetkom stečajnega postopka pridobil ločitveno pravico v izvršilnem 

postopku (Plavšak 2010). 

Namen novele C je bil predvsem racionalizacija stečajnih postopkov. Stečajni postopki bi 

morali potekati hitreje in učinkoviteje (Plavšak 2010). Pri sprejemanju novele je strokovna 

javnost izpostavila več težav, kot najbolj pogosto posledico teh težav pa dolgotrajnost stečajnih 

postopkov. V zvezi s tem je Novak Krajšek (2010) zapisala, da stečajne postopke nadzirajo 

sodniki, ki so izjemno obremenjeni in pravdni postopki trajajo dolgo zaradi ugotavljanja 

prerekanih terjatev. Hkrati je stroka opozarjala, da ciljev (racionalizacije postopkov) ni mogoče 

doseči le z zakonskimi spremembami, ker je v praksi pomembno, kdo so udeleženci stečajnega 

postopka (Balažic 2010).  

Spremembe ZFPPIPP-C lahko razvrstimo v več različnih skupin, ker gre za obsežnejšo novelo 

(Cepec 2016, 31): 

 določena je bila enotna stvarna pristojnost okrožnih sodišč za vse postopke zaradi 

insolventnosti, prav tako je bila določena enotna krajevna pristojnost Višjega sodišča v 

Ljubljani za vse pritožbene insolvenčne postopke, 

 zaradi pospešitve in racionalizacije postopka je bila določena obveznost elektronskega 

vlaganja pisanj, ki jih vlagajo odvetniki (ta obveznost je bila že prej določena za 

upravitelje),  

 spremenjena oziroma dopolnjena so bila pravila glede pravnih okvirov delovanja 

upraviteljev, njihove organiziranosti, odgovornosti in pravila o nagradah;  

 spremenjena je bila ureditev vpliva insolvenčnih postopkov na ločitvene pravice, 

pridobljene v izvršbi, 

 spremenjena oziroma dopolnjena so bila pravila glede spremembe osnovnega kapitala v 

prisilni poravnavi, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev upnikom omogoča 

dokapitalizacijo družbe z denarnimi vložki,  

 določena so bila pravila, ki poštenemu podjetniku ali zasebniku, nad katerim je bil začet 

postopek osebnega stečaja, omogočajo nov zagon poslovanja, ob ustreznem nadzoru 

upravitelja in sodišča. 

S sprejemom novele se je spremenil tudi položaj stečajnih upraviteljev. Ustanovljena je bila 

zbornica stečajnih upraviteljev. Delovanje upraviteljev je pri stečajnih postopkih izredno 

pomembno, saj morajo tudi upravitelji paziti, da delujejo skladno z načelom enakega 

obravnavanja upnikov in da ne pride do oškodovanja upnikov. Leta 2010 je država začela 

spreminjati tudi ureditev nagrajevanja stečajnih upraviteljev.  

Sklepno in najpomembnejšo spremembo novele ZFPPIPP-C je leta 2011 opisala Vera 

Samardžija (2011):  

Pred novelo ZFPPIPP-C so postopki zaradi insolventnosti učinkovali za ločitvene pravice, 

pridobljene v izvršilnem postopku v obdobju od zadnjih dveh mesecev pred uvedbo postopka zaradi 
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insolventnosti do njegovega začetka. Z novelo je vprašanje vpliva začetka insolvenčnega postopka 

na tako pridobljene ločitvene pravice poenostavljeno tako, da niti začetek stečaja niti prisilne 

poravnave na obstoj ločitvene pravice ne vplivata, ne glede na to, kdaj je bila pridobljena. 

Posledično je pregledno urejeno tudi vprašanje, ali bo upnik svojo terjatev in ločitveno pravico v 

nadaljevanju uveljavil v stečaju ali izvršilnem postopku. 

2.4.4 Novela ZFPPIPP-D (2011) 

Z novelo ZFPPIPP-D (Ur. l. RS, šr. 26/11) se je spremenil institut prisilne poravnave v delu, v 

katerem ureja poplačilo upnikov. Novela D je uvedla obvezen pogoj minimalnega poplačila 

upnikov v višini najmanj 50 % v obdobju največ štirih let (Volk 2010).  

Drugih večjih sprememb omenjena novela ni prinesla.  

2.4.5 Novela ZFPPIPP-E (2012 in 2013) 

Novela ZFPPIPP-E je bila najprej leta 2012 zavrnjena, nato pa leta 2013 sprejeta. Novelo so 

takrat predlagali, ker je bil pogoj v noveli ZFPPIPP-D (poplačilo terjatev v višini 50 %) po 

mnenju predlagatelja v času finančne krize težko uresničljiv. Gre za izjemno obsežno novelo, 

ki je uredila več področji in bistveno izboljšala položaj upnikov. Spremembe novele so opisane 

v nadaljevanju. Ob sprejemu te novele je dr. Nina Plavšak, ki je sodelovala pri pripravi 

ZFPPIPP, opozorila, da so po njeni oceni nekatere spremembe zakona neprimerne (Plavšak 

2013a).  

Zakonske spremembe, ki jih je prinesla novela ZFPPIPP-E (Ur. l. RS, št. 47/13) lahko 

razdelimo v štiri sklope (Plavšak 2013a):  

 uveden je bil postopek poenostavljene prisilne poravnave za mikro družbe in samostojne 

podjetnike (221.a–221.g člen), 

 upniki (ter upniški odbor) so dobili dodatne možnosti v postopku prisilne poravnave 

(omejitev pristojnosti organov nadzora in skupščine insolventnega dolžnika – 151.a člen 

ZFPPIPP; možnost upniškega odbora o sprejetju sklepa o povečanju osnovnega kapitala s 

stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve upnikov do insolventnega dolžnika – 199.b 

člen ZFPPIPP; novi količniki za glasovanje o prisilni poravnavi – 201. člen ZFPPIPP; 

možnost prenosa pooblastil za vodenje poslov insolventnega dolžnika na vplačnika novih 

delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega 

prestrukturiranja – 199.c člen ZFPPIPP), 

 sprejete so bile dopolnitve v smeri učinkovitejšega unovčenja stečajne mase (dodatna 

možnost prodaje premoženja insolventnega dolžnika na javni dražbi z zniževanjem izklicne 

cene), 

 druge spremembe.  
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Pomembno je, da je novela močno okrepila vlogo upnikov in upniškega odbora. Upniki so 

dobili možnost razrešitve upravitelja ter možnost za prisilno povečanje osnovnega kapitala. 

Upniki so lahko podali tudi zahtevo za prenos pooblastil za vodenje poslov. Hkrati upniki in 

upniški odbor lahko omejijo pristojnosti organov nadzora in skupščine. Plavšak (2013a) je v 

zvezi s to novelo izpostavila, da so nekatere spremembe morda neustavne in v praksi 

neizvedljive ter nekonsistentne.  

2.4.6 ZFPPIPP-F (2013) 

Najosnovnejši namen novele ZFPPIPP-F (Ur. l. RS, št. 100/13) je bil zagotoviti pogoje za 

učinkovitejše finančno prestrukturiranje velikih in srednjih družb ter dodatno okrepiti 

upravičenja upnikov, zlasti finančnih institucij, v postopkih finančnega prestrukturiranja.  

Novela je uvedla preventivno prestrukturiranje kot novo vrsto postopka, ki se vodi z namenom, 

da se dolžniku, za katerega je verjetno, da bo v obdobju enega leta postal insolventen, omogoči, 

da na podlagi sporazuma o finančnem prestrukturiranju izvede ustrezne ukrepe 

prestrukturiranja svojih finančnih obveznosti, da odpravi vzroke, zaradi katerih bi lahko postal 

insolventen. Tako prestrukturiranje je mogoče izvesti že v fazi, ko insolventnost še ni nastopila, 

neuspeli poskus preventivnega prestrukturiranja pa ne vodi nujno v prisilno poravnavo in 

kasneje stečaj. Vendar pa je postopek preventivnega prestrukturiranja dovoljeno voditi samo 

nad veliko ali srednjo družbo. Pomembno je še to, da postopek izvaja poslovodstvo pod 

nadzorom upnikov, in ne sodišče.  

Z novelo ZFPPIPP-F je bila odpravljena omejitev najnižjega dovoljenega deleža poplačila 

upnikom (najmanj 50 %) v obdobju največ štirih let.  

Novela ZFPPIPP-F je prinesla tudi spremembo instituta poenostavljene prisilne poravnave 

(Plavšak 2013b): 

 krog subjektov, nad katerimi je dovoljeno voditi postopek poenostavljene prisilne 

poravnave, je razširjen na majhne družbe in podjetnike, ki ustrezajo merilom za majhne 

družbe. To pomeni, da je poenostavljena prisilna poravnava zdaj namenjena majhnim in 

mikro družbam; 

 dana je dodatna (alternativna) možnost, da upnik izjavo o glasovanju za sprejetje 

poenostavljene prisilne poravnave izreče v navadni pisni obliki. 

2.4.7 ZFPPIPP-G (2016) 

Zadnja novela ZFPPIPP je uvedla dodatne postopke in ukrepe za prestrukturiranja majhnih 

družb, omejila postopek poenostavljene prisilne poravnave samo na mikro družbe ter uvedla 

nekatere spremembe na področju osebnega stečaja (predvsem je omejila možnosti zlorabe 
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instituta odpusta obveznosti). Novela ZFPPIPP-G (Ur. l. RS, št. 27/16) ni bistveno posegla v 

področje stečaja nad pravno osebo. 

2.4.8 Povzetek sprememb  

Če pogledamo spreminjanje stečajne zakonodaje, lahko ugotovimo, da je stečajni postopek 

doživel velike spremembe z novelo ZFPPIPP-C. Vse ostale novele so bile bistveno bolj 

osredotočene na institut prisilne poravnave in t. i. reševanje zdravih jeder v podjetjih. Vsekakor 

je stečajna zakonodaja področje, ki se je skozi čas spreminjalo, a je stroka poskušala zmanjšati 

zlorabe v stečajnih postopkih. Reševanje zdravih jeder pa je ključno za obstoj tistih podjetji, ki 

z ustreznim finančnim prestrukturiranjem lahko preživijo brez stečaja. Pravna in ekonomska 

stroka sta opozarjali, da je bilo v času ekonomske krize mnogo državnih podjetji, ki so končala 

v stečaju, možno rešiti. Potrebno bi bilo le ustrezno prestrukturiranje. Tudi spremembe, ki so 

jih uvedle novele ZFPPIPP, so bile osredotočene na finančno prestrukturiranje podjetji.  
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3 POTEK STEČANJEGA POSTOPKA V PRAKSI  

Stečajni dolžnik je insolventni dolžnik, nad katerim se vodi stečajni postopek (223. člen 

ZFPPIPP). Potek stečajnega postopka ureja 5. poglavje ZFPPIPP. V 50. členu ZFPPIPP je 

določeno, da se postopek zaradi insolventnosti prične takrat, ko dolžni postane insolventen. 

Stečajni postopek se lahko vodi nad vsako pravno osebo, če v zakonu za posamezno 

pravnoorganizacijsko obliko ali vrsto pravne osebe ali za posamezno pravno osebo ni določeno 

drugače. Sodišče o začetku postopka upnike obvesti z oklicem. Stečajni postopek se začne 

takrat, ko sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka.  

3.1 Začetek stečajnega postopka in pravne posledice 

Predlog za začetek stečajnega postopka lahko poda le upravičeni predlagatelj, sodišče pa 

kasneje odloča o začetku stečajnega postopka. Sodišče ima možnost, da stečajni postopek začne 

po uradni dolžnosti, vendar le v primeru, ko tako določa zakon (230. člen ZFPPIPP). Predlog 

za začetek stečajnega postopka lahko poda  

 dolžnik,  

 osebno odgovorni družbenik dolžnika, 

 upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika, proti kateremu predlaga začetek 

postopka, in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom terjatve več kot dva meseca. 

Stečajni postopek se razlikuje glede na to, kdo poda predlog zanj. V 234. in 235. členu ZFPPIPP 

je določeno, kako poteka postopek z dolžnikovim predlogom za začetek postopka (234. člen 

ZFPPIPP) in kako poteka postopek z upnikovim predlogom za začetek postopka (235. člen).  

Postopek predlaga dolžnik 

Kadar postopek predlaga dolžnik velja, da je le-ta insolventen, če se ne dokaže drugače (234. 

člen ZFPPIPP). Enako velja tudi, če predlog vloži osebno odgovorni družbenik dolžnika. 

Možnost izpodbijanja insolventnosti imata družbenik dolžnika in dolžnik, če je predlog vložil 

osebno odgovorni družbenik. Insolventnost se lahko izpodbija s pomočjo pritožbe na sklep 

sodišče o začetku stečajnega postopka, ki pa mora vsebovati dokaze o tem, da dolžnik ni 

insolventen.  

Postopek predlaga upnik 

235. člen ZFPPIPP določa, da mora sodišče v treh delovnih dneh po prejemu dolžniku vročiti 

upnikov predlog za začetek stečajnega postopka, prav tako ga mora opozoriti na pravne 

posledice postopka, ki so urejene v 235. členu ZFPPIPP. Dolžnik ima nato 15 dni časa, da poda 

ugovor, v katerem dokazuje, da ni insolventen oziroma, da upnikova terjatev ne obstaja. Če se 
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dolžnik strinja z začetkom postopka in ne poda ugovora v petnajstih dneh, velja, da je 

insolventen, če se ne dokaže drugače.  

Stečajni postopek ima za dolžnika ter za upnike različne pravne posledice. Pravne posledice 

nastanejo z začetkom dneva, ko je bil objavljen oklic o začetku stečajnega postopka. Če se sklep 

o začetku postopka razveljavi zaradi pritožbe, kasneje pa sodišče ponovno izda sklep o začetku 

stečajnega postopka, potem velja, da pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z 

objavo oklica o začetku stečajnega postopka, ki je bil objavljen ob prvem sklepu sodišča (244. 

člen ZFPPIPP). Vsa pooblastila za vodenje družbe se z začetkom stečajnega postopka prenesejo 

na stečajnega upravitelja. Upravitelj je dolžan izvajalce plačilnega prometa, ki vodijo 

dolžnikove transakcijske račune, obvestiti o začetku stečajnega postopka naslednji delovni dan 

po začetku postopka (245. člen ZFPPIPP). Pomembne pravne posledice za dolžnika so še 

naslednje (250. člen ZFPPIPP):  

 prenehanje veljavnosti dolžnikovih nalogov in drugih plačil v breme dolžnikovega 

transakcijskega računa, 

 prenehanje veljavnosti dolžnikovih ponudb,  

 odpoved najemnih in zakupnih pogodb,  

 zadržanje zastaranja terjatev,  

 zasledovalna pravica (vpliva tako na dolžnika kot na upnika). 

