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POVZETEK 

Podjetja so ustanovljena z namenom uspešnega poslovanja, vendar lahko zaradi vpliva 

različnih dejavnikov zaidejo v likvidnostne teţave, kar pogosto privede do insolventnosti in 

stečaja. V diplomski nalogi je predstavljen stečajni postopek po novem stečajnem zakonu 

(ZFPPIPP). Na podlagi izvedenih poplačil upnikov je nadalje analizirana tudi uspešnost 

novega zakona. Obravnavani so stečajni postopki gospodarskih druţb z omejeno 

odgovornostjo, ki so bili začeti v obdobju od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 in  končani do 31. 12. 

2010. Na podlagi zbranih podatkov je ugotovljeno, da je bilo v navedenem obdobju začetih 

243 stečajnih postopkov, od tega jih je bilo do konca leta 2010 končanih le 125. Med temi pa 

je samo v 18 stečajnih postopkih prišlo do poplačila upnikov.  

Ključne besede: insolventnost, stečajni postopek, stečajni zakon, dolţnik, upnik, poplačilo 

terjatev. 

SUMMARY 

Companies are established with an aim of providing successful business operations. However, 

they may face liquidity issues due to the effects of different factors, which often leads to 

insolvency and bankruptcy. The following Diploma thesis presents the bankruptcy 

proceedings as defined by the Financial Operations, Insolvency Proceedings and Compulsory 

Dissolution Act (ZFPPIPP), and the success of these proceedings considering the amount of 

repayments to the creditors. The thesis takes into account the bankruptcy proceedings of 

limited liability companies, which were initiated in the period from 1 October 2008 to 30 

September 2009 and completed by 31 December 2010. Based on the information gathered, I 

can establish that 243 bankruptcy proceedings were initiated in the above-mentioned period, 

125 of which were completed by the end of 2010. Moreover, the creditors were repaid in only 

18 cases of these proceedings.   

Key words: insolvency, bankruptcy, bankruptcy law, debtor, creditor, repayment of claims. 
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1 UVOD 

Podjetja so ustanovljena z namenom uspešnega poslovanja, kar pomeni maksimiranje 

dobičkov oziroma doseganje čim višje donosnosti na vloţena sredstva. Podjetja poslujejo z 

namenom dolgoročnega uspeha, kjer so bistveni elementi poleg uspešnosti tudi preţivetje, 

rast podjetja in podobno.  

Uspešnost poslovanja podjetja je odvisna od njegovega okolja, pa tudi notranjih in zunanjih 

dejavnikov. Zunanji vplivi na podjetje so povezani predvsem z ekonomskim sistemom in 

politiko drţave, notranji vplivi pa so organizacijski in človeški ter izvirajo v podjetju samem. 

Okolje, v katerem podjetje posluje, je bistvenega pomena za njegovo uspešnost, zato se 

podjetja pri svojem poslovanju trudijo prilagajati okolju. 

V okviru notranjih vplivov na uspešnost poslovanja je pomembno, da poslovodstvo pozorno 

spremlja in hitro reagira na spremembe, da podjetje ne zaide v teţave. Naloge poslovodstva 

obsegajo in ugotavljajo merjenje, obvladovanje, spremljanje ter odločanje o poslovnih 

tveganjih, katerim jim je podjetje izpostavljeno. Poslovno tveganje predstavlja tudi velika 

odvisnost od ene ali samo nekaj strank, saj je v tem primeru večji del prihodkov vezan le na ta 

podjetja. V primeru, ko pri teh podjetjih pride do krize, zaide v teţave tudi podjetje, ki posluje 

z njimi.  

Temeljna naloga poslovodstva pri poslovanju podjetja je zagotavljati kratkoročno in 

dolgoročno likvidnost podjetja. Likvidnost podjetja pomeni, da je podjetje v vsakem trenutku 

sposobno poravnati svoje zapadle obveznosti. Če podjetje preneha izpolnjevati svoje zapadle 

obveznosti, ker nima zadostnih sredstev in obstaja verjetnost, da bo tako tudi v prihodnje, je 

insolventno, kar pomeni trajno nelikvidno.  

Poslovodstvo podjetja mora tudi zagotoviti, da podjetje vedno razpolaga z ustreznim 

kapitalom glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja. V kolikor je dolţnikovo premoţenje 

manjše od njegovih obveznosti, je podjetje prezadolţeno oziroma kapitalsko neustrezno. 

Pri svojem poslovanju se podjetja trudijo biti konkurenčna in uspešna, tj. biti likvidna ter ne 

prezadolţena, vendar jim to ne uspeva vedno. V teh primerih je treba dosledno upoštevati 

ZFPPIPP in pravočasno ustrezno ukrepati, da se prepreči nepotrebno dodatno oškodovanje 

upnikov. V primerih, ko pride do insolventnosti, mora poslovodstvo podjetja v predpisanih 

rokih sprejeti ukrepe, ki omogočajo odpravo insolventnosti, kot to predpisuje ZFPPIPP. 

Cilj diplomske naloge je prikazati potek stečajnega postopka v praksi in analizirati njegovo 

uspešnost v obdobju uporabe novega zakona - ZFPPIPP. V nalogi je zasledovan problem 

višine poplačila upnikov in čas izvedbe oziroma trajanje stečajnega postopka. V prvem 

poglavju je predstavljen problem, nato pa še metode dela.  

 

http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2910
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V drugem poglavju so opredeljene zakonske osnove stečajnega postopka, njegovi organi z 

vsemi pristojnostmi in dolţnostmi ter pravni poloţaj udeleţencev postopka. V tretjem 

poglavju je opredeljen celotni potek stečajnega postopka v praksi, vključno z zakonsko 

podlago. Uvodoma je pojasnjen in predstavljen predlog za njegov začetek. Za upnike je 

pomembno, kdaj se stečajni postopek začne, saj ob tem prijavijo svoje terjatve in pravice. Po 

poteku roka za prijavo in po preizkusu terjatev sledi unovčenje dolţnikovega premoţenja, s 

tem pa tudi oblikovanje stečajne mase. Zadnji del stečajnega postopka zajema bistvo 

celotnega stečajnega postopka, to je poplačilo upnikov.  

Četrto poglavje je namenjeno analizi podatkov vseh izvedenih poplačil upnikom, do katerih je 

prišlo v obravnavanih postopkih, in podatkov o času trajanja posameznih primerov stečajnih 

postopkov. V ta namen je bila opravljena raziskava podatkov o stečajnih postopkih vseh 

gospodarskih druţb z omejeno odgovornostjo, začetih v obdobju od 1. 10. 2008 do 30. 9. 

2009, ki so bili končani do konca leta 2010. 

V petem poglavju so zajete ugotovitve, ki so nastale na podlagi opravljene raziskave podatkov 

in njihove analize. Posebej pa je predstavljena tudi dosedanja sodna praksa, na podlagi katere 

se je ţe in se še bo izoblikoval potek stečajnih postopkov v praksi. 

1.1 Predstavitev problema  

Za uspešno in stabilno gospodarstvo vsake drţave je pomembno, da so za podjetništvo 

ustvarjeni ugodni pogoji, pa tudi, da se spoštuje predpisana zakonodaja. Bistvenega pomena 

za normalno poslovanje podjetij je finančna disciplina na trgu.  

V ustavi je zapisana svoboda podjetništva, kar v splošnem pomeni, da se s podjetništvom 

lahko ukvarja vsak, ki za to izpolnjuje predpisane pogoje. Profesor Šime Ivanjko pravi, da je 

podjetništvo igra, kjer eni izgubijo, drugi dobijo, vendar je tako kot povsod, tudi pri tej »igri« 

treba upoštevati pravila. Za upoštevanje »pravil igre« je odgovorno poslovodstvo podjetja.  

Ta pravila podjetništva predpisujejo posamezni zakoni. Pomembnejši zakoni, ki jih mora 

podjetje pri svojem poslovanju upoštevati, so Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1), 

Obligacijski zakonik (OZ), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Zakon o finančnem 

poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, vključno z novelami 

(ZFPPIPP), ter vsa davčna in ostala zakonodaja.  

Podjetja zaradi raznih notranjih in zunanjih dejavnikov pogosto zaidejo v likvidnostne teţave. 

Nekateri teţave uspešno premagajo, pri drugih pa se te večajo in nastopi insolventnost. Z 

nastopom insolventnosti morajo poslovodstva podjetij upoštevati določila ZFPPIPP in 

ukrepati. Eden izmed teh ukrepov je tudi predlog za začetek stečajnega postopka nad 

insolventnim podjetjem. 
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Ker je navedeni stečajni zakon (ZFPPIPP) dokaj nov, so v diplomski nalogi predstavljene 

njegove prednosti in slabosti, ki se odraţajo na uspešnosti ţe izvedenih stečajnih postopkov. 

Za uspešnost stečajnega postopka sta namreč najbolj pomembna hitrost izvedbe in višina 

izvedenih poplačil upnikom, saj se stečajni postopek vodi v njihovem interesu, kot to izhaja iz 

zakonske opredelitve. 

V diplomski nalogi bo predstavljen tudi stečajni postopek v praksi, kot institut prenehanja 

gospodarskih subjektov zaradi insolventnosti. Na podlagi pridobljenih podatkov bo 

predstavljena uspešnost vseh stečajnih postopkov gospodarskih druţb z omejeno 

odgovornostjo, ki so bili začeti, vodeni in končani po novem stečajnem zakonu (ZFPPIPP - 

uporablja se od 1. oktobra 2008 dalje). V ta namen je bila opravljena raziskava podatkov o 

stečajnih postopkih vseh gospodarskih druţb z omejeno odgovornostjo, začetih v obdobju od 

1. 8. 2008 do 30. 9. 2009, ki so bili končani do konca leta 2010. Na podlagi opravljene 

raziskave in analize pridobljenih podatkov je mogoče ugotoviti, da je v obravnavanih 

primerih prišlo do minimalnih poplačil upnikov, od 125 končanih stečajnih postopkih je le v 

18 postopkih prišlo do poplačila upnikov.  

V stečajnih postopkih, kjer ne pride do poplačila upnikov, tako ni mogoče govoriti o 

uspešnosti postopka, temveč zgolj o »praznih stečajnih postopkih«, katerih edini namen je 

izbris druţbe po zaključku postopka, edina ugodnost za upnike pa je poračun - vračilo davka 

na dodano vrednost (DDV) od prijavljene terjatve po pravnomočno zaključenem postopku.  

Namen diplomske naloge je tudi prikazati podatke o višini izvedenih poplačil upnikom v 

opazovanih stečajnih postopkih. Pridobljeni rezultati so lahko tudi dejanski pokazatelj 

uspešnosti stečajnih postopkov. Iz rezultatov je tako razvidno, da je bilo v obravnavanih 95 

stečajnih postopkih poplačanih manj kot en odstotek vseh priznanih terjatev upnikov. 

Navedena ugotovitev lahko pomeni predvsem dvoje, in sicer: 

 da so bili za ta podjetja predlagani stečaji prepozni, šele takrat, ko so bila izčrpana in 

skoraj brez premoţenja, pa tudi, da poslovodstvo ni ravnalo odgovorno ob nastopu 

insolventnosti; 

 da stečajni postopek verjetno traja predolgo in so stroški postopka tolikšni, da zmanjka 

denarja za poplačilo upnikov. 

Ob nastopu insolventnosti je pomembno, da poslovodstvo podjetja ukrepa pravočasno, saj je 

le tako mogoče zagotoviti tudi ugodnejše poplačilo upnikov. V skladu z določili ZFPPIPP 

mora poslovodstvo podjetja v primeru nastopa insolventnosti v predpisanih rokih sprejeti 

predpisane ukrepe. Za odpravo insolventnosti je na voljo več ukrepov, poslovodstvo podjetja 

pa se lahko odloči za dokapitalizacijo, prisilno poravnavo ali stečaj. V kolikor poslovodstva 

insolventnih podjetij ustrezno ne ukrepajo, so ta podjetja kot takšna na trgu in s tem 

povzročajo ter povečujejo plačilno nedisciplino. 
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ZFPPIPP v 14. členu natančno določa, da je insolventnost poloţaj, ki nastane, če dolţnik v 

daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju 

(trajnejša nelikvidnost), ali pa, če postane dolgoročno plačilno nesposoben. Če se ne dokaţe 

drugače, velja, da je pravna oseba - dolţnik trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca 

zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov 

zneska njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred 

zapadlostjo teh obveznosti (Jovanovič 2010). 

Če druţba postane insolventna, mora poslovodstvo v enem mesecu po nastanku insolventnosti 

pripraviti poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja. To poročilo mora vsebovati mnenje 

poslovodstva, ali obstaja najmanj 50-odstotna verjetnost, da bo mogoče uspešno izvesti 

finančno prestrukturiranje druţbe tako, da bi druţba znova postala kratkoročno in dolgoročno 

plačilno sposobna (ZFPPIPP, 35. člen).  

V primeru nastanka insolventnosti mora poslovodstvo druţbe najkasneje v roku treh mesecev 

od nastanka insolventnosti vloţiti popoln predlog za prisilno poravnavo (ZFPPIPP, 39. člen), 

če v vmesnem obdobju ne pride do potrebnega povečanja kapitala z novimi denarnimi vloţki 

(ZFPPIPP, 37. člen). 

Postopek prisilne poravnave se vodi z namenom, da se dolţniku, ki je postal insolventen, 

omogoči finančno prestrukturiranje, na podlagi katerega postane kratkoročno in dolgoročno 

plačilno sposoben, ter, da se upnikom zagotovijo ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, 

kot če bi bil nad dolţnikom začet stečajni postopek (ZFPPIPP, 136. člen). 

V kolikor je podjetje insolventno ter zaradi svoje finančne in poslovne situacije ni sposobno 

izvesti prisilne poravnave je poslovodstvo v skladu z določili ZFPPIPP dolţno predlagati 

začetek stečajnega postopka. 

Glede druge trditve v nalogi, da stečajni postopek verjetno traja predolgo in so stroški 

postopka tolikšni, da zmanjka denarja za poplačilo upnikov, pa bodo posamezna dejstva 

navedena v nadaljevanju, in sicer pri opisih aktivnosti stečajnega postopka. ZFPPIPP namreč 

zelo natančno predpisuje posamezne aktivnosti in roke, kar pa glede na prejšnji zakon 

(ZPPSL) ni skrajšalo samega postopka.  

Dubrovski (2008, 8), ki je tudi sam stečajni upravitelj, torej je oseba z izkušnjami v svojem 

članku ugotavlja:  

Insolvenčna zakonodaja ni samo vprašanje pravno - tehnične ureditve postopkov zaradi 

insolventnosti, temveč je to lahko vpliven del upravljavske in menedţmentske prakse, več ugodno 

rešenih insolvenčnih postopkov pa pomembno prispeva k agregatni konkurenčnosti nacionalnega 

gospodarstva.  

Navedeno je mogoče razumeti, da je od vsebine zakona odvisna tudi hitrost vodenja in 

končanja stečajnega postopka, kar lahko pozitivno vpliva na gospodarsko stanje v drţavi. 
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1.2    Predpostavke in omejitve 

Govoriti je mogoče o dveh vrstah omejitev, in sicer zakonski ter omejitvi, ki izhaja iz prakse 

poslovanja. Zakonske omejitve ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki je v celoti stopil v veljavo 1. oktobra 

2008. 

ZFPPIPP je v celoti nadomestil prejšnji Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in prisilni 

likvidaciji (ZPPSL, Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99), ki je bil sprejet leta 1993, to je v 

obdobju, ko se je slovensko gospodarstvo prilagajalo novim razmeram trţnega gospodarstva. 

Zato so bile rešitve v ZPPSL prilagojene takratnim potrebam gospodarstva na prehodu. 

Obdobje prehoda je bilo v glavnem končano, zato je bilo treba ureditev postopkov zaradi 

insolventnosti posodobiti in uskladiti s potrebami razvitega trţnega gospodarstva (Plavšak 

2008, 19). 

Glavna cilja te nove zakonske ureditve sta bila dva, in sicer: 

 prvi splošni cilj oziroma namen insolvenčnega prava je razporeditev tveganj med 

udeleţenci trţnega gospodarstva na predvidljiv, pravičen in pregleden način;  

 drugi splošni cilj oziroma namen insolvenčnega prava pa je zaščititi in maksimirati 

vrednost v korist vseh zainteresiranih ter gospodarstva v celoti. 

Vsebina ZFPPIPP ureja tri področja, in sicer finančno poslovanje pravnih oseb, postopke 

zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ter postopke prisilnega prenehanja 

pravnih oseb. 

Omejitve, ki izhajajo iz prakse poslovanja, niso usklajene z zakonskimi omejitvami, saj 

podjetja tudi v krizi (ki so insolventna in imajo blokirane TRR ter so kapitalsko neustrezna) 

najdejo različne načine, kako poslovati. Eden izmed bolj pogostih načinov poslovanja -

plačevanja, ko ima podjetje blokiran TRR, so plačila prek asignacijske pogodbe.
1
 Na takšen 

način se podjetja izognejo plačilu tistim upnikom, ki so dosegli blokado njihovega TRR. 

Navedena plačila so ob kasnejši uvedbi stečajnega postopka pogosto izpodbojna, v kolikor je 

ugotovljeno, da je s tem dejanjem prišlo do oškodovanja upnikov. 

Predpostavka je, da poslovodstva v podjetjih ne upoštevajo ZFPPIPP v tistem delu, kjer je 

natančno navedeno, kako in kdaj ukrepati, ko nastopi insolventnost podjetja. Kaj se dogaja v 

podjetju od nastopa insolventnosti do uvedbe insolventnega postopka, koliko časa je vmes 

preteklo in ali obstajajo znaki za odškodninsko odgovornost poslovodstva do upnikov, pa 

ugotavlja šele upravitelj po natančnem pregledu poslovanja v zadnjem obdobju. 

                                                           

1
 Asignacijska pogodba – z njo ena oseba (nakazovalec) naroči drugi osebi (nakazanec), naj za njen 

račun nekaj izpolni tretji osebi (prejemnik nakazila).  

http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2910
http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2910
http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2910
http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2910
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1.3 Metode dela 

Diplomska naloga temelji na teoretičnem in empiričnem delu. V teoretičnem delu je poudarek 

na obravnavanju nove stečajne zakonodaje - ZFPPIPP, ki je v uporabi od oktobra 2008. 

Najbolj uporabljena literatura je ZFPPIPP - Razširjena uvodna pojasnila avtorice dr. Nine 

Plavšak, ki v knjigi zelo natančno opisuje uporabo tega zakona. Poleg tega je pogosto 

uporabljena in obravnavana literatura - strokovno gradivo, pripravljeno na Dnevih 

insolvenčnega prava od 2008 do 2011, kjer so obravnavane novitete stečajne zakonodaje.  

V empiričnem delu diplomske naloge so obravnavani točno določeni podatki, pridobljeni iz 

uradnih javnih evidenc, tj. spletne strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve 

(AJPES 2011), objavljeni v postopkih insolventnosti. Na podlagi javno dostopnih podatkov je 

bila nato za obdobje prvih dveh let uporabe novega stečajnega zakona narejena in 

predstavljena raziskava podatkov o stečajnih postopkih vseh pravnih oseb, začetih v obdobju 

od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009, ki so bili končani do konca leta 2010. Po pregledu podatkov o 

obravnavanih stečajnih postopkih je mogoče ugotoviti, da so predmet raziskave stečajni 

postopki nad majhnimi gospodarskimi druţbami, saj so ti končani v obravnavanem obdobju 

po ZFPPIPP - novem stečajnem zakonu.  

Glede uspešnosti stečajev srednjih in večjih gospodarskih druţb, izvedenih po ZFPPIPP, bo 

treba počakati še nekaj let, preden bo mogoče govoriti o njihovi uspešnosti. Po starem 

stečajnem zakonu (ZPPSL) so namreč stečajni postopki srednjih in večjih gospodarskih druţb 

trajali pet let in več. 

V diplomski nalogi bo predstavljena uspešnost izvedenih in končanih stečajnih postopkov nad 

vsemi stečajnimi dolţniki v obravnavanem obdobju, glede na naslednja kriterija:  

 višino poplačila različnih upnikov (hipotekarnih, prednostnih in navadnih upnikov); 

 hitrost izvedbe stečajnega postopka (čas od začetka do konca postopka). 

