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III 

POVZETEK 

Kriza v podjetju je posledica vrste pomanjkljivosti v poslovanju in ravnanju podjetja. 
V prvem delu diplomske naloge je obravnavan problem nastale krize, nadalje pa še 
vzroki, simptomi, povodi in načini, kako preprečiti oziroma zdraviti že nastalo 
situacijo. Posledica nastale krize je insolventnost, v novo sprejetem zakonu pa so 
zajeti postopki zaradi insolventnosti, med katere sodijo tudi stečajni postopki, ki so v 
nalogi predstavljeni v osrednjem delu. Zadnji del je namenjen osebnemu stečaju, kjer 
je podrobneje predstavljen tako teoretičen kot praktičen del celotnega postopka. 
Prikazan je konkreten primer stečaja fizične osebe in s tem povezano sosledje 
dogodkov. Podane so tudi prednosti in slabosti osebnega stečaja. Glavni namen 
naloge je prestavitev in seznanitev z razmeroma novim področjem zakonodaje, ki 
lahko ljudem v stiski pomaga vrnitev na pot k boljšemu ter dostojnejšemu osebnemu 
življenju. 

Ključne besede: kriza, samostojni podjetnik, osebni stečaj, fizična oseba, 
insolventnost 

SUMMARY 

Crisis in a company is a consequence of many deficiencies in operation and handling 
of the company. The problem of the crisis origin with its causes, symptoms, reasons 
and ways how to prevent or treat the crisis are described in the first part of the paper. 
Crisis consequence is insolvency and new legislation manages processes of 
insolvency including bankruptcy processes what is more deeply presented in the 
central part of this paper. The last part of the paper is dedicated to personal 
bankruptcy where theoretical process with real case of personal bankruptcy is 
presented, including events sequence. Advantages and weaknesses of personal 
bankruptcy are listed. Main focus of the paper is presentation and acquaintance with 
relatively new legislation that can help people in distress in rerouting to a better and 
decent life. 

Key word: crisis, entrepreneur, personal bankruptcy, civil person, insolvency 
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Diplomska naloga je izdelana na podlagi teoretičnega znanja, pridobljenega v 
času študija, strokovne literature in člankov, pridobljenih s svetovnega spleta. 
Sestavljena je iz štirih samostojnih delov, od katerih prvi predstavlja uvod. Drugi del 
se nanaša na krizo, njene vzroke, povode in v nadaljevanju na preprečevanje, 
zdravljenje ter razreševanje krize v primerih insolvenčnih postopkov. V zadnjih letih 
se je začelo razmišljati o novi sodobni ureditvi vseh postopkov zaradi insolventnosti 
in tako je bil sprejet novi zakon, to je Zakon o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je veljaven od 15. januarja 2008, v 
uporabo pa je stopil 1. oktobra 2008. Zakon zajema postopke zaradi insolventnosti, 
in sicer postopek prisilne poravnave ter stečajne postopke. V tretjem delu naloge so 
predstavljeni naslednji stečajni postopki: stečajni postopek nad pravno osebo, osebni 
stečaj fizične osebe in stečaj zapuščine. V zadnjem delu pa je poseben poudarek 
namenjen osebnemu stečaju, tako v teoretičnem kot v praktičnem smislu.  

Navedenim točkam sledijo: sklepna misel oz. zaključna dognanja, uporabljena 
strokovna literatura in viri. 

Za obravnavanje izbrane teme sem se odločila zato, ker se mi zdi tema aktualna 
in zelo pomembna za fizične osebe, ki želijo preživeti ter živeti v današnjem času, 
času hitrih sprememb. 

Insolventnost pomeni položaj dolžnika, ki v daljšem obdobju ni sposoben 
poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju, t. i. trajnejša 
likvidnost, ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben, t. i. dolgoročna plačilna 
nesposobnost. 

Poudariti je treba, da ljudje ne postanejo plačilno nesposobni samo zaradi 
malomarnosti, ampak pogosto zaradi izgube službe, smrti v družini, bolezni …  

Osebni stečaj se lahko vodi tako nad potrošnikom, podjetnikom ali fizično 
osebo, poslovna sposobnost pri tem pa ni zahtevana, kar pomeni, da so lahko stečajni 
dolžniki tudi otroci. 

Namen osebnega stečaja ni samo izenačitev položaja upnikov, pač pa tudi 

sanacija nastalega dolžniškega položaja. Z osebnim stečajem se zagotavlja 
človeku dostojno življenje s tem, ko se upniki skušajo omejiti v njihovih 

poskusih poplačil svojih terjatev do dolžnika na določeno razumno časovno 
obdobje (Šlamberger 2008, 64). 

Problematika stečaja samostojnega podjetnika je dvojna narava dolgov 
samostojnega podjetnika posameznika. Ta ima lahko dolgove iz svoje poklicne, 
podjetniške dejavnosti in povsem običajne dolgove kot fizična oseba.  
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Temeljna sprememba je, da je stečaj samostojnega podjetnika zdaj izrecno 
urejen kot osebni stečaj in ne stečaj pravne osebe, smiselno pa se uporabljajo 

določbe o stečaju nad pravnimi osebami. Na podlagi 387. člena ZFPPIPP z 
začetkom osebnega stečaja nad podjetnikom ali zasebnikom stečajnemu 

dolžniku preneha status podjetnika ali zasebnika, in ta status ne more biti več 
podlaga za nastanek obveznosti iz naslova davkov, prispevkov ter drugih 

obveznih dajatev podjetnika ali zasebnika. (Sladič 2008, 11–12) 

Najbolj radikalna novost v stečajnem postopku pa je odpust obveznosti 
stečajnega dolžnika. Z odpustom se lahko doseže razbremenitev dolžnika in 
nadaljnje človeka dostojno življenje. 

Postopek za odpust obveznosti je poseben postopek znotraj postopka osebnega 
stečaja. 

Kriza v podjetju je posledica vrste pomanjkljivosti v poslovanju in ravnanju 
podjetja, enaka kot pri človeku, kjer nastajajo v sicer zdravem organizmu najprej 

manjša krizna žarišča, ki se ob nepravočasnem zdravljenju lahko razširijo ter 
vodijo podjetje v resno krizo in ne nazadnje v konec obstoja. (Repovž 1993, 23)  

V diplomski nalogi sem želela izpostaviti predvsem problem nastale krize v 
podjetju. V današnjem času, to je času globalizacije in recesije, vse več podjetij 
propada ali pa se sooča s kriznimi situacijami. 

Ker je stečaj oblika izhoda podjetja iz krize in je torej s krizo neposredno 

povezan, so potemtakem vzroki za stečaj tisti, ki so privedli podjetje v krizni 
položaj. K temu je treba dodati še tiste, ki so delovali v zadnjem faznem procesu, 
od nastopa krize do stečaja. (Dubrovski 2004, 145)  

Predpostavljam, da je v Sloveniji osebni stečaj postopek, ki je v širši javnosti 
premalo poznan, zato je nujno, da se ta problematika analizira in se na primeren 
način poda bistvo, prednosti in slabosti tega postopka. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Cilji diplomske naloge so: 

− predstaviti podjetje v krizi, opisati njegove vzroke in povode; 

− podati predloge, kako takšno podjetje rešiti iz nastale krize; 

− kako načrtovati, da do krize ne bi prišlo; 

− poseben poudarek je namenjen osebnemu stečaju, kjer so predstavljene 
prednosti in slabosti le-tega; 

− preučiti konkreten primer osebnega stečaja fizične osebe.  

Namen diplomske naloge je na osnovi teoretične razprave in uporabe 
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konkretnega primera proučiti razlike, prednosti in slabosti uvedbe osebnega stečaja 
ter njegov vpliv na osebno krizo. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Diplomska naloga je zasnovana tako, da je vključena strokovna poglobitev v 
izbrani problem, torej sem izbrano temo preučila s teoretičnega in praktičnega vidika. 

Pri obdelavi podatkov sem uporabila metodo kompilacije, kar pomeni, da sem 
povzela spoznanja in sklepe avtorjev, ki so se ukvarjali z obravnavano tematiko. Pri 
pripravi sem uporabila tudi znanje, ki sem ga pridobila v času študija na fakulteti. 

Pri pripravi in preučevanju sem uporabila metodo analize klasifikacije oziroma 
razvrščanja in metodo opredelitve ključnih pojmov ter dejstev, tako imenovano 
deskriptivno metodo. 
V empiričnem delu pa je uporabljena metoda študija primera. Na koncu sem z 
metodo sinteze skušala priti do konkretnih zaključkov. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri obravnavanju problema sem se soočila z naslednjimi predpostavkami in 
omejitvami: 

− ker je šlo za obravnavo novejše ureditve, še ni razvite zadostne pravne in 
osebne prakse; 

− pravne raziskave, na katere bi se bilo moč nasloniti, še ne obstojajo; 

− domnevala sem, da so viri, ki sem jih povzela, večinoma verodostojni in 
vseh nisem preverjala; 

− upoštevala sem veljavno zakonodajo in podzakonske predpise; 

− v času obravnavanja problema se določbe uporabljenega zakona niso 
spremenile. 

Nalogo sem strukturirala na tri glavna poglavja. V prvem delu je obravnavana 
nastala kriza v podjetju, njeno preprečevanje in razreševanje le-te. V drugem delu so 
predstavljeni stečajni postopki, v zadnjem pa je poudarek dan osebnemu stečaju, tako 
s teoretičnega kot praktičnega vidika. 
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2 KRIZA V PODJETJU 

2.1 Kriza in njene značilnosti 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Pogačnik 2008) je beseda kriza 
razložena kot: 

− stanje v gospodarstvu, ko se ugodne razmere za razvoj začnejo hitro 
slabšati; 

− duševno stanje, ko je človek nesposoben premagati subjektivne in 
objektivne ovire; 

− obdobje v akutni bolezni pred spremembo na boljše ali (bistveno) slabše.  

Različni avtorji različno opredeljujejo krizo podjetja. Nekateri pod pojmom 
kriza podjetja razumejo le finančno krizo, drugi krizo opredeljujejo širše, kar je 
smiselno zlasti z vidika vzrokov za krizo. 