Pomembne pravne posledice pa nastanejo tudi za upnike oziroma njihove terjatve, ki so nastale 

pred začetkom stečajnega postopka. Za terjatve upnikov so pomembne naslednje pravne 

posledice (252.–264. člen ZFPPIPP):  

 pretvorba nedenarnih terjatev v denarne (terjatev se pretvori po tržni vrednostni), 

 pretvorba občasnih dajatvenih terjatev,  

 pretvorba terjatev izraženih v tuji valuti,  

 obrestovanje terjatev,  

 pravica stečajnega dolžnika do predčasnega plačila,  

 pretrganje zastaranja terjatev,  

 prenehanje terjatev povezanih z odložnim pogojem, 

 pobot terjatev ob začetku stečajnega postopka ter pobot pogojnih terjatev,  

 prepoved pobota s terjatvami, ki so pridobljene po začetku stečajnega postopka in prepoved 

pobota terjatev stečajnega dolžnika, ki so nastale po začetku stečajnega postopka.  

3.1.1 Uvodne aktivnosti stečajnega postopka  

Ob začetku stečajnega postopka je dolžnost upravitelja priprava različnih računovodskih listin, 

ki so natančno določene v 290. in 291. členu ZFPPIPP. Naloga upravitelja je, da vodi poslovne 

knjige, sestavlja računovodske izkaze, obračune davka po začetku stečajnega postopka. Pri 

računovodskih dokumentih mora upravitelj upoštevati računovodske standarde, ki za postopek 



16 

stečaja veljajo v Republiki Sloveniji. Upravitelj mora pripraviti tudi otvoritveno bilanco po 

stanju na dan začetka stečajnega postopka. Za napake v računovodskih izkazih upravitelj ne 

odgovarja v primerih, ki so določeni v 291. členu ZFPPIPP.  

S sklepom sodišča o začetku stečajnega postopka so poslovodni organi gospodarske družbe 

dolžni upravitelju predati posle stečajnega dolžnika. Stečajnemu upravitelju mora biti 

omogočen dostop do prostorov in vpogled v vso dokumentacijo. Pomembno je, da stečajni 

dolžnik poda natančna pojasnila o svojem celotnem poslovanju, upravitelja mora obvestiti tudi 

o kakršnihkoli drugih okoliščinah, ki lahko vplivajo na stečajni postopek (292. člen ZFPPIPP). 

Upravitelj lahko pri predaji prostorov, premoženja in poslov zaprosi za pomoč policijo (293. 

člen ZFPPIPP).  

Stečajni postopek delimo v dve fazi: predhodni in glavni postopek zaradi insolventnosti (49. 

člen ZFPPIPP). Predhodni postopek zaradi insolventnosti se začne z vložitvijo predloga za 

začetek postopka oziroma z uvedbo postopka zaradi insolventnosti. V predhodnem postopku se 

sodišče odloči, ali so izpolnjeni pogoji za začetek postopka zaradi insolventnosti (49. člen 

ZFPPIPP). Glavni postopek zaradi insolventnosti pa se začne takrat, ko sodišče sprejme sklep 

o začetku postopka zaradi insolventnosti (50. člen ZFPPIPP).  

3.1.2 Stranke v stečajnem postopku 

V stečajnem postopku poznamo stranke predhodnega postopka in stranke glavnega postopka. 

V 55. členu ZFPPIPP je navedeno, kdo so tiste stranke, ki lahko v predhodnem postopku 

opravljajo procesna dejanja:  

 predlagatelj postopka, 

 dolžnik, proti kateremu je vložen predlog za začetek postopka, če ni njegov predlagatelj, 

 upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika, proti kateremu je bil vložen predlog za 

začetek postopka, če prijavi svojo udeležbo v predhodnem postopku. 

Zakon jasno opredeljuje tudi stranke glavnega postopka (56. člen ZFPPIPP). V glavnem 

postopku zaradi insolventnosti so procesna dejanja upravičeni opravljati upniki, ki uveljavljajo 

terjatve do insolventnega dolžnika ter insolventni dolžniki, če zakon za posamezen postopek 

tako določa. 

3.1.3 Ugotavljanje premoženja stečajnega dolžnika in popis premoženja  

Dolžnost stečajnega upravitelja je, da tekom stečajnega postopka ugotovi, koliko premoženja 

ima stečajni dolžnik in kakšna je njegova tržna vrednost. Upravitelj potrebuje oceno vrednosti 

premoženja in vse druge informacije, ki bi izboljšale prodajo premoženja, prav tako mora 

upravitelj poskrbeti za informacije o kupnini, ki jo je mogoče doseči s prodajo premoženja v 

stečajni masi. Oceno vrednosti premoženja izvajajo pooblaščeni ocenjevalci za tisto vrsto 
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premoženja, ki je predmet ocene. Ocena vrednosti premoženja mora biti izdelana na podlagi 

tržne in likvidacijske vrednosti v skladu s standardi ocenjevanja vrednosti, določenimi z 

zakonom, ki ureja revidiranje. Upravitelj stanje premoženja stečajnega dolžnika ugotavlja na 

podlagi uradnih evidenc, ki so javno objavljene. Upravitelj ima pravico zahtevati izpis 

premoženja stečajnega dolžnika. Ugotovljeno premoženje upravitelj navede v končnem 

poročilu, v katerem je tudi popis premoženja stečajnega dolžnika. 

3.1.4 Prijava terjatev, preizkus terjatev in vrste terjatev 

Upniki morajo v stečajnem postopku sodišču, ki vodi postopek, prijaviti svoje terjatve v roku 

treh mesecev od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen na spletnih 

straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Prijava terjatve mora 

vsebovati: določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku (znesek glavnice, obresti, stroški, 

ali gre za prednostno terjatev, 60. člen ZFPPIPP), opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost 

zahtevka, in dokaze o njih. Upnik mora v skladu s 57. členom ZFPPIPP pridobiti procesno 

legitimacijo. Ko upnik prijavi svoje terjatve do dolžnika, skladno z ZFPPIPP pridobi pravico 

do opravljanja procesni dejanj v postopku (57. člen ZFPPIPP).  

Upravitelj se mora, skladno z 61. členom ZFPPIPP, izreči o vsaki prijavljeni terjatvi v enem 

mesecu po poteku roka, ki je določen v ZFPPIPP. Upravitelj lahko posamezno terjatev priznava 

ali prereka. Sodišče lahko rok za prijavo terjatev tudi podaljša, takrat ko upravitelj ne more 

preizkusiti vseh terjatev v predpisanem roku, ker je le-teh preveč.  

Upravitelj sodišču predloži osnovni seznam preizkušenih terjatev. V 61. členu ZFPPIPP je 

določeno, kaj mora vsebovati osnovni seznam preizkušenih terjatev. O preizkusu terjatev odloči 

sodišče, ki odločitev sprejme s sklepom. (69. člen ZFPPIPP). Terjatve se med seboj razlikujejo, 

opisane so v 20. in 21. členu ZFPPIPP. 20. člen ZFPPIPP pravi, da je terjatev pravica upnika 

od dolžnika zahtevati, da opravi izpolnitveno ravnanje, katerega predmet je dajatev, storitev, 

opustitev ali dopustitev. ZFPPIPP opredeljuje naslednje terjatve (20.–21. člen ZFPPIPP):  

 nedenarna terjatev (terjatev upnika do dolžnika zahtevati izpolnitev nedenarne dajatve ali 

izvedbo storitve),  

 zavarovana terjatev (upnikova terjatev zavarovana z ločitveno pravico),  

 nezavarovana terjatev (terjatev upnika, ki ni zavarovana z ločitveno pravico; kot 

nezavarovana terjatev se obravnava tudi tisti del zneska terjatve ločitvenega upnika, za 

katerega znesek terjatve presega vrednost premoženja, ki je premet ločitvene pravice),  

 prednostne terjatve (predstavljajo naslednje nezavarovane terjatve: plače in nadomestila 

plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom postopka zaradi insolventnosti; odškodnine za 

poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni; neizplačane odpravnine 

za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim 

pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene 

za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov; plače in 
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nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane 

nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka; 

odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo 

delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno; davki in 

prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. 

točke prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP; nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče 

koledarsko leto; terjatev iz naslova kreditov, danih na podlagi zakona, ki ureja pomoč za 

reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih 

za te kredite; nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom 

postopka zaradi insolventnosti),  

 podrejene terjatve (nezavarovane terjatve, ki se na podlagi pravnega razmerja med 

dolžnikom in upnikom, če postane dolžnik insolventen, plačajo šele po plačilu drugih 

nezavarovanih terjatev do dolžnika),  

 navadne terjatve (nezavarovane terjatve, ki niso niti prednostne niti podrejene terjatve).  

3.2 Upravljanje premoženja stečajne mase 

Pomembno je, da razumemo na kakšen način upniki dobijo poplačilo terjatev. Podjetja, ki so v 

stečaju, imajo tako imenovano stečajno maso, ki je razdelimo na splošno (vse premoženje 

stečajnega dolžnika) in posebno (premoženje, ki je predmet ločitvene pravice ali denarno 

dobroimetje, ki je doseženo z unovčenjem tega premoženja), ta razdelitev je urejena v 225. 

členu ZFPPIPP.  

3.2.1 Stečajna masa  

V stečajno maso spada premoženje stečajnega dolžnika, ki se unovči tudi za kritje stroškov 

stečajnega postopka. Večji in dolgotrajnejši stečajni postopki imajo tudi večje stroške, ker lahko 

trajajo več let. V stečajno maso spadajo: premoženje stečajnega dolžnika ob začetku postopka 

ter vse premoženje, ki je doseženo z unovčenjem in upravljanjem stečajne mase (224. člen 

ZFPPIPP). V stečajno maso sodi tudi premoženje, ki je doseženo s izpodbijanjem pravnih 

dejanj stečajnega dolžnika in premoženje, ki je doseženo z nadaljevanjem poslovanja, če se to 

nadaljuje tudi po začetku postopka (224. člen ZFPPIPP). 

Tista masa, ki je namenjena za poplačilo terjatev upnikov, je t. i. razdelitvena masa. Tudi 

razdelitveno maso delimo na splošno (denarno dobroimetje nastalo z unovčenjem splošne 

stečajne mase, zmanjšano za stroške stečajnega postopka) in posebno (denarno dobroimetje 

nastalo z unovčenjem posebne stečajne mase, zmanjšano za stroške v zvezi s tem unovčenjem). 
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3.2.2 Oddaja premoženja stečajnega dolžnika v najem, nalaganje denarnega dobroimetja 

stečajne mase  

ZFPPIPP natančno navaja pravila upravljanja in unovčenja stečajne mase. Unovčenje stečajne 

mase je prodaja premoženja stečajnega dolžnika, izterjava njegovih terjatev ter vsak drug pravni 

posel, ki omogoča uresničitev njegovih premoženjskih pravic (320. člen ZFPPIPP). ZFPPIPP 

v 322. členu pojasnjuje upravljanje stečajne mase. Upravljanje stečajne mase je oddaja 

premoženja stečajnega dolžnika v najem, nalaganje denarnega dobroimetja stečajnega dolžnika 

in sklenitev sodne ali izvensodne poravnave ali pa izvedba drugega pravnega posla oziroma 

dejanja s smiselno enakim učinkom, v postopkih oziroma glede zahtevkov, ki so določeni v 

ZFPPIPP.  

V nadaljevanju pojasnjujemo na kakšen način se lahko premoženje stečajnega dolžnika odda v 

najem in kakšna pravila so določena glede nalaganja denarnega dobroimetja stečajnega 

dolžnika.  

Po začetku stečajnega postopka je stečajnemu upravitelju dovoljeno, da dolžnikovo premoženje 

(premoženje je del stečajne mase) odda v najem ali zakup. To je dovoljeno le, če se s tem ne 

zavleče prodaja tega premoženja. Pogodbo o najemu ali zakupu se lahko sklene samo za 

določen čas (obdobje najema oziroma obdobje zakupa). Obdobje najema oziroma zakupa ne 

sme presegati enega leta. Če sodišče poda soglasje, lahko upravitelj ustanovi predkupno pravico 

na premoženju, ki je predmet najema, vendar le v korist najemnika. (323. člen ZFPPIPP).  

Denarno dobroimetje stečajnega dolžnika je dovoljeno naložiti le v (324. člen ZFPPIPP): 

 dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajatelj je: Republika Slovenija ali druga država 

članica Evropske unije, Evropska centralna banka, Banka Slovenije ali centralna banka 

druge države članice Evropske unije, 

 dolžniške vrednostne papirje razen podrejenih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je 

banka s sedežem v Republiki Sloveniji ali kreditna institucija s sedežem v drugi državi 

članici Evropske unije, 

 bančne denarne depozite pri banki ali kreditni instituciji s sedežem v drugi državi članici 

Evropske unije.  

3.3 Prodaja premoženja iz stečajne mase 

V nadaljevanju bomo opisali prodajo premoženja stečajnega dolžnika z javno dražbo, z javnim 

zbiranjem ponudb in prodajo premoženja brez javne dražbe in javnega zbiranja ponudb.  
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3.3.1 Prodaja premoženja stečajnega dolžnika z javno dražbo 

Javna dražba se lahko izvede kot javna dražba z zviševanjem izklicne cene ali kot javna dražba 

z zniževanjem izklicne cene. Javna dražba je javno povabilo k dajanju ponudb, s katerimi se 

stečajni dolžnik zaveže, da bo sklenil prodajno pogodbo s tistim dražiteljem, ki bo na dražbi 

glede na vrsto javne dražbe ponudil najvišjo ceno (dražba z zviševanjem izklicne cene), ali prvi 

dal ponudbo za ceno v posameznem koraku dražbe (dražba z zniževanjem izklicne cene) (329. 

člen ZFPPIPP). 

Upravitelj mora v osmih dneh po sklepu o prodaji predložiti razpis javne dražbe, če je sodišče 

sprejelo sklep o prodaji premoženja na javni dražbi. Sestavine razpisa javne dražbe so navedene 

v 334. členu ZFPPIPP.  

3.3.2 Prodaja premoženja stečajnega dolžnika z javnim zbiranjem ponudb 

Zavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo k dajanju ponudb, s katerimi se stečajni dolžnik 

zaveže, da bo sklenil prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, 

vendar ne nižje od izhodiščne cene, če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno pa s 

tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plačila (329. člen ZFPPIPP).  