Izbrana kriterija sta v ZFPPIPP napisana načela stečajnega postopka in sta bistvena 

pokazatelja uspešnosti postopka v praksi. Navedeno je mogoče potrditi tudi na podlagi 10-

letnih izkušenj pri sodelovanju v zelo različnih stečajnih postopkih (pribliţno 200 postopkov). 

Na podlagi navedenega bo v nadaljevanju opisan potek stečajnega postopka. 
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2  ZAKONSKE OSNOVE STEČAJNEGA POSTOPKA 

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 

(ZFPPIPP) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 126, z dne 31. 12. 2007 in z začetkom 

veljavnosti 1. 10. 2008. V vmesnem obdobju, pa vse do danes, so bile sprejete ţe tri 

dopolnitve (A, B in C) zakona, zadnja je začela v celoti veljati v začetku leta 2011. Trenutno 

je v pripravi ţe tudi novela D. 

ZFPPIPP med drugimi ureja postopke zaradi insolventnosti, tj. postopek prisilne poravnave in 

stečajni postopek. Stečajni postopki so razvrščeni v tri skupine, in sicer (Plavšak 2008, 23): 

 stečajni postopek nad pravno osebo; 

 postopek osebnega stečaja; 

 postopek stečaja zapuščine. 

Stečajni postopek nad pravno osebo ima v ZFPPIPP določena pravila v oddelkih 5.1 do 5.10, 

ki so prilagojena posebnim značilnostim stečajnega dolţnika, ki je pravna oseba. Stečajni 

postopek se vodi zaradi uresničitve interesa upnikov, da doseţejo plačilo svojih terjatev hkrati 

in v enakem deleţu kot drugi upniki, ki so v razmerju do stečajnega dolţnika v enakem 

poloţaju.  

Pravila v zakonu o postopkih zaradi insolventnosti izhajajo iz treh temeljnih načel (Plavšak 

2008, 71–72): 

 načelo enakega obravnavanja upnikov zahteva, da je treba vse upnike, ki so v razmerju do 

insolventnega dolţnika v enakem poloţaju, obravnavati enako, kar se v stečajnem 

postopku doseţe s pravili o izpodbijanju dolţnikovih pravnih dejanj in s pravili o vrstnem 

redu plačil navadnih terjatev ter razdelitve splošne razdelitvene mase; 

 načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov zahteva, da je treba postopek 

voditi tako, da se zagotovijo najugodnejši pogoji glede višine plačila in rokov za plačilo 

terjatev upnikom, da mora upravitelj pred prodajo dobiti oceno vrednosti premoţenja in 

prodajo opraviti z uporabo ustreznega licitacijskega načina, ki omogoča doseganje 

najugodnejših pogojev prodaje in s tem najboljšega izida za stečajno maso, iz katere se 

plačajo terjatve upnikov; 

 načelo hitrosti postopka zahteva, da postopek poteka hitro in brez nepotrebnega 

zavlačevanja, kar je v zakonu urejeno s predpisanimi roki, v katerih morata sodišče in 

upravitelj opraviti svoja procesna dejanja, hkrati je tudi drugim drţavnim organom 

naloţeno, da morajo prednostno obravnavati zadeve, v katerih je kot stranka postopka 

udeleţen stečajni dolţnik, ali kateri izid vpliva na potek stečajnega postopka.  

Zaradi nekaterih pomanjkljivosti v zakonu so bile zahtevane njegove spremembe in 

dopolnitve. Tako sta bili v letu 2009 uzakonjeni noveli ZFPPIPP-A in ZFPPIPP-B (Balaţic 

2010).  

http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2910
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Novela ZFPPIPP-A je v primeru stečajnih postopkov odpravila določene pomanjkljivosti 

predloga za začetek stečajnega postopka. Pri tem je bila pomembna novost, da ko dolţnik, tj. 

pravna oseba, sam predlaga začetek stečajnega postopka, mu pripada brezplačna pravna 

pomoč (BPP) za kritje predujma za stroške stečajnega postopka, če je upravičen do nje.  

Novela ZFPPIPP-B je v primeru stečajnih postopkov v 14. členu za pravne osebe predpisala 

novo ne izpodbojno domnevo, da je pravna oseba postala trajneje nelikvidna tudi, če več kot 

tri mesece zamuja s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače ali s plačilom davkov 

in prispevkov, ki morajo biti izplačani s plačo, razen, če plačilo ni zakonito odloţeno (Balaţic 

2010). 

Novela zakona ZFPPIPP-C določa spremembe, ki se nanašajo predvsem na objave v 

postopkih zaradi insolventnosti. Od 1. septembra 2010 dalje je namreč za odločanje v vseh 

postopkih zaradi insolventnosti pristojno okroţno sodišče. Do tega datuma je bilo za 

odločanje v postopku osebnega stečaja zasebnika ali potrošnika in stečaja zapuščine pristojno 

okrajno sodišče, od 15. julija 2010 dalje pa se na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi 

insolventnosti ne objavljajo več sklepi o začetku postopka osebnega stečaja in sklepi, s 

katerimi sodišče odloči o predlogu za začetek postopka odpusta obveznosti ali dolţniku naloţi 

določena ravnanja v postopku odpusta obveznosti. 

Noveli ZFPPIPP-A in ZFPPIPP-B sta bistveno pripomogli k temu, da lahko podjetja, ki so 

insolventna, na hitrejši način začnejo stečajni postopek. Pred sprejetjem novele ZFPPIPP-A 

marsikatera insolventna druţba ni mogla v stečaj, ker ni imela sredstev za plačilo predujma za 

stroške postopka, ki znašajo pribliţno 4.000 evrov. 

2.1 Organi stečajnega postopka 

Organe stečajnega postopka določa ZFPPIPP. Organi stečajnega postopka so stečajni sodnik - 

posameznik, stečajni upravitelj in upniški odbor. Stečajni sodnik in stečajni upravitelj sta 

obvezna in stalna organa v stečajnih postopkih, dokler je upniški odbor ustanovljen le na 

zahtevo upnikov in ni obvezen organ stečajnega postopka (Plavšak 2008, 86). 

Glavni organ stečajnega postopka je sodišče, ki odloča v postopku zaradi insolventnosti in ga 

vodi sodnik posameznik. V stečajnem postopku nad pravno osebo je pristojno okroţno 

sodišče (ZFPPIPP, 51. in 53. člen). Naloge ter pristojnosti sodišča so odločilne za vsako 

dejanje v stečajnem postopku, njegove glavne naloge in pristojnosti pa so: 

 odloča o začetku stečajnega postopka; 

 imenuje člane upniškega odbora; 

 odloča o ugovorih upravitelja in upnikov; 

 določa nujne posle, ki se dokončajo med stečajnim postopkom; 

 potrjuje predračun stroškov stečajnega postopka in določa nagrado za delo upravitelja; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201052&stevilka=2822
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 postavlja in odstavlja upravitelja ter nadzoruje njegovo delo in mu daje navodila; 

 potrjuje osnutek poplačila in izda sklep o poplačilu upnikov iz razdelitvene mase; 

 izdaja vse sklepe, potrebne za vodenje in zaključek stečajnega postopka. 

Stečajni upravitelj je opredeljen kot organ, ki ima dovoljenje za opravljanje funkcije 

upravitelja. Zastopati mora dolţnika ter voditi posle pri unovčenju stečajne mase (podpis 

kupoprodajnih pogodb) in uresničevanju pravic dolţnika (prekinitev in sklepanje najemnih 

pogodb, pogodbe o nalaganju dolţnikovega dobroimetja), opravljati pravna dejanja pri 

preizkusu terjatev (odnosi z upniki in dolţnikovimi dolţniki) ter opravljati ostale naloge in 

pristojnosti, ki so določene z zakonom. Pri opravljanju svojih pristojnosti in nalog mora 

ravnati vestno, pošteno in z ustrezno profesionalnostjo, poleg tega mora varovati ter 

uresničevati interese upnikov. Upravitelj je za svoje delo nagrajen - plačan. Ob kršitvah svojih 

obveznosti je upravitelj odgovoren upnikom za škodo, ki jo je povzročil namenoma ali iz 

malomarnosti. V ZFPPIPP je določeno, da se seznam upraviteljev objavi na spletni strani 

Ajpes-a. Vse naloge stečajnega upravitelja so jasno določene v posameznih členih ZFPPIPP, 

njegove glavne naloge pa so: 

 po začetku stečajnega postopka mora v roku treh dni opraviti primopredajo z dolţnikovim 

poslovodstvom; 

 aţurirati knjigovodstvo in imenovati komisijo za popis premoţenja; 

 v štirih mesecih po začetku postopka mora oddati otvoritveno poročilo, ki obsega začetno 

stečajno bilanco, opis stečajne mase, ugotovljene prijavljene terjatve, terminski načrt 

poteka postopka in predračun stroškov postopka; 

 voditi mora poslovne knjige in sestavljati računovodske izkaze v skladu z računovodskimi 

standardi, ki so predpisani za podjetja v stečaju; 

 kot dober gospodar mora skrbeti za vodenje poslov stečajnega dolţnika; 

 skrbeti mora za unovčitev premoţenja in izterjavo terjatev; 

 pripraviti mora osnutke poplačila upnikov iz razdelitvene mase; 

 skrbeti mora, da stečajni postopek poteka hitro in brez nepotrebnega zavlačevanja. 

Stečajni upravitelj je v primeru ugotovljenih nepravilnosti ali ţe samega suma storitve 

kaznivega dejanja lahko razrešen, razreši pa ga tisti, ki mu je podelil tudi dovoljenje za 

opravljanja dela, to je ministrstvo za pravosodje. Na tem področju obstaja tudi sodna praksa 

suspenza upravitelja (VSL, sklep III Cpg, št. 1505/2010), kjer je med drugim navedeno:  

Obstoj suma, da je takšna oseba storila kaznivo dejanje pri opravljanju pristojnosti in nalog 

upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti, nedvomno predstavlja okoliščino, ki ustvarja dvom 

v javno zaupanje, da taka oseba zagotavlja zakonitost dela v stečajnem postopku, v katerem je 

bila imenovana na to funkcijo. 

Upniški odbor je opredeljen kot organ upnikov, ki se v stečajnem postopku sestavi na njihovo 

zahtevo s sklepom o izvolitvi. Število članov upniškega odbora določi sodišče in se giblje 
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med tri in enajst članov, pri čemer mora biti število liho. Procesna dejanja opravlja za račun 

vseh upnikov in ne samo za svoj račun (Ilič 2011a). 

Sodišče o številu članov odloča na podlagi števila vseh upnikov in na podlagi višine njihovih 

prijavljenih terjatev. Upniški odbor v postopku zaradi insolventnosti opravlja dejanja za 

uresničevanje interesov upnikov (Plavšak 2008, 86). Njegove naloge in pristojnosti so 

podrobneje določene v ZFPPIPP, njegove glavne pristojnosti pa so obravnavanje 

upraviteljevih poročil in odločanje o mnenju ali soglasju. Upniški odbor tako poda mnenje o 

končanju nujnih poslov stečajnega dolţnika, o prodaji premoţenja stečajnega dolţnika, o 

načrtu poteka stečajnega postopka in o predračunu stroškov stečajnega postopka ter soglasje 

za nadaljevanje poslovanja stečajnega dolţnika in za sklenitev prodajne pogodbe. Vse ostale 

pristojnosti upniškega odbora so podrobneje določene v ZFPPIPP. 

Glede na navedeno je mogoče ugotoviti, da zakonska ureditev upniškega odbora zelo 

natančno ureja njegovo oblikovanje, pristojnosti in način delovanja. Glede na prejšnji zakon 

se je v praksi situacija poslabšala za male upnike - delavce, saj ZFPPIPP ne predpisuje, da 

mora biti eden izmed članov upniškega odbora predstavnik delavcev. Tudi v tem delu bi bilo 

treba razmisliti o spremembi zakona. 

Z uporabo ZFPPIPP se je povečala pristojnost sodišča in obseg njihovega dela v stečajnem 

postopku. To v praksi kaţe količina izdanih sklepov za posamezno opravilo ali za celoten 

stečajni postopek. Navedeno je stečajni postopek preveč oteţilo in zato časovno zelo zavleklo 

oz. podaljšalo. Časovno podaljšanje stečajnega postopka na drugi strani pomeni povečanje 

stroškov postopka in posledično manjšo stečajno maso, namenjeno za poplačilo upnikov. 

Nadzor nad trajanjem stečajnega postopka imata stečajni sodnik in upniški odbor, v kolikor je 

ta sploh ustanovljen. 

2.2    Pravni položaj dolžnika in upnikov 

Potek stečajnega postopka določa ZFPPIPP in ga morajo upoštevati vsi udeleţenci v 

stečajnem postopku. Udeleţenci morajo poznati svoje obveznosti, dolţnosti in pravice, ki jih 

določa ZFPPIPP. Z začetkom stečajnega postopka dobijo stečajni dolţnik in upniki poseben 

pravni poloţaj, ki je določen v ZFPPIPP, in sicer v delu od 224. do 289 člena. 

Z začetkom stečajnega postopka nastopijo materialno - pravne in procesne posledice za 

dolţnika. Materialno - pravne posledice z začetkom stečajnega postopka vplivajo na vsebino 

pravnih razmerij med dolţnikom in drugimi osebami. Po njihovih učinkih se razvrščajo v tri 

skupine, in sicer (Plavšak 2008, 182): 

 materialno - pravne posledice, ki povzročijo prenehanje pravic oziroma pravnih razmerij, 

v kar spada prenehanje pooblastil dolţnikovih zastopnikov in pooblaščencev; 
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 materialno - pravne posledice, ki povzročijo spremembo vsebine pravnih razmerij in so 

pretvorba nedenarnih obveznosti v denarne, pretvorba občasnih terjatev in pretvorba 

terjatev, izraţenih v tuji valuti; 

 materialno - pravne posledice, ki povzročijo nastanek pravice in so pravica uveljavljati 

zahtevke na podlagi odškodninske odgovornosti, pravica odstopa od dvostransko 

neizpolnjene pogodbe, pravica izpodbijati dolţnikova pravna dejanja in pravica 

uveljavljati zahtevke do osebno odgovornih druţbenikov. 

Upnik pridobi procesno legitimacijo (pravico opravljati procesna dejanja v postopku) s 

pravočasno prijavljeno terjatvijo v stečajnem postopku. Pravočasno prijavljena terjatev v tem 

postopku je namreč predpostavka za upravičenje zahtevati plačilo te terjatve. Prav tako 

največji upniki pridobijo pravico ustanovitve upniškega odbora in sodelovanja v njem. 

Neprijava terjatve v stečajnem postopku za upnika pomeni, da nima pravnega interesa v tem 

postopku, kot to ugotavlja tudi sodna praksa (VSL, sklep I Cpg, št. 996/2009), kjer je 

navedeno, da je: 

[…] terjatev toţeče stranke do stečajnega dolţnika, ki izhaja iz izpodbijane sodbe, prenehala, ker 

je upnik ni uveljavljal v stečajnem postopku. Tako v primeru, če bi sodišče ugotovilo obstoj v 

pobot ugovarjane terjatve toţene stranke do toţeče stranke, kot tudi v primeru, če bi pritoţbeno 

sodišče pritoţbo zavrnilo in sodbo sodišča prve stopnje potrdilo, bi sledila enaka pravna posledica 

kot v primeru, če upnik v zakonskem roku ne prijavi terjatve v stečajnem postopku, to pa je 

izguba pravice upnika do sorazmernega plačila njegove terjatve iz stečajne mase. 

Stečajni postopek vpliva samo na terjatve upnikov do stečajnega postopka, nastale pred 

začetkom stečajnega postopka. Samo te je treba prijaviti v stečajnem postopku. Teh terjatev ni 

dovoljeno uveljavljati izven stečajnega postopka.  

Z začetkom stečajnega postopka nastopijo tudi procesne pravne posledice za postopke izvršbe 

in zavarovanja, kar pomeni, da se ti postopki prekinejo, prav tako se prekinejo tudi vsi 

pravdni postopki.  

Nadaljevanje prekinjenih pravdnih postopkov je odvisno od različnih okoliščin. Če je stečajni 

dolţnik toţeča stranka se bo prekinjeni postopek nadaljeval, ko ga bo upravitelj prevzel ali pa, 

ko ga bo sodišče pozvalo, da to stori. Če je stečajni dolţnik toţena stranka, postopek pa teče o 

zahtevku, v katerem ni vsebovana terjatev, je situacija enaka. Če je stečajni dolţnik toţena 

stranka, postopek pa teče o terjatvi, to pomeni, da za vse te primere velja, da razlog za 

prekinitev postopka preneha z objavo sklepa o preizkusu terjatev. Takrat namreč postane 

jasno, ali je bila terjatev sploh prijavljena in ali je bila prerekana ali ne. S tem sklepom je tudi 

odločeno, kdo mora v drugem postopku uveljavljati zahtevek za ugotovitev obstoja prerekane 

terjatve. Od teh okoliščin je odvisno, kako se bo postopek nadaljeval (Balaţic 2011). 

Iz pregleda in poteka stečajnih postopkih v praksi je mogoče ugotoviti, da se zakonska 

določila glede prekinitev in nadaljevanja sodnih postopkov uresničujejo, vendar prevečkrat z 
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velikim časovnim zamikom. Sodišče šele po letu ali več stečajnega upravitelja seznanja s 

prekinitvami pravdnih postopkov ali s poteki kazenskih postopkov, za katere upravitelj sploh 

ni vedel. Iz navedenega izhaja, da določeni postopki na sodiščih trajajo predolgo in so 

pogosto ovira oziroma izgovor upravitelju za dokončanje stečajnega postopka.  

Glede na navedeno je mogoče ugotoviti, da bi vsa sodišča morala prioritetno reševati vse 

sodne postopke, kjer je eden izmed udeleţencev stečajni dolţnik. Prioritetno reševanje 

stečajnih postopkov na sodiščih bi namreč pripomoglo k hitrejšemu vodenju stečajnega 

postopka. V zadnjem obdobju je opaziti organizacijske premike predvsem na področju 

stečajnih sodišč, namreč vse pritoţbe v RS zoper sklepe stečajnega sodišča obravnava Višje 

sodišče v Ljubljani, prav tako so z začetkom leta 2011 vsi postopki osebnih stečajev preneseni 

iz okrajnih na okroţna sodišča.  
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3 POTEK STEČAJNEGA POSTOPKA V PRAKSI 

V nadaljevanju je podrobneje opisan potek stečajnega postopka v praksi po novi stečajni 

zakonodaji - ZFPPIPP. V opisu postopka je teţišče na uporabi zakonskih določil in njihovega 

izvajanja v praksi, najbolj uporabljena literatura pa je ZFPPIPP z razširjenimi uvodnimi 

pojasnili avtorice dr. Nine Plavšak. Za posamezna opisana dejanja v stečajnem postopku je 

uporabljena ţe obstoječa sodna praksa. V nadaljevanju je potek stečajnega postopka v praksi 

opisan na podlagi dejanske uporabe zakona v stečajnih postopkih, ki so vodeni po ZFPPIPP.  

3.1 Začetek postopka in pravne posledice 

Razlog za začetek stečajnega postopka je torej slabo finančno stanje dolţnika, kar pomeni, da 

slednji v daljšem času ni sposoben plačevati dospelih obveznosti (je insolventen) ali pa so 

njegove obveznosti večje od njegovega premoţenja (je prezadolţen).  

Splošno uveljavljeno spoznanje poslovno - finančne stroke je, da je treba, če druţba postane 

insolventna, hitro ukrepati. Odlašanje z ustreznimi ukrepi zmanjšuje moţnost uspešnega 

finančnega prestrukturiranja. Zato mora poslovodstvo v enem mesecu po nastanku 

insolventnosti izdelati poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja. Odgovor na vprašanji, 

ali je finančno prestrukturiranje insolventne druţbe še mogoče in kateri ukrepi so ustrezni, da 

bi druţba znova postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna, je odvisen od 

trenutnega finančnega stanja druţbe in vzrokov, zaradi katerih je le-ta postala insolventna 

(Plavšak 2008, 52). V kolikor poslovodstvo ugotovi, da ne obstaja verjetnost uspešnega 

finančnega prestrukturiranja (oziroma je verjetnost manjša od 50 odstotkov), je dolţno 

predlagati začetek stečajnega postopka. 