Kriza v podjetju je posledica vrste pomanjkljivosti v poslovanju in ravnanju 

podjetja, enaka kot pri človeku, kjer nastajajo v sicer zdravem organizmu najprej 
manjša krizna žarišča, ki se ob nepravočasnem zdravljenju lahko razširijo ter 

vodijo podjetje v resno krizo in ne nazadnje v konec obstoja. (Repovž 1993, 23)  

Lutar-Skerbinjekova (1998, 596) je opredelila krizo podjetja kot časovno 
omejen, nenačrtovan in nezaželen proces, zaradi katerega so trajno ogroženi temeljni 
cilji podjetja. Ti so: 

− doseganje plačilne sposobnosti in izogibanje prezadolženosti; 

− dolgoročno doseganje minimalnega dobička; 

− doseganje želenih tržnih deležev; 

− doseganje moči, ki je v obstoju in razvoju podjetja. 

Brighamova in Gabenski (1996, 891) ugotavljata, da se izraz kriza v praksi 
uporablja kot skupen izraz za vse izraze, kot so: 

− ekonomski neuspeh podjetja: to pomeni, da prihodki ne pokrivajo skupnih 
stroškov (upoštevajoč tudi stroške virov financiranja). Podjetja, ki jih lahko 
opišemo kot ekonomski neuspeh, lahko nadaljujejo s poslovanjem toliko 
časa, dokler so upniki pripravljeni zagotavljati nove vire sredstev, pa tudi, 
dokler so lastniki pripravljeni sprejeti podpovprečne donose, ki jih takšno 
podjetje ustvarja; 

− poslovni neuspeh podjetja: ta izraz uporablja podjetje Dun & Bradstreet, ki 
je znano po izdelovanju analiz poslovanja propadlih podjetij; torej za tista 
podjetja, ki so prenehala s poslovanjem, pri tem pa niso poravnala vseh 
svojih obveznosti do upnikov; 
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− tehnična insolventnost: tehnično insolventno je tisto podjetje, ki ne more 
poravnati svojih zapadlih obveznosti. Tehnično insolventno je lahko 
podjetje, ki je le trenutno nelikvidno, lahko pa je tudi znak ekonomskega 
neuspeha, ki vodi v finančni propad podjetja; 

− insolventnost v stečaju: podjetje je insolventno v stečaju, kadar je knjižna 
vrednost njegovih dolžniških virov (obveznosti) večja od tržne vrednosti 
njegovih sredstev. Insolventnost v stečaju je običajno simptom 
ekonomskega neuspeha podjetja; 

− stečaj podjetja: s tem je mišljen sodni postopek, ki se vodi nad 
prezadolženim dolžnikom. Vse funkcije upravljanja prevzame stečajni 
upravitelj, ki ima temeljno nalogo poplačati terjatve upnikov iz naslova 
prodaje preostalega premoženja. 

Dubrovski (2004, 18) navaja, da je kriza kratkotrajno neugodno, nezaželeno in 
kritično stanje v podjetju, nastalo zaradi zunanjih kot tudi notranjih vzrokov, ter 
neposredno ogroža nadaljnji obstoj in razvoj podjetja.  

Vodenje podjetja v normalnih okoliščinah in v obdobju rasti se razlikuje od 
vodenja podjetja v krizi. Poslovodenje v zaostrenih pogojih zahteva od vodstva več 
znanja, iznajdljivosti, odzivnosti in praviloma tudi več izkušenj.  

Za to, da bi managerji čim bolj uspešno upravljali svoja podjetja tudi v času 
krize, morajo poznati njene glavne značilnosti. Vseh značilnosti ni mogoče navesti, 
saj se krize med seboj razlikujejo po vsebini, trajanju, posledicah in podobnem. 
Kljub temu pa lahko naštejemo tri značilnosti, ki veljajo za vse vrste kriz. Te so 
(Novak 2000, 52): 

− nenadnost, 

− negotovost in 

− časovni pritisk. 

Vrste kriz je zelo težko opredeliti in tudi razvrstiti, saj jih je toliko, kot je ljudi, 
organizacij, pa tudi okoliščin. Nekaj jih je predstavljeno v tabeli 2.1. 
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Tabela 2.1   Vrste krize 

Vrste krize glede na izvor okolja 
Krize fizičnega okolja Potresi, poplave in druge naravne katastrofe, 

onesnaževanje okolja, odpoved ali napačno 
delovaje tehnologije.  

Krize javnega mnenja Bojkoti, soočenja, protesti, teroristični in drugi 
napadi ter izsiljevanje.  

Krize upravljavskih napak Zavajanje javnosti, prikrivanje informacij, 
poslovne goljufije, nesposobno vodstvo, 
izkrivljene vrednote vodstva ... 

Krize gospodarsko-političnega okolja Politični pritiski na podjetje, nestabilnost vlade 
in nezaupanje vanjo, recesija v gospodarstvu, 
panogi, zaostrena zakonodaja ter ukrepi, izguba 
trga ... 

Vrste krize glede na opozorilni čas 
Nenadne krize Nenadne nesreče in smrti, impulzivni spori ... 
Prikrite krize Notranji, revizijski pregled, namigovanja 

določenih skupin ... 
Vrste krize glede na zaznavanje 
Nenavadne Neverjetne krize, ki jih je težko pojasniti – 

denimo predmeti v plastenkah, pijače ipd. 
Percepcijske »Majhne«, nepomembne krize, ki s poročanjem 

medijev postanejo velike. 

Vir: Novak 2000, 55. 

2.2 Vzroki krize v podjetju 

Vzroki krize so dejansko povzročitelji nastalega položaja. Delimo jih na zunanje 
in notranje vzroke. Na nastanek zunanjih vzrokov nimamo pomembnejšega vpliva. 

Mednje sodijo: 

− spremembe na trgu, 

− politične spremembe, 

− naravne nesreče, 

− splošne gospodarske krize, 

− spremembe zakonodaje, 

− spremembe v panogi ipd. 

Na zunanje vzroke podjetje ne more pomembno vplivati. Ti vzroki bi lahko bili 
(Mayr 2009, 16):  

− Življenjski cikli poslovnih možnosti: Kritični se zdijo predvsem prehodi 
med fazami. Krizo lahko sproži, na primer, povečano povpraševanje, ki je 
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posledica pridobljenega tržnega potenciala na prehodu iz faze nastanka v 
fazo rasti. Zlasti manjša podjetja lahko zaidejo v težave pri zagotavljanju 
zadostnih zmogljivosti za obsežno rast povpraševanja in pri pokrivanju 
finančnih potreb, ki skokovito naraščajo. Obratno pa lahko krčenje tržnega 
potenciala na prehodu v fazo zatona spet sproži krizo, če podjetje na primer 
ni pravočasno zmanjšalo svojih obveznosti in zaradi obremenjenosti s 
fiksnimi stroški že dlje časa izkazuje izgubo. Enako je pričakovati v primeru 
nenadne predčasne prekinitve življenjskega cikla poslovne možnosti (morda 
kot posledica zakonskega posega ali tehnološkega skoka). 

− Dejavnost konkurence: Do kriz pride tudi, če na trg, ki ga podjetje obdeluje, 
vstopi nov konkurent ali se dotedanji konkurenti združijo v novo silo. Kot 
posledica se lahko spremeni ustaljena struktura trga (tržni deleži, raven cen 
itd.). Če prišlek nastopi celo z nadomestnimi proizvodi ali novo tehnologijo 
izdelave in s tem spremeni dotlej veljavna pravila igre na trgu, sta 
presenečenje ter šok za uveljavljena podjetja zelo velika. 

− Spremembe okolja: Vsaka malenkostna sprememba v okolju podjetja 
načeloma skriva možnost krize. Kot pomembne vzroke naj tu omenimo dvig 
plač, pomanjkanje in visoke cene na nabavnih trgih, spremembe tečajev, 
upad konjunkture, ukrepe na področju socialne politike, politike okolja in 
konkurence, davčne ter subvencijske politike, končno pa še večje obratne 
nesreče, naravne katastrofe, vojne in stavke. 

Notranji vzroki pa so ponavadi znotraj podjetja: 

− zastareli izdelki in storitve, 

− zastarela organiziranost, 

− nestrokovnost vodstva, 

− nezadovoljstvo zaposlenih, 

− nemotiviranost zaposlenih, 

− kaotična fluktuacija, 

− zastarela oprema, 

− pomanjkanje informacij, 

− slaba organiziranost dela ipd.  

Življenjsko zgodbo podjetja pa označujejo tudi krize, ki so povzročene od 
znotraj. 

Nanje podjetje praviloma lahko vpliva. Najpogostejše pojavne oblike teh kriz so 
(Mayr 2009, 16–17): 

− Napaka vodenja: Omenimo napačno izbiro sedeža ali pravne oblike, 
premajhno opremljenost s (lastnim) kapitalom, preširok proizvodni 
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program, negospodarne odločitve »naredi sam ali kupi« pri lastni stopnji 
dodelave, nejasne odgovornosti, centralizacijo vsega odločanja, 
zaposlovanje in napredovanje ne dovolj usposobljenega osebja, financiranje 
investicij v neskladju z roki, pomanjkljiv nadzor, zlasti finančni, močan 
promet na škodo dobička, pretogo vezanje na enega dobavitelja oziroma 
velikega kupca, prodajo na kredit dvomljivim odjemalcem, pomanjkljivo 
ureditev nasledstva itd. 

− Rast podjetja (merjeno po prometu in številu zaposlenih): Ko podjetje 
doseže določene prage, to privede do krize podjetja, s čimer lahko postanejo 
dotedanje organizacijske strukture in sistemi vodenja ali pa struktura 
kapitala neustrezni. Krize lahko pričakujemo tudi v nasprotnem primeru, ko 
se podjetje zmanjša oziroma prestrukturira. 

− Notranji boji za oblast in osebni spori na ravni vodilnih: Posledica so 
napačne odločitve, ki vodijo v smer neproduktivne porabe. V to kategorijo 
spada tudi povečevanje birokracije, ki duši inovacijsko moč in prožnost 
podjetja. 