Upravitelj mora v osmih dneh po pravnomočnosti sklepa o prodaji predložiti vabilo k dajanju 

ponudb, če sodišče sprejme sklep o prodaji premoženja z javnim zbiranjem ponudb (335. člen 

ZFPPIPP). Velja enako pravilo kot pri javni dražbi. Sestavine vabila so natančno določene v 

335. členu ZFPPIPP. Upravitelj mora ponudnike obvestiti o izidu javnega zbiranja ponudb v 

roku, določenem v vabilu, k dajanju ponudb, ki ne sme biti pozneje kot 15 dni po poteku roka 

za oddajo ponudb. Ponudniku, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, mora upravitelj, 

poleg obvestila, poslati tudi pogodbo, ki jo mora ponudnik vrniti podpisano v treh delovnih 

dneh po prejemu. 

3.3.3 Prodaja stečajnega dolžnika brez javne dražbe in brez javnega zbiranja ponudb 

V primeru, da ne pride do javne dražbe in javnega zbiranja ponudb oziroma je bilo karkoli od 

tega neuspešno izvedeno, se lahko sklene pogodba o prodaji na podlagi neposrednih pogajanj s 

kupcem, ki je podal svojo ponudbo v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb, opravljenega 

pred začetkom neposrednih pogajanj (329. člen ZFPPIPP).  

3.4 Poplačilo terjatev upnikom  

Pri razdelitvi splošne razdelitvene mase se upoštevajo nezavarovane terjatve, ki so bile v 

stečajnem postopku pravočasno prijavljene (358. člen ZFPPIPP). Terjatve se iz splošne 

razdelitvene mase plačajo po tem vrstnem redu: prednostne terjatve, navadne terjatve, 



21 

podrejene terjatve. Če razdelitvena masa ne zadošča za celotno plačilo terjatev posameznega 

vrstnega reda, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi, se vse terjatve tega vrstnega reda plačajo 

v deležu, ki se izračuna kot razmerje med zneskom razpoložljive razdelitvene mase in skupnim 

zneskom vseh terjatev tega vrstnega reda, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi (359. člen 

ZFPPIPP). 

3.5 Zaključek stečajnega postopka 

Zaključek stečajnega postopka je urejen v 375. do 380. členu ZFPPIPP. Dolžnost upravitelja 

je, da po zaključku postopka pripravi končno poročilo in pristojnemu sodišču poda predlog za 

končanje postopka. Naloga sodišča je, da izda sklep o končanju stečajnega postopka, ki se javno 

objavi. Sodišče sklep pripravi na podlagi končnega poročila in mnenja upniškega odbora. 

Stečajni dolžnik se nato izbriše iz registra.  

Če je stečajna masa neznatne vrednosti ali ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka, 

sodišče na predlog upravitelja in na podlagi mnenja upniškega odbora odloči, da se stečajni 

postopek konča, ne da bi bila opravljena razdelitev upnikom (378. člen ZFPPIPP).  

Proti sklepu sodišča o končanju stečajnega postopka je mogoče podati ugovor. Odločitev 

sodišča se lahko izpodbija, če je vrednost premoženja stečajnega dolžnika ocenjena prenizko 

ali so stroški stečajnega postopka ocenjeni previsoko, je verjetno, da v stečajno maso spada 

določeno premoženje, ki ni bilo upoštevano, ali je verjetno, da bi bilo z izpodbijanjem 

dolžnikovih pravnih dejanj mogoče povečati premoženje, ki spada v stečajno maso (379. člen 

ZFPPIPP). 

3.6 Pozneje najdeno premoženje 

Če se premoženje, ki je pripadalo stečajnemu dolžniku, najde po tem, ko je sodišče izdalo sklep 

o končanju stečajnega postopka, se na predlog upnika, ki je bil v stečajnem postopku nad 

dolžnikom upravičen opravljati procesna dejanja in do konca stečajnega postopka to njegovo 

upravičenje ni prenehalo, ali družbenika stečajnega dolžnika, začne stečajni postopek nad tem 

premoženjem. V stečajnem postopku nad pozneje najdenim premoženjem se terjatve upnikov 

ne prijavijo znova, temveč se pri razdelitvi razdelitvene mase, dosežene z unovčenjem pozneje 

najdenega premoženja, upoštevajo samo terjatve, ki so bile priznane v stečajnem postopku nad 

stečajnim dolžnikom (380. člen ZFPPIPP).  
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4 ANALIZA USPEŠNOSTI STEČAJNIH POSTOPKOV 

Analizo uspešnosti stečajnih postopkov nad družbami z omejeno odgovornostjo v letih 2018 in 

2019 smo opravili s pomočjo javno dostopnih podatkov na portalu AJPES. Za vsak stečaj 

družbe z omejeno odgovornostjo v omenjenih dveh letih smo pregledali končno poročilo 

stečajnega upravitelja. Ugotovitve smo sproti vnašali v priloženo preglednico. Poleg firme 

družbe in deleža poplačila smo v preglednico terjatev vnašali tudi deleže poplačila različnih 

vrst terjatev. Pri analizi smo se osredotočili zgolj na delež poplačila terjatev (ne glede na vrsto), 

saj v natančnejšem drobljenju po vrstah terjatev nismo videli dodane vrednosti. Rezultate naše 

analize smo primerjali z rezultati raziskave, ki jo je opravil Cepec (2016). Prišli smo do 

zanimivih ugotovitev, ki jih navajamo spodaj.  

4.1 Stečajni postopki opravljeni v letu 2018 in 2019 

V letih 2018 in 2019 je bilo opravljenih 2505 stečajnih postopkov. Brez razdelitve stečajne 

mase ter brez poplačila upnikom se je končalo 1998 postopkov. Zgolj pri 507 postopkih je prišlo 

do razdelitve stečajne mase ter do delnega poplačila upnikom. Podatki kažejo, da je bilo 

79,76 % postopkov zaključenih brez razdelitve stečajne mase, 20,24 % postopkov pa z 

razdelitvijo in delnim ali celotnim poplačilom upnikov. 

Preglednica 1: Opazovani stečajni postopki  

Leto 2018 2019 Skupaj 

Stečajni postopki zaključeni brez razdelitve 

stečajne mase in brez poplačila upnikov 

1004 994 1998 

Stečajni postopki, pri katerih je prišlo do delnega 

ali celotnega poplačila upnikov in do razdelitve 

stečajne mase 

271 236 507 

Št. vseh stečajnih postopkov 1275 1230 2505 

 

4.2 Podatki o stečajnih postopkih v letu 2018 

V letu 2018 je bilo opravljenih 1275 stečajnih postopkov družb z omejeno odgovornostjo. Brez 

razdelitve stečajne mase ter brez poplačila upnikom so se končali 1004 postopki. Zgolj pri 271 

postopkih je prišlo do razdelitve stečajne mase ter do delnega poplačila upnikom. Podatki 

kažejo, da je bilo 78,75 % postopkov zaključenih brez razdelitve stečajne mase, 21,25 % 

postopkov pa z razdelitvijo in delnim ali celotnim poplačilom upnikov.  
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Slika 1: Uspešnost stečajnih postopkov v letu 2018 

 

4.3 Podatki o stečajnih postopkih v letu 2019  

V letu 2019 je bilo opravljenih 1230 stečajnih postopkov družb z omejeno odgovornostjo. Brez 

razdelitve stečajne mase ter brez poplačila upnikom se je končalo 994 postopkov. Zgolj pri 236 

postopkih je prišlo do razdelitve stečajne mase ter do delnega poplačila upnikom. Podatki 

kažejo, da je bilo 80,81% postopkov zaključenih brez razdelitve stečajne mase, 19,19 % 

postopkov pa z razdelitvijo in delnim ali celotnim poplačilom upnikov.  

 

Slika 2: Uspešnost stečajnih postopkov v letu 2019 

 

1004-78,75%

271-21,25%
0%0%

Stečajni postopki, ki so bili zaključeni brez razdelitve stečajne mase in

brez poplačila upnikom.

Stečajni postopki, pri katerih je prišlo do delnega ali celotnega poplačila

upnikom.

994-80,81%

236-19,19%

Stečajni postopki, ki so bili zaključeni brez razdelitve stečajne mase in

brez poplačila upnikom.
Stečajni postopki, pri katerih je prišlo do delnega ali celotnega poplačila

upnikom.
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4.4 Ugotovitve analize  

V celotni analizi smo pregledali končna poročila 2505 stečajnih postopkov, do poplačila 

upnikov je prišlo pri 507 (20,24 %) stečajnih postopkih, brez razdelitve stečajne mase ter brez 

poplačila upnikov je bilo končanih 1998 stečajnih postopkov, kar predstavlja 79,76 % vseh 

analiziranih stečajnih postopkov. V letu 2018 je prišlo do poplačila upnikov samo v 21,25 

odstotkih stečajnih postopkov nad pravno osebo – d. o. o., v letu 2019 pa samo v 19,19 

odstotkih. Prav tako lahko ugotovimo, da je bilo v letu 2018 več stečajnih postopkov kot v letu 

2019 (45 postopkov več). Na podlagi opravljene analize smo prišli do različnih ugotovitev. Prva 

ugotovitev je, da močno prevladujejo tisti stečaji, pri katerih ne pride do poplačila upnikov.  

 

Slika 3: Stečajni postopki v letih 2018 in 2019 

 

4.5 Primerjava podatkov prejšnjih let s trenutnim stanjem 

Od leta 2007 (sprejetje ZFPPIPP) do leta 2009 je bilo brez delitve stečajne mase v posameznem 

letu zaključenih 62 % postopkov, 38 % postopkov se je zaključilo z delitvijo stečajne mase. V 

letu 2010 je bilo stečajev brez razdelitve stečajne mase še več. Zgolj 33 % stečajnih postopkov 

se je končalo z razdelitvijo stečajne mase, 67 % postopkov pa je bilo takšnih, pri katerih ni 

prišlo do poplačila upnikov. V letih 2011 in 2012 je bil odstotek še nižji. Stečajnih postopkov, 

ki so bili v letu 2011 zaključeni brez razdelitve je 73 %, le v 27 % je prišlo do razdelitve stečajne 

mase. V letu 2012 je bilo stečajnih postopkov brez razdelitve stečajne mase 76 %, z razdelitvijo 

se je končalo le 24 % postopkov (Cepec 2016, 104). Podatke za leto 2018 in leto 2019 smo 

navedli v naši raziskavi. 

1275 1230

1004 994

271
236

2018 2019

Število stečajev, pri katerih je prišlo do delnega poplačila upnikov

Število stečajev brez razdelitve stečajne mase in brez poplačila upnikom

Število vseh stečajev
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V spodnjem grafu so navedeni podatki o uspešnosti stečajnih postopkov od leta 2008 do leta 

2012, dodani pa so še podatki za obdobje od leta 2018 do leta 2019. 

  

Slika 4: Stečajni postopki v letih 2008–2012 in 2018–2019 – primerjava podatkov 

Vir: Cepec 2016, 104 (za obdobje 2008–2012) in lasten izračun (za obdobje 2018–2019) 

S pomočjo podatkov, ki so prikazani zgoraj lahko ugotovimo, da je bilo leta 2018 in 2019 

število postopkov, ki so se končali brez razdelitve stečajne mase večje kot v obdobju 2008 do 

2012. Če primerjamo podatke iz leta 2008 s podatki iz leta 2018 je ugotovitev, ki je razvidna iz 

tabela, da je bilo leta 2008 kar 16,75 % več stečajev, ki so bili zaključeni z razdelitvijo stečajne 

mase kakor v letu 2018. V letu 2018 je bilo 2,25 % več takšnih stečajnih postopkov, ki so bili 

zaključeni brez razdelitve stečajne mase, v primerjavi z letom 2012, v letu 2019 je bilo takšnih 

stečajnih postopkov, ki so bili zaključeni brez razdelitve stečajne mase 4,81 % več kot leta 

2012. Sklepna ugotovitev je, da je število stečajnih postopkov, ki so bili opravljeni brez 

razdelitve stečajne mase od leta 2018 do leta 2012 ves čas naraščalo, narašča tudi število 

stečajnih postopkov brez razdelitve v letih 2018 in 2019. To pomeni, da stečaji postopki v letih 

2018 in 2019 niso bili uspešnejši kot v preteklih letih.  

Namen pričujoče naloge ni bil v iskanju razlogov za tak ali drugačen odstotek poplačila upnikov 

v stečajnih postopkih. Ne glede na to pa so rezultati naše raziskave, v primerjavi z rezultati 

preteklih raziskav, dokaj zgovorni. Sklepamo lahko, da se v Sloveniji pri družbah z omejeno 

odgovornostjo stečajni postopek še vedno začne prepozno, ko podjetje sploh nima več 

premoženja ali pa je le-to minimalno. 

38% 38% 33% 27% 24% 21,25% 19,19%

62% 62% 67% 73% 76%
78,75% 80,81%

2008 2009 2010 2011 2012 … 2018 2019

Delitev stečajne mase Brez delitve stečajne mase



26 

5 ZAKLJUČEK  

Na podlagi pregleda stečajne zakonodaje in opravljene analize uspešnosti stečajnih postopkov 

smo prišli do različnih ugotovitev. Žal ugotavljamo, da predpostavka, da so upniki od leta 2018 

poplačani bolje kot pred tem, ne drži. Kljub vsem spremembam, ki jih je bil deležen ZFPPIPP 

in kljub ugotovitvam, ki so navedene v raziskavi dr. Cepca, da so bile te spremembe namenjene 

izboljšanju položaja upnikov, je poplačilo v stečajnih postopkih še vedno izredno nizko. Na 

podlagi opravljene analize ugotavljamo, da v večini obravnavanih stečajnih postopkov ni prišlo 

do razdelitve stečajne mase. Zgolj 20,24 % obravnavanih stečajev se je končalo z razdelitvijo 

stečajne mase. Tudi pri teh pa je poplačilo iz razdelitvene mase izjemno slabo. Stečajni dolžniki 

v času poteka stečajnega postopka večinoma nimajo več nobenega premoženja. To premoženje 

ne zadošča niti za pokritje stroškov stečajnega postopka.  
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Priloga 1 

 

SEZNAM IZVEDENIH POPLAČIL UPNIKOM V STEČAJNIH POSTOPKIH V 

LETU 2018  

(POSTOPKI, PRI KATERIH JE PRIŠLO DO RAZDELITVE STEČAJNE MASE) 

 Pravna oseba v stečaju 

Delež poplačila, ki je naveden v končnem 

poročilu, in tip poplačila 

1.  DUMIDA AVTO trgovina in storitve, 

d. o. o. 

1,49 % – poplačilo ločitvene terjatve 

2.  GRAD-PEK JURČEK, družba za 

proizvodnjo, trgovino, storitve in zobna 

ambulanta, d. o. o. 