Začetek stečajnega postopka lahko predlaga (ZFPPIPP, 231. člen) dolţnik, osebno odgovorni 

druţbenik dolţnika ali pa upnik, ki za verjetno izkaţe svojo terjatev do dolţnika, proti 

kateremu predlaga začetek postopka, in okoliščino, da dolţnik zamuja s plačilom te terjatve 

več kot dva meseca.  

Če začetek stečajnega postopka predlaga dolţnik, se dolţnikova insolventnost domneva in 

predlagatelju te materialno - pravne predpostavke za začetek stečajnega postopka ni treba 

dokazovati. Domneva insolventnosti velja tudi, če začetek stečajnega postopka predlaga 

osebno odgovorni druţbenik dolţnika (Plavšak 2008, 174). 

V primeru, da začetek stečajnega postopka predlaga upnik, mora ta izkazati svojo aktivno 

procesno legitimacijo za vloţitev predloga in dokazati materialno pravno predpostavko za 

začetek stečajnega postopka. Upnikov predlog mora poleg vseh identifikacijskih podatkov o 

dolţniku vsebovati tudi dokaze, da ima terjatev do dolţnika in da ta s plačilom te terjatve 

zamuja več kot dva meseca, ter opis dejstev in dokaze, da je dolţnik postal insolventen. 

Upnikov predlog za začetek stečajnega postopka mora sodišče vročiti dolţniku in ga 
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opozoriti, da bo začela veljati domneva, da je insolventen, če v 15. dneh po prejemu 

upnikovega predloga ne bo ugovarjal, da ni insolventen, ali zahteval prekinitev postopka 

zaradi odloţitve odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka. V kolikor 

zahteva slednje, mora v 15. dneh k zahtevku priloţiti poročilo o ukrepih finančnega 

prestrukturiranja, ki vsebuje pritrdilno mnenje poslovodstva, da obstaja najmanj 50-odstotna 

verjetnost za izvedbo finančnega prestrukturiranja.  

V kolikor je dolţnik neaktiven in ne odgovori na poziv sodišča, nastopi domneva 

insolventnosti in sodišče prične s stečajnim postopkom, kot je to razvidno tudi iz sodne prakse 

(VSL, sklep Cst, št. 48/2011), ki se glasi:  

Sodišče prve stopnje je upnikov predlog za začetek stečajnega postopka nad dolţnikom, za 

katerega je ugotovilo, da je njegova vsebina v skladu s 1. odst. 232. člena ZFPPIPP, vročilo 

dolţniku in ga opozorilo na pravne posledice iz 3. odst. 235. člena ZFPPIPP. Ker dolţnik v 15. 

dneh po prejemu predloga za začetek stečaja ni niti ugovarjal, da ni insolventen ali da upnikova 

terjatev ne obstaja, niti ni vloţil zahteve za odloţitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek 

stečajnega postopka po 236. členu ZFPPIPP, se po 3. odst. 235. člena ZFPPIPP domneva, da je 

dolţnik insolventen. Sodišče prve stopnje je zato na podlagi 2. točke 1. odst. 239. člena ZFPPIPP 

začelo stečaj nad dolţnikom zunaj naroka in ne da bi izvajalo dokaze o tem, ali je dolţnik 

insolventen in ali je bil upnik procesno legitimiran vloţiti predlog. Za izpodbijanje te domneve 

insolventnosti se smiselno uporablja 3. in 4. odst. 234. člena ZFPPIPP, ki določa, da lahko 

domnevo izpodbija (tudi) druţbenik dolţnika, in sicer s pritoţbo proti sklepu o začetku stečajnega 

postopka, pritoţbi pa mora priloţiti dokaze o tem, da dolţnik ni insolventen. 

Tako dolţnik kot tudi upniki imajo v primeru slabega finančnega stanja interes za začetek 

stečajnega postopka. Njihov interes temelji na pravilu, potrjenem v poslovni praksi: kadar je 

finančno stanje dolţnika takšno, da je ta insolventen oziroma prezadolţen in ni moţnosti, da 

bi dolţnik z ustreznimi ukrepi izvedel finančno reorganizacijo, nadaljnje poslovanje dolţnika 

to finančno stanje samo še poslabšuje. S tem se seveda zmanjšuje dolţnikovo premoţenje, pa 

tudi moţnosti upnikov za poplačilo, kakor tudi verjetnost, da bodo druţbeniki oziroma 

delničarji dolţnika dosegli kakršno koli poplačilo iz ostanka stečajne mase.  

»Dalj časa trajajoča« plačilna nesposobnost je v ZFPPIPP natančneje opredeljena kot 

dolţnikova nesposobnost pravočasno izpolnjevati v plačilo zapadle obveznosti in njegova 

nezmoţnost, da jo v dveh mesecih od nastanka z ustreznimi ukrepi odpravi. Po dveh mesecih 

mora dolţnik preučiti moţnosti nadaljnjega poslovanja z ustrezno finančno reorganizacijo in 

prisilno poravnavo. V kolikor oceni, da s prisilno poravnavo ne bi bilo mogoče odpraviti 

nelikvidnost in izboljšati poslovanje, mora sodišču predlagati začetek stečajnega postopka 

(Šlamberger 2008).  

V skladu z zakonskimi določili sodišče odloča o predlogu in izda sklep o začetku stečajnega 

postopka oziroma pozove predlagatelja na dopolnitev predloga. Skladno z izdajo sklepa 

sodišče objavi tudi oklic o začetku postopka. 
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Pravne posledice začetka stečajnega postopka so določene v ZFPPIPP, in sicer v delu od 224. 

do 289 člena ter nastopijo z dnem, ko je objavljen oklic o začetku stečajnega postopka. Če je 

sklep o začetku stečajnega postopka na podlagi pritoţbe razveljavljen, v ponovnem postopku 

pa je sodišče znova izdalo sklep o začetku stečajnega postopka velja, da so nastale pravne 

posledice začetka stečajnega postopka z dnem, ko je bil objavljen oklic o začetku stečajnega 

postopka na podlagi prvega sklepa o začetku stečajnega postopka (Plavšak 2008, 182). 

Za stečajnega dolţnika so najpomembnejše pravne posledice, da se opravi prenos vseh 

pooblastil na upravitelja ter primopredaja poslovnih prostorov, premoţenja in poslov 

stečajnega dolţnika (lahko s pomočjo policije).  

Pravne posledice začetka stečajnega postopka za upnike pomeni, da morajo prijaviti svoje 

terjatve in morebitne druge pravice v zakonsko določenem roku treh mesecev od dneva 

objave oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer na spletni strani Ajpes.  

Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo za vse terjatve upnikov do stečajnega 

dolţnika, ki so nastale do začetka stečajnega postopka, če ni v zakonu za posamezen primer 

določeno drugače. Nedenarna terjatev upnika do stečajnega dolţnika se z začetkom stečajnega 

postopka pretvori v denarno terjatev po trţni vrednosti, ki je veljala ob začetku stečajnega 

postopka. Trţna vrednost terjatve se določi po cenah na trgu za premoţenje, ki je predmet 

nedenarne dajatve, ali za storitve.  

Če ob začetku stečajnega postopka hkrati obstajata terjatev posameznega upnika do 

stečajnega dolţnika in nasprotna terjatev stečajnega dolţnika do tega upnika, terjatvi z 

začetkom stečajnega postopka veljata za pobotani, če ni v 263. členu tega zakona drugače 

določeno, isto velja tudi za nedenarne terjatve in terjatve, ki ob začetku stečajnega postopka 

še niso zapadle (Plavšak 2008, 190).  

Začetek stečajnega postopka za zaposlene pomeni prekinitev delovnega razmerja v skladu z 

določili ZFPPIPP in ZDR, kar pomeni, da so po odpovednem roku 15 dni napoteni na Zavod 

RS za zaposlovanje, kjer jim pripadajo pravice za brezposelne osebe. Nekdanjim zaposlenim, 

tako kot upnikom stečajnega dolţnika, pripadajo tudi pravice do nadomestila iz Jamstvenega 

sklada RS za zadnje tri neizplačane plače, za odpravnino in za neizkoriščeni letni dopust. 

Delavci kot upniki stečajnega dolţnika svoje terjatve prijavijo v stečajnem postopka enako 

kot ostali upniki, s tem, da so njihove zadnje tri neizplačane plače in odpravnina prednostna 

terjatev. 

Z začetkom stečajnega postopka nehajo veljati ponudbe, ki jih je dal stečajni dolţnik pred 

začetkom stečajnega postopka, razen, če je naslovnik sprejel ponudbo do začetka stečajnega 

postopka. Z začetkom stečajnega postopka pridobi stečajni dolţnik pravico odpovedati 

najemne in zakupne pogodbe, ki jih je sklenil pred začetkom stečajnega postopka, z 

enomesečnim odpovednim rokom, ne glede na splošna pravila, določena z zakonom ali 
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pogodbo, o pravici odpovedati najemno ali zakupno pogodbo, ki bi se uporabljala, če nad 

stečajnim dolţnikom kot najemnikom ali najemodajalcem ne bi bil začet stečajni postopek, 

kot je to določeno v 248. členu ZFPPIPP.  

Po začetku stečajnega postopka je treba vsa pisanja v sodnih in drugih postopkih, ki jih je 

treba vročiti stečajnemu dolţniku kot stranki ali drugem udeleţencu postopka, vročiti 

upravitelju na njegov naslov, vpisan v sklepu o začetku stečajnega postopka, kot to določa 

251. člen ZFPPIPP (Plavšak 2008, 184). 

3.1.1 Začetne aktivnosti stečajnega postopka 

Stečajni postopek se začne s sklepom sodišča. Sodišče izda sklep in oklic o začetku 

stečajnega postopka z vsebino, kot je navedena v 242. in 243. čl. ZFPPIPP, objavi pa se na 

spletnih straneh Ajpes. Poleg podatkov iz navedenih zakonskih členov (identifikacija) je 

najpomembnejši poziv upnikom, da v roku treh mesecev prijavijo svoje terjatve ter ločitvene 

in izločitvene pravice v stečajnem postopku.  

Med najpomembnejše začetne aktivnosti stečajnega postopka spada primopredaja med zadnjo 

upravo dolţnika in stečajnim upraviteljem. ZFPPIPP v 292. členu določa, da se mora 

primopredaja izvesti v treh dneh po začetku stečajnega postopka.  

Primopredaja v praksi pomeni, da mora zadnja uprava upravitelju omogočiti dostop do 

prostorov, v katerih stečajni dolţnik opravlja svoje posle ali hrani svoje stvari, izročiti ključe 

in drugo opremo, potrebno za dostop in varovanje teh prostorov, ter izročiti drugo 

premoţenje, ki ga imajo v posesti, ali opremo in listine, potrebne za prevzem tega 

premoţenja. Prav tako upravitelj prevzame vse posle stečajnega dolţnika in vso poslovno ter 

drugo dokumentacijo, ki se nanaša na stečajnega dolţnika. Upravitelj mora poskrbeti za 

primerno zaščito oziroma varovanje premoţenja, prav tako je vse premoţenje treba ustrezno 

zavarovati za temeljne rizike, in sicer pri izbrani zavarovalnici. 

Upravitelj lahko glede na okoliščine primera zaprosi za prisotnost in pomoč policije pri 

predaji ter prevzemu prostorov, premoţenja in dokumentacije stečajnega dolţnika, če naleti 

na upiranje ali ogroţanje ali če to utemeljeno pričakuje.  

ZFPPIPP v 291. členu določa, da mora upravitelj sestaviti in predloţiti davčnemu organu 

davčni obračun na dan pred začetkom stečajnega postopka, z vsebino in v rokih, določenih z 

zakonom, ki ureja davčni postopek.  

Po začetku stečajnega postopka je dovoljeno sklepati samo tiste pogodbe ali opravljati druge 

posle ali dejanja, ki so nujna za upravljanje in unovčenje stečajne mase. ZFPPIPP v 316. 

členu predpisuje, da je v določenih primerih dovoljeno končati posle, ki jih je stečajni dolţnik 

začel izvajati pred začetkom stečajnega postopka, če sodišče dovoli končanje teh poslov. 



 

17 

Sodišče o končanju poslov odloči na predlog upravitelja in na podlagi mnenja upniškega 

odbora, katerega mora upravitelj podati v enem mesecu po začetku stečajnega postopka 

(Plavšak 2008, 244). 

Naslednja pomembna upraviteljeva aktivnost je ugotavljanje in popis premoţenja, ki spada v 

stečajno maso, kar je opisano v nadaljevanju na podlagi izkušenj iz prakse, saj stečajni zakon 

nikjer ne predpisuje načina ugotavljanja in popisa premoţenja v stečajnem postopku.  

3.1.2 Ugotavljanje in popis premoženja 

Ugotavljanje in popis premoţenja sledi neposredno po izvedeni primopredaji in dejansko sodi 

med uvodne aktivnosti upravitelja v stečajnem postopku. Tu je pomembna predvsem 

natančnost, aţurnost in hitrost ukrepanja upravitelja. Vse premoţenje je namreč treba čim prej 

tudi ustrezno fizično zavarovati. Upravitelj iz knjigovodskih evidenc pridobi ustrezne 

sezname sredstev, ki bi jih naj dolţnik imel, prav tako iz javnih uradnih evidenc (Klirinško - 

depotna druţba, upravna enota, zemljiška knjiga, register plovil itd.) zahteva izpise 

premoţenja, vpisanega na ime dolţnika.  

Upravitelj za ugotavljanje in popis premoţenja imenuje inventurno komisijo, ki jo praviloma 

sestavljajo nekdanji zaposleni in pooblaščena oseba upravitelja. V večjih stečajnih postopkih 

upravitelj imenuje tudi več komisij, ki so zadolţene za popis posameznega premoţenja. Popis 

se izvede po sistemu najdeno - popisano. Pri popisu je treba vse nepremično in premično 

premoţenje natančno pregledati, popisati in označiti. Po izvedenem popisu sledi uskladitev 

dejanskega popisanega stanja s knjigovodskim stanjem, pri tem se ugotovijo manjki in viški, 

za vse neuporabne in uničene stvari pa je treba pripraviti predlog za odpis. Posebej se popiše 

in označi vso morebitno tuje premoţenje (leasingi in najemi), saj je moţno pričakovati, da 

bodo lastniki tega premoţenja prijavili izločitveno pravico. 

Po izvedenem popisu in usklajevanju je treba pripraviti popisne sezname posameznega 

premoţenja, kar je osnova za nadaljnje delo, to je cenitev popisanega premoţenja. Oceno 

vrednosti premoţenja mora izdelati pooblaščeni ocenjevalec za tisto vrsto premoţenja, ki je 

predmet ocene, če ni v zakonu za posamezen primer drugače določeno, kot to določa 327. 

člen ZFPPIPP. Tako ugotovljeno, popisano in ocenjeno premoţenje predstavlja stečajno maso 

v posameznem stečajnem postopku. 

Stečajna masa v praksi lahko zajema več vrst premoţenja, in sicer: 

 nepremičnine (stavbe, zemljišča, stanovanja itd.);  

 premičnine (stroji, oprema, zaloge, vozila, plovila itd.); 

 naloţbe (vrednostni papirji, poslovni deleţi itd.); 

 terjatve (poslovne, finančne itd.); 

 neopredmetena sredstva (pravice, blagovne znamke, koncesije itd.); 
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 denarna sredstva (blagajna, sredstva na TRR itd.). 

Stečajna masa zajema vse dolţnikovo premoţenje pred začetkom stečajnega postopka in tisto 

premoţenje, ki je bilo doseţeno z unovčenjem stečajne mase (npr. prodaja dolţnikovega 

premoţenja, izterjava njegovih terjatev), upravljanjem stečajne mase (npr. oddaja 

dolţnikovega premoţenja v najem) in izpodbijanjem pravnih dejanj dolţnika (npr. toţbe), kot 

je to določeno v 224. členu ZFPPIPP. 

Za stečajno maso veljajo pravila o razpolaganju z njo in namenu njene uporabe, zato 

ZFPPIPP v 225. in 226. členu opredeljuje naslednje stečajne mase: 

 splošna stečajna masa, kamor spada vso dolţnikovo premoţenje, razen premoţenja, ki 

spada v posebno stečajno maso; 

 posebna stečajna masa je premoţenje, ki je predmet zavarovanja z ločitveno pravico;  

 razdelitvena masa je del unovčene stečajne mase, ki je namenjena plačilu terjatev upnikov, 

preprosto povedano je razdelitvena masa tista masa, ki ostane po plačilu stroškov 

stečajnega postopka. 

3.1.3 Preizkus terjatev 

Preizkus terjatev se opravi po poteku roka za prijavo terjatev upnikov. Rok za prijavo terjatev 

je tri mesece, rok začne teči z objavo oklica o začetku stečajnega postopka na spletni strani 

Ajpes. Izjema je v primeru vloţitve izpodbijanja proti upniku, kjer mora v roku enega meseca 

upnik prijaviti, kot pogojno, terjatev, ki bo nastala po uspešnem izpodbijanju. Drugi takšen 

primer nastane v primeru škode zaradi odpovedi najemnih in dvostranskih pogodb (npr., tudi 

mesec dni po odstopu od najemne pogodbe). Vse navedeno velja za upnike iz RS, za upnike 

iz tujine pa je treba upoštevati določila Uredbe Sveta ES št. 1346/2000, saj ZFPPIPP tega 

vprašanja ne ureja. 

V primeru, ko je upnik iz tujine, je treba upoštevati Uredbo Sveta ES št. 1346/2000, kjer je v 

1. odstavku 40. člena določena dolţnost stečajnega sodišča ali upravitelja, ki ga je imenovalo 

sodišče, da takoj po uvedbi postopkov v primeru insolventnosti nemudoma obvesti znane 

upnike z običajnim ali s stalnim prebivališčem ali z registriranim sedeţem v drugih drţavah 

članicah. V drugem odstavku istega člena pa je določena vsebina informacij, poslanih s 

posameznim obvestilom iz 1. odstavka. Določeno je tudi, da morajo vsebovati zlasti roke, 

posledice zamude teh rokov, organ, ki je pristojen za sprejemanje prijav terjatev in podobno. 

Lahko pa tudi navaja, ali morajo upniki, katerih terjatve so prednostne ali zavarovane s 

stvarmi, prijaviti svoje terjatve.  

Okoliščina, da ZFPPIPP ne ureja tega vprašanja, v ničemer ne vpliva na upoštevanje te 

določbe, saj imajo uredbe ES neposredni učinek na območju v vseh drţav članic Evropske 

unije. Tako določeno obvestilno dolţnost s posameznim obvestilom znanim upnikom z 
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običajnim ali s stalnim prebivališčem ali z registriranim sedeţem v drugih drţavah članicah je 

zato treba razumeti kot izjemo od ureditve vročanja v insolvenčnem postopku po 123. členu 

ZFPPIPP.  

V primeru, da sodišče ali upravitelj upnika v tujini ne obvestita o začetku stečajnega postopka 

upnik ne more trpeti škodljivih posledic v smislu izgube moţnosti prijave terjatev v stečajnem 

postopku. To pa pomeni, da sodišče prve stopnje nima podlage za zavrţenje prijave terjatve 

upnika, saj zaradi opustitve sodišča ta rok pred vloţitvijo prijave še ni začel teči. Navedeno 

izhaja iz sodne prakse (VSL, sklep III Cpg, št. 1322/2010). 

Prijava terjatve je upnikovo najpomembnejše dejanje, saj brez nje ne sodeluje v stečajnem 

postopku in posledično ni upravičen do sorazmernega dela stečajne mase. V praksi se pogosto 

dogaja, da upniki ne vedo, da se je začel stečajni postopek, in tako zamudijo rok za prijavo 

terjatev. Roki za prijave terjatev so različni, na kar vplivata vrsta terjatve in čas njenega 

nastanka. Nekatere terjatve imajo trimesečni rok, druge enomesečnega, obstajajo pa tudi 

takšne, ki jih sploh ni treba prijaviti. Za upnika je pomembno, da ve, kakšne terjatve in 

pravice ima, ter da jih, če je sploh treba, prijavi v pravem času, kajti prepozno prijavljena 

terjatev do dolţnika po 296. členu ZFPPIPP preneha, prav tako preneha pravica (ločitvena ali 

izločitvena), če ni prijavljena pravočasno (ZFPPIPP, 298. in 299. člen). 