− Nenadni odhod vrste ključnih osebnosti: To je lahko v podjetju raziskovalna 
skupina, kje drugje prodajna ekipa, ali pa je to velik del najvišjih vodilnih. 

V izjemnem primeru vodijo v resne podjetniške krize tudi kriminalna dejanja 
posameznih članov podjetja. Njihov spekter sega od bilančnih manipulacij, ki 
povsem z dobrim namenom želijo zakriti pravi položaj podjetja pred zunanjostjo, 
prek tveganih špekulacij na račun podjetja, do množičnih poneverb in podkupljivosti. 
Do kriz, ki nastajajo v podjetju, lahko pride brez hkratnih zunanjih sprememb. 
Seveda se obseg podjetniške krize še zaostri, če hkrati nastopijo zunanji ter notranji 
vplivi in se tako pretresi medsebojno krepijo (Mayr 2009, 16–17). 

Vzroke krize lahko proučujemo kvantitativno ali kvalitativno. Vzrokov za 
nastalo krizo je vedno več, nikoli ni samo eden. Že med nastalo krizo se ti začnejo 
samo še množiti, saj vzroki povzročajo vzroke. Temelj vsake strategije reševanja 
podjetja iz krize pa je dobra analiza vzrokov, zaradi katerih je podjetje sploh zašlo v 
krizo. 

Slatter (1984, 31–33) deli vzroke krize v podjetju na: 

− notranje podjetniške: to so vzroki, ki so v največji meri posledica slabe 
organiziranosti podjetja, ki je posledica nesposobnega managementa; 

− med-podjetniške: to so predvsem sprememba vedenja potrošnikov, 
tehnološki napredek, spremembe na področju preskrbe surovin, konkurence 
in podobno; 

− nad-podjetniške: sem spadajo predvsem spremembe gospodarske, socialne, 
ekološke politike in podobno. 
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Zraven teh Slatter dodatno omenja še:  

− vzroke, ki so posledica napak ob ustanovitvi podjetja: nekateri med temi so 
slaba lokacija, prenizek ustanovitveni kapital, neprimerna izbira oblike 
gospodarske družbe in podobno; 

− vzroke, ki so posledica nesreč in katastrof: takšne so naravne nesreče, 
epidemije, dolgotrajne splošne stavke in podobno. Ti vzroki se lahko 
pojavijo predvsem nenadoma in jih ni mogoče predvideti. V zadnjem času 
so to epidemije, kot npr. SARS. 

Večina ekonomske stroke in politike razlaga, da so vzroki finančne in 
gospodarske krize, ki smo ji priča, v finančnem sistemu, ki je kreditiral kreditno 
nesposobne komitente, finančni vrtiljak pa se je ustavil, ko je obseg neodplačanih 
kreditov resno ogrozil bančni sistem ter ga postavil pred vrata bankrota. Bančni 
sistem, pravijo, naj bi v takšen položaj zajadral, ker je imel preveč svobode in ga 
politične oblasti niso dovolj nadzirale. Ali je to res vzrok krize? Ni morda nevarno 
kreditiranje le posledica nekega drugega globljega vzroka? Je mogoče, da samo 
hipotekarni krediti, ki predstavljajo le delček finančnega potenciala, do temeljev 
zamajejo svetovno ekonomijo? Za vse sisteme velja, da dobro delujejo takrat, ko v 
njih vlada ravnovesje. Kaj se dogaja, ko smo porušili ravnovesje v naravnem 
ekosistemu, vidimo in čutimo v podnebnih spremembah. Kaj prinaša porušeno 
ravnovesje v političnem sistemu, nam pričajo revolucije in razni totalitarni sistemi. 
Porušeno ravnovesje našega organizma nam prinese bolezen. Vse ekonomske krize 
imajo vzrok v neravnovesju med denarnimi in blagovnimi tokovi. Temeljni vzrok 
krize, ki smo ji priča, ni v neodplačnih kreditih, pač pa je v neravnovesju, ki se je 
zadnja leta ustvarjalo v kapitalistični ekonomiji pri delitvi družbenega proizvoda. 
Krediti so samo zadnja domino kocka, ki je padla in porušila celoten sistem 
(Redbook 2008). 
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Slika 2.1   Analiza »ribja kost« kot pripomoček za ugotavljanje vzrokov krize 

• Prepozen začetek 
proizvodnega procesa. 

• Odhod sodelavca in 
negativna kadrovska 
selekcija. 

• Odsotnost 
spremljajočih 
podpornih storitev. 

• Prepozna nabava 
vhodnega materiala. 

• Neustrezna 
usposobljenost 
operativnih delavcev. 

• Zasičenost trga. 

• Zamujanje pri 
dogovorjenih rokih 
dobav. 

• Napaka subjektivnega 
izvora v poslovnem 
procesu. 

• Povečan obseg 
reklamacij. 

• Drobljenje dobave 
namesto enovite 
pošiljke. 

• Težave v managementu. • Zaostajanje v 
kakovosti. 

• Zamujanje za 
konkurenco. 

• Neučinkovito delovanje. • Spremenjeno 
povpraševanje. 

• Prezgoden ali prepozen 
vstop na trg. 

• Nemotivirajoča in 
zaviralna kultura. 

• Zastarelost izdelkov. 

 
• Krepitev obstoječih in 

nastop novih 
konkurentov. 

• Pogosto spreminjanje 
prodajnih pogojev. 

• Izdelek ni ponujen 
pravim ciljnim 
skupinam. 

• Pojav konkurenčnih 
nadomestkov. 

• Skrajševanje plačilnih 
rokov. 

• Neprimerno tržno 
komuniciranje. 

• Zapiranje trga zaradi 
koncentracije. 

• Povišanje prodajnih 
cen. 

• Slabo organiziran 
distribucijski proces. 

• Razvoj novih metod in 
postopkov 
konkurence. 

• Vztrajanje pri naročilih 
visokih serij. 

• Nerazvitost 
marketinškega 
pristopa. 

• Poseg konkurence na 
dobaviteljske vire. 

• Zahteva po dražjih 
plačilnih instrumentih 
in zavarovanjih. 

• Zastareli tehnološki 
postopki. 

• Delovanje nelojalne 
konkurence. 

• Visoka eskalacija 
izvoznih cen. 

• Težave v proizvodnem 
procesu. 

Vir: Dubrovski 2004, 40. 

2.3 Simptomi in povodi krize v podjetju 

Simptomi so opozorila, ki v podjetju kažejo na morebitno krizo, ali pa jo 
napovedujejo. Njihovo pravočasno zaznavanje in upoštevanje s pravilnimi akcijami 
in aktivnostmi lahko v podjetju omili posledice že začete krize ali pa celo prepreči 
njen nastanek. Zato je izrednega pomena, da takšna opozorila v podjetju niso prezrta, 

Roki Ljudje Izdelek 

Padanje 
tržnega 
deleža. 

Konkurenca Prodajni pogoji Postopki 
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zanemarjena ali podcenjena, čeprav jih ne gre zamenjevati z dejanskimi vzroki krize. 
Simptomi kriz namreč dopuščajo različne možnosti njihovih vzrokov; opozarjajo na 
krizo, ne da bi bili istočasno tudi vzrok za njen nastanek (Dubrovski 2004, 24). 

Dejstvo, da so simptomi krize pravočasno zaznani, je pomembno tako za 
management podjetja, kot tudi za lastnike, konkurente, banke, odjemalce, 
dobavitelje, panožna združenja in širšo javnost.  

Vodstvo pogosto izhaja iz napačne domneve, da lahko samo spozna krizne 
simptome, ne da bi upoštevalo, da so sodelavci na posameznih funkcijskih področjih 
bliže tržnemu dogajanju oziroma odjemalcem, zato opozorila lahko hitreje zaznajo. 
Po raziskavi, opravljeni med 500 vodilnimi ameriškimi podjetji, je bilo ugotovljeno, 
da je vrhnji management v podjetju seznanjen le s 4 % vseh problemov, srednji 
management z 9 in nižji s 74 % (Eccles 1996, 249).  

Simptomi kriz se torej kažejo na različnih področjih, pri čemer je njihova 
intenzivnost, medsebojna povezanost ali bližina kriznemu stanju prav tako različna, 
kar je prikazano v sliki 2.2 (Dubrovski 2004, 33). 

 
Slika 2.2   Primer simptomov krize 

 

Vir: Dubrovski 2004, 32. 



Kriza v podjetju 

13 

Povod je neposredno delujoč vzrok, pri katerem se je kriza dejansko sprožila. 
Povod je lahko manjši, manj pomemben dogodek, ki pa povzroči verižno reakcijo 
vseh drugih vplivov, katerih vzroki lahko segajo v daljno preteklost. To torej pomeni, 
da povod ni temeljni vzrok krize, pač pa je treba odkriti dejanski vzrok. 

Povodov je lahko veliko, ti pa so (Dubrovski 2004, 43): 

− Nepričakovano unovčenje sredstva zavarovanja, ki povzroči celo blokado 
računa in popolno plačilno nesposobnost;  

− stečaj pomembnega kupca;  

− nenaden odhod ali daljša bolezen članov managementa; 

− nepričakovana odpoved kreditne linije; 

− izgubljena odškodninska tožba;  

− reklamirana pošiljka izdelkov; 

− napačna ponudbena kalkulacija; 

− osebni spori in konflikti; 

− nabava neustrezne surovine; 

− okvara stroja  

− in podobno. 

Težava je večkrat tudi v tem, da so lahko simptomi, vzroki, povodi in učinki celo 
istovetni (na primer odhod ključnih kadrov, plačilna zamuda, nezadovoljstvo 
zaposlenih ipd.). Zato gre pri krizi pogosto za večstopenjsko konstelacijo vzrokov in 
učinkov, v kateri dogodki, ki so bili spoznani kot vzroki na ravni vzrokov krize, 
postanejo na neki drugi ravni, ki sledi tej, učinki (Boeckenfoerde 1993, 33–40).  