0,79 % – poplačilo navadnih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

4,74 % – poplačilo vseh terjatev 

3.  3MBA, podjetje za proizvodnjo, trgovino 

in storitve, d. o. o.  

82,53 % – poplačilo vseh terjatev 

4.  AVTEN storitveno podjetje, d. o. o. 51,88 % – poplačilo navadnih terjatev 

5.  ZUPANČIČ GRADBENIŠTVO, d. o. o. 100 % – poplačilo ločitvene terjatve  

6.  REMEX podjetje za proizvodnjo in 

trgovino, d. o. o. Metlika  

100 % – poplačilo navadnih terjatev 

7.  ARENATRADE SL, veleprodaja, uvoz in 

izvoz, d. o. o. 

0,85 % – poplačilo navadnih terjatev 

8.  PALMA MB, posredništvo, d. o. o.  76,15 % – poplačilo ločitvene terjatve  

9.  OVTAR, Družba za gradbeništvo, 

trgovino in proizvodnjo, d. o. o. 

76,93 % – poplačilo vseh terjatev 

10.  SETES, storitve in trgovina, d. o. o. 36,53 – poplačilo ločitvene terjatve 

11.  JEN-INVEST, družba za investicije in 

manipulacijo z nepremičninami, d. o. o. 

64,20 % – poplačilo ločitvene terjatve  

27,56 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

12.  JOMAC proizvodnja, storitve, trgovina, 

d. o. o. 

12,00 % – poplačilo ločitvene terjatve 

13.  MIRADO, gradbeništvo, trgovina in 

storitve, d. o. o.  

22,12 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

14.  SORTIMA podjetje za gradbeništvo, 

inženiring, storitve in trgovino, d. o. o. 

34,67 % – poplačilo vseh terjatev 

15.  IN ISKRA, inženiring, investicije, 

inovacije, ekologija, d. o. o.  

10,66 % – poplačilo vseh terjatev 

16.  PALATIUM družba za investicije, d. o. o.  24,58 % – poplačilo ločitvene terjatve 

17.  VIATOR & VEKTOR LOGISTIKA 

družba za transport in logistiko, d. o. o. 

43,00 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

91,22 % – poplačilo prednostnih terjatev 

18.  JANMONT, gradbeništvo, trgovina in 

storitve, d. o. o. 

88,00 % – poplačilo ločitvene terjatve  

60,5 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

19.  GEODET inženiring, d. o. o., Ljubljana 6,36 % – poplačilo prednostnih terjatev 

20.  PRAGMA TRADE, trgovina in storitve, 

d. o. o.  

46,72 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

21.  BRUMEC-RUČIGAJ, družba za 

proizvodnjo in trgovino, d. o. o. 

39,00 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

3,01 % – poplačilo navadnih terjatev  
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100 % – poplačilo prednostnih terjatev 

22.  UTRIP tiskarstvo, papirna galanterija, 

računalništvo in trgovina Brežice, d. o. o. 

9,14 % – poplačilo ločitvene terjatve 

23.  APP GAJA, investiranje, gradnja, prodaja, 

d. o. o. 

93,73 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

24.  PEKARNA BOČ proizvodno in trgovsko 

podjetje, d. o. o., Zbelovo 

25,85 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

39,26 % – poplačilo prednostnih terjatev 

25.  OBRTNO GRADBENO PODJETJE 

Kanal ob Soči, d. o. o. 

6,00 % – poplačilo vseh terjatev 

26.  FERMENT družba za pridobivanje 

energije iz obnovljivih virov, d. o. o.  

50,75 % – poplačilo ločitvene terjatve 

27.  STTIM proizvodnja, računovodske 

storitve in svetovanje, d. o. o. 

4,40 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

2,30 % – poplačilo prednostnih terjatev 

28.  KRISTAL TEHNIKA, proizvodnja, 

trgovina in storitve z ravnim steklom, 

d. o. o. 

23,49 % – poplačilo vseh terjatev 

29.  MOBILNI OBJEKTI SARYARKA, 

inženiring, proizvodnja, trgovina, d. o. o. 

0,76 % – poplačilo ločitvene terjatve  

 2,56 % – poplačilo prednostnih terjatev 

30.  INFO DATA, gradbeno podjetje, d. o. o. 14,88 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

31.  DAN-GRADNJE, transport, gradbeništvo 

in gostinstvo, d. o. o. 

11,32 % – poplačilo prednostnih terjatev 

32.  ARMING, Podjetje za gradnjo, 

projektiranje in inženiring, d. o. o.  

3,06 % – poplačilo vseh terjatev 

33.  MEL-BAU Inženiring, storitve, 

gradbeništvo, d. o. o. 

15,62 % – plačilo ločitvene terjatve 

34.  SOČA SOLANUM Storitve in razvoj, 

d. o. o. 

56,56 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

0,52 % – poplačilo navadnih terjatev 

35.  AVTOCENTER MEH, servis in prodaja, 

d. o. o. 

0,03 % – poplačilo navadnih terjatev 

36.  CAFFE-TROPIC prehrambeno in 

trgovsko podjetje, Žalec, Savinjska cesta 

87/a, d. o. o. 

19,19 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

37.  AR-MONT podjetje za gradnjo, d. o. o.  9,77 % – poplačilo navadnih terjatev 

38.  ANIN DVOR, hotel, center za sprostitev, 

turizem, d. o. o. 

51,67 % – poplačilo ločitvene terjatve  

16,28 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

16,11 % – poplačilo vseh terjatev 

39.  VINDAR trgovina, gradbeništvo in 

storitve, d. o. o. 

91,29 % – poplačilo ločitvene terjatve 

40.  A SKUPINA podjetje za gradnjo, 

projektiranje in inženiring, d. o. o.  

13,97 % – poplačilo navadnih terjatev 

41.  TORADA storitveno podjetje, d. o. o. 7,01 % – poplačilo prednostnih terjatev 

42.  ARTENIDA elektronika, prodaja 

videonadzorne opreme, d. o. o. 

100 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

41,10 % – poplačilo prednostnih terjatev 
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43.  PETOVIA AVTO trgovina in storitve, 

d. o. o.  

3,34 % – poplačilo vseh terjatev 

44.  BS-PLASTOTRADE trgovsko, storitveno 

in proizvodno podjetje, d. o. o. 

53,00 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

45.  BAZA DANTE, storitve, d. o. o. 6,14 % – poplačilo vseh terjatev 

46.  NOVOLIT, Podjetje za proizvodnjo 

izolacijskih izdelkov, d. o. o. 

53,78 % – poplačilo prednostnih terjatev 

47.  RB PROJEKT gradbeništvo, inženiring, 

d. o. o. 

5,79 % – poplačilo vseh terjatev 

48.  INKA GRAD gradbeništvo in storitve, 

d. o. o. 

31,50 % – poplačilo prednostnih terjatev 

49.  URBANA Inženiring, trgovina, finance, 

d. o. o. Nova Gorica 

12,00 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

50.  TOPADA proizvodnja in trgovina, d. o. o. 61,20 % – poplačilo vseh terjatev 

51.  ZYKS zastopstva in storitve, d. o. o. 9,09 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

52.  FMT SERVIS, industrijski servis, d. o. o. 29,36 % – poplačilo prednostnih terjatev 

53.  TISA SVETILA trgovina in storitve, 

d. o. o. 

29,14 % – poplačilo ločitvene terjatve 

54.  Min Internacionale, mednarodna trgovina, 

d. o. o. 

0,11 % – poplačilo vseh terjatev 

55.  MEBLES IMS, Podjetje za 

zunanjetrgovinsko poslovanje, trgovino, 

lesarstvo in gradbeništvo, d. o. o. 

43,44 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

8,63 % – poplačilo navadnih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev 

56.  PROPTER trgovina in storitve, d. o. o. 37,00 % – poplačilo vseh terjatev 

57.  VARKOS METAL, proizvodnja in 

storitve, d. o. o. 

1,41 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

10,60 % – poplačilo prednostnih terjatev 

58.  POŠTRAK, gradbena družba, d. o. o. 88,98 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

59.  RM PLUS podjetje za tržno raziskovanje 

in marketing, d. o. o. 

77,66 % – poplačilo ločitvene terjatve 

60.  VG STORITVE gradbeništvo, storitve, 

proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d. o. o.  

7,79 % – poplačilo navadnih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev 

61.  HOTEL DOM UTRIP, d. o. o.  2,81 % – poplačilo navadnih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

 35,17 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

62.  GOLD BOX storitve, d. o. o. 0,38 % – poplačilo navadnih terjatev  

63.  MAREL storitve, d. o. o. 68,82 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

70,74 % – poplačilo navadnih terjatev 

64.  IMOS LINK družba za financiranje 

investicijskih projektov, d. o. o., Ljubljana 

75,32 % – poplačilo navadnih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

14,29 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

65.  CP INŽENIRING, projektiranje in 

gradbeni inženiring, d. o. o. 

48,58 % – poplačilo prednostnih terjatev 
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66.  OZON-MEGA, trgovina in transport, 

d. o. o. 

7,00 % – poplačilo vseh terjatev 

67.  MIVAL, inštalacije, inženiring in trgovina, 

d. o. o. 

14,96 % – poplačilo ločitvene terjatve  

2,18 % – poplačilo navadnih terjatev 

68.  M MARC bencinski servis, d. o. o. 27 % – poplačilo navadnih terjatev 

69.  MIRANDUS, družba za gostinske storitve, 

turizem in posredovanje, d. o. o. 

45,35 % – poplačilo navadnih terjatev 

70.  GRAFIČNA OPREMA, tiskarstvo, 

proizvodnja, storitve in trgovina, d. o. o. 

32,20 % – poplačilo ločitvene terjatve 

71.  FINISH ART podjetje za zaključna dela v 

gradbeništvu, Metlika, d. o. o. 

29,40 % – poplačilo navadnih terjatev  

82,43 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

72.  VARIANT trgovsko, storitveno in 

proizvodno podjetje, d. o. o. 

20,13 % – poplačilo ločitvene terjatve 

73.  FORTUNA & FORTUNA catering, 

d. o. o. 

25,22 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

74.  DERMA trgovina in storitve, d. o. o. 53,77 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

10,15 % – poplačilo navadnih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev 

75.  OKIPP obdelava kovin, posredniška 

prodaja, trgovina in gradbeništvo, d. o. o. 

55,14 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

76.  VOHAR TRANSPORTI, družba za 

prevoze in gradbeništvo, d. o. o. 

1,94 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

20,09 % – poplačilo navadnih terjatev 

77.  LESNA-ŽAGA OTIŠKI VRH, d. o. o. 34,11 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

39,00 % – poplačilo prednostnih terjatev 

78.  NEKTAR trgovina s sadjem in zelenjavo, 

d. o. o.  

53,88 % – poplačilo prednostnih terjatev  

34,22 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

79.  FORT podjetje za mednarodno trgovino, 

d. o. o. 

100 % – poplačilo ločitvene terjatve  

80.  LOGISTIKA URSINI prevozi, d. o. o. 0,85 % – poplačilo navadnih terjatev 

81.  SLOWEISS, proizvodnja in montaža 

verig, d. o. o., Lesce  

100 % – poplačilo navadnih terjatev 

82.  SGP KOGRAD DRAVOGRAD-

GRADBENO PODJETJE STAVBENIK 

PREVALJE, d. o. o. 

73,25 % – poplačilo vseh terjatev 

83.  MODRA PREMICA, trgovina in storitve, 

d. o. o.  

51,82 % – poplačilo vseh terjatev 

84.  LAMITA-TRANS Mednarodni transport 

in trgovina, d. o. o. Ljubljana 

1,44 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

85.  ANGSTER trgovina in storitve, d. o. o. 77,55 % – poplačilo navadnih terjatev 

86.  TAM GOSPODARSKA VOZILA 

MARIBOR proizvodnja, trgovina in 

storitve, d. o. o.  

11,95 % – poplačilo prednostnih terjatev 

87.  MABCO inženirske gradnje, d. o. o. 31,40 % – poplačilo vseh terjatev 
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88.  EUROBROKER, izdelava in vzdrževanje 

plovil, d. o. o. 

0,03 % – poplačilo prednostnih terjatev 

89.  TIBAR podjetje za promet z 

nepremičninami, svetovanje, načrtovanje 

in izgradnja objektov, trgovina, d. o. o. 

19,50 – poplačilo ločitvene terjatve  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev 

90.  R-GRADNJE, družba za gradbeništvo in 

inženiring, d. o. o. 

25,81 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

0,77 % – poplačilo navadnih terjatev 

91.  PROTECH GRADNJE, d. o. o., Podjetje 

za gradbeni in energetski inženiring 

100 % – poplačilo vseh terjatev 

92.  MEGEL inženiring, d. o. o. 22,00 % – poplačilo ločitvene terjatve 

93.  LOTRANS ŠPED, d. o. o. podjetje za 

trgovino in prevozništvo Sežana  

7,74 % – poplačilo vseh terjatev 

94.  MK HUBA trgovina, storitve in 

proizvodnja, d. o. o. 

10,28 % – poplačilo ločitvene terjatve  

95.  PRAVNO – FINANČNI SISTEM 

VADAS, družba za trgovino, proizvodnjo, 

storitve in kreditno posredništvo, d. o. o. 

14,63 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

96.  KOMUNALA, Komunalno podjetje, 

d. o. o. 

57,46 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

21,62 % – poplačilo prednostnih terjatev  

100 % – poplačilo navadnih terjatev  

97.  COURGET, gostinstvo, trgovina in 

storitve, d. o. o.  

59,69 % – poplačilo prednostnih terjatev  

98.  ZALOŽBA TUMA založništvo in 

trgovina, d. o. o.  

0,85 % – poplačilo prednostnih terjatev 

99.  PAPILLON trgovina in proizvodnja, uvoz, 

izvoz, d. o. o. 

79,00 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

100.  NORDKAMP, turizem in storitve, d. o. o.  0,29 % – poplačilo vseh terjatev  

101.  PIONIRČEK, gostinstvo, d. o. o. 10,00 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

28,55 % – poplačilo prednostnih terjatev  

102.  MIRAGE HOLOGRAFHY STUDIO 

holografija, sitotisk in storitve, d. o. o. 

5,87 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

103.  KEMIČNA ČISTILNICA IN PRALNICA 

JESENICE, d. o. o. 

34,17 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

2,16 % – poplačilo navadnih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev 

104.  ECOIMPORT podjetje za trgovino, d. o. o. 30,79 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

105.  ABOKS družba za gostinstvo, d. o. o. 100 % – poplačilo vseh terjatev 

106.  FISHER INTERNATIONAL trgovsko 

podjetje, d. o. o. 