Upnik mora prijaviti vse svoje terjatve, ki so nastale do začetka in po začetku stečajnega 

postopka, razen, če zakon ne določa drugače. Terjatve, ki so nastale do začetka stečajnega 

postopka, mora prijaviti v treh mesecih po objavi oklica o začetku stečajnega postopka, če 

zakon ne določa drugega roka.  

ZFPPIPP v 60. členu določa, da lahko upnik z isto vlogo prijavi več terjatev, poleg tega 

določa tudi vsebino prijave. Vsebina prijave terjatev se v grobem razlikuje glede na vrsto 

terjatve in uveljavljanje pravic, ki jih ima upnik. Vsaka prijavljena terjatev mora vsebovati 

zahtevek za priznanje terjatev, opis in dokaz dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka. 

Zahtevek mora vsebovati znesek glavnice terjatve, obresti in stroške terjatve ob upnikovem 

uveljavljanju obresti ter stroškov. 

ZFPPIPP posebej določa, katere terjatve se prijavijo v enem mesecu. To so, na primer, 

terjatve, ki so nastale po začetku stečajnega postopka. Te terjatve nastanejo ob uresničitvi 

izpodbojne pravice, razvezi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe ter uresničitvi 

odpovedne pravice in regresne terjatve (Plavšak 2008, 193).  

Terjatve so lahko različne, določene pa so v 20. in 21. členu ZFPPIPP, in sicer: 

 nedenarna terjatev je tista, pri kateri ima upnik pravico od dolţnika zahtevati izpolnitev 

nedenarne dajatve ali izvedbo storitve (npr. izročitev določenih predmetov, oprava 

določenih storitev); 
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 zavarovana terjatev je tista, ki je zavarovana z ločitveno pravico, kar pomeni, da omogoča 

upniku prednostno plačilo terjatev;  

 prednostna terjatev daje imetniku prednost pri plačilu, nanaša se predvsem na delovna 

razmerja (plače, nadomestila plač, odškodnine, odpravnine itd.); 

 podrejena terjatev se na podlagi pravnega razmerja plača upniku šele po plačilu drugih 

nezavarovanih terjatev; 

 navadna ali nezavarovana terjatev je tista, ki ni ne prednostna ne podrejena. Predvsem so 

to terjatve manjših in srednjih dobaviteljev, kot npr. za komunalo, vodo in elektriko. 

Tako kot se terjatve razlikujejo, se razlikujejo tudi upniki, glede na prednosti, ki jih imajo. 

Lahko so t. i. ločitveni ali izločitveni upniki, ki so pred začetkom stečajnega postopka 

zavarovali svoje terjatve tako, da so na dolţnikovem premoţenju pridobili določene pravice. 

Ločitveni upniki so tako pridobili ločitveno pravico, izločitveni pa izločitveno, in sicer: 

 ločitvena pravica je pravica, ki omogoča upniku prednostno plačilo terjatev iz vrednosti 

premoţenja dolţnika. V večini primerov gre za hipoteke na premoţenje stečajnega 

dolţnika, ki jih imajo predvsem banke. Pogoj za uveljavitev ločitvene pravice je, da je 

premoţenje, ki je predmet ločitvene pravice, v lasti insolventnega dolţnika, kot izhaja iz 

sodne prakse (VSL, sklep III Cpg, št. 1275/2010); 

 izločitvena pravica je pravica lastnika premične stvari in lastninska pravica na 

nepremičnini. Imetnik pravice lahko zahteva in mora dokazati, da je stvar njegova in se 

izloči iz stečajne mase, ker ne pripada dolţniku. Izločitvene pravice so predvsem na strojih 

ali investicijski opremi. V kolikor izločitvena pravica ni prijavljena v roku iz prvega 

odstavka 298. člena ZFPPIPP, ta sicer ne preneha, preneha pa ovira za prodajo 

premoţenja, ki je predmet zatrjevane izločitvene pravice, kot to izhaja iz sodne prakse 

(VSL, sklep III Cpg, št. 1043/2010).  

Pri preizkusu terjatev se upravitelj izjasni o vsaki posamezni prijavljeni terjatvi posebej. 

Upravitelj lahko posamezno terjatev prizna ali prereka, v celoti ali delno, vse na podlagi 

obstoječe dokumentacije dolţnika in upnika. Po pregledu vseh terjatev se izdela osnovni 

seznam preizkušenih terjatev in se objavi na spletni strani Ajpes, v primeru ugovorov sledi še 

dopolnjen seznam in ko so vse terjatve usklajene, se izdela še končni seznam preizkušenih 

terjatev, ki je prav tako objavljen na spletni strani Ajpes. Po uspešno izvedenem preizkusu 

terjatev sodišče izda sklep o preizkusu terjatev, s katerim se potrdijo prijavljene terjatve, ki 

kasneje sluţijo za izvedbo poplačil. 

Upniki morajo biti zelo aktivni po izdelanem in objavljenem (osnovnem in dopolnjenem) 

seznamu preizkušenih terjatev, ki se objavi na spletni strani Ajpes.  

Upnik, ki ni pravočasno vloţil ugovora proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev, s 

pritoţbo ne more več izpodbijati niti pravilnosti podatkov o njegovi terjatvi v končnem 

seznamu o preizkusu terjatev niti pravilnosti podatkov o njegovem ugovoru o prerekanju 
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terjatev v končnem seznamu o preizkusu terjatev. Navedeno izhaja iz sodne prakse (VSL, 

sklep Cst, št. 91/2011). 

V primeru, da je upniku terjatev ali pravica prerekana, sodišče hkrati z izdajo sklepa o 

preizkusu terjatev napoti upnika ali stečajnega upravitelja na pravdo za ugotovitev obstoja 

prerekane terjatve ali pravice. Koga sodišče napoti na pravdo, je odvisno od terjatve. V 

primeru, ko ima terjatev izvršilen naslov, je na pravdo napoten upravitelj, sicer pa upnik. 

Navedeno izhaja iz sodne prakse (VSL, sklep III Cpg, št. 673/2010), kjer je zapisano: »Obe 

terjatvi je upnik utemeljeval na priloţenem izvršljivem notarskem zapisu. Pritoţnik zato 

utemeljeno opozarja, da je sodišče prve stopnje napačno sledilo predlogu stečajnega 

upravitelja, ko je na vloţitev toţbe na ugotovitev prerekanega dela terjatve napotilo upnika. 

Pritoţbi se ugodi in se izpodbijani sklep v drugi točki izreka v delu, ki se nanaša na terjatev 

upnika N., spremeni tako, da mora stečajni upravitelj stečajnega dolţnika v enem mesecu od 

prejema tega sklepa vloţiti toţbo na ugotovitev neobstoja terjatve upnika.« 

Kljub trimesečnem roku za prijavo terjatev se v praksi dogaja, da upniki večino svojih terjatev 

prijavijo v obdobju izteka roka za prijavo (kot prej po ZPSL). Upniki pa so seveda tisti, ki naj 

bi imeli največji interes, da se o njihovih terjatvah odloči čim prej, kajti preizkus terjatev je 

osnova za njihovo poplačilo. 

Glede na navedeno je mogoče ugotoviti, da bi v zakonu morali skrajšati rok za prijavo terjatev 

na dva meseca (kot je bilo to prej po ZPPSL), ker je to eden izmed ukrepov, ki bi pripomogel 

k skrajšanju stečajnega postopka. Tudi v primeru, ko ne pride do poplačila, obstoji interes 

upnika za poračun - vračilo DDV.  

3.2 Upravljanje premoženja stečajne mase  

Upravljanje premoţenja stečajne mase predpisuje ZFPPIPP, in sicer v 322. členu, kjer je 

zapisano, da med upravljanje stečajne mase spada oddaja premoţenja stečajnega dolţnika v 

najem in nalaganje denarnega dobroimetja stečajnega dolţnika. Za vsak posel upravljanja 

stečajne mase mora upravitelj pred sklenitvijo pogodbe ali izvedbo drugega pravnega posla 

dobiti soglasje sodišča. Pravni posel, ki ga upravitelj sklene ali izvede v nasprotju z drugim 

odstavkom tega člena, nima pravnega učinka. Po začetku stečajnega postopka je premoţenje 

stečajnega dolţnika dovoljeno oddati v najem ali zakup samo, če se s tem ne zavleče prodaja 

tega premoţenja (Plavšak 2008, 246).  

Upravljanje stečajne mase zajema nalaganje denarnih sredstev in oddajo premoţenja stečajne 

mase v najem. V upravljanje stečajne mase lahko spada izterjava terjatev, pa tudi izpodbojne 

toţbe stečajnega upravitelja za dolţnikova dejanja v zadnjem letu poslovanja.  
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Upravljanje stečajne mase zajema tudi morebitne izpodbojne toţbe stečajnega upravitelja za 

dolţnikova dejanja v obdobju zadnjega leta pred uvedbo (vloţitev predloga) stečajnega 

postopka. Rok za uveljavitev izpodbojnega zahtevka je šest mesecev po objavi oklica o 

začetku stečajnega postopka.  

Za to, da bi bilo dejanje stečajnega dolţnika izpodbojno, morajo biti (kumulativno) izpolnjene 

predpostavke (pogoji za izpodbijanje), določene v prvem odstavku 271. člena ZFPPIPP, in 

sicer: dejanje je bilo storjeno v obdobju izpodbojnosti, posledica dejanja je neenaka 

obravnava upnikov (objektivni pogoj izpodbojnosti) in, oseba, v korist katere je bilo dejanje 

opravljeno, je takrat, ko je bilo to dejanje opravljeno, vedela ali pa bi morala vedeti, da je 

dolţnik insolventen (subjektivni pogoj izpodbojnosti), o čemer priča tudi sodna praksa (VSL, 

sodba I Cpg, št. 187/2011). 

V stečajnih postopkih, kjer je premoţenja malo ali skoraj nič, nastane problem financiranja 

izpodbojnih toţb, postopki so dolgotrajni in dragi (odvetniki, izvedenci, sodne takse) ter 

bremenijo stečajno maso. Tudi sicer so sodni epilogi precej negotovi. Tako se v praksi zgodi, 

da nekatera prvostopenjska sodišča zavračajo tako oprostitev kot tudi odloge plačila sodnih 

taks, kot je to razvidno tudi iz sodne prakse (VSL, sklep I Cpg, št. 1526/2010), kjer je Višje 

sodišče v Ljubljani zapisalo: »Napačno je stališče prvostopenjskega sodišča, da stečajni 

dolţnik ni upravičen do oprostitve sodnih taks, ker s je svojo dejavnostjo ţe prenehal, oziroma 

bo prenehal do konca stečajnega postopka. Tudi stečajni dolţnik posluje, oziroma opravlja 

dejavnost, ki je v tem, da se unovčuje stečajna masa z namenom, da se poplačajo upniki. V 

primeru, da stečajni dolţnik ne razpolaga z dovolj sredstvi je lahko takšno poslovanje zaradi 

plačila sodne takse ogroţeno.« Tako je šele po pritoţbi stečajni dolţnik dosegel oprostitev 

sodne takse. 

Sicer je v praksi upravljanje stečajne mase zelo pomembno pri vodenju stečajnega postopka, 

saj se z aktivnim upravljanjem povečuje stečajna masa, v večini postopkov pa so to tudi prva 

pridobljena denarna sredstva (predvsem od oddaje premoţenja v najem in izterjave terjatev), 

ki predstavljajo stečajno maso.  

3.2.1 Oddaja premoženja stečajne mase v najem 

Po začetku stečajnega postopka je premoţenje stečajnega dolţnika dovoljeno oddati v najem 

ali zakup samo, če se s tem ne zavleče prodaja tega premoţenja. Pogodbo o najemu ali zakupu 

je dovoljeno skleniti na podlagi 323. čl. ZFPPIPP, vendar samo kot pogodbo za določen čas in 

za obdobje najema ali zakupa, ki ne sme biti daljše od enega leta. Za vsako oddajo 

premoţenja v najem mora stečajni upravitelj pridobiti soglasje sodišča, in sicer v obliki 

sklepa. 
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Oddaja celotnega premoţenja stečajnega dolţnika v najem se dogaja zelo redko, saj je 

delovanje podjetja kot takšnega v večini primerov preobremenjeno z velikimi stalnimi stroški 

poslovanja, najemnina pa je samo še dodaten strošek. Zakon omogoča tudi to obliko najema, 

predvsem zaradi moţnosti kasnejšega odkupa dolţnika kot »poslovne celote«. S tem naj bi 

bilo omogočeno tudi morebitno reaktiviranje delovanja podjetja v novi obliki in posledično 

ohranjanje delovnih mest. 

V praksi se oddaja dela premoţenja stečajnega dolţnika v najem dogaja pogosto, saj je 

običajno, da posamezni deli podjetja delujejo dobro, podjetje kot celota pa ne. Tako so ti 

posamezni »zdravi« deli podjetja vedno zanimivi za najem, lahko pa pride tudi do 

nadaljevanja poslovanja v manjšem obsegu, aktualni najemnik pa se nemalokrat pojavi kot 

kupec najetega premoţenja v stečajnem postopku.  

3.2.2 Nalaganje denarnega dobroimetja stečajne mase 

Pri poslih, povezanih z nalaganjem denarnega dobroimetja stečajnega dolţnika, je treba 

ustrezno upoštevati načelo omejevanja tveganj, po katerem v stečajnem postopku ni 

dovoljeno prevzemati vseh poslovnih tveganj, ki so značilna za poslovanje delujočega 

podjetja, temveč samo tista, ki so nujna za uresničitev interesa upnikov za plačilo terjatev, ki 

jih uveljavljajo v stečajnem postopku (Plavšak 2008, 246).  

Denarno dobroimetje stečajnega dolţnika je dovoljeno naloţiti v:  

 bančne depozite bank Republike Slovenije ali druge drţave članice Evropske unije, 

Evropske centralne banke, Banke Slovenije ali centralne banke druge drţave članice 

Evropske unije; 

 dolţniške vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika Slovenija ali druga drţava 

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

druge drţave članice Evropske unije, kot je to zakonodajalec predpisal v 324. členu 

ZFPPIPP.  

Do nalaganja denarnega dobroimetja stečajne mase v dolţniške vrednostne papirje v praksi ne 

prihaja, ker se ga upravitelji običajno ne posluţujejo. Nalaganje v vrednostne papirje je 

naloţba na daljši rok, zakon pa upravitelju predpisuje aţurno in sprotno poplačilo upnikov.  

Nalaganje denarnega dobroimetja stečajne mase v bančne depozite je najpogostejši način 

upravljanja z denarnimi sredstvi, ki so pridobljena s prodajo premoţenja, izterjavo terjatev, na 

podlagi uspešnih izpodbojnih toţb in morebitnega oddajanja premoţenja v najem. 
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3.2.3     Izterjava terjatev stečajnega dolžnika 

Z začetkom stečajnega postopka mora upravitelj poskrbeti za aţuriranje računovodstva, kar 

med drugim tudi pomeni, da vzpostavi in pregleda evidence dolţnikovih terjatev. Zastaranje 

terjatev stečajnega dolţnika do njegovih dolţnikov ne teče v obdobju enega leta od začetka 

stečajnega postopka.  

Stečajni upravitelj z ustreznimi sluţbami poskrbi, da svojim dolţnikom čim prej pošlje 

opomine za plačilo odprtih terjatev. V opominih jih obvesti o začetku stečajnega postopka in 

jih pozove k plačilu. V kolikor ne sledi plačilo, se upravitelj odloča o nadaljnjih postopkih 

izterjave. 

Pri izterjavi se pogosto pokaţe, da so ostale odprte tiste terjatve, ki jih dolţnik pred začetkom 

stečaja nikakor ni mogel izterjati. Tako mora stečajni dolţnik proti svojim dolţnikom večkrat 

vlagati izvršbe, katerih uspešnost pa je vprašljiva.  

Prav tako se pri izterjavi terjatev pogosto dogaja, da ima druţba - stečajni dolţnik nepopolne 

in neaţurne evidence odprtih terjatev do kupcev. V evidencah ima namreč ţe zastarane 

terjatve, pa tudi tiste, ki so bile ţe plačane. To se ugotovi šele v odzivih na poslane opomine, 

ko prihajajo dokazila o plačilu, ki niso bila knjiţena. 

3.3 Prodaja premoženja iz stečajne mase  

ZFPPIPP v členih od 325 do 347 natančno predpisuje prodajo premoţenja v stečajnem 

postopku. S temi pravili se uresničujeta zlasti dve temeljni načeli stečajnega postopka, in sicer 

načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov in načelo omejevanj tveganj. 

Pred začetkom prodaje večine premoţenja je to treba pripraviti za prodajo. Priprave za 

prodajo premoţenja stečajnega dolţnika se začenjajo z ugotavljanjem, s popisom in z označbo 

premoţenja, nadaljujejo pa se z zbiranjem drugih informacij za presojo najugodnejših pogojev 

prodaje glede rokov, v katerih jo je mogoče opraviti, in kupnine, ki jo je mogoče doseči. Prav 

tako je za prodajo določenega premoţenja treba pridobiti vso potrebno dokumentacijo.  

Naslednji postopek priprave na prodajo je ocena vrednosti tega premoţenja. Upravitelj mora 

namreč za vsako premoţenje, ki sestavlja stečajno maso, dobiti oceno vrednosti tega 

premoţenja. To mora izdelati pooblaščeni ocenjevalec za tisto vrsto premoţenja, ki je 

predmet ocene, če ni v zakonu za posamezen primer drugače določeno. Ocena vrednosti 

premoţenja mora biti izdelana na podlagi trţne vrednosti in likvidacijske vrednosti, v skladu s 

standardi ocenjevanja vrednosti, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje v skladu z 

določili 327. in 328. člena ZFPPIPP. V stečajnem postopku gre dejansko za prisilne prodaje, 

zato je premoţenje ocenjeno na likvidacijsko vrednost. Ocenjena likvidacijska vrednost je 

praviloma niţja, včasih enaka in nikoli višja od ocenjene trţne vrednosti. Ta pravila se ne 
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uporabljajo pri prodaji borznega blaga, hitro pokvarljivega blaga, netrţnih zalog materiala ali 

izdelkov in rabljene opreme ali strojev, kot je to določeno v 346. členu ZFPPIPP (Plavšak 

2008, 251).  

Če je predmet ocene vrednost premoţenja, ki je poslovna celota, mora pooblaščeni 

ocenjevalec izdelati oceno vrednosti za vsako stvar ali drugo premoţenje, ki je vključeno v 

poslovno celoto, oceno vrednosti poslovne celote ob predpostavki poslujočega podjetja v 

skladu s standardi ocenjevanja vrednosti, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje.  

Prodaje premoţenja, ki je predmet izločitvene pravice, ni dovoljeno začeti, če je izločitveni 

upnik pravočasno prijavil izločitveno pravico, in mu je bila prerekana, vse dokler zahtevek 

izločitvenega upnika ni pravnomočno zavrnjen v sodnem postopku. 

Vsaka prodaja v stečajnem postopku se lahko začne le s pravnomočnim sklepom sodišča o 

prodaji. Prodaje nobenega premoţenja stečajnega dolţnika ni dovoljeno začeti pred 

pravnomočnostjo sklepa o začetku stečajnega postopka, če ni v zakonu za posamezen primer 

drugače določeno. Predlog za prodajo pripravi upravitelj in ga pošlje sodišču v presojo 

oziroma odločitev, nakar sodišče izda sklep o prodaji v skladu z določili 331. člena ZFPPIPP. 

S sklepom o prodaji sodišče določi izhodišča, ki jih mora upravitelj upoštevati pri postopku 

izbire najugodnejše ponudbe in sklenitve prodajne pogodbe. V sklepu o začetku prodaje je 

naveden način prodaje, izhodiščna cena in znesek varščine. Ko sodišče s sklepom o prodaji 

odloči, da se opravi prodaja premoţenja, mora upravitelj v osmih dneh po pravnomočnosti 

tega sklepa sodišču predloţiti vabilo k dajanju ponudb zaradi javne objave, po prvem 

odstavku 122. člena tega zakona, ki ga mora sodišče objaviti naslednji delovni dan po 

prejemu.  