2.4 Preprečevanje in zdravljenje nastale krize 

Že star pregovor pravi, da je bolje preprečiti kot zdraviti. To velja tako za 
preprečevanje izvora krize kot tudi za preprečevanje razmaha nastale krize in 
katastrofalnih posledic. Veliko manj škode je v podjetju storjene, če je management 
vedno pripravljen na krizo. Z dobrim načrtovanjem se je krizi torej mogoče precej 
izogniti ali jo vsaj ublažiti. Preprečevanje nastanka krize v podjetju ni naloga 
kriznega managementa. 

Poznamo tri vrste strateškega ravnanja, povezanega s krizo v podjetju: 

− preprečevanje latentnih in akutnih kriz; 

− razreševanje krize, ki ji sledi ugodna ali neugodna razrešitev; 

− zdravljenje krize. 

S stopnjo uspešnosti preprečevanja in zdravljenja krize sta povezana dva ključna 
problema, in sicer, da se ukrepi začnejo izvajati prepozno, ali pa se izvajajo premalo 
celovito in radikalno. 
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Zdravljenje krize se razlikuje v velikih, srednjih in malih podjetjih. Zelo 
zahtevno je družinsko podjetje, kjer se prepletajo trije sistemi, in sicer družine, 
lastništva in vodenja. 

Pri zdravljenju krize morajo biti izpolnjeni trije pogoji: obstajati mora zdravo 
jedro, finance morajo biti zadovoljive in obstajati mora kader. Naloge in aktivnosti 
kriznega managerja ob prevzemu so zelo pomembne. Čim prej mora pridobiti nadzor 
nad dogajanjem v podjetju, centralizirati finančno funkcijo in odločanje, izbrati si 
mora tesne sodelavce, pridobiti najnujnejša finančna sredstva ter sestaviti sanacijski 
načrt, kar pomeni, da mora dodobra spoznati celotno podjetje, da ga lahko pripravi. 
Ne sme pozabiti na motiviranje kadra, z upniki pa mora vzpostaviti komunikacijo za 
nadaljnje sodelovanje. 

Tabela 2.2   Zbirni pregled najbolj pogostih ukrepov pri zdravljenju krize 

Področje Ukrepi 
Management in način 
delovanja 

• Zamenjava managementa 
• Centralizirano poslovanje 
• Spremenjena organizacija 
• Učinkovito komuniciranje 

Prihodki • Povečanje prodaje 
• Selekcija proizvodno-prodajnega programa 
• Zvišanje ali znižanje cen in preoblikovanje drugih 

prodajnih pogojev 
Finance • Zagotavljanje plačilne sposobnosti 

• Prestrukturiranje tujih virov financiranja 
• Urejanje področja lastnega (notranjega) financiranja 

Odhodki • Obvladovanje stroškov 
Zaposleni • Zmanjšanje števila zaposlenih 

• Zmanjšanje na srednjem in nižjem managementu 
• Pridobitev novih sredstev 

Vir: Dubrovski 2004, 117. 

Kriza predstavlja tudi priložnost, v kateri lahko pridobiš. Posameznik, podjetje 
in gospodarstvo lahko v krizi pridobi samo, če je odprto za drugačnosti, ki jih poraja 
kriza, ima znanje ter samozavest, da priložnosti tudi samo aktivno soustvarja in 
izkorišča. Delovati odprto, samozavestno in naklonjeno spremembam ni lahko, ne na 
ravni posameznika, še težje na ravni podjetja. Takšno delovanje na ravni 
posameznika zahteva sposobnost in pripravljenost poglobiti se vase, spoznati lastne 
predpostavke ter prepričanja, ki ga omejujejo, da bi pogledal na svet drugače. Z 
vprašanji, kot so: kaj je zame pomembno in zakaj, kaj je prav in kaj narobe, kaj 
moralno, kaj je pošteno in zakaj ipd., širimo ter poglabljamo svoje poglede in 
dojemanje sveta. Širša in bolj poglobljena prepričanja so nujna za drugačno, bolj 
prilagodljivo delovanje posameznika. Podobno velja za podjetja. Če želimo doseči, 
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da podjetje deluje odprto, samozavestno in naklonjeno spremembam tudi v času 
krize, morajo managerji znati v kolektivni diskusiji z deležniki podjetja raziskati 
vprašanja, kaj je poslanstvo podjetja, kaj ustvarja vrednost in predstavlja prispevek 
podjetja, v čem je podjetje enkratno, ali podjetje gradi na najboljšem, ali pozna in 
razvija svoj človeški potencial, ali poslovni model uspešno naslavlja dinamične 
konkurenčne razmere, kako odgovorno deluje podjetje do okolja in širše družbene 
skupnosti, kako napredno in inovativno je pri tem ipd. (Rant 2009). 

Po ugotovitvah Schererja je za 80 % poslovnih neuspehov kriv management, 
20 % pa je zunanjih vzrokov. Za neučinkovitim managementom so pogosti vzroki 
tudi podkapitaliziranost in prekomerne zadolžitve. Potencialne zunanje vzroke je 
mogoče uspešno odpravljati z notranjimi spremembami (prilagoditvami) v podjetju. 
Seveda pa je slab manager »izhodišče« tudi vsem drugim vzrokom, ki bi jih dober 
manager lahko preprečil ali se jim izognil (Čeh 2009). 

Tabela 2.3   Faze zorenja krize in vedenje poslovodstva ter lastnikov 

Faza zorenja krize Vedenje, ki dopušča razvoj 
krize. 

»Zrelo« vedenje 

Potencialna kriza Samozadovoljstvo Kritična presoja poslovnih tveganj, 
ki jo izvede poslovodstvo samo ali 
skupaj z zunanjimi svetovalci. 

Latentna kriza Zanikanje znakov Poslovodstvo najame svetovalce - 
izvedence za posamezna poslovna 
področja. 

Kriza poslovne uspešnosti Skrivanje znakov Poslovodstvo v dogovoru z lastniki 
najame svetovalce za poslovna 
področja. 

Kriza likvidnosti in začetek 
entropije 

Podcenjevanje ravni krize in 
prepričanje, da bo kriza sama 
prešla. 

Lastniki uvedejo delno ali celovito 
izvajanje poslovnega preobrata, ki 
ga izvajajo zunanji strokovnjaki 
kriznega vodenja, lahko tudi s 
sodelovanjem posameznih članov 
notranjega poslovodstva. 

Zrela kriza celotnega 
poslovnega sistema 

Panika in šok ob spoznanju, 
da krize ni mogoče 
obvladati. 

Lastniki na podlagi diagnoze ravni 
krize podjetja odločijo, ali bodo 
podjetje sanirali ali pa bo prenehalo 
poslovati; če je sprejeta odločitev o 
sanaciji, tim zunanjih 
strokovnjakov prevzame izvajanje 
poslovnega preobrata.  

Sanacija ali prenehanje 
delovanja podjetja 

  

Vir: Čeh 2009. 
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Kriza obsega več faz v procesu njenega zorenja. Tako lahko zasledimo naslednje 
ločevanje faz v krizi (Končina in Mirtič 1999, 14): 

− fazo latentne (prikrite) krize; 

− fazo manifestativne (vidne) krize, ki jo opazijo tudi poslovni partnerji in 
drugi subjekti iz zunanjega okolja podjetja; 

− fazo insolventnosti. 

2.5 Razreševanje krize v primeru insolventnega postopka 

Z vidika procesov razreševanja in preprečevanja kriznega položaja v podjetju je 
pomembno poudariti, da tako insolventnost kakor tudi prezadolženost nista vzrok 
krize, temveč posledici. V naslednjem prikazu bi zato morali najprej ugotoviti vzroke 
»neuspešnega poslovanja«, da bi dobili pravilno oznako položaja podjetja (Slika 2.3). 
Ker v opisanem tipičnem zaporedju dogodkov poslovodstvo ni zaznalo simptomov 
krize, ali pa se na njih ni odzvalo oz. se je odzvalo z napačnimi ukrepi (neuspešno 
poslovanje), se kriza postopoma zgolj poglablja, s tem pa se zmanjšujejo možnosti 
njene ugodne razrešitve (Dubrovski 2004, 147). 

Slika 2.3   Tipično zaporedje dogodkov 

 

Vir: Dubrovski 2004, 147. 
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Pojem insolvenčno pravo se je uveljavil na področju anglo-ameriškega prava in 
je večplasten. Z insolvenčnim pravom se nadomešča v Evropi splošno sprejet pojem 
za stečajno pravo. V sodobni pravni praksi in teoriji se insolvenčno pravo opredeljuje 
bistveno širše od pojma stečajnega prava, saj se za insolvenčno pravo štejejo pravni 
predpisi, ki se nanašajo na pravila o finančnem poslovanju v času nelikvidnosti ali 
prezadolženosti, ter pravila, ki so povezana s prenehanjem gospodarskih subjektov 
zaradi finančnih in drugih težav. Praviloma gre za predpise o postopkih, ki jih vodijo 
poslovodstvo in drugi organi gospodarskih subjektov, bodisi samostojno, bodisi pod 
nadzorom pravosodnih organov oziroma jih pravosodni organi vodijo samostojno. 
Pri omenjenih postopkih se vedno znova postavljajo sporna vprašanja. Večplastnost 
pojma insolvenčnega prava se kaže v urejanju različnih podjetniško-poslovnih 
institucij, kot so področje finančnega poslovanja, zagotavljanje likvidnosti in 
solventnosti, nadzor nad finančnim poslovanjem gospodarskih subjektov ter 
izvajanja klasičnih postopkov saniranja ali prenehanja pravnih oseb (Ivanjko 2007, 
1164). 

Pojem insolventnosti je opredeljen v prvem odstavku 14. člena ZFPPIPP-B, kot 
trajnejša nelikvidnost ali dolgoročna plačilna nesposobnost. Doslej je zakon v 
drugem in tretjem odstavku 14. člena predpisoval več izpodbojnih domnev, da je 
nastala insolventnost. Z novelo ZFPPIPP-B je v četrtem odstavku 14. člena za pravne 
osebe predpisana nova, tokrat neizpodbojna domneva, da je pravna oseba postala 
trajneje nelikvidna, če za več kot tri mesece zamuja s plačilom plač delavcem do 
višine minimalne plače ali s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevati s 
plačo, razen, če je bilo plačilo zakonito odloženo (Balažic 2009, 60–61). 