0,30 % – poplačilo vseh terjatev 

107.  HELEDI' S, d. o. o. predelava plastičnih 

mas, kovin in žlahtnih kovin, trgovina 

39,29 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

108.  TMT PLUS, gradbeništvo, d. o. o. 2,95 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

109.  RTS podjetje za raziskavo trga in 

svetovanje, d. o. o. 

8,37 % – poplačilo vseh terjatev  
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110.  TILDO,S družba za trgovino, gostinstvo in 

storitve, d. o. o. 

26,05 % – poplačilo prednostnih terjatev  

111.  FORIS trgovsko, storitveno in svetovalno 

podjetje, d. o. o. 

1,59 % – poplačilo vseh terjatev  

112.  LUKS INŽENIRING, podjetje za storitve 

in gradbeni inženiring, d. o. o. 

10,29 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

113.  PORTAKS vrata in komponente, d. o. o.  100 % – poplačilo prednostnih terjatev 

114.  BERK Splošno mizarsko podjetje, d. o. o. 26,56 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

0,41 % – poplačilo navadnih terjatev 

115.  TOMC proizvodno in trgovsko podjetje, 

d. o. o. Metlika 

2,71 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

52,00 % – poplačilo prednostnih terjatev 

116.  GOLF CONSULTING, investicije in 

razvoj, d. o. o.  

11,70 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

117.  SPEKTER INVEST, gradbeni inženiring 

in poslovne storitve, d. o. o. 

48,77 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

118.  OTIUM podjetje za promet z 

nepremičninami, d. o. o., Ljubljana 

11,27 % – poplačilo navadnih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev 

119.  JUKRAS trgovina, storitve in 

posredništvo, d. o. o. 

76,30 % – poplačilo navadnih terjatev 

120.  CASA SOL, podjetje za gradbeništvo, 

proizvodnjo, storitve, trgovino, turizem, 

gostinstvo, promet in nepremičnine, 

d. o. o. 

26,00 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

121.  GAŠPER HRIBAR, mesnine, d. o. o. 7,99 % – poplačilo vseh terjatev 

122.  DREAM, inženiring in izdelava 

programske opreme, d. o. o. 

1,03 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

123.  HRIB – ING, proizvodnja pohištva in 

inženiring, d. o. o. 

16,57 % – poplačilo prednostnih terjatev 

124.  UNIKAT GRADNJA, d. o. o.  35,05 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

125.  ALCOR, posredništvo in storitve, d. o. o.  22,59 % – poplačilo vseh terjatev  

126.  H&H CONSULTING, d. o. o., menjalnica 

in zastavljalnica 

15,40 % – poplačilo navadnih terjatev 

127.  AZUR TRADE, trgovsko podjetje, 

proizvodnja in storitve, d. o. o. Kamnik 

13,00 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

128.  TRIS COOP proizvodnja, trgovina, 

storitve in zastopanje, d. o. o. 

19,95 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

129.  HARMONIJA CO. proizvodnja, trgovina, 

storitve, d. o. o. 'v likvidaciji' 

17,37 % – poplačilo ločitvene terjatve  

130.  Car solution, elektromehanski sestavi, 

d. o. o. 

3,15 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

2,86 % – poplačilo prednostnih terjatev  

131.  KLEDA PLUS, trgovina in storitve, 

d. o. o., Ilirska Bistrica 

42,83 % – poplačilo prednostnih terjatev 
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132.  FACTOR NEPREMIČNINE svetovanje in 

prodaja nepremičnin, d. o. o.  

38,92 % – poplačilo ločitvene terjatve  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

0,81 % – poplačilo navadnih terjatev  

133.  ECO TIM INŽENIRING, d. o. o., 

gradbeništvo in trgovina 

72,47 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

7,08 % – poplačilo navadnih terjatev 

134.  MPSB, storitve, d. o. o. 4,30 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

0,83 % – poplačilo navadnih terjatev 

135.  VOGRIN INŽENIRING družba za 

ekonomske, pravne in druge storitve ter 

proizvodnjo, d. o. o. 

19,99 % – poplačilo ločitvene terjatve 

136.  H & P INŽENIRING gradbeništvo, 

pridobivanje in oddajanje del, gostinstvo, 

d. o. o. 

13,23 % – poplačilo ločitvene terjatve 

137.  MD HIŠE, gradbeništvo in storitve, d. o. o. 42,84 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

138.  SEPROM, storitve, d. o. o.  3,50 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

139.  ABCFIN, podjetniško svetovanje, d. o. o. 14,62 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

0,16 % – poplačilo navadnih terjatev 

140.  ENERGETIKA RUŠE, družba za 

proizvodnjo in distribucijo električne in 

toplotne energije, d. o. o. 

1,31 % – poplačilo vseh terjatev 

141.  NILSON, družba za trgovino in storitve, 

d. o. o. 

30,62 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

0,72 % – poplačilo navadnih terjatev 

142.  AD Fuzija, družba za marketing in 

trgovino, d. o. o. 

14,15 % – poplačilo navadnih terjatev 

143.  METRODIS, trgovina in storitve, d. o. o.  12,37 % – poplačilo ločitvene terjatve  

25,85 % – poplačilo navadnih terjatev 

144.  ABC NALOŽBE, družba za upravljanje z 

naložbami, d. o. o. 

19,91 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

1,99 % – poplačilo navadnih terjatev 

145.  TEMIS družba za proizvodnjo in trgovino, 

d. o. o.  

11,02 % – poplačilo vseh terjatev 

146.  SU-PE, gostinstvo, trgovina, storitve, 

d. o. o.  

10,04 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

147.  KORTINA turizem, d. o. o.  11,70 % – poplačilo ločitvene terjatve 

148.  Vega svetovanje, podjetniško in poslovno 

svetovanje, d. o. o. 

6,33 % – poplačilo ločitvene terjatve  

149.  EL.EN. inženirske storitve, d. o. o. 31,54 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

6,08 % – poplačilo navadnih terjatev 

150.  KAROSERIJE, družba za proizvodnjo, 

trgovino in storitve, d. o. o. 

8,00 % – poplačilo ločitvenih upnikov  

14,20 % – poplačilo prednostnih upnikov 

151.  PATERA, svetovanje in investicije, 

d. o. o.  

5,70 % – poplačilo vseh terjatev 

152.  MOGUL Podjetje za trgovino in storitve, 

d. o. o. 

4,05 – poplačilo navadnih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev 
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153.  ERIGO, podjetje za projektiranje in 

investicijski inženiring, d. o. o. 

13,34 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

154.  REALANA, turistična agencija, d. o. o. 29,59 % – poplačilo vseh terjatev 

155.  ČUKGRAF, tiskarna in trgovina, d. o. o., 

Postojna 

27,85 % – poplačilo vseh terjatev 

156.  MAS TECH, d. o. o. poslovne storitve in 

trgovina 

49,05 % – poplačilo ločitvene terjatve  

157.  ELEKTROSEMA, podjetje za 

gradbeništvo, trgovino in transport, d. o. o. 

24,04 % – poplačilo prednostnih terjatev 

158.  TNALO, ročna dela in storitve, d. o. o. 25,52 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

159.  STANUS, d. o. o.  0,68 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

13,10 % – poplačilo prednostnih terjatev 

160.  HPX, družba za finančni inženiring, 

d. o. o.  

38,18 % – poplačilo navadnih terjatev 

161.  VSV, eko investicije na turistični kmetiji, 

d. o. o. 

93,07 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

71,74 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

162.  PIPO – PRO, prodaja mesa in mesnih 

izdelkov, d. o. o.  

17,31 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

24,66 % – poplačilo prednostnih terjatev 

163.  PROVO investicije, d. o. o. 57,52 % – poplačilo ločitvene terjatve  

164.  OPTIS, podjetje za organizacijo, 

proizvodnjo, trgovino, inženiring in 

storitve, d. o. o. Celje 

32,77 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

165.  MTN INŽENIRING proizvodnja, trgovina 

in storitve, d. o. o.  

29,37 % – poplačilo ločitvene terjatve 

166.  IMPOL-INOTECHNA podjetje za 

projektiranje, izdelavo in montažo 

investicijske opreme, d. o. o. 

18,55 % – poplačilo navadnih terjatev 

167.  PLAC, gostinstvo in prireditve, d. o. o.  6,46 % – poplačilo zavarovane terjatve  

168.  INVEC INŽENIRING, Podjetje za 

inženiring in trgovino, d. o. o. 

41,02 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

3,81 % – poplačilo navadnih terjatev 

169.  KOMIN Inženiring, d. o. o. 53,58 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

170.  SIMBOL NEPREMIČNINE, družba za 

storitve, posredništvo in oglaševanje, 

d. o. o. 

6,43 % – poplačilo ločitvene terjatve 

171.  M TIS grafika, trgovina, d. o. o. 1,26 % – poplačilo vseh terjatev 

172.  FLUID Inženiring, proizvodnja, trgovina, 

d. o. o. 

41,00 % – poplačilo vseh terjatev 

173.  KLAN trgovsko in proizvodno podjetje, 

d. o. o., Ljubljana  

8,09 % – poplačilo vseh terjatev 

174.  REAL INVEST, družba za nepremičnine, 

d. o. o. 

19,90 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

175.  RR INTERNATIONAL, inženiring in 

poslovno svetovanje, d. o. o. 

8,76 % – poplačilo vseh terjatev 
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176.  VENDER INVEST, inženiring in 

projektiranje, d. o. o. 

23,30 % – poplačilo vseh terjatev 

177.  MIDAS-ING, d. o. o. gradbeni inženiring, 

trgovina in prevozi Ljubljana 

50,79 % – poplačilo ločitvene terjatve 

178.  CAMLEK, transport in servisi, d. o. o. 7,51 % – poplačilo vseh terjatev 

179.  TELE 59 družba za audio in vizuelno 

komunikacijo, d. o. o. 

4.00 % – poplačilo vseh terjatev 

180.  KLASJE STORITVE vzdrževanje, 

storitve, usposabljanje in zaposlovanje 

invalidov, d. o. o. 

100 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

37,87 % – poplačilo prednostnih terjatev 

181.  DOMSTAN, Podjetje za strojno in 

gradbeno vzdrževanje, d. o. o. 

8,66 % – poplačilo vseh terjatev 

182.  PROTECHNIK Proizvodnja, trgovina in 

storitve, d. o. o.  

53,41 % – poplačilo prednostnih terjatev 

183.  LUCIJA Trgovina in storitve, d. o. o.  2,32 % – poplačilo vseh terjatev 

184.  EPTO, eko proizvodnja, trgovanje in 

oskrba, d. o. o. 

12,40 % – poplačilo vseh terjatev 

185.  MIVIAL poslovno svetovanje, d. o. o.  4,16 % – poplačilo ločitvene terjatve  

4,18 % – poplačilo ločitvene terjatve  

186.  ALFA PROJEKTI, gradbeništvo in 

inženiring, d. o. o. 

6,22 % – poplačilo vseh terjatev 

187.  LIKO NATUR, družba za proizvodnjo in 

trženje, d. o. o.  

0,96 % – poplačilo vseh terjatev 

188.  ELEKTRO TABGA trgovsko in storitveno 

podjetje, d. o. o. 

6,91 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

189.  NOVI GLAS, družba za trgovino in 

storitve, d. o. o. 

10,11 % – poplačilo vseh terjatev 

190.  GRADBENIŠTVO IN PEKARSTVO 

BISLIMAJ, gradbeništvo, trgovina, 

gostinstvo in storitve, d. o. o. 

0,75 % – poplačilo prednostnih terjatev 

191.  EURO GENOM, družba za 

bioinformacijske tehnologije, d. o. o. 

7,95 % – poplačilo vseh terjatev 

192.  AVTO ARES, servis in trgovina, d. o. o. 1,12 % – poplačilo vseh terjatev 

193.  ŽAGARSTVO MAJER proizvodnja, 

trgovina in storitve, d. o. o.  

63,31 % – poplačilo vseh terjatev 

194.  HIDROGRADNJA, inženiring, 

gradbeništvo, storitve in trgovina, d. o. o., 

Portorož  

30,39 % – poplačilo vseh terjatev 

195.  HOTEL MARITA, d. o. o. Portorož  20,17 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

0,81 % – poplačilo navadnih terjatev 

196.  PERITORI, gradbeno podjetje, d. o. o. 6,72 % – poplačilo vseh terjatev 

197.  KI INTERIM, d. o. o.  23,17 % – poplačilo prednostnih terjatev 
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198.  MACRO STANDARD, d. o. o., podjetje 

za mednarodni marketing in inženiring, 

Ljubljana, Prešernova 1 

17,37 % – poplačilo prednostnih terjatev 

199.  TRGOGRAD INŽENIRING družba za 

gradbeništvo, trgovino in storitve, d. o. o. 

29,25 % – poplačilo vseh terjatev 

200.  FIMS, futuristične inteligentne 

marketinške storitve, d. o. o. 

3,27 % – poplačilo vseh terjatev 

201.  SELECT TECHNOLOGY podjetje za 

računalniški inženiring in informatiko, 

d. o. o., Ljubljana, Dunajska 5 

3,74 % – poplačilo vseh terjatev 

202.  KIK INTERIER podjetje za opremljanje 

poslovnih prostorov in lokalov, Novo 

mesto, d. o. o. 

89,50 % – delež poplačila zavarovanih terjatev 

203.  VAL INVESTICIJE IN GRADNJE, 

gradnje, trgovina in storitve, d. o. o. 

17,00 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

204.  KSV Kovinsko strojno vzdrževanje Krško, 

d. o. o. 

30,06 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

205.  KLIF HP inženiring in storitve, d. o. o.  7,24 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

206.  MICROPLAST, podjetje za plastificiranje, 

d. o. o. 

24,00 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

3,40 % – poplačilo navadnih terjatev 

207.  APRO TRADE, d. o. o., podjetje za 

gostinstvo, turizem, trgovino in 

komercialne storitve 

9,96 % – poplačilo ločitvene terjatve 

208.  ABADON K&L, računovodske storitve, 

d. o. o. 

96,6 % – poplačilo prednostnih terjatev 

209.  SIGMACOM, inženiring, d. o. o. 10,61 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

210.  KRUHAR proizvodnja kruha, peciva in 

slaščic, d. o. o.  

49,56 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

211.  BIM TRADE trgovina in storitve, d. o. o. 27,14 % – poplačilo ločitvene terjatve 

212.  GRADBENI SISTEMI 404, podjetje za 

projektiranje, inženiring, nadzor in 

gradnjo, d. o. o. 

40,60 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

33,00 % – poplačilo prednostnih terjatev 

213.  TEJA, gostinstvo, trgovina, posredništvo 

in druge storitve, d. o. o. 