Premoţenje stečajnega dolţnika se prodaja z javno draţbo in zbiranjem ponudb. V kolikor gre 

za premoţenje stečajne mase manjše vrednosti, se to lahko proda tudi brez javne draţbe ali 

zbiranja ponudb, vendar vse šele na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o prodaji. 

Premoţenje se lahko prodaja po posamičnih vrstah ali pa se prodaja podjetje kot poslovna 

celota. 

Če vrednosti premoţenja ni mogoče oceniti na podlagi primerljivih trţnih cen, mora upravitelj 

objaviti nezavezujoče zbiranje ponudb ali opraviti druga dejanja za pridobitev informacij, ki 

so pomembne za presojo najugodnejših pogojev prodaje. 

V kolikor je bila javna draţba ali postopek zavezujočega zbiranja ponudb za prodajo 

posameznega premoţenja neuspešen, upravitelj sodišču predlaga novo prodajo z zniţano 

izklicno ceno. Sodišče ne predlog upravitelja izda dodatni sklep o prodaji. 
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Pri prodaji premoţenja v stečajnem postopku stečajni dolţnik ne sme skleniti pogodbe o 

prodaji svojega premoţenja z določenimi osebami, kakor je to določeno v 357. členu 

ZFPPIPP.  

Stečajni dolţnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji svojega premoţenja: 

 z osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajnega postopka opravljala funkcijo 

člana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolţniku; 

 s stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek; 

 z druţbenikom, katerega deleţ v kapitalu stečajnega dolţnika je večji od 10 odstotkov; 

 z osebo, ki ima v razmerju do zgoraj navedene osebe poloţaj oţje povezane osebe; 

 s pravno osebo, v kapitalu katere ima zgoraj navedena oseba deleţ, ki je večji od 50 

odstotkov. 

Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim dolţnikom podati pisno izjavo, da ni ovir za 

sklenitev pogodbe iz tega člena. Ta člen se ne uporablja za prodajo premoţenja predkupnemu 

upravičencu, ki v skladu s tem zakonom uveljavlja zakonito predkupno pravico (Plavšak 

2008, 252).  

Prodaja premoţenja po ZFPPIPP je praktično res bolj transparentna, vendar je bistveno bolj 

zapletena in dolgotrajna, kot je to določal prejšnji stečajni zakon (ZPPSL), npr. pri prodaji 

premoţenja v vrednosti nad 100 tisoč evrov z javnim zbiranjem ponudb mora biti ponudba 

objavljena na spletni strani Ajpes dva meseca (rok za zbiranje ponudb). Če se k temu 

prištejejo še roki za izjasnitev ločitvenih upnikov glede načina in cene prodaje, izdajo sklepa 

o prodaji in pravnomočnost, izbiro najboljšega ponudnika, izdajo sklepa o soglasju k sklenitvi 

pogodbe in pravnomočnost ter izdajo sklepa o izročitvi premoţenja kupcu in pravnomočnost, 

pa je mogoče ugotoviti, da postopek ene prodaje traja najmanj 5 do 6 mesecev.  

Ob upoštevanju splošno znanega dejstva, da se prvič in drugič teţko kaj proda, je mogoče 

priti do ugotovitve, da je glavnina premoţenja prodana šele v drugem letu stečajnega 

postopka, seveda ob predpostavki, da to premoţenje ni predmet nobenega sodnega spora in 

nima pravnih napak. Tudi prodaja premoţenja z javno draţbo bistveno ne skrajša postopka 

prodaje. 

Glede na navedeno je mogoče ugotoviti, da bi bilo smiselno skrajšati predpisane roke objav 

prodaje z javno draţbo in javnim zbiranjem ponudb ter poenostaviti postopke prodaje. Nekaj 

je bilo na tem področju narejenega z novelo stečajnega zakona, ko je zvišana vrednost 

premoţenja na 15 tisoč evrov, katerega upravitelj lahko prodaja po 346. čl. ZFPPIPP (skrajšan 

postopek prodaje). 
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3.3.1  Prodaja premoženja z javno dražbo 

Javna draţba je v 329. členu ZFPPIPP opredeljena kot javno povabilo k dajanju ponudb, s 

katerim se stečajni dolţnik zaveţe, da bo sklenil prodajno pogodbo s tistim draţiteljem, ki bo 

na draţbi ponudil najvišjo ceno. To pomeni, da se pri prodaji premoţenja stečajnega dolţnika 

izvede draţba z zviševanjem izhodiščne cene. Draţba poteka tako, da voditelj draţbe izklicuje 

cene po posameznih korakih draţbe, pri čemer se cena po korakih draţbe zvišuje. Cena v 

naslednjem koraku se izkliče, če je posamezni draţitelj v prejšnjem koraku draţbe sprejel 

izklicano ceno. Draţba se prične z izklicem izhodiščne cene in če nobeden od draţiteljev ne 

sprejme izhodiščne cene, je draţba končana, neuspešno. Na draţbi z zviševanjem cene uspe 

tisti draţitelj, ki sprejme zadnjo izklicano ceno in s tem ponudi najvišjo ceno nad izhodiščno. 

Po koncu draţbe voditelj draţbe razglasi draţitelja, ki je na draţbi uspel, in ga obvesti o času 

sklenitve pisne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni po koncu draţbe. 

Upravitelj mora pripraviti besedilo pogodbe, ki ga podpišeta upravitelj in draţitelj, ki je na 

draţbi uspel, v prostorih stečajnega dolţnika, v času, ki je določen v zakonu, razen, če se ne 

dogovorita za drugo mesto podpisa pogodbe. Če draţitelj, ki je uspel na draţbi, v roku treh 

delovnih dni ne podpiše pogodbe, mora stečajnemu dolţniku plačati pogodbeno kazen za 

neizpolnitev obveznosti sklenitve prodajne pogodbe v znesku, ki je enak znesku varščine. V 

tem primeru plačilo varščine velja za plačilo pogodbene kazni, stečajni dolţnik pa obdrţi 

plačani znesek varščine. 

Javne draţbe se lahko udeleţi tisti, ki je najmanj en dan pred draţbo vplačal predpisano 

varščino in izpolnjuje ostale razpisne pogoje. 

3.3.2 Prodaja premoženja z javnim zbiranjem ponudb 

Zavezujoče zbiranje ponudb je javno povabilo k dajanju ponudb, s katerim se stečajni dolţnik 

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

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

tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plačila. 

Ko sodišče s sklepom o prodaji odloči, da se prodaja premoţenja opravi na podlagi javnega 

zbiranja ponudb, mora upravitelj po pravnomočnosti tega sklepa predloţiti vabilo k dajanju 

ponudb zaradi javne objave. Vabilo k dajanju ponudb mora vsebovati opis premoţenja, ki se 

prodaja, izhodiščno ceno, znesek varščine in številko transakcijskega računa stečajnega 

dolţnika, v dobro katerega mora draţitelj ta znesek plačati, rok za oddajo ponudb, mesto, na 

katerem si je mogoče ogledati premoţenje, ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti 

ogled, ter rok, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb. 

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. 
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Upravitelj mora ponudniku, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, hkrati z 

obvestilom o izidu poslati tudi besedilo pogodbe in ga pozvati, da mu podpisani izvod 

pogodbe vrne v treh delovnih dneh po prejemu. Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega 

zbiranja ponudb, v roku ne vrne podpisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolţniku 

plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti sklenitve prodajne pogodbe v znesku, ki 

je enak znesku varščine, stečajni dolţnik pa obdrţi plačani znesek varščine. 

Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena 

ni določena in je obveznost stečajnega dolţnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi 

najvišjo ceno, izključena. Namen nezavezujočega zbiranja ponudb je najti interesente za 

nakup premoţenja in s tistim, ki v neposrednih pogajanjih ponudi najvišjo ceno, skleniti 

pogodbo.  

3.3.3 Prodaja premoženja stečajne mase brez javnega zbiranja ponudb ali javne dražbe  

V 346. členu ZFPPIPP so določena posebna pravila, ki se uporabljajo za prodajo naslednjih 

vrst premoţenja, in sicer je mogoče brez javnega zbiranja ponudb ali javne draţbe prodati 

naslednje vrste premoţenja: 

 vrednostne papirjev ali blaga, s katerim se trguje na borzi; 

 hitro pokvarljivo blago; 

 netrţne zaloge materiala ali izdelkov in rabljene opreme ali strojev, če je skupna vrednost 

teh zalog opreme ali strojev manjša od 15.000 evrov. 

Vrednostne papirje in blago, s katerim se trguje na organiziranem trgu, mora upravitelj 

prodati na organiziranem trgu, na katerem se trguje s tem premoţenjem, po trţni ceni, ki se 

oblikuje na tem trgu (Plavšak 2008, 260).  

Pri prodaji netrţnih zalog blaga ni treba, da bi oceno njegove vrednosti izdelal pooblaščeni 

ocenjevalec, temveč lahko vrednost oceni upravitelj. Prodajo hitro pokvarljivega blaga pa 

lahko upravitelj izvede ţe pred pravnomočnostjo sklepa o začetku stečajnega postopka. 

V praksi se upravitelj največkrat posluţuje teh posebnih pravil prodaje pri prodaji netrţnih 

zalog in materialov, ali manjvredne rabljene opreme in strojev, kar je dejansko zelo teţko 

prodati za primerno ceno in bi z javnim zbiranjem ponudb ali javno draţbo upravitelj samo 

izgubljal čas. V praksi je mogoče tudi ugotoviti, da nekatera sodišča oziroma sodniki zelo 

neradi izdajajo sklepe o prodaji po 346. členu ZFPPIPP. 

3.4 Poplačilo terjatev upnikom 

Z izvedeno prodajo premoţenja v stečajnem postopku, izterjavo terjatev in upravljanjem 

stečajne mase nastane razdelitvena masa, kot na primer denarno dobroimetje, ki je lahko 
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splošna razdelitvena masa ali posebna razdelitvena masa. V stečajnem postopku se najprej 

poplačajo tekoči in občasni stroški postopka, kar ostane, pa je splošna ali posebna 

razdelitvena masa, iz katere se poplačajo upniki. Plačila vseh stroškov mora potrditi sodišče s 

sklepom. 

Pri določanju stroškov stečajnega postopka ima ZFPPIPP vrsto podrejenih predpisov. Pri 

določanju višine stroškov stečajnega postopka je treba uporabiti Tarifo nadomestil za objave v 

postopkih zaradi insolventnosti
2
 ter Pravilnik

3
 o tarifi za odmero nagrade upravitelja v 

postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je 

upravitelj v teh postopkih upravičen, ter dve spremembi in dopolnitvi tega pravilnika.  

Višina stroškov je odvisna od problematike in ekstremov, ki nastajajo v posameznih stečajnih 

postopkih. Pri manjših stečajnih postopkih so stroški lahko tako visoki, da se vsa stečajna 

masa porabi za pokritje stečajnih stroškov. Vpliv stroškov je različen in teţko določljiv. 

Stroški so v veliki meri odvisni od trajanja stečajnega postopka, od plač ljudi, ki sodelujejo v 

stečajnem postopku, ter od potrebnega obsega administrativnih in računovodskih storitev. V 

medijih
4
 je bilo veliko izrečenega ali zapisanega o visokih nagradah upraviteljev, vendar v 

praksi ni nujno, da je upraviteljeva nagrada (navzgor omejena na 80 tisoč evrov) največji 

strošek postopka. V stečajnih postopkih, kjer premoţenje predstavljajo nepremičnine, je 

njihov strošek (zavarovanja, vzdrţevanja in plačila nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča) lahko bistveno višji od nagrade stečajnega upravitelja (RTV 2011). 

Posebna razdelitvena masa je posebna stečajna masa, zmanjšana za stroške, in sluţi za 

poplačilo ločitvenih upnikov. Morebitna razlika, ki ostane po izvedenem poplačilu, se prenese 

v splošno razdelitveno maso. Če posebna razdelitvena masa ne zadošča za poplačila 

ločitvenih upnikov, se njihove nepoplačane terjatve poplačajo iz splošne stečajne mase. Iz 

splošne razdelitvene mase se najprej poplačajo prednostne terjatve, nato pa še navadne in 

kasneje podrejene terjatve. Morebitna razlika (redek pojav) pa se nakaţe delničarjem oziroma 

lastnikom. Predlog oziroma načrt poplačila pripravi upravitelj, nato pa sodišče izda sklep o 

poplačilu. Proces traja predvidoma tri mesece. 

Iz opravljene raziskave izhaja, da v praksi v večini stečajnih postopkov sploh ne prihaja do 

nobenih poplačil upnikov. V večjih stečajnih postopkih, kjer obstaja premoţenje, v glavnem 

prihaja do poplačil ločitvenih upnikov (zavarovane terjatve), v določenih primerih pa so 

poplačane prednostne terjatve. Pri tem je pomembno, da je treba pri tem poplačilu v 

                                                           

2
 Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti

 
 (Uradni list RS, št. 93/08). 

3
 Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne 

likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 

91/08, 119/08 in 53/09). 
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sorazmerju poplačati tudi (vrniti sredstva, ki so jih prejeli delavci) Jamstveni sklad RS. Do 

poplačil navadnih upnikov skoraj ne prihaja, poplačila lastnikov pa so izjeme. 

3.4.1 Poplačilo terjatev ločitvenim upnikom 

Poplačilo ločitvenih upnikov se izvede iz posebne razdelitvene mase, to je denarnega 

dobroimetja, ki je nastalo s prodajo premoţenja posebne stečajne mase, zmanjšane za stroške 

postopka, nastale v zvezi s prodajo tega premoţenja. Posebna razdelitvena masa je namenjena 

plačilu terjatve, ki je zavarovana z ločitveno pravico na premoţenju in spada v posebno 

stečajno maso.  

Če je vrednost premoţenja, ki je predmet ločitvene pravice, manjša od zneska terjatve, v 

zavarovanje katere je bila ločitvena pravica ustanovljena, se del zneska terjatve, ki ga ne krije, 

tj. vrednost premoţenja, ki je predmet ločitvene pravice, obravnava kot nezavarovana terjatev. 

Plačilo nezavarovanega dela terjatve se opravi iz splošne razdelitvene mase. V kolikor pa 

višina denarnega dobroimetja, ki je nastalo s prodajo premoţenja iz posebne stečajne mase, 

presega višino plačila zavarovane terjatve, se preostanek denarnega dobroimetja prenese v 

splošno razdelitveno maso. 

Razdelitev posamezne posebne razdelitvene mase se izvede, ko je plačana kupnina za prodano 

premoţenje, ki spada v to posebno razdelitveno maso. Celotna posamezna posebna stečajna 

masa se unovči hkrati, saj vanjo spada samo en predmet - premoţenje, ki je predmet ločitvene 

pravice. S plačilom kupnine se hkrati oblikuje celotna razdelitvena masa. Zato je pri 

posamezni posebni razdelitveni masi praviloma potrebna samo ena razdelitev, ki ima 

značilnost prve in hkrati končne razdelitve. Razdelitev posebne razdelitvene mase je v 

ZFPPIPP predpisana v členih od 370 do. 

3.4.2 Poplačilo terjatev prednostnim upnikom 

Prednostna razdelitev je razdelitev splošne razdelitvene mase za plačilo prednostnih terjatev. 

Prvo prednostno razdelitev je treba opraviti, ko splošna razdelitvena masa zadošča za plačilo 

polovice zneska prednostnih terjatev, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi.  

Prednostne terjatve so naslednje nezavarovane terjatve, kot je to navedeno v 21. členu 

ZFPPIPP: 

 plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka zaradi 

insolventnosti; 

 odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolţniku, 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 
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višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz 

poslovnih razlogov; 

 plače in 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 plače in 

nadomestila plač ter odpravnin. 

V stečajnem postopku so prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve za plačilo davkov in 

prispevkov, ki jih mora dolţnik obračunati in plačati v skladu s predpisi in so nastale v 

zadnjem letu pred začetkom stečajnega postopka (Plavšak 2008, 265).  

3.4.3 Poplačilo terjatev navadnim upnikom 

Do poplačila navadnim upnikom pride bolj redko. Če se upošteva, da je nepremično 

premoţenje največkrat predmet ločitvenih zahtevkov, bodo iz preostalega razpoloţljivega 

premoţenja (po odbitku stroškov postopka) najprej poplačane privilegirane delavske terjatve 

ter davki in prispevki, za navadne upnike pa sredstev za poplačilo v številnih primerih 

praktično ne bo (Dubrovski 2008).  

Pri poplačilu terjatev navadnim upnikom se iz splošne razdelitvene mase plačajo 

nezavarovane terjatve, ki so v stečajnem postopku priznane do izdelave načrta prve razdelitve, 

v deleţu, ki se izračuna kot razmerje med zneskom razpoloţljive razdelitvene mase in 

skupnim zneskom vseh terjatev tega vrstnega reda, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi. 

Prvo splošno razdelitev je treba opraviti, ko splošna razdelitvena masa zadošča za plačilo 

polovice zneska navadnih terjatev, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi, če ta poloţaj 

nastopi prej kot v šestih mesecih po začetku stečajnega postopka.  

Razdelitev je treba opraviti tudi v primerih, ko splošna razdelitvena masa zadošča za plačilo 

10 odstotkov zneska navadnih terjatev, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi. Poznejše 

razdelitve pa je treba opraviti, ko splošna razdelitvena masa zadošča za plačilo dodatnih 10 

odstotkov zneska prednostnih ali navadnih terjatev, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi. 

V praksi se v stečajnih postopkih dogaja ravno to, kar je predvidel in navedel stečajni 

upravitelj dr. Drago Dubrovski ţe pred popolno uveljavitvijo ZFPPIPP, da bodo »navadni 

upniki = brez upniki« (Dubrovski 2008). 

Glede na rezultate opravljene analize izvedenih poplačil upnikov, ki je predstavljena v četrtem 

poglavju naloge, se je s to trditvijo mogoče tudi strinjati.  
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3.5  Zaključek stečajnega postopka 

Stečajni postopek se konča z razdelitvijo stečajne mase upnikom ali brez nje. Stečajni 

postopek, v katerem je bila stečajna masa razdeljena, se zaključi tako, da najprej upravitelj 

sestavi končno poročilo, ki ga predloţi sodišču. Sodišče nato odloči o končanju stečajnega 

postopka in odmeri zadnji del nagrade stečajnemu upravitelju. Stečajni postopek se dokončno 

konča, ko je stečajni dolţnik izbrisan iz sodnega registra. Končanje stečajnega postopka brez 

razdelitve upnikom se zgodi ob zelo majhni stečajni masi, ki ne zadošča niti za poplačilo 

stroškov stečajnega postopka. V takšnem primeru podata stečajni upravitelj in upniški odbor 

mnenje, da se stečajni postopek konča brez razdelitve upnikom, in če se sodišče tako odloči, 

se navedeno tudi stori. Dolţnikovo premoţenje pa se uporabi za kritje stroškov stečajnega 

postopka. Prenos ostalega premoţenja je odvisen od vrste le-tega, kar je podrobneje razloţeno 

v zadnjih dveh odstavkih podpoglavja 3.3.6, Poplačilo upnikov (ZFPPIPP, 375, 377 in 378 

člen; ZFPPIPP-C, 66 67 člen). 

Ob zaključku stečajnega postopka večkrat ostane določeno premoţenje, ki ga ni mogoče 

unovčiti, ali pa bi z njegovim unovčevanjem nastali nesorazmerni stroški. ZFPPIPP v 374. 

členu predpisuje, da se to premoţenje ponudi najprej upnikom, in sicer v sorazmerju z 

njihovimi deleţi terjatev, če ti tega nočejo, pa druţbenikom v sorazmerju z njihovimi deleţi. 

V kolikor upniki in druţbeniki tega premoţenja nočejo, se to premoţenje prenese na 

Republiko Slovenijo, vendar tudi tu lahko nastanejo problemi, kot je to razvidno tudi iz 

primerov sodne prakse, kjer je med drugim navedeno, da glede prenosa premoţenja, ki ga ni 

mogoče unovčiti, velja, da se lahko prenese na Republiko Slovenijo le, če ta v to privoli 

(VSL, sklep Cst, št. 82/2011): 

Pritoţbo je vloţila Republika Slovenija, ki izpodbija točko 3.3. izreka sklepa sodišča prve 

stopnje. Uveljavlja pritoţbeni razlog materialnega prava in pritoţbenemu sodišču predlaga, da 

izpodbijani sklep razveljavi. Tudi upnik M. K. je vloţil pritoţbo zoper točko 3.3. izreka 

izpodbijanega sklepa. Navedel je, da bi moralo sodišče prve stopnje terjatev v višini 33.423,86 

EUR (točka 3.3. izreka) v primeru, da bi bili poplačani vsi upniki, prenesti njemu kot edinemu 

druţbeniku stečajnega dolţnika.  