Insolventnost se označuje z različnimi definicijami. Kot eden temeljnih pravnih 
standardov stečajnega prava se v doktrini opredeljuje praviloma kot ekonomsko-
finančno stanje dolžnika, v katerem ta trajneje ni sposoben poravnati svojih zapadlih 
denarnih obveznosti. Je torej finančni položaj dolžnika, v katerem ta dalj časa iz 
tekočih likvidnih prilivov (denarnih in drugih likvidnih sredstev) ni sposoben 
poravnati svojih tekočih zapadlih obveznosti (Prelič 1999, 49). 

Za oceno insolventnosti ni treba, da bi upnik resno zahteval poplačilo svojih 
terjatev (npr. z opominom ali s tožbo). Okoliščina, da je dolžnik poplačal oziroma da 
je sposoben v celoti ali delno poplačati nekatere izmed svojih upnikov, še ne pomeni, 
da je plačilno sposoben oziroma solventen. Prav tako ni pomembna tudi osebna 
pripravljenost dolžnika, da plača svoje dolgove. Plačilne nesposobnosti se tudi ne 
sme enačiti z namernim neizpolnjevanjem obveznosti, saj plačilna nesposobnost 
temelji na nesposobnosti dolžnika, da izpolni tisto, kar je dolžan, namerno 
neizpolnjevanje pa temelji na dolžnikovi volji, da obveznost ne poravna, čeprav bi to 
lahko storil. Kriterij presojanja plačilne nesposobnosti je torej objektivne narave, za 
presojanje namernega neizpolnjevanja pa subjektivne narave (Gale Rubežnik in 
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Kruhar Puc 2009, 89).  
Če se ne dokaže drugače, velja, da je dolžnik trajneje nelikviden: 

1. pri dolžniku, ki je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik, 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; 

2. pri dolžniku, ki je potrošnik, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo 
ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove 
plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki 
niso daljša od dveh mesecev, ali če je nezaposlen in ne prejema nobenih 
drugih rednih prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo 
obveznosti, ki presegajo 1.000,00 evrov. 

Če se ne dokaže drugače, velja, da je dolžnik postal dolgoročno plačilno 
nesposoben: 

− če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti; 

− pri dolžniku, ki je kapitalska družba: tudi, če je izguba tekočega leta skupaj 
s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni 
mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv. 

Plačilno nesposobnost je treba razlikovati od namernega neizpolnjevanja 
obveznosti.  

Postopki zaradi insolventnosti so: 

− postopek prisilne poravnave, 

− stečajni postopek,  

− stečajni postopek nad pravno osebo, 

− postopek osebnega stečaja, 

− postopek stečaja zapuščine. 

Glede prisilnega prenehanja sta predpisana dva postopka: 

1. izbris iz sodnega registra brez likvidacije in 
2. prisilna likvidacija. 

Postopki zaradi insolventnosti se delijo na predhodne in glavne postopke. Kot 
predhodni postopek zaradi insolventnosti se obravnavajo postopki, ki se začnejo z 
vložitvijo predloga za začetek postopka, glavni postopek pa se začne s sklepom 
(Priloga 1), s katerim sodišče odloči o začetku postopka zaradi insolventnosti 
(ZFPPIPP2007, 49. člen). 

Dolžnost vseh gospodarskih subjektov na trgu je, da poslujejo tako, da so 
sposobni tekoče izpolnjevati svoje obveznosti (kratkoročna plačilna sposobnost) in 
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imajo dovolj premoženja, da so sposobni izpolniti vse svoje obveznosti (dolgoročna 
plačilna sposobnost). V primeru, da določen subjekt ni sposoben (kratkoročno 
oziroma dolgoročno) izpolnjevati svojih obveznosti, zakon predvideva ukrepe 
finančnega prestrukturiranja, s katerimi dolžnik postane spet kratkoročno in 
dolgoročno plačilno sposoben. 

Iz navedenega torej sledi, da je kriza neugodno, nezaželeno in kritično stanje v 
podjetju, ki je nastalo zaradi neugodnih zunanjih ter notranjih vzrokov. Za 
zdravljenje krize je treba vzpostaviti določene pogoje, kot so zdravo jedro, ugodne 
finance in primeren kader. Če tega ni, podjetje postane insolventno. Možna rešitev je 
stečaj, ki je ena od oblik izhoda podjetja iz krize. 
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3 STEČAJNI POSTOPKI 

3.1 Splošno o stečajnih postopkih 

Pri oblikovanju novega zakona je predlagatelj upošteval zakonodajne smernice 
Uncitral, ki so bile pripravljene na podlagi primerjalno-pravne analize ureditve 
postopkov zaradi insolventnosti v državah članicah Združenih narodov. Smernice 
Uncitral urejajo alternativno reševanje sporov in so torej mednarodna arbitražna 
(konciliacijska) pravila. V skladu s smernicami na splošno pa je cilj zakona o 
stečajnih postopkih uskladitev le-tega s potrebami razvitega tržnega gospodarstva, 
ker naj bi v bistveno večjem obsegu omogočal pravno varnost na trgu in spodbujal 
gospodarsko stabilnost ter rast, čim bolj povečeval vrednost premoženja dolžnika, 
zagotavljal ustrezno ravnotežje med prodajo premoženja zaradi plačila upnikov in 
finančnim prestrukturiranjem dolžnika ter enako obravnaval upnike, ki so v razmerju 
do dolžnika v enakem položaju. Zakon torej temelji na načelu enakega obravnavanja 
upnikov, ki se kaže v določbi, da je treba vse upnike, ki so v razmerju do 
insolventnega dolžnika v enakem položaju, obravnavati enako. Zakon tako pred 
uvedbo postopka zaradi insolventnosti nalaga dolžniku, da takrat, ko postane 
insolventen, obravnava vse svoje upnike enako, v nasprotnem primeru so člani 
dolžnikovega poslovodstva in organa nadzora upnikom odškodninsko odgovorni. 
Enakost upnikov se zagotavlja s pravili o izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj in 
s pravili o vrstnem redu plačil navadnih terjatev ter razdelitvi splošne razdelitvene 
mase med upnike. Najpomembnejša so nova pravila o izpodbijanju dolžnikovih 
pravnih dejanj, ki objektivne in subjektivne pogoje izpodbijanja opredeljujejo precej 
ožje kot doslej.  

Novi zakon obsega finančno poslovanje pravnih oseb, postopke zaradi 
insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami, med katere spadajo postopek 
prisilne poravnave ter stečajni postopki, ki vključujejo stečajni postopek nad pravno 
osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine. Zakon ureja tudi 
postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb, kot sta izbris iz sodnega registra brez 
likvidacije in prisilna likvidacija. 

3.2 Stečajni postopek nad pravno osebo 

Razlogi, ki jih najpogosteje navajajo kot ključne za stečaj podjetij v svetu, so 
(Žnidaršič Kranjc 1993, 88): 

1. makroekonomski: ti so posledica določenih ukrepov makroekonomske 
politike ali razmer v okolju; takšen makroekonomski vidik bi bila npr. 
gospodarska recesija; 

2. podjetniški: ti so posledica poslovanja v podjetju in značilnosti podjetja ter 
njegovega vodstva. Med te bi lahko šteli čas poslovanja podjetja, velikost 
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podjetja, obvladovanje prihodkov in stroškov ipd.; 
3. deviantna ravnanja podjetij in zaposlenih v njih: med te bi lahko uvrstili 

goljufije, razne oblike gospodarskega kriminala, pa tudi zgolj družbeno 
nezaželena ravnanja podjetij. 

Stečajni postopek se vodi nad vsako pravno osebo, če ni drugače določeno v 
zakonu.  

Ta pravila veljajo tudi za podjetnika. Namen tega postopka je poplačilo upnikov 
iz premoženja stečajnega dolžnika, v katerega spada vse premoženje, doseženo z 
unovčenjem stečajne mase, upravljanjem le-te in izpodbijanjem pravnih dejanj 
stečajnega dolžnika, ter premoženje, doseženo z nadaljevanjem poslovanja med 
stečajnim postopkom. Stečaj lahko predlagajo dolžnik, osebno odgovorni družbenik 
in upnik, ki izkaže svojo terjatev do dolžnika, ki je v zamudi s plačilom več kot dva 
meseca.  

Sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka, ne da bi ugotavljalo, ali je 
dolžnik insolventen. Sodišče lahko izda začasno odredbo za zavarovanje denarnih 
terjatev vseh upnikov do dolžnika. Sklep o začetku stečaja mora sodišče izdati v treh 
delovnih dneh. Pravne posledice začetka stečajnega postopka, kot so prenos 
pooblastil na upravitelja, prenehanje veljavnosti dolžnikovih nalogov, odpoved 
najemnih zakupnih pogodb, zadržanje zastaranja in zasledovalna pravica, nastopijo z 
dnem oklica. Za obdobje izpodbojnosti je z zakonom določenih 12 zadnjih mesecev. 
Izpodbojna so pravna dejanja dolžnika, ki so imela za posledico zmanjšanje 
vrednosti premoženja stečajnega dolžnika ali pa ustvarjanje ugodnejših pogojev 
poplačila za druge upnike pod pogojem, da je oseba, ki je pridobila korist, vedela ali 
bi morala vedeti, da je dolžnik insolventen. Izpodbojni zahtevek v imenu stečajnega 
dolžnika uveljavlja stečajni upravitelj. 