4,79 % – plačilo zavarovanih terjatev 

214.  FINANCE IN TRGOVINA ZPS, d. o. o., 

Ljubljana 

12,41 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

215.  AHA SECAPLAST proizvodnja in 

trgovina, d. o. o. 

26,19 – poplačilo ločitvenih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev 

216.  INŽENIRING – GRADNJE DIKA 

gradbeništvo, trgovina in storitve, d. o. o.  

100 % – poplačilo ločitvene terjatve  

217.  CARAT TECHNOLOGY, proizvodnja, 

trgovina in storitve, d. o. o.  

7,63 % – poplačilo ločitvene terjatve 

218.  SC LARS, družba za trgovino, gostinstvo, 

storitve in gradbeništvo, d. o. o. 

49,41 % – poplačilo ločitvene terjatve 
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219.  JORSTIK, trgovina na debelo in 

posredovanje, d. o. o. 

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

4,80 % – poplačilo navadnih terjatev 

220.  ISTRABENZ MARINA INVEST, gradnja 

in upravljanje pristanišč, d. o. o.  

22,17 % – poplačilo vseh terjatev 

221.  ALPSKI TURISTIČNI CENTER KANIN 

Bovec, d. o. o. 

14,70 % – poplačilo vseh terjatev 

222.  KBN nepremičninska družba, d. o. o. 5,70 % – poplačilo ločitvene terjatve 

223.  SONČNA VAS, družba za inženiring in 

izvajanje nepremičninskih projektov ter 

storitve s področja nepremičnin, d. o. o. 

23,03 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

224.  ASC 2000 trgovina, storitve in servis, 

d. o. o. Mozirje 

49,98 % – poplačilo vseh terjatev 

225.  EVROGRADNJA, splošne gradnje, 

d. o. o.  

56,07 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

226.  SVEA INŽENIRING, podjetje za 

inženiring in poslovne storitve, d. o. o., 

Zagorje ob Savi, C. 20. julija 23 

6,61 % – poplačilo vseh terjatev 

227.  RATKO, gostinstvo in storitve, d. o. o. 100 % – poplačilo vseh terjatev 

228.  PG TRGOVINA, d. o. o. 1,94 % – poplačilo navadnih terjatev  

9,30 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

229.  KREMPA, storitve, d. o. o. 5,39 % – poplačilo vseh terjatev 

230.  PIŠOT, logistika in storitve, d. o. o. 100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

17,74 % – poplačilo navadnih terjatev 

231.  INFIN INVEST, inženiring, investicije in 

svetovanja, d. o. o. 

41,97 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

232.  SLOG INTERIER, proizvodnja, trgovina 

in storitve, d. o. o. 

15,14 % – poplačilo ločitvene terjatve  

12,83 % – poplačilo navadnih terjatev 

233.  ING-GRA, gradbeništvo, inženiring, 

consulting, marketing, d. o. o.  

14,17 % – poplačilo vseh terjatev 

234.  LESAL podjetje za proizvodnjo in 

trgovino, d. o. o. 

34,57 % – poplačilo ločitvene terjatve  

26,83 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

1,15 % – poplačilo navadnih terjatev 

235.  PREMIERE, tiskarna in trgovina, d. o. o. 

Medvode 

6,33 % – poplačilo prednostnih terjatev 

236.  MAXICOM LEASING, leasing in 

kreditiranje, d. o. o. – premoženje 

izbrisane pravne osebe 

8,34 % – plačilo zavarovanih terjatev  

0,17 % – poplačilo navadnih terjatev 

237.  DANISAN, podjetje za trženje, transport 

in proizvodnjo, d. o. o. 

23,18 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

38,32 % – poplačilo prednostnih terjatev 

238.  ŠTERN TT transport, gostinstvo in 

storitve, d. o. o. 

11,26 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

31,74 % – poplačilo navadnih terjatev 

239.  INDIGO TEHNIK, izvedba inženirskih 

del, d. o. o.  

25,38 % – poplačilo navadnih terjatev 
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240.  TERA ENA, proizvodnja in storitve, 

d. o. o.  

10,20 % – poplačilo ločitvene terjatve 

241.  FORMING STUDIO, podjetje za 

projektiranje in gradbeni inženiring, 

d. o. o.  

8,73 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

242.  ARBIS INFORMATIKA, računovodstvo 

in svetovanje, d. o. o. 

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

13,09 % – poplačilo navadnih terjatev 

243.  M.B.S.S. INVEST, družba za investicijsko 

gradnjo, d. o. o. 

24,17 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

56,58 % – poplačilo prednostnih terjatev 

244.  KREATIVA KRAS storitve, d. o. o.  5,15 % – poplačilo ločitvene terjatve 

245.  EKOTEK INŽENIRING, izobraževanje in 

storitve, d. o. o. 

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

62,42 % – poplačilo navadnih terjatev 

246.  BLISK Kranj, proizvodnja in trgovina, 

d. o. o. 

49,91 % – poplačilo ločitvene terjatve  

12,46 % – poplačilo navadnih terjatev  

18,35 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

247.  LION STYLE, proizvodnja, trgovina in 

oblikovanje, d. o. o. Kamnik 

69,93 % – poplačilo ločitvene terjatve  

248.  NOVOLIT, podjetje za proizvodnjo 

izolacijskih izdelkov, d. o. o.  

53,22 % – poplačilo prednostnih terjatev 

249.  JUPOR proizvodnja in storitve, d. o. o.  16,22 % – poplačilo prednostnih terjatev 

250.  DUKA CAPITOL, trgovanje z 

nepremičninami, d. o. o.  

23,00 % – poplačilo prednostnih terjatev 

251.  ARCHIPLAN, planiranje, projektiranje, 

inženiring in svetovanje, d. o. o.  

100 % – poplačilo vseh terjatev 

252.  VA Video audio film, d. o. o. 33,00 % – poplačilo vseh terjatev 

253.  KBS GRADNJE, storitveno in gradbeno 

podjetje, d. o. o. 

7,72 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

1,71 % – poplačilo navadnih terjatev 

254.  AD, reciklaža, trgovina in zastopanje, 

d. o. o.  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

35,57 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

3,22 % – poplačilo navadnih terjatev 

255.  IDRA SC gradnje, d. o. o. 4,75 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

5,07 % – poplačilo navadnih terjatev 

256.  FEMORIS, trgovina za športno prehrano 

in storitve, d. o. o. 

32,11 % – poplačilo ločitvene terjatve  

257.  STIP, d. o. o., podjetje za trgovino, 

inženiring in posredovanje – v stečaju 

32,30 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

3,27 % – poplačilo navadnih terjatev 

258.  AVTOPRIM, prodajno servisni center, 

d. o. o.  

1,02 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

13,60 % – poplačilo prednostnih terjatev 

259.  DELMAR, promet z ribo, d. o. o.  94,46 % – poplačilo prednostnih terjatev  

10,71 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

260.  FEMORIS, trgovina za športno prehrano 

in storitve, d. o. o. – v stečaju 

10,57 % – poplačilo ločitvene terjatve  

32,11 % – poplačilo navadnih terjatev 
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261.  DIMTEH vzdrževanje energetskih naprav 

in objektov, d. o. o.  

 68,29 % – poplačilo ločitvene terjatve 

31,71 % – poplačilo ločitvene terjatve  

34,21 % – poplačilo navadnih terjatev 

262.  MERLINBAU gradbeništvo in trgovina, 

d. o. o.  

3,19 % – poplačilo vseh terjatev 

263.  GEC.IN, sončne elektrarne, d. o. o.  25,00 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

1,87 % – poplačilo navadnih terjatev 

264.  GRADNJE IGEM, gradbeno podjetje, 

d. o. o. 

13 % – poplačilo ločitvene terjatve  

100 % – poplačilo ločitvene terjatve  

5,60 % – poplačilo prednostnih terjatev 

265.  BEN TEAM gradbeništvo, trgovina, 

storitve, d. o. o. 

32,03 % – poplačilo vseh terjatev 

266.  TRIGRANIT, gradbeništvo in investicije, 

d. o. o. 

38,47 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

0,09 % – poplačilo ločitvene terjatve 

267.  BUNTMETAL trgovina s sekundarnimi 

surovinami, d. o. o. 

100 % – poplačilo vseh terjatev 

268.  KAPIS, mednarodno podjetje za 

proizvodnjo in prodajo kablov, d. o. o. 

16,17 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

1,44 % – poplačilo navadnih terjatev 

269.  OPIP, družba za opremljanje in 

proizvodnjo, d. o. o. 

0,80 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

0,52 % – poplačilo navadnih terjatev 

270.  DURAL proizvodno podjetje, d. o. o. 25,90 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

11,37 % – poplačilo prednostnih terjatev 

271.  SVIT svetovanje in trgovina, d. o. o. 29,43 % – poplačilo ločitvene terjatve  

16,78 % – poplačilo ločitvene terjatve  

1,42 % – poplačilo navadnih terjatev 
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TABELA IZVEDENIH POPLAČIL UPNIKOM V STEČAJNIH POSTOPKIH  

V LETU 2019  

(POSTOPKI PRI KATERIH JE PRIŠLO DO RAZDELITVE STEČAJNE MASE) 

 Pravna oseba v stečaju 
Delež poplačila, ki je naveden v končnem poročilu, 

in tip poplačila 

1.  BIM OBUTEV, trgovina in 

storitve, d. o. o.  

100 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

48,07 % – poplačilo prednostnih terjatev 

2.  FINEA TRADE trgovsko in 

proizvodno podjetje, gostinstvo, 

promet, upravljanje z 

nepremičninami, razvedrilne 

dejavnosti in storitve, d. o. o. 

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

43,67 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

3.  GIP ART, d. o. o., družba za 

plasiranje in prodajo umetnin 

14,26 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

4.  KG ASFALTI proizvodnja in 

vgradnja asfalta, d. o. o. 

33,81 % – poplačilo ločitvene terjatve  

8,44 % – poplačilo prednostnih terjatev 

5.  KLIMAEXPERT Proizvodnja in 

montaža klima naprav, d. o. o.  

100 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

28,66 % – poplačilo ločitvene terjatve  

2,11 % – poplačilo ločitvene terjatve  

29,35 % – poplačilo prednostnih terjatev 

6.  PRELOG GRUPA, trgovina, 

storitve in proizvodnja, d. o. o. 

2,25 % – poplačilo ločitvene terjatve  

7.  BROD INVEST, naložbe in 

svetovanje, d. o. o.  

9,66 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

8.  K-MKI, inženiring in instalacije, 

d. o. o. 

5,16 % – poplačilo navadnih terjatev  

13,58 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

9.  LESNA TIP tovarna ivernih 

plošč Otiški vrh, d. o. o. 

41,85 % – poplačilo vseh terjatev  

10.  TEHNOHLAD družba za 

proizvodnjo, trgovino in storitve, 

d. o. o. 

43,59 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

2,48 % – poplačilo prednostnih terjatev 

11.  Alehandro FIN upravljanje 

družb, d. o. o.  

0,40 % – poplačilo vseh terjatev  

12.  TRGOVINA BLATNIK, d. o. o. 1,29 % – poplačilo vseh terjatev  

13.  Modri plan.be finančna družba, 

d. o. o. 

71,35 % – poplačilo vseh terjatev  

14.  SANTEA družba za proizvodnjo, 

trgovino in storitve, d. o. o. 

8,86 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

15.  KRAŠKA DRUŽBA, d. o. o., 

družba za izvedbo 

nepremičninskih projektov  

39,02 % – poplačilo ločitvene terjatve  

11,17 % – poplačilo ločitvene terjatve  

0,09 % – poplačilo ločitvene terjatve 

16.  D.B. COMP. trgovina in servis, 

d. o. o. 

2,51 % – poplačilo vseh terjatev 
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17.  SKUPINA BIM 333, podjetje za 

proizvodnjo brezalkoholnih pijač, 

d. o. o. 

2,20 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

18.  ŽIVEKS PLUS trgovina, d. o. o.  1,85 % – poplačilo navadnih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev 

19.  SITULA NOVA, svetovanje, 

inženiring, d. o. o. 

9,29 % – poplačilo ločitvene terjatve  

20.  SKZ MIZARSTVO, proizvodnja 

harmonik in druge storitve, 

d. o. o. 

7,25 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

21.  GALEOT INVESTICIJE 

nepremičnine, posredovanje in 

storitve, d. o. o.  

0,43 % – poplačilo zavarovane terjatve  

3,20 % – poplačilo zavarovane terjatve  

0,15 % – poplačilo zavarovane terjatve  

22.  ABC PLUS poslovne storitve, 

d. o. o.  

4,22 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

23.  AVTO ŠERBINEK trgovina in 

storitve, d. o. o. 

38,42 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

82,36 % – poplačilo prednostnih terjatev 

24.  MONTEKS, proizvodnja, 

gradbeništvo, trgovina, d. o. o. 

6,57 % – poplačilo ločitvene terjatve  

25.  D.M.N. GOSTINSKE 

STORITVE, d. o. o.  

17,24 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

26.  OBLAČILA ČIB – 2000 

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, 

d. o. o., Bovec 

11,83 % – poplačilo ločitvene terjatve  

27.  JAVNO PODJETJE DOM 

NAZARJE, podjetje za oskrbo z 

energijo in vodo ter upravljanje z 

nepremičninami, d. o. o. 

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

15,59 % – poplačilo navadnih terjatev 

28.  HROVLI IN DRUŽABNIKI, 

Proizvodnja struženih delov, 

d. o. o.  

6,50 % – poplačilo prednostnih terjatev  

29.  KONTESO, organizacija 

transportnih poslov, d. o. o. 

1,68 % – poplačilo navadnih terjatev  

30.  BIOŠTROM, odvoz in predelava 

odpadkov ter proizvodnja in 

prodaja energije, d. o. o.  

8,97 % – poplačilo vseh terjatev  

31.  LZVONKO, gostinstvo in 

trgovina, d. o. o. 

100 % – poplačilo vseh terjatev 

32.  OVTAR TRGOVINA, trgovina z 

gradbenim materialom, d. o. o. 

2,36 % – poplačilo vseh terjatev  

33.  VINOZ podjetje za prodajo vin, 

d. o. o. 

93,07 % – poplačilo vseh terjatev  

34.  JUVEC proizvodnja in 

posredovanje izdelkov iz lesa in 

kovin, d. o. o. 

100 % – poplačilo vseh terjatev 
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35.  FINEX trgovina, storitve, 

inženiring, d. o. o. 

6,40 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

36.  EVO-FIN, trgovina in storitve, 

d. o. o. 

36,87 % – poplačilo vseh terjatev  

37.  AVTO PLUS trgovina in 

storitve, d. o. o. 