Do navedenega v praksi prihaja v primeru, ko stečajni upravitelj in stečajno sodišče ne 

upoštevata natančno predpisov, tj. 374. člena ZFPPIPP, kjer je natančno določeno, kako 

ravnati v primeru, ko določenega premoţenja ni mogoče prodati. 

Po pravnomočno zaključenem stečajnem postopku se v praksi lahko tudi zgodi, da se odkrije 

t. i. pozneje najdeno premoţenje. V tem primeru se stečajni postopek začne znova. Upnikom 

terjatev ni treba prijaviti znova, saj se upoštevajo tiste, ki so bile prijavljene v stečajnem 

postopku pred pozneje najdenim premoţenjem. Če je bil stečajni postopek končan brez 

razdelitve upnikom, ne da bi bila v tem postopku opravljena prijava in preizkus terjatev, se ta 

dejanja opravijo v stečajnem postopku nad pozneje najdenim premoţenjem (ZFPPIPP, 380. 

člen). 
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Novi stečajni zakon je odpravil pomanjkljivosti prejšnjega zakona (ZPPSL), saj poloţaj, da se 

po koncu stečajnega postopka najde premoţenje, ki je pripadalo stečajnemu dolţniku, ni bil 

urejen (Plavšak 2008, 276).  
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4     ANALIZA IZVEDENIH POPLAČIL UPNIKOM 

Analiza izvedenih poplačil upnikov v stečajnih postopkih je opravljena na podlagi 

pridobljenih podatkov, ki so objavljeni na spletni strani Ajpes, v rubriki e-objave, v postopkih 

zaradi insolventnosti. Ti podatki so vsem javno dostopni. Namen izvedene analize je pridobiti 

določene informacije po uveljavitvi in uporabi novega stečajnega zakona (ZFPPIPP) v praksi. 

Na podlagi tako pridobljenih informacij bo v nadaljevanju prikazana uspešnost stečajnih 

postopkov v obdobju uporabe novega stečajnega zakona. 

V analizi so zajeti podatki, ki se nanašajo na število stečajnih postopkov, pri izbiri pa so 

upoštevani posamezni kriteriji za izbiro, in sicer: 

 podatki se nanašajo na začete stečajne postopke zoper pravne osebe - gospodarske druţbe, 

niso pa zajeti postopki nad društvi, zavodi, skladi, zadrugami in nad kasneje najdenim 

premoţenjem izbrisanih pravnih oseb; 

 stečajni postopki so začeti v obdobju od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009; 

 v navedenem obdobju so zajeti vsi začeti stečajni postopki zoper pravne osebe na območju 

RS. 

Preglednica 1: Začeti stečajni postopki v obdobju od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 

 

Leto 

 

2008 

 

2009 

2008 

in 

2009 

Mesec Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Skupaj 

Št. začetih 

stečajev 

 

9 

 

17 

 

32 

 

25 

 

15 

 

22 

 

22 

 

19 

 

24 

 

13 

 

17 

 

28 

 

243 

Vir: Ajpes 2011. 

Iz preglednice 1 je razvidno, da je bilo v obdobju od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 začetih 243 

stečajnih postopkov nad gospodarskimi druţbami. 

Pri pregledu vsebine podatkov v posameznih stečajnih postopkih je ugotovljeno, da od 243 

stečajnih postopkov v 30. ni bilo opravljenega preizkusa terjatev in so bili končani brez 

poplačil upnikov. V preostalih 213 stečajnih postopkih pa je bil izveden preizkus terjatev. 

Navedena dejstva so razvidna za vsak stečajni postopek posebej, na spletni strani Ajpes, v e-

objavah in v postopkih zaradi insolventnosti, kar je vsem javno dostopno. 

V obdobju do 31. 12. 2010 je bilo od 213 stečajnih postopkov končanih 95, ki so bili začeti v 

obdobju od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. 
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4.1 Rezultati izvedenih poplačil upnikom pri opazovanih postopkih 

Na podlagi pridobljenih podatkov iz javno dostopne spletne strani Ajpes je ugotovljeno, da je 

bilo v obdobju od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 začetih in do 31. 12. 2010 končanih 95 stečajnih 

postopkov nad gospodarskimi druţbami z omejeno odgovornostjo, pri katerih je prišlo do 

preizkusa terjatev.  

Podatki o opazovanih stečajnih postopkih so razvrščeni v tabelo, za raziskavo pa so 

uporabljeni naslednji podatki:  

 naziv gospodarske druţbe - dolţnika in opravilna številka postopka; 

 datum začetka in datum zaključka stečajnega postopka; 

 višina prijavljenih in priznanih terjatev upnikov skupaj; 

 višina izvedenih poplačil (ločitvene, prednostne in navadne) terjatev; 

 vsota vseh poplačil. 

V preglednici 2 so zaradi večje količine podatkov prikazani samo najpomembnejši podatki, na 

podlagi katerih je mogoče priti do nekaterih pomembnih ugotovitev. Popolna tabela z vsemi 

navedenimi podatki je v prilogi 1. 

Preglednica 2: Izvedena poplačila upnikom v stečajnih postopkih, začetih od 1. 10. 2008 

do 30. 9. 2009 in končanih do 31. 12. 2010 

 

Zap

. 

št. 

 

 

Stečajni dolžnik 

Višina vseh 

priznanih 

prijavljenih 
terjatev v EUR 

 

Višina poplačanih terjatev upnikom v EUR 

 

ločitveni prednostni navadni Skupaj 

1 TKEL, d. o. o.  12.908,50 0 0 0 0 

2 PAGODA, d. o. o.  848.092,86 0 0 0 0 

3 SAVA TRIS, d. o. o.  52.075,81 0 2.227,03 10.104,65 12.331,68 
4 FRIDERIC, d. o. o.  123.028,70 0 12.059,13 0 12.059,13 

5 BUTIK MARNI, d. o. o.  213,94 0 0 242,91 242,91 

6 VRS, d. o. o.  21.182,10 0 0 0 0 
7 IT 1, d. o. o.  2.139.227,33 0 1.510,00 0 1.510,00 

8 DHOLLANDIA, d. o. o.  16.476,99 0 0 0 0 

9 B.F.B., d. o. o.  30.222,69 0 0 0 0 
10 O.D.I., d. o. o.  207,59 0 0 0 0 

11 DREVORED, d. o. o.  58.360,10 0 0 0 0 

12 ŠTABUC, d. o. o.  4.164,25 0 0 0 0 
13 VIRGO.COM, d. o. o.  193.991,42 0 0 33.099,00 33.099,00 

14 STUDIO ARHES, d. o. o.  141.006,68 0 0 0 0 

15 PPG, d. o. o.  161.689,49 0 0 0 0 
16 CLARITAS, d. o. o.  101.380,95 0 0 0 0 

17 PROLINEA, d. o. o.  10.823,30 0 0 0 0 

18 HEDA TRANS, d. o. o.  425.314,66 0 0 0 0 
19 S&B TRANSPORT, d. o. o.  61.684,34 0 7.213,00 2.723,57 9.936,57 

20 PRO GROUP, d. o. o.  401.571,54 0 0 0 0 

21 DIROMA, d. o. o.  634.774,49 0 0 0 0 
22 SEKARDI, d. o. o.  15.165,75 0 0 0 0 

23 TIEX, d. o. o.  183.460,95 0 0 0 0 

24 GORENJSKA BIRO, d. o. o.  29.852,52 0 2.225,57 0 2.225,57 
25 PAPAS, d. o. o.  317.240,58 0 0 0 0 

26 I.C.R., d. o. o.  1.683.626,91 0 0 0 0 

27 TANDEL–B, d. o. o.  27.689,20 0 0 0 0 
28 ETN, d. o. o.  84.957,17 0 0 0 0 

29 POTOVALNA AGENCIJA EKVATOR, d. o. o.  12.293,64 0 0 0 0 

30 FERMATA, d. o. o.  560.792,05 0 0 0 0 
31 VI. DESING, d. o. o.  10.973,03 0 0 0 0 

32 FROMIK, d. o. o. 134.400,79 0 0 0 0 

33 ENEJA, d. o. o.  22.330,18 0 17.859,01 0 17.859,01 
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Zap

. 

št. 

 

 
Stečajni dolžnik 

Višina vseh 

priznanih 
prijavljenih 

terjatev v EUR 

 

Višina poplačanih terjatev upnikom v EUR 
 

ločitveni prednostni navadni Skupaj 

34 A TRADE, d. o. o.  134.164,78 0 0 6.000,00 6.000,00 

35 OF GROUP, d. o. o.  26.627,70 0 0 0 0 
36 TRIMAL, d. o. o.  149.911,60 0 0 8.750,00 8.750,00 

37 GROUP INVEST, d. o. o.  1.242.914,13 0 0 0 0 

38 VAJ, d. o. o.  3.042.897,88 0 0 0 0 
40 ŢIDCOMPLAST, d. o. o.  12.221,31 0 0 0 0 

41 ZANKA, d. o. o.  3.847,37 0 0 0 0 

42 SVINČNIK, d. o. o.  66.533,93 0 0 0 0 
43 MIAGRA, d. o. o.  24.368,76 0 0 0 0 

44 STOL IP, d. o. o.  90.507,06 0 0 0 0 

45 ADANAS, d. o. o.  18.953,58 0 0 0 0 
46 AGALMA, d. o. o.  92.194,26 0 0 0 0 

47 MP TRANSPORT, d. o. o.  47.302,32 0 0 0 0 

48 VENO, d. o. o.  262.429,96 0 0 0 0 

49 DELTA ZOOO, d. o. o.  55.239,53 0 0 0 0 

50 ZA-JA TREND, d. o. o.  43.688,33 0 0 0 0 

51 HORIZONT INŢENIRING, d. o. o.  111.690,33 0 11.595,53 0 11.595,53 
52 GRADBENA OPERATIVA, d. o. o.  186.332,50 0 0 0 0 

53 BOJIN, d. o. o.  248.401,42 0 0 0 0 

54 NAVTIKA SPORT, d. o. o.  78.621,53 0 8.621,53 0 8.621,53 
55 SITULA POTOVANJA, d. o. o.  1.651,80 0 0 0 0 

56 KRISTAL MODA, d. o. o.  26.338,02 0 0 15.934,50 15.934,50 
57 XTLAN, d. o. o.  3.175.814,67 0 0 0 0 

58 SILA INŢENIRING, d. o. o.  53.237,89 0 0 0 0 

59 AVTOTEL , d. o. o.  59.460,73 0 0 0 0 
60 FALANGA, d. o. o.  73.851,88 0 0 0 0 

 61 BRUNNY, d. o. o.  25.917,77 0 0 0 0 

62 BARADA, d. o. o.  5.505,99 0 0 0 0 
63 RAZVOJNI CENTER, d. o. o.  6.787,03 0 0 0 0 

64 AGRO TEAM, d. o. o.  7.941,84 0 0 0 0 

65 TISKARNA KOPER, d. o. o.  29.833,97 0 0 0 0 
66 BEGONARO, d. o. o.  351.562,58 0 0 0 0 

67 MINIAS, d. o. o.  68.516,62 0 0 0 0 

68 VADNJAL LJUBLJANA, d. o. o.  322.141,04 0 0 0 0 
69 PRIMOTEC, d. o. o.  63.938,92 0 0 0 0 

70 ŢAGARSTVO TRAUNER, d. o. o.  22.526,94 0 0 0 0 

71 MILAUC, d. o. o.  26.716,00 0 0 0 0 
72 SABIX, d. o. o.  106.945,52 0 0 0 0 

73 D LINIJA, d. o. o.  19.819,70 0 0 0 0 

74 LIKEA, d. o. o.  609.111,27 0 0 0 0 
75 SHOCK, d. o. o.  57.578,89 0 0 0 0 

76 CENTER, d. o. o.  22.528,04 0 1.000,43 0 1.000,43 

77 WALD, d. o. o.  102.891,81 0 0 0 0 
78 FORMING, d. o. o.  75.710,44 0 0 0 0 

79 LM-KO, d. o. o.  115.258,63 0 0 0 0 

80 ELBA, d. o. o.  14.247,39 0 0 14.247,38 14.247,38 
81 SPREITZER+GAJŠEK, d. o. o.  123.633,40 0 15.893,74 0 15.893,74 

82 INVALID. PODJ. POMURSKE PRALNICE, d. 

o. o.  

253.700,13 0 0 0 0 

83 DAMEL, d. o. o.  8.537,91 0 0 0 0 

84 MIRNIK, d. o. o.  21.427,83 0 0 0 0 

85 ELEKTROKLIMA, d. o. o.  35.702,23 0 0 0 0 
86 THERMO HIDRO MONT, d. o. o.  60.960,43 0 0 0 0 

87 UKMAR GROUP, d. o. o.  56.085,55 0 0 0 0 

88 MAGPLAN, d. o. o.  62.232,07 0 0 0 0 
89 GRADBENIŠTVO ATOMAR, d. o. o.  165.298,25 0 0 0 0 

90 SADJE NA POTI, d. o. o.  120.350,02 0 0 16.947,93 16.947,93 

91 ARMING-NET, d. o. o.  36.345,66 0 1.000,00 0 1.000,00 
92 PROJECT INN, d. o. o.  42.234,20 0 0 0 0 

93 BIKSON, d. o. o.  30.042,65 0 0 0 0 

94 M SODARSTVO M, d. o. o.  2.840,47 0 0 0 0 
95 PAN AGENT, d. o. o.  4.433,00 0 0 0 0 

SKUPAJ: 20.989.707,38 0 81.204,97 108.049,94 189.254,91 

Vir: AJPES 2011. 

Pri pregledu zbranih podatkov je mogoče ugotoviti, da je od vseh 95 opazovanih stečajnih 

postopkov le v 18 stečajnih postopkih prišlo do poplačila upnikov. 
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Preglednica 3: Trajanje stečajnih postopkov, začetih od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 in 

končanih do 31. 12. 2010 

 
Zap. 
št. 

 
Opr. 
št. 

 
 

Stečajni dolžnik 

 
Datum začetka 

postopka 

 
Datum 

zaključka 
postopka 

Trajanje stečajnega 
postopka 

let mesecev 

1 1619/2008 TKEL, d. o. o.  21.10.2008 28.05.2009 0 7 
2 1340/2008 PAGODA, d. o. o.  23.10.2008 03.05.2010 1 6 
3 1242/2008 SAVA TRIS, d. o. o.  27.10.2008 20.09.2010 1 10 
4 1935/2008 FRIDERIC, d. o. o.  29.10.2008 11.06.2009 0 7 
5 1295/2008 BUTIK MARNI, d. o. o.  04.11.2008 27.07.2010 1 8 
6 1426/2008 VRS, d. o. o.  05.11.2008 18.11.2009 1 0 
7 2002/2008 IT 1, d. o. o.  06.11.2008 27.07.2010 1 8 
8 1929/2008 DHOLLANDIA, d. o. o.  12.11.2008 23.06.2009 0 7 
9 1337/2008 B.F.B., d. o. o.  21.11.2008 13.10.2009 0 10 
10 1334/2008 O.D.I., d. o. o.  24.11.2008 03.03.2010 1 3 
11 1266/2008 DREVORED, d. o. o.  24.11.2008 05.01.2010 1 1 
12 1640/2008 ŠTABUC, d. o. o.  26.11.2008 31.03.2010 1 4 
13 1235/2008 VIRGO.COM, d. o. o.  28.11.2008 31.08.2010 1 9 
14 1799/2008 STUDIO ARHES, d. o. o.  01.12.2008 25.08.2009 0 8 
15 1922/2008 PPG, d. o. o.  02.12.2008 04.06.2009 0 6 
16 1829/2008 CLARITAS, d. o. o.  03.12.2008 11.06.2009 0 6 
17 1696/2008 PROLINEA, d. o. o.  04.12.2008 20.11.2009 0 11 
18 1697/2008 HEDA TRANS, d. o. o.  04.12.2008 30.06.2009 0 6 
19 2071/2008 S&B TRANSPORT, d. o. o.  04.12.2008 16.11.2009 0 11 
20 1325/2008 PRO GROUP, d. o. o.  08.12.2008 08.10.2009 0 10 
21 1933/2008 DIROMA, d. o. o.  08.12.2008 02.07.2009 0 6 
22 1553/2008 SEKARDI, d. o. o.  08.12.2008 01.09.2009 0 8 
23 1566/2008 TIEX, d. o. o.  09.12.2008 21.10.2009 0 10 
24 1776/2008 GORENJSKA BIRO, d. o. o.  10.12.2008 06.04.2010 1 5 
25 2111/2008 PAPAS, d. o. o.  11.12.2008 08.07.2010 1 6 
26 1483/2008 I.C.R., d. o. o.  11.12.2008 04.06.2009 0 5 
27 1487/2008 TANDEL–B, d. o. o.  11.12.2008 23.11.2009 0 11 
28 1102/2008 ETN, d. o. o.  11.12.2008 19.08.2009 0 8 
29 1229/2008 POTOVALNA AGENCIJA EKVATOR, d. o. o.   11.12.2008 15.07.2009 0 7 
30 1642/2008 FERMATA, d. o. o.  12.12.2008 21.09.2009 0 9 
31 1810/2008 VI. DESING, d. o. o.  16.12.2008 26.02.2010 1 2 
32 2016/2008 FROMIK, d. o. o.  23.12.2008 21.09.2009 0 8 
33 2125/2008 ENEJA, d. o. o.  06.01.2009 10.03.2010 1 2 
34 2086/2008 A TRADE, d. o. o.  06.01.2009 04.03.2010 1 1 
35 1533/2008 OF GROUP, d. o. o.  07.01.2009 14.10.2009 0 9 
36 2162/2008 TRIMAL, d. o. o.  08.01.2009 21.05.2010 1 4 
37 2122/2008 GROUP INVEST, d. o. o.  08.01.2009 18.08.2009 0 7 
38 2093/2008 VAJ, d. o. o.  13.01.2009 18.10.2010 1 9 
39 1498/2008 ORCA DECO, d. o. o.  13.01.2009 05.02.2010 1 0 
40 2129/2008 ŽIDCOMPLAST, d. o. o.  16.01.2009 05.11.2009 0 9 
41 2140/2008 ZANKA, d. o. o.  19.01.2009 02.11.2009 0 9 
42 32/2009 SVINČNIK, d. o. o.  23.01.2009 13.08.2010 1 6 
43 2159/2008 MIAGRA, d. o. o.  26.01.2009 22.10.2009 0 8 
44 2141/2008 STOL IP, d. o. o.  27.01.2009 24.02.2010 1 0 
45 1994/2008 ADANAS, d. o. o.  27.01.2009 30.09.2009 0 8 
46 1773/2008 AGALMA, d. o. o.  27.01.2009 05.08.2009 0 6 
47 2139/2008 MP TRANSPORT, d. o. o.  12.02.2009 07.04.2010 1 1 
48 2115/2008 VENO, d. o. o.  13.02.2009 01.09.2009 0 6 
49 88/2009 DELTA ZOOO, d. o. o.  13.02.2009 25.11.2009 0 9 
50 25/2009 ZA-JA TREND, d. o. o.  16.02.2009 02.09.2010 1 6 
51 138/2009 HORIZONT INŽENIRING, d. o. o.  27.02.2009 15.03.2010 1 0 
52 123/2009 GRADBENA OPERATIVA, d. o. o.  17.03.2009 09.10.2009 0 6 
53 186/2009 BOJIN, d. o. o.  20.03.2009 02.02.2010 0 10 
54 217/2009 NAVTIKA SPORT, d. o. o.  26.03.2009 12.10.2010 1 6 
55 47/2009 SITULA POTOVANJA, d. o. o.  27.03.2009 25.08.2009 0 4 
56 78/2009 KRISTAL MODA, d. o. o.  03.04.2009 04.10.2010 1 6 
57 205/2009 XTLAN, d. o. o.  14.04.2009 19.11.2009 0 7 
58 268/2009 SILA INŽENIRING, d. o. o.  14.04.2009 03.12.2009 0 7 
59 252/2009 AVTOTEL , d. o. o.  14.04.2009 24.02.2010 0 10 
60 279/2009 FALANGA, d. o. o.  15.04.2009 14.04.2010 0 11 
61 212/2009 BRUNNY, d. o. o.  16.04.2009 12.02.2010 0 9 
62 300/2009 BARADA, d. o. o.  20.04.2009 10.12.2009 0 7 
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Zap. 
št. 