Prodaja premoženja stečajnega dolžnika se opravi na javni dražbi na podlagi 
sklepa o prodaji, ki ga izda sodišče. Premoženje osebnih družbenikov spada v 
stečajno maso. Tako ni mogoče, da bi upniki uveljavljali zahtevke zasebno 
odgovornega družbenika. Plačila v breme stečajne mase mora vedno odobriti 
sodišče. Predlog loči tekoče in občasne stroške. Med občasne stroške spadajo plačila 
terjatev upnikov, ki so nastale med postopkom prisilne poravnave, odpravnine 
delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ter izpolnitev 
obveznosti na podlagi vzajemno neizpolnjenih dvostranskih pogodb. Poplačila 
terjatev iz splošne razdelitvene mase so določena tako, da se najprej poplačajo 
prednostne terjatve, potem navadne terjatve in nazadnje podrejene terjatve. Če 
delitvena masa ne zadošča za celotno plačilo terjatev posameznega vrstnega reda, se 
plačajo v deležu, ki se izračuna kot razmerje med zneskom razpoložljive delitvene 
mase in skupnim zneskom vseh terjatev tega vrstnega reda, ki ga je treba upoštevati 
pri razdelitvi. 
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ZFPPIPP je v stečajne postopke nad pravnimi osebami uvedel številne novosti. 
Mnoge so za prakso koristne in izboljšujejo možnosti za učinkovito uresničevanje 
pravic upnikov, pa tudi omogočajo hitrejše ter preglednejše delo sodišča. Za upnike 
so koristne predvsem določbe o objavi vseh v stečajnem postopku izdanih sklepov 
sodišč, seznamov preizkušenih terjatev, javnih dražb in vabil k dajanju ponudb, 
pozivov upnikom ter rednih in izrednih poročil stečajnega upravitelja na spletni 
strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). To 
namreč upnikom omogoča preprost, sproten in natančen vpogled v vodenje stečajnih 
postopkov, njihovo trenutno fazo in možnosti za poplačilo upniških terjatev. Sodišču 
pa omogoča manj zamudno in cenejše vročanje sklepov o sprejetih odločitvah vsem 
udeležencem postopka. Za prakso zelo koristna je tudi nova ureditev plačila začetnih 
stroškov stečajnega postopka v obliki obveznega predujma, ki zdaj že po določbi 
zakona obsega tudi znesek najnižjega predpisanega nadomestila upravitelja. S tem je 
bila odpravljena v preteklosti zelo žgoča težava, kako za opravljeno delo plačati 
upravitelje, kadar se v stečajnih postopkih izkaže, da stečajna masa ne bo zadoščala 
niti za plačilo že nastalih stroškov postopka. V stečajih brez zadostne stečajne mase 
so tako upravitelji praviloma ostajali brez plačila za opravljeno delo, čeprav so v 
zakonu predpisana opravila stečajnega postopka opravili in vodili te postopke po več 
mesecev. Ustreznega vira za njihovo plačilo namreč stari zakon ni predvidel. Za delo 
sodišča je nadalje zelo koristna tudi nova ureditev, po kateri sodišče o vseh 
prerekanih terjatvah, ločitvenih in izločitvenih pravicah odloči hkrati in z enim 
samim sklepom – s sklepom o preizkusu terjatev, namesto s številnimi sklepi o 
napotitvah na ustrezne sodne postopke, ki jih je bilo treba izdati posebej za vsakega 
upnika s prerekano terjatvijo. To namreč skrajša čas, potreben za izdajo sklepa o 
napotitvah na ustrezne sodne postopke glede prerekanih terjatev, in tudi zmanjša 
stroške, ki so prej nastajali z vročanjem številnih sklepov vsakemu posameznemu 
upniku s prerekano terjatvijo. Nekatere nove rešitve ZFPPIPP pa se žal v praksi niso 
izkazale kot najboljše oziroma učinkovite. Te so (Novak-Krajšek 2009, 63–64): 

1. način preizkušanja prijavljenih terjatev upnikov; 
2. predolgi postopki prodaje premoženja stečajne mase; 
3. ureditev postopka nadaljevanja proizvodnje oz. poslovanja zaradi 

nameravane prodaje premoženja kot poslovne celote; 
4. odsotnost nadzora nad zunaj sodno prodajo premoženja ločitvenih upnikov; 
5. izčrpavanje stečajne mase z novo kategorijo prednostnih terjatev države in 

obveznostjo plačila povprečne sodne takse za razdelitev stečajne mase 
upnikom. 

3.3 Osebni stečaj fizične osebe 

ZFPPIPP ne definira pojma osebnega stečaja, opredeljuje ga kot posebni 
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postopek zaradi insolventnosti in ureja kot enega od treh stečajnih postopkov. Čeprav 
zakon ta postopek opredeljuje kot postopek osebnega stečaja, gre v bistvu za 
razbremenitev dela obveznosti fizične osebe, ne glede na to, ali gre za podjetnika 
posameznika po tem, ko je pri njem izveden stečajni postopek, ali za prezadolženega 
potrošnika. 

Namen osebnega stečaja ni samo izenačitev položajev različnih upnikov, ampak 
tudi sanacija nastalega dolžnikovega položaja. Dolžniku se zagotavlja človeka 
dostojno življenje s tem, ko se upniki poskušajo omejiti v njihovih poskusih poplačil 
svojih terjatev do dolžnika na določeno razumno časovno obdobje.  

Postopek osebnega stečaja se lahko vodi nad premoženjem vsake fizične osebe. 
V prvi vrsti gre pri tem za t. i. potrošnike oziroma osebe, katerih dolgovi ne izvirajo 
iz opravljanja pridobitne dejavnosti, čeprav se lahko osebni stečaj vodi tako nad 
potrošnikom, podjetnikom ali sicer fizično osebo. Ideja osebnega stečaja, kot jo 
podaja tuja literatura, temelji na sklepanju, da je lahko stečajni dolžnik vsakdo, kdor 
je lahko nosilec obveznosti, kar velja tako za fizične kot pravne osebe. Poslovna 
sposobnost pri tem ni zahtevana, kar pomeni, da so lahko stečajni dolžniki tudi otroci 
(Šlamberger 2008, 64). 

Za razliko do stečaja nad pravno osebo, v osebnem stečaju upniki, ki so zamudili 
rok za prijavo terjatev in ločitvenih pravic, ne izgubijo pravice do poplačila iz 
stečajne mase. V osebnem stečaju tudi ni potrebna tožba za ugotovitev prerekanih 
terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic. Tudi te terjatve se poplačajo, če so 
prijavljene in preizkušene vsaj do prve ali najkasneje do nadaljnjih delitev stečajne 
mase. Prav tako ne pride v poštev določba, da se nevnovčljivo premoženje prenese 
na upnike, če s tem soglašajo, če ne, pa se prenese da državo, torej Republiko 
Slovenijo. V osebnem stečaju podjetnika se tudi ne uporabljajo določbe o mogočem 
nadaljevanju nujnih poslov (ZFPPIPP 2007, 68). 

Edina možnost, da se potrošnik oziroma nekdanji podjetnik izogne plačilu 
terjatev, katerih obstoj je bil ugotovljen v okviru stečajnega postopka pa je, da doseže 
odpust obveznosti. Gre za institut, ki ga je uvedel ZFPPIPP. S pravnomočnostjo 
sklepa o odpustu obveznosti (Priloga 8) namreč preneha upnikova pravica sodno 
uveljavljati plačilo terjatve, za katero učinkuje odpust obveznosti v tistem delu, v 
katerem ta do pravnomočnosti sklepa ni bila plačana. Če dolžnik prostovoljno plača 
neplačani del terjatve iz prvega odstavka tega člena, nima pravice zahtevati vračila 
po pravilih o neupravičeni pridobitvi (ZFPPIPP 2007, 409. člen). Dolžnikova 
obveznost torej postane naturalna. Edino sredstvo, ki ga ima upnik v postopku 
osebnega stečaja za izpodbijanje domneve o dolžnikovi insolventnosti, je ugovor 
zoper sklep o začetku postopka odpusta obveznosti. Vsak upnik lahko vloži ugovor, 
da ni pogojev za odpust obveznosti, če dolžnik lahko glede na svoj premoženjski 
položaj v celoti izpolni svoje obveznosti (ZFPPIPP 2007, 403. člen), če torej upnik 
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dokaže, da je dolžnik solventen. Kadar pri odločanju o ugovoru sodišče presodi, da je 
dolžnik dejansko solventen, ustavi postopek odpusta obveznosti in zavrne predlog za 
odpust obveznosti. V tem primeru dolžnik odgovarja za vse svoje obveznosti, 
ugotovljene na podlagi sklepa o končanju postopka osebnega stečaja, tudi po 
končanem postopku. Pri tem je treba poudariti, da upniki v postopku osebnega 
stečaja ne morejo izpodbijati sklepa o začetku tega postopka. V osebnem stečaju 
namreč velja domneva, da je dolžnik insolventen, če sam predlaga začetek tega 
postopka. Če se postopek osebnega stečaja uvede na predlog potrošnika ali 
podjetnika, mora sodišče, ne da bi preverjalo dolžnikove navedbe o njegovi 
insolventnosti, brez naroka izdati sklep o začetku stečajnega postopka. Ker upniki ne 
smejo izpodbijati domneve o dolžnikovi insolventnosti v fazi odločanja o začetku 
postopka osebnega stečaja, je ta domneva neizpodbitna. Ta ureditev je nesmiselna, 
saj ima upnik v nekaterih primerih zagotovo pravni interes za izpodbijanje tega 
sklepa (Murgel 2010, 7). 

3.4 Stečaj zapuščine 

Z uvedbo ZFPPIPP je v slovenski pravni red uveden nov institut – stečaj 
zapuščine. Namen stečaja zapuščine je, da vsi upniki prejmejo plačilo terjatev 
sočasno in v enakem odstotku glede na višino svojih terjatev, pa tudi, da se prepreči 
poplačilo upnikov po vrstnem redu uveljavljanja terjatev. 

Gre za stečajni postopek nad posebnim premoženjem, pri čemer se uporabljajo 
pravila dednega prava, predvsem ureditev prehoda pravic in obveznosti zapustnika 
na dediče, ter splošna pravila stečajnega prava z določenimi izjemami. Izjeme se 
nanašajo predvsem na registracije dejstev, nadaljevanje poslovanja, dokončanje 
nujnih poslov in pravila o pobotih, ki jih v stečaju zapuščine ni mogoče uporabiti. 