17,17 % – poplačilo vseh terjatev 

38.  TRANSING transportni 

inženiring, d. o. o.  

10,27 % – poplačilo vseh terjatev  

39.  VEMONT, proizvodnja 

betonskih izdelkov, d. o. o. 

44,16 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

12,74 % – prednostni upniki 

40.  PEKARNA BLATNIK 

Proizvodnja in trgovina d.o.o 

14,86 % – poplačilo vseh terjatev  

41.  PROTAGORAS zdravstvene in 

psihološke storitve, d. o. o.  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

29,77 % – poplačilo navadnih terjatev 

42.  PTS-LJ, izdelava strojev in 

naprav, d. o. o. 

17,36 % – poplačilo ločitvene terjatve  

19,64 % – poplačilo prednostnih terjatev  

3,74 % – poplačilo navadnih terjatev 

43.  NAJEM AE izposoja gradbene 

opreme, d. o. o. 

32,82 % – poplačilo vseh terjatev  

44.  GASTROPRO gostinstvo in 

storitve, d. o. o. 

40,36 % – poplačilo navadnih terjatev 

45.  MESARSTVO BOBIČ, d. o. o. 

Škocjan, Proizvodnja in prodaja 

mesa in mesnih izdelkov  

17,55 % – poplačilo vseh terjatev 

46.  JAVNO KOMUNALNO 

PODJETJE ŠALOVCI, d. o. o. 

1,88 % – poplačilo vseh terjatev  

47.  TING INVEST trgovina in 

storitve, d. o. o. 

100 % – poplačilo navadne terjatve  

48.  EMONA-INDUSTRIJA 

PLASTIČNE IN KOVINSKE 

OPREME, d. o. o. 

100 % – poplačilo navadne terjatve  

49.  KDO STUDIO, storitve, d. o. o. 16,79 % – poplačilo vseh terjatev 

50.  IPL, d. o. o., gradbeništvo in 

inženiring  

56,10 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

51.  HORIZONT SKUPINA 

proizvodnja, gradbeništvo, 

posredništvo, trgovina, najem, 

izobraževanje, poslovno 

svetovanje in storitve, d. o. o. 

27,45 % – poplačilo vseh terjatev 

52.  MIP DML, d. o. o., podjetje za 

distribucijo in promocijo 

5,50 % – poplačilo navadne terjatve  

0,15 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

53.  Optilab Analytics, informacijske 

tehnologije in poslovne storitve, 

d. o. o. 

1,81 % – poplačilo vseh terjatev 
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54.  MERIT INŽENIRING, podjetje 

za inženiring in marketing, 

d. o. o.  

10,53 % – poplačilo zavarovane terjatve  

55.  MAKSINA KT, trgovina in 

storitve, d. o. o. 

7,14 % – poplačilo prednostnih terjatev  

56.  CT MASTERTECH, trgovina, 

proizvodnja in storitve, d. o. o. 

1,24 % – poplačilo navadnih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev 

57.  DGL poslovne storitve, d. o. o. 2,10 % – poplačilo navadnih terjatev  

58.  BARONČEVO, družba za 

nepremičninske projekte  

0,73 % – poplačilo navadnih terjatev  

82,00 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

59.  CIZEJ podjetje za trgovino, 

instalacije in storitve, d. o. o. 

31,17 % – poplačilo vseh terjatev  

60.  AKU-M PLUS, trgovina in 

storitve, d. o. o. 

7,93 % – poplačilo vseh terjatev  

61.  FAMILY SHOP – Trgovina, 

turizem in storitve, d. o. o. Koper  

15,85 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

0,14 % – poplačilo navadnih terjatev  

27,98 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

62.  IDEAL KOMERCIALNI 

CENTER trgovsko in proizvodno 

podjetje, d. o. o. 

18,77 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

63.  NAŠ KAFE, gostinske storitve, 

d. o. o. 

30,00 % – poplačilo vseh terjatev 

64.  TRANSPORT KOKALJ, 

prevozništvo in storitve, d. o. o. 

60,01 % – poplačilo ločitvene terjatve  

0,66 % – poplačilo navadne terjatve 

65.  SKIRO podjetje za inženiring, 

trženje, turizem in gostinstvo, 

d. o. o., Prebold, Reška cesta 27 

40,28 % – poplačilo ločitvenih upnikov  

13,55 % – poplačilo navadnih upnikov  

100 % – poplačilo prednostnih upnikov  

66.  VARKOM storitve, proizvodnja 

in trgovina, d. o. o. 

0,90 % – poplačilo ločitvene terjatve 

67.  OBELIA, storitve, transport in 

trgovina, d. o. o. 

71,34 % – poplačilo prednostnih terjatev 

68.  JANIN, svetovanje in 

investiranje, d. o. o. 

11,07 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

69.  METRA proizvodnja kovinskih 

izdelkov, trgovina in storitve, 

uvoz in izvoz, d. o. o.  

 8,43 % – poplačilo vseh terjatev 

70.  KOMPANIJA SILKO, 

gradbeništvo in storitve, d. o. o. 

23,63 % – poplačilo zavarovane terjatve  

9,54 % – poplačilo prednostne terjatve  

33,84 % – poplačilo navadne terjatve 

71.  MARKIS trgovina in storitve, 

d. o. o. 

18,44 % – poplačilo vseh terjatev 

72.  POLARNI DOM, načrtovanje in 

montaža lesenih objektov, 

trgovina, gostinstvo, najemi in 

druge storitve, d. o. o. 

10,72 % – poplačilo vseh terjatev 
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73.  ADRIEN MONTAŽA, storitve, 

d. o. o. – v stečaju 

6,93 % – poplačilo prednostnih terjatev 

74.  LINDA INTERNATIONAL 

trgovina, gostinstvo in 

posredništvo, d. o. o. 

6,70 % – poplačilo vseh terjatev 

75.  GACHO, podjetje za trgovino, 

turizem, storitve in proizvodnjo, 

d. o. o. 

14,92 % – poplačilo vseh terjatev  

76.  STROJBETON Proizvodnja 

strojne opreme za gradbeništvo, 

d. o. o. Ljubljana 

2,20 % – poplačilo vseh terjatev 

77.  ORKA Podjetje za trgovino in 

storitve, d. o. o. 

7,07 % – poplačilo vseh terjatev 

78.  NIVELA, d. o. o., splošna 

gradbena dela 

0,26 % – poplačilo ločitvene terjatve  

79.  PIRAMIDA trgovsko in 

proizvodno podjetje, d. o. o. 

78,50 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

80.  K.F.K. IMO, družba za poslovne 

storitve, d. o. o. 

25,44 % – poplačilo vseh terjatev 

81.  INŽENIRING GRAJ, podjetje za 

geodetske storitve, d. o. o. 

4,99 % – poplačilo vseh terjatev 

82.  PGP, projektiranje, gradbeništvo 

in posredovanje Ljutomer, 

d. o. o. 

50,80 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

94,70 % – poplačilo prednostnih terjatev 

83.  EKO RPM, d. o. o. proizvodnja 

cevnih sistemov  

42,73 % – poplačilo vseh terjatev  

84.  ŠPORTNI TURIZEM 

PORTOROŽ, d. o. o. 

28,32 % – poplačilo vseh terjatev 

85.  SIMAKSOS, podjetje za trgovino 

in storitve, d. o. o. 

100 % – delež poplačila prednostnih terjatev  

11,58 % – delež poplačila navadnih terjatev 

86.  SERTINA družba za storitve in 

trgovino, d. o. o.  

100 % – poplačilo ločitvene terjatve  

100 % – poplačilo navadnih terjatev 

87.  PRO HIKON oglaševanje, 

gradnje, turizem in proizvodnja 

označb, d. o. o. 

19,36 % – poplačilo ločitvene terjatve  

88.  BUILD gradbeno podjetje, 

d. o. o. Ljubljana  

62,77 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

89.  ELEKTROINVEST, d. o. o. 

proizvodnja in montaža 

električne opreme Koper 

4,32 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

90.  CSC Servis center, d. o. o. 4,93 % – poplačilo vseh terjatev 

91.  GRADNJE LAMUT, podjetje za 

gradbeništvo, nepremičnine, 

adaptacije, sanacije in 

vzdrževanje, d. o. o. 

34,84 % – poplačilo navadne terjatve  
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92.  MITOS, proizvodnja objektov iz 

naravnih materialov, d. o. o. 

16,59 % – poplačilo vseh terjatev  

93.  MILANČE, trgovina, d. o. o. 0,02 % – poplačilo vseh terjatev 

94.  SAVABETON splošna gradbena 

dejavnost in trgovina, d. o. o. 

Boštanj 

13,34 % – poplačilo navadnih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

15,44 % – poplačilo navadnih terjatev 

95.  GRAMATEK KAMNOLOM, 

družba za proizvodnjo in storitve, 

d. o. o.  

48,02 % – poplačilo prednostnih terjatev 1,68 % – 

poplačilo prednostnih terjatev  

96.  NASELJE JURČKOVA, podjetje 

za promet z nepremičninami, 

d. o. o. 

60,19 % – poplačilo ločitvene terjatve  

97.  4 N, trgovina, gostinstvo in 

turizem, d. o. o. 

23,43 % – poplačilo ločitvene terjatve  

98.  VARKOS SELINŠEK splošno 

ključavničarstvo, d. o. o. 

9,30 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

7,60 % – poplačilo navadnih terjatev 

99.  HANA-ANA trgovina, uvoz-

izvoz, d. o. o. 

0,20 % – poplačilo ločitvene terjatve  

0,87 % – poplačilo prednostnih terjatev 

100.  PATRIOT, trgovina in storitve, 

d. o. o. 

12,94 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

1,32 % – poplačilo navadnih terjatev 

101.  KAMST Podjetje za trgovino in 

turizem, d. o. o. Idrija 

58,61 % – poplačilo zavarovane terjatve 

102.  HRF, Družba za opremo hotelov 

in stanovanj, d. o. o. 

5,65 % – poplačilo navadnih terjatev  

103.  NOTIK&V, proizvodnja, 

trgovina in storitve, d. o. o. 

52,30 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

1,70 % – poplačilo navadnih terjatev 

104.  GEODETSKI INŽENIRING 

MARIBOR, d. o. o. 

20,02 % – poplačilo prednostnih terjatev  

5,77 % – poplačilo zavarovanih terjatev 

105.  ZH-JADEZ, podjetje za 

gradbeništvo in storitve, d.o.o 

0,09 % – poplačilo navadnih terjatev 

106.  NSB, družbena prehrana, d. o. o.  100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

23,09 % – poplačilo navadnih terjatev  

107.  PLIN EKSPERT, trgovina, 

proizvodnja in storitve, d. o. o. 

2,13 % – poplačilo vseh terjatev  

108.  D-KRISTALI, trženje in promet 

z nepremičninami, d. o. o.  

20,57 % – poplačilo ločitvene terjatve  

109.  SENČAR elektro instalacije, 

meritve, računalništvo, trgovina, 

proizvodnja, inženiring, 

projektiranje, d. o. o.  

8,60 % – poplačilo vseh terjatev 

110.  COAGENS, organizacija izvedbe 

nepremičninskih projektov za trg, 

d. o. o.  

4,51 % – poplačilo vseh terjatev  
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111.  TISKARNA PLEŠKO, tiskarstvo 

in z njim povezane storitve, 

d. o. o.  

7,65 % – poplačilo vseh terjatev  

112.  BIOVAT, trgovina na debelo, 

d. o. o.  

6,88 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

113.  DD INVEST, splošno gradbeno 

podjetje, d. o. o. 

8,83 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

0,41 % – poplačilo navadnih terjatev 

114.  SINTRAD, storitvena in 

trgovinska ter agenturna družba, 

d. o. o.  

62,91 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

115.  TRGOBOMIJAL Trgovina, 

gostinstvo in gradbeništvo 

Črnomelj, d. o. o.  

2,13 % – poplačilo vseh terjatev  

116.  MOTVOZ PLAST družba za 

proizvodnjo in predelavo 

embalaže, d. o. o.  

10,17 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

117.  BLASTCOM rudarsko, gradbeni 

inženiring, d. o. o.  

14,17 % – poplačilo ločitvene terjatve  

14,06 % – poplačilo prednostnih terjatev 

118.  VEL KABEL, Trgovina z 

elektromaterialom in storitvami, 

d. o. o. 

33,75 % – poplačilo zavarovane terjatve  

119.  SAVASEPARACIJA splošna 

gradbena dejavnost, d. o. o. 

Boštanj 

0,42 % – poplačilo navadnih terjatev  

5,14 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

120.  BREZOVEC NEPREMIČNINE, 

družba za načrtovanje, gradnjo, 

trženje in prodajo, d. o. o. 

0,04 % – poplačilo navadnih terjatev  

121.  PANTRADE trgovsko, gradbeno 

in storitveno podjetje, d. o. o. 

25,44 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

122.  OKVIRJI ZEVNIK družba za 

trgovino in storitve, d. o. o. 

1,95 % – poplačilo vseh terjatev  

123.  Seaway Design, navtično 

podjetje, d. o. o. 

20,95 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

60,19 % – poplačilo prednostnih terjatev 

124.  RMB družba za proizvodnjo in 

trgovino, d. o. o. 

21,33 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

62,46 % – poplačilo ločitvene terjatve  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

1,71 % – poplačilo navadnih terjatev 

125.  KOREN SPORTS, Agencija za 

športne avanture in potovanja, 

d. o. o. 

100 % – poplačilo vseh terjatev 

126.  HIŠA 8, podjetje za gradbeništvo 

in storitve, d. o. o. 

40,17 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

3,34 % – poplačilo navadnih terjatev 

127.  KRATER poslovne storitve, 

d. o. o. – v stečaju 

32,24 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

1,53 % – poplačilo navadnih terjatev  
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128.  RUFBAU, zaključna dela v 

gradbeništvu, d. o. o. 

3,59 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

129.  PDA, trgovina in storitve, d. o. o.  100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

130.  KOVINOPLASTIKA PISKAR 

MP trgovsko in proizvodno 

podjetje, d. o. o.  

55,56 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

14,79 % – poplačilo prednostnih terjatev 

131.  ULTRA, d. o. o. Proizvodnja 

elektronskih naprav, Cesta Otona 

Župančiča 23 A, Zagorje ob Savi 

10,52 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

132.  PRAMER, d. o. o., gradbeništvo 

in prodaja 

0,08 % – poplačilo navadnih terjatev  

133.  TRANSGLOB mednarodna 

špedicija, d. o. o. 

54,56 % – poplačilo vseh terjatev  

134.  MANIDENT, posredništvo in 

storitve, d. o. o. 