 
Opr. 
št. 

 
 

Stečajni dolžnik 

 
Datum začetka 

postopka 

 
Datum 

zaključka 
postopka 

Trajanje stečajnega 
postopka 

let mesecev 

63 220/2009 RAZVOJNI CENTER, d. o. o.  05.05.2009 26.02.2010 0 9 
64 164/2009 AGRO TEAM, d. o. o.  06.05.2009 03.03.2010 0 9 
65 338/2009 TISKARNA KOPER, d. o. o.  06.05.2009 21.05.2010 1 0 
66 280/2009 BEGONARO, d. o. o.  07.05.2009 07.12.2009 0 7 
67 296/2009 MINIAS, d. o. o.  12.05.2009 28.09.2010 1 4 
68 328/2009 VADNJAL LJUBLJANA, d. o. o.  12.05.2009 06.05.2010 0 11 
69 314/2009 PRIMOTEC, d. o. o.  21.05.2009 26.10.2009 0 5 
70 369/2009 ŽAGARSTVO TRAUNER 28.05.2009 09.03.2010 0 9 
71 418/2009 MILAUC, d. o. o.  01.06.2009 11.11.2009 0 5 
72 391/2009 SABIX, d. o. o.  02.06.2009 22.01.2010 0 7 
73 424/2009 D LINIJA, d. o. o.  02.06.2009 04.01.2010 0 7 
74 284/2009 LIKEA, d. o. o.  03.06.2009 02.07.2010 1 0 
75 277/2009 SHOCK, d. o. o.  04.06.2009 15.09.2009 0 3 
76 337/2009 CENTER, d. o. o.  04.06.2009 14.05.2010 0 11 
77 363/2009 WALD, d. o. o.  05.06.2009 08.04.2010 0 9 
78 334/2009 FORMING, d. o. o.  08.06.2009 06.10.2010 1 3 
79 373/2009 LM-KO, d. o. o.  10.06.2009 07.05.2010 0 10 
80 435/2009 ELBA, d. o. o.  11.06.2009 07.06.2010 0 11 
81 492/2009 SPREITZER+GAJŠEK, d. o. o.  24.06.2009 03.09.2010 1 3 
82 394/2009 INVALID. PODJ. POMURSKE PRALNICE, d. 

o. o.  
17.07.2009 01.04.2010 

0 8 

83 607/2009 DAMEL, d. o. o.  29.07.2009 06.09.2010 1 1 
84 447/2009 MIRNIK, d. o. o.  30.07.2009 23.03.2010 0 7 
85 2061/2008 ELEKTROKLIMA, d. o. o.  31.07.2009 14.06.2010 0 10 
86 549/2009 THERMO HIDRO MONT, d. o. o.  03.08.2009 29.03.2010 0 7 
87 573/2009 UKMAR GROUP, d. o. o.  07.08.2009 15.09.2010 1 1 
88 649/2009 MAGPLAN, d. o. o.  12.08.2009 10.03.2010 0 6 
89 528/2009 GRADBENIŠTVO ATOMAR, d. o. o.  24.08.2009 10.03.2010 0 6 
90 691/2009 SADJE NA POTI, d. o. o.  04.09.2009 15.09.2010 1 0 
91 532/2009 ARMING-NET, d. o. o.  16.09.2009 14.09.2010 0 11 
92 617/2009 PROJECT INN, d. o. o.  18.09.2009 24.08.2010 0 11 
93 493/2009 BIKSON, d. o. o.  22.09.2009 03.06.2010 0 8 
94 702/2009 M SODARSTVO M, d. o. o.  23.09.2009 22.11.2010 1 1 
95 751/2009 PAN AGENT, d. o. o.  30.09.2009 28.09.2010 0 11 

POVPREČEN ČAS TRAJANJA STEČAJNEGA POSTOPKA 0 10,66 

Vir: AJPES 2011. 

Po pregledu zbranih podatkov je mogoče ugotoviti, da je v opazovanih 95 primerih v 

povprečju stečajni postopek trajal najmanj enajst mesecev, če se k temu prišteje še 

pravnomočnost zadnjega izdanega sklepa.  

4.2 Analiza izvedenih poplačil upnikom 

V analizi so zajeti podatki iz tabele izvedenih poplačil v stečajnih postopkih, začetih od 1. 10. 

2008 do 30. 9. 2009 in končanih do 31. 12. 2010. Po pregledu predstavljenih podatkov je 

mogoče ugotoviti in zapisati naslednje glavne zaključke: 

 v obdobju od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 je bilo začetih 243 stečajnih postopkov nad 

pravnimi osebami - gospodarskimi druţbami z omejeno odgovornostjo;  

 do 31. 12. 2010 jih je bilo končanih 125, od tega je v 95 obravnavanih stečajnih postopkih 

prišlo do preizkusa terjatev, preostalih 30 stečajnih postopkov je bilo končanih brez 

preizkusa terjatev; 

 v vseh 95 obravnavanih stečajnih postopkih so bile prijavljene in priznane terjatve 

upnikom v skupnem znesku 20.989.707,38 evra; 
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 od 95 stečajnih postopkov je samo v 18 postopkih prišlo do poplačila terjatev različnim 

upnikom v skupnem znesku 189.254,91 evra, v preostalih 77 stečajnih postopkih pa ni bilo 

nobenih poplačil upnikom. 

V obravnavanem obdobju do 31. 12. 2010 je bilo v končanih 125 stečajnih postopkih kar 107 

stečajnih postopkov brez poplačil terjatev upnikom, kar pomeni, da je prišlo do poplačila 

raznih upnikov samo v 15 odstotkih stečajnih postopkov. Nadalje je ugotovljeno, da so bili 

navadni upniki poplačani v devetih, prednostni upniki pa v enajstih stečajnih postopkih, od 

skupno obravnavanih 95 stečajnih postopkov. 

Iz podatkov v tabeli izhaja, da tudi v primeru, ko pride do poplačil, so ta zelo nizka. V 95 

stečajnih postopkih je bilo namreč prijavljenih in priznanih terjatev za 20.989.707,38 evra, 

poplačanih pa je bilo le 189.254,91 evra, kar znaša zgolj 0,9-odstotno poplačilo upnikov. 

Na podlagi preučevanih podatkov je mogoče ugotoviti tudi to, da je trajanje stečajnega 

postopka predolgo. V raziskanih primerih traja postopek v povprečju skoraj eno leto, preden 

lahko navaden upnik pride do poračuna - vračila DDV, kar je večini upnikov na koncu edino 

zadoščenje.  

4.3    Ugotovitve po analizi izvedenih poplačil 

Po predstavljeni analizi izvedenih poplačil v stečajnih postopkih, uvedenih v prvem letu po 

uporabi novega stečajnega zakona, je mogoče ugotoviti, da novi stečajni zakon ne izboljšuje 

poloţaja upnikov na trgu, saj ti praktično sploh ne dobijo poplačanih prijavljenih terjatev v 

stečajnih postopkih, oziroma izvedena poplačila upnikom niso vredna omembe. 

Iz navedenega je mogoče tudi sklepati, da so v nalogi obravnavana podjetja šla v stečaj šele 

po tem, ko so bila ţe praktično brez vsega premoţenja in se postavlja vprašanje, kdaj je pri 

njih nastopila kapitalska neustreznost in insolventnost. V obravnavanih primerih se postavlja 

tudi vprašanje, ali poslovodstva upoštevajo zakonska določila pri nastopu insolventnosti, 

predvsem roke za ukrepanje. 

Večje upoštevanje zakonskih določil poslovodstev pri nastopu insolventnosti bi lahko dosegli: 

 s povečano aktivnostjo upnikov predvsem pred začetkom stečajnega postopka in to v 

smislu spremljanja dolţnikovega poslovanja (s preverjanjem bonitet, blokad TRR, 

zadolţenosti itd.) v obdobju, ko ta zamuja z izpolnjevanjem svojih obveznosti; 

 z zahtevami po odškodninski odgovornosti članov poslovodstev in članov nadzora vodenja 

podjetij. 

Povečano aktivnost upnikov je sicer mogoče pričakovati pri gospodarskih druţbah, ki imajo 

premoţenje za poplačilo upnikov v primeru začetka stečajnega postopka, kar pomeni, da 

upnik ima interes za vloţitev predloga za začetek stečaja. V primeru upnikovega predloga za 
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začetek stečaja mora namreč ta vplačati predujem za kritje stroškov stečajnega postopka v 

višini pribliţno 4.000 evrov, ki so sicer lahko povrnjeni kot strošek stečajnega postopka, če je 

v stečajnem postopku kaj premoţenja.  

Aktivnost upnikov bi bilo mogoče povečati z zakonskim določilom, da se BPP za plačilo 

predujma kritja stroškov stečajnega postopka lahko dodeli tudi v primeru, ko stečajni 

postopek predlaga upnik.  

Vsa podjetja oziroma upnike je treba opozoriti na previdnost pri poslovanju in na to, da 

morajo spremljati poslovanje svojih dolţnikov, in sicer zato, da pravočasno ter ustrezno 

ukrepajo za zaščito svojih interesov. Navedeno se doseţe s spremljanjem bonitet poslovanja 

in morebitnih blokad transakcijskih računov poslovnih partnerjev. Zgolj s spremljanjem 

splošnega gospodarskega stanja v drţavi iz medijev je tudi znano, da ima 12.444 

gospodarskih subjektov blokirane TR,
5
 prav tako je znano, da mnogi ne izplačujejo plač ter 

prispevkov, poslovodstva pa ne ukrepajo, ker se odškodninske odgovornosti ne bojijo.  

Povečano izvajanje zahtev po odškodninski odgovornosti zoper člane poslovodstev in člane 

nadzora vodenja podjetij bi lahko dosegli tudi z izboljšanjem sodnega sistema, saj je zelo 

malo primerov zaključenih tako, da so člani poslovodstva pravnomočno obsojeni, pa še ti 

postopki trajajo zelo dolgo.  

Glede sodne prakse, kjer je poslovodstvo odškodninsko odgovorno upnikom, obstaja zgolj 

ena najdena sodba (VSL, sodba I Cpg, št. 1370/2010), ki se nanaša na primer, ko je 

poslovodstvo v času nastanka insolventnosti uspešne posle preneslo na drugo podjetje. 

Navedeno dejanje je bilo izvedeno v letu 2006, toţba je potekala še po določilih starega 

stečajnega zakona (ZPPSL) in Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod). Bistvo 

navedene sodne prakse je naslednje: 

Skladno s 1. odstavkom 19. člena ZFPPod poslovodja odgovarja upnikom za škodo, ki jim je 

nastala, ker v stečajnem postopku niso dosegli polnega poplačila terjatev iz stečajne mase, če 

je nad podjetjem začet stečajni postopek in če je poslovodja kršil prepovedi iz 15. člena 

ZFPPod. Razlogi za razbremenitev odgovornosti toţene stranke so navedeni v 3. in 4. 

odstavku 19. člena ZFPPod. Domneva vzročne zveze se lahko izpodbije, če se dokaţe, da 

vzrok za škodo niso protipravna ravnanja poslovodje iz 1. odstavka 19. člena ZFPPod, temveč 

da je škoda (neplačani del terjatev v stečajnem postopku) nastala zaradi drugih vzrokov, ki jih 

poslovodja ni mogel pričakovati niti se izogniti njihovim škodljivim posledicam. Vzrok za 

škodo mora torej biti dogodek oziroma ravnanje tretjega, ki je zunaj poslovne sfere 

poslovodstva. Preusmeritev poslovanja na drugo pravno osebo spada med dejanja vodenja 

poslov. Posle druţbe pa vodi poslovodja samostojno (le en poslovodja) in na lastno 

                                                           

5
 12.444 gospodarskih subjektov je blokiranih,« je bilo maja 2011 objavljeno v sredstvih javnega 

obveščanja. 
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odgovornost. Vodenja poslov ni mogoče prenesti na druge organe druţbe. Glede na to, da je 

bilo v postopku na prvi stopnji protipravno dejanje (preusmeritev poslovanja na drugo pravno 

osebo) dokazano, bi se toţena stranka odgovornosti za škodo lahko razbremenila le, če bi 

dokazala, da za kršitev prepovedi iz 1. točke 5. odstavka 15. člena ZFPPod bodisi ni vedela in 

je tudi ni mogla ugotoviti, čeprav je ravnala z zahtevano profesionalno skrbnostjo, bodisi je ni 

mogla preprečiti, čeprav je ravnala v skladu z zahtevano profesionalno skrbnostjo. Toţena 

stranka je v smeri razbremenitve svoje odgovornosti trdila zgolj, da stečajnih postopkov nad 

dolţniki toţeče stranke ni mogla preprečiti, kar pa za odločitev o razbremenitvi odgovornosti 

za škodo ni bistveno. Zato se odločitev sodišča prve stopnje, ki je skladno s 5. točko 1. 

odstavka 19. člena ZFPPod odločilo, da je odškodninska odgovornost toţene stranke podana, 

izkaţe kot pravilna. 

Ker gre v diplomski nalogi za raziskavo podatkov o stečajnih postopkih, ki so začeti in 

končani po novem stečajnem zakonu, še ni sodne prakse, iz katere bi bile razvidne sankcije 

zoper poslovodstvo iz naslova odškodninske odgovornosti po ZFPPIPP, torej za kršitev 

ZFPPIPP, od 34. do 38. člena, kjer je poslovodstvo za povzročeno škodo odgovorno upnikom. 
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5 SKLEP 

V diplomski nalogi je bil cilj opozoriti na neupoštevanje določil ZFPPIPP, kar bistveno vpliva 

na finančno nedisciplino podjetij na trgu. Veliko poslovodstev v podjetjih ne upošteva prvi 

del ZFPPIPP, ki vsebuje določbe, kdaj in kako mora poslovodstvo ukrepati v primerih 

insolventnosti. V teh določbah je natančno predpisano, kdaj nastopi insolventnost podjetja in 

kako je treba ukrepati.  

Obveznosti organov vodenja in nadzora po ZFPPIPP časovno nastopijo z dnem nastanka 

insolventnosti. V zakonu je določena neizpodbojna domneva trenutka nastanka insolventnosti, 

po kateri je druţba postala insolventna takrat, ko bi takšen poloţaj podjetja lahko ugotovilo 

poslovodstvo, če bi ravnalo s profesionalno skrbnostjo poslovno - finančne stroke in stroke 

upravljanja podjetij (Ilič 2011b). 

Vsebino standarda profesionalne skrbnosti določajo pravila stroke, ki so se oblikovala na 

določenem področju. Na področju poslovodenja so to pravila poslovno - finančne stroke in 

stroke upravljanja podjetij, ki so opredeljena v 13. čl. ZFPPIPP. Slednja določajo, da je 

finančno poslovanje zagotavljanje finančnih sredstev, upravljanje finančnih sredstev in 

njihovih virov ter razporejanje virov finančne sredstev zaradi zagotavljanja pogojev za 

opravljanje gospodarske dejavnosti (Plavšak 2008, 48).  

Ker poslovodstva podjetij ne ravnajo vedno v skladu z zakonodajo, je posledica le-tega v tem, 

da je večina predlaganih postopkov zaradi insolventnosti prepozna in šele takrat, ko so 

podjetja ţe toliko finančno izčrpana, da so zrela samo za stečaj, posledica pa so t. i. »prazni 

stečaji«, brez poplačila upnikov. 

Humarjeva (2010) v članku Redki feniksi stečajnih pogorišč povzema stečajnega upravitelja 

Grega Ermana iz druţbe BDO Svetovanje, kateri meni: 

Podjetja gredo v stečaj prepozno. Če bi se management zanj odločil takoj, ko podjetje ni več 

sposobno tekoče poravnavati obveznosti, bi bilo po eni strani več moţnosti za ohranitev zdravih 

jeder, trţni poloţaj podjetij ne bi bil preveč oslabljen, blagovna znamka bi še imela ugled, 

obenem pa bi bili tudi upniki bolje poplačani.  

Na podlagi omenjenega in na primerih t. i. praznih stečajev je mogoče ugotoviti, da 

poslovodstva insolventnih podjetij ne upoštevajo prvega dela ZFPPIPP, ki predpisuje roke za 

ukrepanje v primeru insolventnosti. Trditev izhaja tudi iz prakse in raziskave o tem, kateri 

podatki so podani v tabeli izvedenih poplačil v stečajnih postopkih, začetih od 1. 10. 2008 do 

30. 9. 2009 in končanih do 31. 12. 2010. Iz podatkov pod točko 4.1 je namreč razvidno, da je 

bilo v zadnjih dveh letih začetih in končanih 125 stečajnih postopkov druţb, poplačila pa so 

bila izvedena samo v nekaj postopkih, pa še to v zanemarljivo majhnih številkah. 

Z doslednim izvajanjem zakonskih določb ZFPPIPP, ki predpisujejo ukrepanje v primerih 

insolventnosti, bi lahko dosegli: 
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 manj t. i. praznih stečajnih postopkov brez poplačil upnikov, saj bi insolventna podjetja 

morala prej v stečaj, kar posledično pomeni manjše oškodovanje upnikov; 

 večje zaupanje pri poslovanju, saj bi bilo na trgu manj plačilno nesposobnih podjetij, ki še 

vseeno ţelijo poslovati in se še dodatno zadolţujejo ter s tem povzročajo škodo celotnemu 

gospodarstvu;  

 zmanjšanje plačilne nediscipline, saj na trgu ne bi bilo toliko t. i. delujočih podjetij, ki 

imajo daljše obdobje blokirane transakcijske račune, poslujejo z izgubo in so večinoma 

tudi kapitalsko neustrezna. 

Za to, da bi dosegli upoštevanje zakonskih določb ZFPPIPP, ki predpisujejo ukrepanje v 

primerih insolventnosti, oziroma, da bi dosegli dosledno upoštevanje zakona, je treba striktno 

uporabljati in izvajati institut odškodninske odgovornosti zoper odgovorne osebe.  

Do nastanka insolventnosti je poslovodstvo odškodninsko odgovorno druţbi. Za nastanek 

odškodninske odgovornosti poslovodstva v razmerju do druţbe morajo biti izpolnjene tri 

splošne predpostavke poslovne odškodninske odgovornosti (protipravnost ravnanja, vzročna 

zveza in pojav škode). Člani poslovodstva so solidarno odgovorni druţbi za škodo, ki nastane 

zaradi kršitev njihovih obveznosti.  

Po nastanku insolventnosti je poslovodstvo odškodninsko odgovorno upnikom. Za nastanek 

odškodninske odgovornosti morajo biti izpolnjene štiri predpostavke (začet stečajni postopek 

nad druţbo, protipravnost ravnanja, vzročna zveza in pojav škode).  