Stečaj zapuščine je možen po vsaki umrli osebi s stalnim ali začasnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, pa tudi v primeru, ko oseba ni imela 
prebivališča v Sloveniji, vendar se tu nahaja njeno premoženje. Za dediča se ne bo 
nič spremenilo oziroma bo njegov položaj enak, kot če bi se dediščini odpovedal. Že 
zdaj je namreč za zapustnikove obveznosti odgovarjal le do višine zapuščine. Zaradi 
stečaja zapuščine, ki ga lahko sproži upnik, bo moral dedič zapuščino prenesti v 
stečajno maso, namesto, da bi jo izplačal posameznemu upniku. Stečaj zapuščine je 
tako način, kako dedič omeji odgovornost za dolgove zapustnika. Do uveljavitve tega 
zakona se je namreč dedič lahko izognil plačilu dolgov zapustnika le z odpovedjo 
dediščini. Tako dedič ni več vezan na izjavo, da ne sprejema dediščine, ampak se 
lahko dolgov dediščine znebi tako, da predlaga uvedbo stečajnega postopka nad 
zapuščino in morda dobi celo nekaj iz zapuščine zapustnika. Stečaj namreč lahko 
sproži vsak upnik, ki izkaže terjatev do pokojnega zapustnika. Stranke v postopku 
stečaja zapuščine so torej dediči in upniki. V kolikor je zapuščina prenesena na 
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Republiko Slovenijo, je stranka v postopku tudi Republika Slovenija. 
Sodišče s sklepom o začetku stečaja imenuje upravitelja zapuščine, na katerega 

na podlagi zakona preidejo pooblastila dedičev za upravljanje oz. razpolaganje z 
zapustnikovim premoženjem. Upravitelj pripravi otvoritveno poročilo in ga predloži 
sodišču, odpre fiduciarni denarni račun ter prične z dejanji za vnovčitev stečajne 
mase. 

Stečajno maso predstavljajo unovčena zapuščina, prihodki od upravljanja 
zapuščine, premoženje, vrnjeno zaradi izpodbijanja zapustnikovih pravnih dejanj, ter 
terjatve dedičev. Gre za posebnost, ki izvira iz odgovornosti dedičev za zapustnikove 
dolgove. Tako gredo v stečajno maso terjatve upnikov do dedičev na podlagi 
odgovornosti za dolgove, vendar le do višine podedovanega premoženja. Upravitelj 
je dolžan izterjati te terjatve za račun stečajne mase. Z začetkom stečaja zapuščine 
preneha pravica posameznega upnika terjati dolžnika. Enako je dolžan zahtevati 
izročitev premoženja, ki predstavlja zapuščino in je bilo izročeno dedičem, če so 
upniki uveljavljali institut v zapuščinskem postopku. Upniki lahko na podlagi 143. 
člena ZGD-1 uveljavljajo ločitev zapuščine od dedičev premoženja, s čimer 
preprečijo, da bi dediči upniki posegli po zapuščini oz. se iz nje poplačali. V 
postopku stečaja zapuščine se ne uporabljajo naslednja pravila: 

− o vpisih v ustrezne registre glede insolvenčnih postopkov; 

− o tem, kdo je lahko stečajni dolžnik; 

− o tem, da v stečajno maso sodi premoženje dolžnika ob uvedbi postopka in 
premoženje, pridobljeno z dokončanjem nujnih poslov oz. nadaljevanju 
poslovanja; 

− o prekluzivni naravi obveznosti prijave terjatev; 

− o pogojnih terjatvah, pobotu in izpolnitvi vzajemno neizpolnjenih 
dvostranskih pogodb; 

− o prisilni poravnavi v stečaju; 

− o poslovnih knjigah; 

− o posledicah zamude prijave terjatve; 

− o izbrisu stečajnega dolžnika iz registra. 

V postopku stečaja zapuščine preidejo na stečajnega upravitelja vse pravice 
dedičev glede upravljanja zapuščine in hkrati upnikov glede izterjave terjatev 
upnikov do dedičev na podlagi njihove odgovornosti za zapustnikove dolgove 
(Racunovodja.com 2008). 

3.5  Stečaj v luči izhoda iz krize 

Stečajni postopek nad pravno osebo je namenjen sodno nadzorovani prodaji in 
razdelitvi premoženja insolventnega dolžnika, ob upoštevanju temeljnih načel 
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omenjenega postopka, predvsem načela enakopravnega obravnavanja upnikov in 
maksimiranja vrednosti dolžnikovega premoženja. Stečajni postopek nad pravno 
osebo ni namenjen njenemu finančnemu prestrukturiranju. Nad pravnimi osebami, 
pri katerih obstaja možnost finančnega prestrukturiranja in s tem odprave 
insolventnosti, se namreč vodi postopek prisilne poravnave. Ne glede na navedeno pa 
predstavlja tudi stečajni postopek izhod iz krize podjetja, ne sicer v smislu 
revitalizacije celotnega stečajnega dolžnika, saj bo slednji s stečajem prenehal, 
nedvomno pa v smislu možnosti ohranjanja zdravih jeder (kar omogoča institut 
prodaje premoženja stečajnega dolžnika, ki je poslovna celota).  

Drugače kot pri pravnih osebah lahko pri osebnem stečaju govorimo o 
revitalizaciji v pravem pomenu. Fizična oseba namreč po zaključku stečajnega 
postopka ne preneha, ampak dobi nove možnosti, da začne znova. Osnovni namen 
postopka osebnega stečaja tako ni le izenačitev oziroma enakopravnost položajev 
dolžnikovih upnikov, temveč tudi sanacija dolžnikovega položaja, tako da se tu 
postopek stečaja dejansko v pravem pomenu besede odraža kot pot izhoda iz krize. O 
omenjenem lahko seveda govorimo le, če dolžnik uveljavi tudi predlog za odpust 
obveznosti. Če tega ne stori, lahko upniki uveljavljajo terjatve zoper njega tudi po 
koncu stečajnega postopka, on pa ostaja zanje v celoti odgovoren. 

Novi zakon torej zajema tako postopek prisilne poravnave kot tudi stečajne 
postopke, kot so: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in 
postopek stečaja zapuščine. Namen opisa posameznih stečajnih postopkov v tem 
poglavju je seznaniti se s tem področjem zakonodaje. Bistvena in pomembna 
sprememba je, da je sedaj stečaj samostojnega podjetnika izrecno urejen kot osebni 
stečaj in ne stečaj pravne osebe ter je za mnoge podjetnike, ki svojih poslovnih ciljev 
zaradi različnih razlogov niso mogli uresničiti, edina možnost za izhod iz krize, kar 
predstavljamo v naslednjem poglavju. 





29 

4 OSEBNI STEČAJ PO ZFPPIPP 

4.1 Vrste osebnega stečaja 

Petnajstega januarja 2008 je začel veljati Zakon o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, 126/2007, v 
nadaljevanju ZFPPIPP; novela ZFPPIPP-A, Ur. l. RS, 40/09 in novela ZFPPIPP-B, 
Ur. l. RS, 59/09). Manjši del zakona je začel veljati z njegovo uveljavitvijo, večina 
določb pa se je začela uporabljati 1. oktobra 2008. Zakon ima sodoben koncept, ki je 
v naš pravni red vnesel več novosti. Z veljavnostjo ZFPPIPP so izvršilni oddelki 
okrajnih sodišč dobili popolnoma nove pristojnosti (Lajevec 2009, 80). 

Za urejanje prezadolženosti fizične osebe slovensko pravo predvideva več oblik 
osebnega stečaja. Postopek osebnega stečaja je dovoljeno voditi nad premoženjem 
vsake fizične osebe.  

Sodišče v RS je pristojno za vodenje postopka osebnega stečaja (ZFPPIPP 2007, 
381. člen): 

1. proti fizični osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v RS; 
2. proti potrošniku, ki nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v RS, če v 

RS prejema plačo ali druge stalne prejemke ali če je njegovo premoženje v 
RS; 

3. proti podjetniku ali zasebniku, ki nima niti stalnega niti začasnega 
prebivališča v RS, če ima sedež v RS. 

Zasebnik je zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga fizična oseba, ki ni 
podjetnik in ki kot poklic opravlja določeno dejavnost. 

Potrošnik je fizična oseba, ki ni niti podjetnik niti zasebnik. 

4.2 Splošno o osebnem stečaju 

Kot poseben insolvenčen postopek je v ZFPPIPP urejen postopek osebnega 
stečaja. Gre za novost v takšni obliki, čeprav segajo zametki že pred prvo svetovno 
vojno. 

Postopek osebnega stečaja je urejen v oddelku 5.11 ZFPPIPP. Pravila o stečaju 
nad pravno osebo se v postopku osebnega stečaja uporabljajo, če ni v oddelku 05.11. 
ZFPPIPP določeno kaj drugega. Člen 383. ZFPPIPP podrobneje določa, katere 
določbe o stečaju nad pravno osebo se za osebni stečaj ne uporabljajo. Prav zaradi 
uporabe določb o stečaju nad pravno osebo v postopku osebnega stečaja prihaja do 
največ nejasnosti v tem postopku.  

V letu 2008 so sodišča v Republiki Sloveniji prejela skupno 2.161 predlogov za 
začetek osebnega stečaja, od 1. januarja do 31. oktobra 2009 pa 948 takšnih 
predlogov (Murgel 2009, 73). 
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Gre za postopek, ki ga lahko razdelimo na prvi del - postopek stečaja z 
unovčljivostjo dolžnikovega premoženja in drugi del - sorazmerno poplačilo 
upnikov, kar je namen vsakega stečajnega postopka ter razbremenitev dela 
odgovornosti v obsegu neplačanih terjatev. 

Za odločanje v postopku osebnega stečaja nad podjetnikom je pristojno okrožno 
sodišče, na območju katerega ima dolžnik sedež, za odločanje v postopku osebnega 
stečaja nad zasebnikom ali potrošnikom pa okrajno sodišče, na območju katerega 
ima dolžnik svoje stalno prebivališče, če nima stalnega bivališča – začasno bivališče 
oz. v primeru neobstoja tudi tega, sodišče, na območju katerega prejema dohodke iz 
naslova plače, v drugih primerih pa na območju, kjer se nahaja premoženje dolžnika. 