7,77 % – poplačilo navadnih terjatev  

135.  INPRA ENERGETIKA 

proizvodnja, gradbeništvo, 

trgovina in poslovne dejavnosti, 

d. o. o. 

0,65 % – poplačilo navadnih terjatev  

136.  KIV TRADE trgovina na debelo 

in drobno, d. o. o. 

6,54 % – poplačilo ločitvene terjatve  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev 

137.  URBI DELO, trgovina na debelo 

in storitve, d. o. o. 

100 % – poplačilo navadnih terjatev  

138.  ALAG, posredništvo, d. o. o.  8,18 % – poplačilo vseh terjatev  

139.  JEŽAR, podjetniško in poslovno 

sodelovanje, d. o. o. 

21,70 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

140.  AGROTRECK podjetje za 

proizvodnjo in trgovino, d. o. o.  

65,49 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

80,95 % – poplačilo prednostnih terjatev 

141.  SKIN, podjetje za trženje, 

zastopanje in svetovanje, d. o. o.  

0,46 % – poplačilo vseh terjatev  

142.  GVANT trženje in svetovanje, 

d. o. o. 

2,04 % – poplačilo vseh terjatev  

143.  TETRA NOVA družba za 

trgovino, d. o. o. Ljubljana  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

0,32 % – poplačilo navadnih terjatev 

144.  FINEL Zaključna dela in 

inženiring, d. o. o. 

62,57 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

145.  TRGOVANJE CENTER, 

trgovina in storitve, d. o. o.  

21,67 % – poplačilo ločitvene terjatve  

146.  PETIN podjetniško in poslovno 

svetovanje, d. o. o.  

2,15 % – poplačilo vseh terjatev  

147.  NOLD trgovina, d. o. o. 44,54 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

2,33 % – poplačilo navadnih terjatev 

148.  TINEL trgovsko in storitveno 

podjetje, d. o. o. 

10,31 % – poplačilo ločitvene terjatve  
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149.  RM-MONT, kovinarstvo, 

montaža in varjenje, d. o. o. 

3,38 % – poplačilo prednostnih terjatev  

150.  GRADBENI FINALIST 

ZVEZDA podi in podloge, 

d. o. o. 

64,00 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

15,00 % – poplačilo prednostnih terjatev 

151.  ERGOLINE SUN FOR YOU 

družba za trgovino in storitve, 

d. o. o. 

8,72 % – poplačilo vseh terjatev  

152.  JARKOVIČ, trsničarstvo in 

drevesničarstvo, d. o. o., 

Podbočje 

9,30 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

153.  SAPORUM, gostinske storitve, 

d. o. o. 

46,33 % – poplačilo prednostnih terjatev  

154.  KRISTAL T.G. proizvodnja, 

trgovina in storitve z ravnim 

steklom, d. o. o. 

9,25 % – poplačilo vseh terjatev  

155.  BIGRAD visoke in nizke gradnje 

ter druge storitve, d. o. o. 

16,55 % – poplačilo vseh terjatev  

156.  AJG, podjetje za gradbeništvo, 

adaptacije, tehnično svetovanje, 

inženiring ter storitve, d. o. o. 

15,71 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

157.  PRENOVA LESMI, zaključna in 

obrtna dela v gradbeništvu, 

d. o. o. 

13,78 % – poplačilo navadnih terjatev  

158.  MORRIS zastopanje, trgovanje, 

proizvajanje, storitve, franšizing, 

d. o. o. – v stečaju 

14,78 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev 

159.  LATA, gozdarstvo, proizvodnja, 

trgovina, posredništvo, d. o. o. 

18,80 % – poplačilo vseh terjatev  

160.  K POD K podjetniško in 

poslovno svetovanje, d. o. o.  

6,97 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

161.  AKA KEBAP trgovina in 

storitve, d. o. o.  

28,06 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

162.  TERAN, izdelava strojnih delov 

in trgovina, d. o. o. 

34,41 % – poplačilo navadnih terjatev  

44,45 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

163.  JOLA, d. o. o., Podjetje za 

trgovino, uvoz in izvoz 

1,95 % – poplačilo ločitvenih upnikov 

164.  TETRA NOVA družba za 

trgovino, d. o. o. Ljubljana  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

0,32 % – poplačilo navadnih terjatev 

165.  L.SOLAR podjetje za 

proizvodnjo in storitve, d. o. o. 

21,27 % – poplačilo vseh terjatev  

166.  VENET trgovina in storitve, 

d. o. o. 

22,28 % – poplačilo vseh terjatev  

167.  KRATER poslovne storitve, 

d. o. o.  

32,07 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

1,53 % – poplačilo navadnih terjatev 
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168.  CPM VZDRŽEVANJE IN 

OBNOVA CEST, družba za 

gradnjo, obnovo in vzdrževanje 

cest, d. o. o. 

34,60 % – poplačilo prednostnih terjatev  

169.  CENTER INVESTICIJSKIH 

TEHNOLOGIJ, d. o. o., 

investicije in svetovanje  

100 % – poplačilo vseh terjatev  

170.  ENERGDOM, svetovanje in 

storitve, d. o. o.  

13,83 % – poplačilo ločitvene terjatve  

171.  NP3, nano polimeri in 3D tisk, 

d. o. o. 

1,20 % – poplačilo navadnih terjatev  

172.  SPD savinjske pekovske dobrote, 

d. o. o. 

46,35 % – poplačilo vseh terjatev  

173.  ARKA IMPORT EXPORT, 

d. o. o.  

62,82 % – poplačilo vseh terjatev  

174.  DOMSOLAR, obnovljivi viri 

energije, d. o. o.  

1,90 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

175.  KNJIGOVEŠTVO HORVAT 

družba za storitve, proizvodnjo in 

trgovino, d. o. o. 

9,64 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

6,93 % – poplačilo navadnih terjatev 

176.  JAVOR Lamelirani program, 

lesna industrija, d. o. o.  

0,75 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

177.  ASFALTEX TRADE podjetje za 

nudenje storitev na področju 

trgovine, finančnega inženiringa, 

ekonomsko propagandnih ter 

poslovnih storitev, d. o. o., 

Ljubljana 

2,25 % – poplačilo navadnih terjatev  

178.  MIB skupina, splošna gradbena 

dela, d. o. o. 

0,50 % – poplačilo navadnih terjatev  

179.  BIRINGSOL, oskrba z energijo, 

investicije in storitve, d. o. o.  

20,72 % – poplačilo navadnih terjatev  

180.  GPL GRADNJE gradbeništvo, 

d. o. o.  

0,06 % – poplačilo vseh terjatev  

181.  BIO GORIVA proizvodnja, 

trgovina in storitve, d. o. o. 

7,00 % – poplačilo ločitvene terjatve  

182.  IN 22 GRADNJE, podjetje za 

inženiring in projektiranje, 

d. o. o.  

2,59 % – poplačilo navadnih terjatev  

183.  TPD, gradbeništvo, d. o. o. 21,54 % – poplačilo vseh terjatev  

184.  TEHNOPOLIS, d. o. o., Celje, 

podjetje za vzpostavitev 

infrastrukture tehnološkega mesta 

27,35 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

3,18 % – poplačilo navadnih terjatev 

185.  FORGRAD, Splošna dela v 

gradbeništvu, d. o. o. 

80,56 % – poplačilo ločitvene terjatve  

55,92 % – poplačilo prednostnih terjatev 

186.  AGT MONT, storitve, d. o. o. 3,88 % – poplačilo prednostnih terjatev  
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187.  SADEKO, storitve in trgovina, 

d. o. o. 

17,64 % – poplačilo vseh terjatev  

188.  MARINES Gostinstvo in 

trgovina, d. o. o. Celje 

22,60 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

1,97 % – poplačilo navadnih terjatev 

189.  JARNFORSEN 

INTERNATIONAL, družba za 

projektiranje, proizvodnjo in 

montažo energetske in druge 

opreme, d. o. o.  

0,63 % – poplačilo vseh terjatev  

190.  TRIFIX, tovarna pritrjevalne 

tehnike, d. o. o., Tržič 

88,72 % – poplačilo vseh terjatev  

191.  ABITAT SKUPINA, za 

organizacijo članskih trgov in 

inženiring, d. o. o. 

50,00 % – poplačilo prednostnih terjatev  

192.  NERU podjetje za finančni 

inženiring, d. o. o. 

4,47 % – poplačilo vseh terjatev  

193.  ZGORNJI DKS, oddajanje 

nepremičnin, d. o. o. 

100 % – poplačilo vseh terjatev  

194.  START, rent a car, zastopstvo, 

trgovina, d. o. o., Bled 

31,93 % – poplačilo ločitvene terjatve  

1,10 % – poplačilo navadnih terjatev 

195.  SEC, proizvodnja in trgovina, 

d. o. o. 

100 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

14,26 % – poplačilo prednostnih terjatev  

7,14 % – poplačilo navadnih terjatev 

196.  MK Center, trgovina in 

inženiring, d. o. o. 

66,12 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

197.  GRATURS INTERNATIONAL 

gradbeno podjetje, d. o. o.  

3,15 % – poplačilo vseh terjatev  

198.  MGM INŽENIRING, podjetje za 

elektroinštalacije, proizvodnjo, 

trgovino in storitve, d. o. o. 

6,61 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

199.  ŠPORTNI CENTER AREH 

športne dejavnosti, turizem, 

gostinstvo, trgovina, najemi in 

druge storitve, d. o. o. 

34,06 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

200.  TITAN, proizvodnja modnih 

oblačil, d. o. o. 

36,66 % – poplačilo vseh terjatev  

201.  DEMIS, gradbeništvo, 

posredništvo in storitve, d. o. o. 

68,14 % – poplačilo ločitvene terjatve  

202.  FUX potovanja – turizem, d. o. o.  24,21 % – poplačilo vseh terjatev  

203.  OFFSET TISK LAMPELJ 

grafične storitve, d. o. o.  

24,63 % – poplačilo navadnih terjatev 

204.  GOSTINSTVO RENATA, 

okrepčevalnica, d. o. o. 

62,63 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

205.  ENERG trgovsko in storitveno 

podjetje, d. o. o.  

77,45 % – poplačilo ločitvene terjatve  

6,98 % – poplačilo navadnih terjatev 
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206.  Stork razvoj, proizvodnja in 

trgovina, d. o. o. 

33,14 % – poplačilo prednostnih terjatev  

207.  PELATI SKUPINA, podjetje za 

trgovino, turizem in storitve, 

d. o. o.  

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

67,86 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

3,79 % – poplačilo navadnih terjatev 

208.  BHZ posredništvo, gradbeništvo, 

d. o. o. 

2,90 % – poplačilo vseh terjatev  

209.  MOTUS CEE, proizvodnja 

naftnih derivatov, olj in maziv, 

trgovina, posredništvo, promet, 

najem, storitve, d. o. o. 

3,14 % – poplačilo ločitvene terjatve  

210.  SUHA MUHA, ribiška trgovina, 

d. o. o. 

6,40 % – poplačilo navadnih terjatev 

211.  UNI družba za gradbeni 

inženiring, izvajanje in 

proizvodnjo, d. o. o. 

16,08 % – poplačilo ločitvene terjatve  

212.  MONTA-RAK, proizvodnja in 

storitev, d. o. o.  

16,87 % – poplačilo vseh terjatev  

213.  ROBOMAT, proizvodnja in 

storitve, d. o. o. 

15,00 % – poplačilo navadnih terjatev  

214.  STRŽENICA, nepremičninska 

dejavnost, d. o. o. 

35,38 % – poplačilo ločitvenih terjatev 

215.  NEREIDA Podjetje za 

svetovanje in financiranje, 

d. o. o. 

0,57 % – poplačilo vseh terjatev 

216.  Inštalater IGEM, družba za 

gradbeništvo in inštalacije, 

d. o. o. 

8,42 % – poplačilo vseh terjatev  

217.  Ursus nepremičnine, d. o. o. 100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

17,21 % – poplačilo zavarovanih terjatev  

2,14 % – poplačilo navadnih terjatev 

218.  THYIA TEHNOLOGIJE, 

svetovanje, inženiring, raziskave, 

razvoj in trgovina, d. o. o.  

10,99 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

219.  MODULAR – gradbeništvo, 

izvajalski inženiring in trgovina, 

d. o. o., Koper  

13,49 % – poplačilo vseh terjatev  

220.  INPEN Podjetje za inženiring, 

izvajanje, nadzor in projektiranje, 

d. o. o. 

100 % – poplačilo prednostnih terjatev  

2,09 % – poplačilo navadnih terjatev 

221.  PROSOLAR 2, projektiranje, 

gradnje in proizvodnja, d. o. o. 

84,60 % – poplačilo vseh terjatev  

222.  ODEN, storitveno in trgovsko 

podjetje, d. o. o.  

90,13 % – poplačilo ločitvene terjatve 

223.  IBT IME, inženiring in 

management, d. o. o. 

58,86 % – poplačilo ločitvene terjatve  
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224.  RKH družba za nepremičnine, 

d. o. o. 

0,27 % – poplačilo vseh terjatev  

225.  JULYTRADE, trgovina, 

gostinstvo, storitve, d. o. o. 

6,31 % – poplačilo vseh terjatev  

226.  ABIA, mizarstvo, d. o. o., 

Spodnja Idrija 

76,45 % – poplačilo vseh terjatev  

227.  GMAJNA PROJEKT, d. o. o., 

razvoj nepremičninskih projektov 

31,73 % – poplačilo vseh terjatev  

228.  PORTAL Podjetje za izvajanje 

zaključnih del v gradbeništvu, 

d. o. o. Tolmin 

64,02 % – poplačilo vseh terjatev  

229.  PILASTER-I, podjetje za 

proizvodnjo, storitve in trgovino, 

d. o. o. 

59,83 % – poplačilo vseh terjatev  

230.  AS GRAD, projektiranje, 

svetovanje, izvajanje in 

adaptacija v gradbeništvu, d. o. o.  

0,45 % – poplačilo vseh terjatev  

231.  MARIVA, marikultura, d. o. o. 89,44 % – poplačilo prednostnih terjatev  

232.  INTERALP, podjetje za trgovino 

in storitve, d. o. o. 

24,44 % – poplačilo ločitvene terjatve  

233.  MONTTRADE KNEZ, družba za 

montažo, proizvodnjo in trgovino 

d.o.o 

16,80 % – poplačilo prednostnih terjatev  

234.  TOVARNA VOZIL MARIBOR, 

d. o. o. 

18,00 % – poplačilo ločitvenih terjatev  

235.  FORT podjetje za mednarodno 

trgovino, d. o. o. 

100 % – poplačilo vseh terjatev  

236.  CBNU družba za promet 

nepremičnin, d. o. o. 

70,00 % – poplačilo navadnih terjatev  
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