ZFPPIPP določa odškodninsko odgovornost poslovodstva in članov nadzornega sveta, ta pa je 

po prvem odstavku 48. člena omejena na znesek, ki je enak dvakratnemu znesku vseh 

posameznikovih prejemkov za opravljanje funkcije člana poslovodstva ali nadzornega sveta v 

letu, v katerem je bilo izvedeno ali opuščeno ravnanje, ki je predpostavka njegove 

odgovornosti. Če je pri posameznem članu dvakratnik skupnega zneska njegovih prejemkov 

za opravljanje te funkcije niţji od 150.000 evrov pri veliki druţbi, 50.000 evrov pri srednji 

druţbi, oziroma 20.000 evrov pri mali druţbi ali drugi pravni osebi se njegova odgovornost 

omeji na naveden absolutni znesek. Odškodninska odgovornost se ne omeji, če je bila škoda 

povzročena namerno ali iz hude malomarnosti (Plavšak 2008, 68)  

V praksi, pri delu v stečajnih postopkih, je zelo teţko zbrati dovolj dokazov, s katerimi je moč 

dokazati nastanek odškodninske odgovornosti poslovodstva, za kar so krive prezahtevne 

zakonske določbe za potrebe dokazovanja. Zaradi tega je Društvo upraviteljev Slovenije 

(DUS) pri sprejemanju novele stečajnega zakona za ugotavljanje odškodninske odgovornosti 

poslovodstva do upnikov, v postopku predlagalo naslednje: »V povezavi z navedenimi 

ţelenimi učinki je tudi predlagana sprememba procesnega poloţaja strank. Dejansko stanje je 

v objektivnem smislu v večini primerov jasno - škodo je mogoče ugotoviti oz. določiti, prav 

tako je znano oz. določljivo ravnanje uprave ter vzročna zveza z nastalo škodo. Poseben 

problem in probatio diabolica pa predstavlja protipravnost ravnanja članov poslovodstva oz. 
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uprave. Pri presojanju skladnosti ravnanja s predpisi in pravili stroke je večinoma treba 

ugotavljati in dokazovati zavestno kršitev posameznih članov poslovodstva oz. morebitnega 

kolektivnega poslovodstva, pri čemer pa gre za dejstva subjektivne narave, ki jih je skoraj 

nemogoče dokazati. Predlagana sprememba se po vzoru domnevane krivde iz OZ in v smislu 

nadgradnje odškodninske odgovornosti nanaša na obrnjeno dokazno breme glede 

protipravnosti ravnanja poslovodstva. Predlagamo vzpostavitev izpodbojne zakonite domneve 

o protipravnosti v primeru jasno opredeljenega škodnega ravnanja, škode in vzročne zveze 

med njima.« Dodati je treba, da je delovna skupina za pripravo zakona omenjeno pobudo 

zavrnila z utemeljitvijo, da ni dovolj utemeljena (Ministrstvo za pravosodje RS 2010). 

Sodni postopki, kjer se s toţbo terja odškodninska odgovornost poslovodstev do upnikov, so 

zahtevni in dolgotrajni, kar po stroškovni strani pomeni, da so zelo dragi (odvetniki, 

izvedenci, sodne takse) in bremenijo stečajno maso, sodni epilogi pa so negotovi. 

Navedeno je posledica vsebine določb ZFPPIPP, pa tudi stanja v sodstvu in v njihovem 

počasnem delovanju, kar je vnovična posledica zahtevnosti zakonodaje. Vse to pa je voda na 

mlin vsem kršiteljem zakona.  

Druga predpostavka oziroma kriterij, na podlagi katerega je bila ocenjevana uspešnost 

stečajnih postopkov, je čas trajanja postopkov. Iz tabele o trajanju stečajnih postopkov je 

razvidno, kako dolgo je trajal posamezni stečajni postopek. Iz podatkov je mogoče ugotoviti, 

da je le-ta v povprečju trajal skoraj eno leto, čeprav v večini upniki sploh niso bili poplačani. 

Iz tega je mogoče sklepati, da nova zakonodaja (ZFPPIPP) zahteva preveč administriranja in 

je preveč zahtevna za t. i. prazne stečajne postopke, katerih je večina. 

V prilogi
6
 so predstavljena zahtevana opravljena procesna dejanja, in sicer na vzorčnem 

primeru stečajnega postopka iz tabele, kjer ni prišlo do poplačila upnikov. Iz podatkov v 

prilogi je tudi razvidno, katera dejanja v stečajnem postopku so opravljena, čeprav ne pride do 

poplačila upnikov. 

Na podlagi navedenega je tako mogoče skleniti, da je uspešnost stečajnih postopkov teţko 

oceniti kot zadovoljivo, posebej z vidika upnikov.  

 

 

 

                                                           

6
 Priloge od št. 2 do št. 14. 
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VSL (Višje sodišče v Ljubljani). Sodni sklep I Cpg, št. 1526/2010.  

VSL (Višje sodišče v Ljubljani). Sodni sklep I Cpg, št. 187/2011. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200797&stevilka=4826
http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/visoke%20nagrade%20...%20upraviteljev
http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/visoke%20nagrade%20...%20upraviteljev
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VSL (Višje sodišče v Ljubljani). Sodni sklep I Cpg, št. 996/2009. 

VSL (Višje sodišče v Ljubljani). Sodni sklep III Cpg, št. 1043/2010. 

VSL (Višje sodišče v Ljubljani). Sodni sklep III Cpg, št. 1275/2010. 

VSL (Višje sodišče v Ljubljani). Sodni sklep III Cpg, št. 1322/2010. 

VSL (Višje sodišče v Ljubljani). Sodni sklep III Cpg, št. 1505/2010. 

VSL (Višje sodišče v Ljubljani). Sodni sklep III Cpg, št. 673/2010. 

ZDR (Zakon o delovnih razmerjih). Uradni list RS, št. 42/2002, 103/07. 

ZGD (Zakon o gospodarskih druţbah). Uradni list RS, št. 65/09.  

ZFPPIPP (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju). Uradni list RS, št. 126/07. 

ZFPPIPP-A (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 

zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju). Uradni list RS, št. 40/09.  

ZFPPIPP-B (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 

zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju). Uradni list RS, št. 59/09. 

ZFPPIPP-C (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 

zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju). Uradni list RS, št. 52/10. 

ZPPSL (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in prisilni likvidaciji). Uradni list RS, št. 67/93, 

39/97 in 52/99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200965&stevilka=3036
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PRILOGE 

Priloga 1 Izvedena poplačila upnikom v stečajnih postopkih začetih od 1. 10. 2008 do 

30. 9. 2009 in končanih do 31. 12. 2010 

Priloga 2 Sklep o začetku stečajnega postopka: St 296/209 z dne 12. 5. 2009 

Priloga 3 Oklic o začetku postopka: St 296/209 z dne 12. 5. 2009 

Priloga 4 Sklep o stroških stečajnega postopka: St 296/209 z dne 22. 7. 2009 

Priloga 5 Sklep o prodaji: St 296/209 z dne 3. 9. 2009 

Priloga 6 Sklep o prodaji: St 296/209 z dne 4. 9. 2009 

Priloga 7 Sklep o stroških stečajnega postopka: St 296/209 z dne 1. 4. 2009 

Priloga 8 Sklep o načrtu poteka stečajnega postopka: St 296/209 z dne 11. 9. 2009 

Priloga 9 Sklep o nagradi upravitelju: St 296/209 z dne 16. 9. 2009 

Priloga 10 Sklep o preizkusu terjatev: St 296/209 z dne 6. 10. 2009 

Priloga 11 Sklep o nagradi upravitelju: St 296/209 z dne 7. 10. 2009 

Priloga 12 Sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe: St 296/209 z dne 1. 3. 2010 

Priloga 13 Sklep o končanju stečajnega postopka: St 296/209 z dne 28. 9. 2010 

Priloga 14 Sklep o nagradi upravitelju: St 296/209 z dne 21. 10. 2010 

 





Priloga 1 

 

 

TABELA IZVEDENIH POPLAČIL V STEČAJNIH POSTOPKIH  začetih od 1.10.2008 do 30.9.2009, kateri so končani do 31.12.2010 
 

 

 

Zap. 
št. 

 

 

Opravilna 
številka 

 

 

 
Stečajni  dolžnik 

 

 

Datum 
začetka 

postopka 

 

 

Datum 
zaključka 

postopka 

 

Trajanje stečajnega 

postopka 

 

Višina vseh  

priznanih 
prijavljenih 

terjatev v EUR 

 

 

Višina  poplačanih terjatev upnikom v EUR 
 

let mesecev ločitveni prednostni navadni SKUPAJ 

1 1619/2008 TKEL d.o.o. 21.10.2008 28.05.2009 0 7 12.908,50 0   0 

2 1340/2008 PAGODA d.o.o. 23.10.2008 03.05.2010 1 6 848.092,86 0   0 

3 1242/2008 SAVA TRIS d.o.o. 27.10.2008 20.09.2010 1 10 52.075,81 0   2.227,03 

4 1935/2008 FRIDERIC d.o.o. 29.19.2008 11.06.2009 0 7 123.028,70 0   12.059,13 

5 1295/2008 BUTIK MARNI d.o.o. 04.11.2008 27.07.2010 1 8 213,94 0   0 

6 1426/2008 VRS d.o.o. 05.11.2008 18.11.2009 1 0 21.182,10 0   0 
7 2002/2008 IT 1 d.o.o. 06.11.2008 27.07.2010 1 8 2.139.227,33 0   1.510,00 

8 1929/2008 DHOLLANDIA d.o.o. 12.11.2008 23.06.2009 0 7 16.476,99 0   0 

9 1337/2008 B.F.B. d.o.o. 21.11.2008 13.10.2009 0 10 30.222,69 0   0 
10 1334/2008 O.D.I. d.o.o. 24.11.2008 03.03.2010 1 3 207,59 0   0 

11 1266/2008 DREVORED d.o.o. 24.11.2008 05.01.2010 1 1 58.360,10 0   0 

12 1640/2008 ŠTABUC d.o.o. 26.11.2008 31.03.2010 1 4 4.164,25 0   0 
13 1235/2008 VIRGO.COM d.o.o. 28.11.2008 31.08.2010 1 9 193.991,42 0   0 

14 1799/2008 STUDIO ARHES d.o.o. 01.12.2008 25.08.2009 0 8 141.006,68 0   0 

15 1922/2008 PPG d.o.o. 02.12.2008 04.06.2009 0 6 161.689,49 0   0 
16 1829/2008 CLARITAS d.o.o. 03.12.2008 11.06.2009 0 6 101.380,95 0   0 

17 1696/2008 PROLINEA d.o.o. 04.12.2008 20.11.2009 0 11 10.823,30 0   0 

18 1697/2008 HEDA TRANS d.o.o. 04.12.2008 30.06.2009 0 6 425.314,66 0   0 
19 2071/2008 S&B TRANSPORT d.o.o. 04.12.2008 16.11.2009 0 11 61.684,34 0   7.213,00 

20 1325/2008 PRO GROUP d.o.o. 08.12.2008 08.10.2009 0 10 401.571,54 0   0 

21 1933/2008 DIROMA d.o.o. 08.12.2008 02.07.2009 0 6 634.774,49 0   0 
22 1553/2008 SEKARDI d.o.o. 08.12.2008 01.09.2009 0 8 15.165,75 0   0 

23 1566/2008 TIEX d.o.o. 09.12.2008 21.10.2009 0 10 183.460,95 0   0 

24 1776/2008 GORENJSKA BIRO d.o.o. 10.12.2008 06.04.2010 1 5 29.852,52 0   2.225,57 
25 2111/2008 PAPAS d.o.o. 11.12.2008 08.07.2010 1 6 317.240,58 0   0 

26 1483/2008 I.C.R. d.o.o. 11.12.2008 04.06.2009 0 5 1.683.626,91 0   0 

27 1487/2008 TANDEL–B d.o.o. 11.12.2008 23.11.2009 0 11 27.689,20 0   0 
28 1102/2008 ETN d.o.o. 11.12.2008 19.08.2009 0 8 84.957,17 0   0 

29 1229/2008 POTOVALNA AGENCIJA 

EKVATOR d.o.o. 

 

11.12.2008 

 

15.07.2009 

 

0 

 

7 

 

12.293,64 

 

0 

   

0 
30 1642/2008 FERMATA d.o.o. 12.12.2008 21.09.2009 0 9 560.792,05 0   0 

31 1810/2008 VI. DESING d.o.o. 16.12.2008 26.02.2010 1 2 10.973,03 0   0 

32 2016/2008 FROMIK d.o.o. 23.12.2008 21.09.2009 0 8 134.400,79 0   0 
33 2125/2008 ENEJA d.o.o. 06.01.2009 10.03.2010 1 2 22.330,18 0   17.859,01 

34 2086/2008 A TRADE d.o.o. 06.01.2009 04.03.2010 1 1 134.164,78 0   0 

35 1533/2008 OF GROUP d.o.o. 07.01.2009 14.10.2009 0 9 26.627,70 0   0 
36 2162/2008 TRIMAL d.o.o. 08.01.2009 21.05.2010 1 4 149.911,60 0   0 
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Zap. 

št. 

 

 
Opravilna 

številka 

 

 
 

Stečajni  dolžnik 

 

 
Datum 

začetka 

postopka 

 

 
Datum 

zaključka 

postopka 

 

Trajanje stečajnega 
postopka 

 

Višina vseh  
priznanih 

prijavljenih 

terjatev v EUR 

 

 
Višina  poplačanih terjatev upnikom v EUR 

 

let mesecev ločitveni prednostni navadni SKUPAJ 

37 2122/2008 GROUP INVEST d.o.o. 08.01.2009 18.08.2009 0 7 1.242.914,13 0   0 

38 2093/2008 VAJ d.o.o. 13.01.2009 18.10.2010 1 9 3.042.897,88 0   0 
39 1498/2008 ORCA DECO d.o.o. 13.01.2009 05.02.2010 1 0 60.019,42 0   0 

40 2129/2008 ŢIDCOMPLAST d.o.o. 16.01.2009 05.11.2009 0 9 12.221,31 0   0 

41 2140/2008 ZANKA d.o.o. 19.01.2009 02.11.2009 0 9 3.847,37 0   0 

42 32/2009 SVINČNIK d.o.o. 23.01.2009 13.08.2010 1 6 66.533,93 0   0 

43 2159/2008 MIAGRA d.o.o. 26.01.2009 22.10.2009 0 8 24.368,76 0   0 

44 2141/2008 STOL IP d.o.o. 27.01.2009 24.02.2010 1 0 90.507,06 0   0 
45 1994/2008 ADANAS d.o.o. 27.01.2009 30.09.2009 0 8 18.953,58 0   0 

46 1773/2008 AGALMA d.o.o. 27.01.2009 05.08.2009 0 6 92.194,26 0   0 

47 2139/2008 MP TRANSPORT d.o.o. 12.02.2009 07.04.2010 1 1 47.302,32 0   0 
48 2115/2008 VENO d.o.o. 13.02.2009 01.09.2009 0 6 262.429,96 0   0 

49 88/2009 DELTA ZOOO d.o.o. 13.02.2009 25.11.2009 0 9 55.239,53 0   0 

50 25/2009 ZA-JA TREND d.o.o. 16.02.2009 02.09.2010 1 6 43.688,33 0   0 
51 138/2009 HORIZONT INŢENIRING d.o.o. 27.02.2009 15.03.2010 1 0 111.690,33 0   11.595,53 

52 123/2009 GRADBENA OPERATIVA d.o.o. 17.03.2009 09.10.2009  

0 

 

6 

 

186.332,50 

 

0 

   

0 
53 186/2009 BOJIN d.o.o. 20.03.2009 02.02.2010 0 10 248.401,42 0   0 

54 217/2009 NAVTIKA SPORT d.o.o. 26.03.2009 12.10.2010 1 6 78.621,53 0   8.621,53 

55 47/2009 SITULA POTOVANJA d.o.o. 27.03.2009 25.08.2009 0 4 1.651,80 0   0 
56 78/2009 KRISTAL MODA d.o.o. 03.04.2009 04.10.2010 1 6 26.338,02 0   0 

57 205/2009 XTLAN d.o.o. 14.04.2009 19.11.2009 0 7 3.175.814,67 0   0 

58 268/2009 SILA INŢENIRING d.o.o. 14.04.2009 03.12.2009 0 7 53.237,89 0   0 
59 252/2009 AVTOTEL  d.o.o. 14.04.2009 24.02.2010 0 10 59.460,73 0   0 

60 279/2009 FALANGA d.o.o. 15.04.2009 14.04.2010 0 11 73.851,88 0   0 

 61 212/2009 BRUNNY d.o.o. 16.04.2009 12.02.2010 0 9 25.917,77 0   0 
62 300/2009 BARADA d.o.o. 20.04.2009 10.12.2009 0 7 5.505,99 0   0 

63 220/2009 RAZVOJNI CENTER d.o.o. 05.05.2009 26.02.2010 0 9 6.787,03 0   0 

64 164/2009 AGRO TEAM d.o.o. 06.05.2009 03.03.2010 0 9 7.941,84 0   0 
65 338/2009 TISKARNA KOPER d.o.o. 06.05.2009 21.05.2010 1 0 29.833,97 0   0 

66 280/2009 BEGONARO d.o.o. 07.05.2009 07.12.2009 0 7 351.562,58 0   0 

67 296/2009 MINIAS d.o.o. 12.05.2009 28.09.2010 1 4 68.516,62 0   0 
68 328/2009 VADNJAL LJUBLJANA d.o.o. 12.05.2009 06.05.2010 0 11 322.141,04 0   0 

69 314/2009 PRIMOTEC d.o.o. 21.05.2009 26.10.2009 0 5 63.938,92 0   0 

70 369/2009 ŢAGARSTVO TRAUNER 28.05.2009 09.03.2010 0 9 22.526,94 0   0 
71 418/2009 MILAUC d.o.o. 01.06.2009 11.11.2009 0 5 26.716,00 0   0 

72 391/2009 SABIX d.o.o. 02.06.2009 22.01.2010 0 7 106.945,52 0   0 

73 424/2009 D LINIJA d.o.o. 02.06.2009 04.01.2010 0 7 19.819,70 0   0 
74 284/2009 LIKEA d.o.o. 03.06.2009 02.07.2010 1 0 609.111,27 0   0 

75 277/2009 SHOCK d.o.o. 04.06.2009 15.09.2009 0 3 57.578,89 0   0 

76 337/2009 CENTER d.o.o. 04.06.2009 14.05.2010 0 11 22.528,04 0   1.000,43 
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let mesecev ločitveni prednostni navadni SKUPAJ 

77 363/2009 WALD d.o.o. 05.06.2009 08.04.2010 0 9 102.891,81 0   0 

78 334/2009 FORMING d.o.o. 08.06.2009 06.10.2010 1 3 75.710,44 0   0 
79 373/2009 LM-KO d.o.o. 10.06.2009 07.05.2010 0 10 115.258,63 0   0 

80 435/2009 ELBA d.o.o. 11.06.2009 07.06.2010 0 11 14.247,39 0   0 

81 492/2009 SPREITZER+GAJŠEK d.o.o. 24.06.2009 03.09.2010 1 3 123.633,40 0   15.893,74 

82 394/2009 INVALIDSKO PODJETJE 

POMURSKE PRALNICE d.o.o. 

 

17.07.2009 

 

01.04.2010 

 

0 

 

8 

 

253.700,13 

 

0 

   

0 

83 607/2009 DAMEL d.o.o. 29.07.2009 06.09.2010 1 1 8.537,91 0   0 
84 447/2009 MIRNIK d.o.o. 30.07.2009 23.03.2010 0 7 21.427,83 0   0 

85 2061/2008 ELEKTROKLIMA d.o.o. 31.07.2009 14.06.2010 0 10 35.702,23 0   0 

86 549/2009 THERMO HIDRO MONT d.o.o. 03.08.2009 29.03.2010 0 7 60.960,43 0   0 
87 573/2009 UKMAR GROUP d.o.o. 07.08.2009 15.09.2010 1 1 56.085,55 0   0 

88 649/2009 MAGPLAN d.o.o. 12.08.2009 10.03.2010 0 6 62.232,07 0   0 

89 528/2009 GRADBENIŠTVO ATOMAR d.o.o.  
24.08.2009 

 
10.03.2010 

 
0 

 
6 

 
165.298,25 

 
0 

   
0 

90 691/2009 SADJE NA POTI d.o.o. 04.09.2009 15.09.2010 1 0 120.350,02 0   0 

91 532/2009 ARMING-NET d.o.o. 16.09.2009 14.09.2010 0 11 36.345,66 0   1.000,00 
92 617/2009 PROJECT INN d.o.o. 18.09.2009 24.08.2010 0 11 42.234,20 0   0 

93 493/2009 BIKSON d.o.o. 22.09.2009 03.06.2010 0 8 30.042,65 0   0 

94 702/2009 M SODARSTVO M d.o.o. 23.09.2009 22.11.2010 1 1 2.840,47 0   0 
95 751/2009 PAN AGENT d.o.o. 30.09.2009 28.09.2010 0 11 4.433,00 0   0 

Terjatve  skupaj  20.989.707,38 0   81.204,97      108.049,94      189.254,91      

Povprečen čas trajanja stečajnega postopka 0 10,66      
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