Postopek osebnega stečaja je treba voditi tako, da bi vsi upniki iz premoženja 
stečajnega dolžnika prejeli plačilo svojih navadnih terjatev do stečajnega dolžnika 
hkrati in v enakih deležih. Terjatve upnikov v delu, v katerem te niso plačane iz 
razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo in jih lahko upniki uveljavljajo 
proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu stečajnega postopka, če v zakonu ni drugače 
določeno.  

Tabela 4.1   Zbornik: Gibanje pripada zadev na izvršilnem oddelku v 
Ljubljani 

 Okt. 
2008 

Nov. 
2008 

Dec. 
2008 

Jan. 
2009 

Feb. 
2009 

Mar. 
2009 

Apr. 
2009 

Maj 
2009 

Jun. 
2009 

Jul., 
avg. 

2009 

Ostane 
v delu 

Stečaj 25 14 14 7 13 10 5 9 9 18 84 
Izvršba 602 430 458 415 352 363 389 372 345 612 39.676 
Zavarovanja 11 11 16 8 9 10 8 5 8 16 48 

Vir: Lajevec 2009, 80. 

V tabeli so prikazani podatki o gibanju pripada na izvršilnem oddelku Okrajnega 
sodišča v Ljubljani, povzeti pa so po statističnih podatkih Urada predsednice sodišča 
(Pregled gibanja in reševanja zadev za Okrajno sodišče v Ljubljani), za obdobje od 1. 
oktobra 2008 do vključno 31. avgusta 2009. 

V tem obdobju, torej do 31. avgusta 2009, je bilo na Okrajnem sodišču v 
Ljubljani rešenih 30 zadev s področja postopka osebnega stečaja. To ne pomeni, da 
je sodišče uspešno zaključilo 30 stečajnih postopkov, ampak je treba to številko 
pripisati sklepom o zavrženju predlogov zaradi raznih pomanjkljivosti, ki jih stečajni 
dolžniki v postavljenih rokih niso odpravili. V eni zadevi pa je bil izdan sklep o 
zaključku stečaja, saj dolžnik ni imel premoženja niti ni predlagal odpusta obveznosti 
(Lajevec 2009, 82).  

4.3 Postopek osebnega stečaja zoper podjetnika in zasebnika 

Z vidika primerjalne ureditve je zanimiv stečaj samostojnega podjetnika. Za 
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stečaj podjetnika velja enaka ureditev kakor za siceršnjo fizično osebo. Pri tem je 
sedaj rešeno vprašanje, ali ostaja podjetnik še naprej zavezan za dolgove, ki v okviru 
stečaja niso bili poplačani. Če ni izveden postopek razbremenitve, bo podjetnik po 
zaključenem stečaju še naprej odgovarjal za dolgove. Tako drugi odstavek 382. člena 
ZFPPIPP določa, da neplačane terjatve po poplačilu iz razdelitvene mase ne 
prenehajo in jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu 
stečajnega postopka. Če bo podjetnik predlagal razbremenitev, pa se bo lahko rešil 
starih »podjetniških« dolgov. Pri tem pa je pomembno ločiti status dolžnika kot 
zasebnika, samostojnega podjetnika posameznika in potrošnika. Ločevanje ni 
pomembno samo zaradi posledic začetka osebnega stečaja, pač pa tudi zaradi 
določitve pristojnosti sodišča, presojanja insolventnosti in podobno. Tako je za 
stečajni postopek nad podjetnikom pristojno okrožno sodišče, nad potrošnikom in 
zasebnikom pa okrajno sodišče. Vprašanje insolventnosti se za podjetnika presoja po 
enakih pravilih, kot veljajo za gospodarske družbe (Šlamberger 2008, 65). 

Končna posledica stečajnega postopka nad stečajnim dolžnikom, ki je pravna 
oseba, je njegovo prenehanje. Stečajni dolžnik preneha z izbrisom iz sodnega registra 
na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju stečajnega postopka. Na podlagi 387. 
člena ZFPPIPP podjetniku in zasebniku, nad katerim se je začel postopek osebnega 
stečaja, status podjetnika in zasebnika preneha z dnem začetka postopka osebnega 
stečaja. Ker jima z dnem začetka postopka osebnega stečaja preneha status za 
opravljanje dejavnosti, od tega dne dalje ne morejo več nastajati obveznosti iz 
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki so vezane na ta status. 
Sodišče obvesti Ajpes o pravnomočnosti sklepa o začetku postopka osebnega stečaja 
in Ajpes podjetnika oziroma zasebnika izbriše iz Poslovnega registra Slovenije. 
Četudi se izbris izvede šele po pravnomočnosti sklepa o začetku postopka osebnega 
stečaja, izbris učinkuje za nazaj, z začetkom dneva, ko je bil objavljen oklic o 
začetku postopka osebnega stečaja (Priloga 2). 

Podjetnik in zasebnik sta zavezanca za plačevanje akontacije dohodnine od 
dohodkov iz dejavnosti. Sestaviti morata davčni obračun na dan pred začetkom 
stečaja in ga davčnemu organu predložiti najpozneje v 30 dneh od dneva, ko se je 
začel postopek stečaja. Zasebnik, nad katerim se začne postopek osebnega stečaja, je 
obračun akontacije dohodnine od dohodka iz opravljanje dejavnosti dolžan sestaviti 
in davčnemu organu predložiti sam, medtem ko je za podjetnika to obveznost dolžan 
izpolniti stečajni upravitelj. 

Kot je že navedeno, s prenehanjem statusa za opravljanje dejavnosti, nove 
obveznosti, ki so vezane na ta status, ne morejo več nastati. Zato sta podjetnik (zanj 
stečajni upravitelj) in zasebnik zavezana sestaviti ter davčnemu organu predložiti le 
davčni obračun po stanju na dan pred začetkom stečajnega postopka, ne pa tudi 
obračunov v času postopka osebnega stečaja.  
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V skladu s predpisi, ki urejajo socialna zavarovanja, je samostojni podjetnik 
zavezanec za obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost od vpisa 
pa do izbrisa iz ustreznega registra.  

 Dejstvo, da od dne začetka postopka osebnega stečaja za podjetnika in 
zasebnika ne morejo več nastati obveznosti, ki so vezane na njun status, pomeni, da 
začetek postopka osebnega stečaja nad podjetnikom oz. zasebnikom bistveno vpliva 
na obstoj zavarovalnega razmerja ter posledično na lastnost zavarovanca v razmerju 
do ZZZS in ZPIZ. Z dnem začetka stečajnega postopka nad podjetnikom in 
zasebnikom ta nista več zavezana za obračunavanje in plačevanje prispevkov za 
socialno varnost. Zadnji obračun sestavita po stanju na dan pred začetkom postopka 
osebnega stečaja. S tem datumom morata urediti tudi prenehanje obveznega 
zavarovanja iz naslova tega statusa. Zasebnik in podjetnik sta v primeru osebnega 
stečaja dolžna davčnemu organu predložiti davčni obračun za obdobje, ki se zaključi 
z dnem začetka postopka osebnega stečaja in ga davčnemu organu predložiti v 20 
dneh od dneva začetka stečajnega postopka. 

Po dosedanji ureditvi so se upniške terjatve zoper samostojnega podjetnika do 
začetka stečajnega postopka lahko poplačale le v stečajnem postopku. Doslej v teoriji 
sporno vprašanje, ali po opravljenem stečaju podjetnik posameznik še vedno ostaja 
dolžnik za obveznosti, ki niso poplačane v stečaju, je zdaj razrešeno, saj ZFPPIPP v 
drugem odstavku 382. člena izrecno določa, da terjatve v delu, v katerem te niso 
plačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo in jih lahko upniki 
uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu stečajnega postopka, če v 
zakonu ni drugače določeno. To pomeni, da v bodoče podjetnik osebno ostaja 
dolžnik, če upniki niso poplačani iz njegove stečajne mase. Svojih obveznosti se 
nekdanji podjetnik posameznik lahko v bodoče razreši le v okviru stečaja, če pred 
koncem stečajnega postopka predlaga nadaljevanje postopka za oprostitev 
neplačanih obveznosti. 

4.4 Prednosti in slabosti osebnega stečaja 

Pričakovati je bilo, da se bo za osebni stečaj odločilo več tisoč ljudi. Po tem 
postopku naj bi posegli zlasti družbeniki in delničarji, ki so bili doslej prisiljeni 
plačevati obveznosti izbrisanih družb po uradni dolžnosti. Na področju sprejemanja 
pomembnih zakonskih predpisov ni izjema, da se ti objavljajo zadnji dan v letu. 
Praviloma se na ta dan objavljajo zakoni, ki imajo pomembne pravne posledice, 
vendar pa družbeno okolje na njih ni takoj pozorno. Tako je bil na zadnji dan leta 
2007 objavljen tudi ZFPPIPP. Ta ima 500 členov in je eden od najobsežnejših 
zakonskih predpisov. S tem zakonom je v pravni red RS preneseno tudi večje število 
direktiv EU. Tehnika pisanja omenjenega zakona je precej zapletena in je zakon 
težko razumljiv za tiste, ki ne obvladajo pravnega načina izražanja. Pri osebnem 
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stečaju gre v osnovi za pravni postopek, ki naj bi prezadolženim fizičnim osebam 
omogočal, da iz svojega premoženja v okviru svojih možnosti poplačajo upnike 
hkrati in v enakih deležih, s tem, da lahko v stečajnem postopku tudi predlagajo 
sodišču, da jih oprosti obveznosti plačila dolgov, ki niso bili poplačani iz obstoječega 
premoženja v stečaju. Osebni stečaj je namenjen predvsem potrošnikom in 
podjetnikom posameznikom, ki za razliko od prejšnje ureditve niso prosti 
obveznosti, če v stečaju upniki niso poplačani v celoti . Po sodni praksi, ki je veljala 
pred navedenimi spremembami, je bil podjetnik posameznik oproščen obveznosti iz 
podjetniškega poslovanja, če niso bili upniki poplačani iz njegove razdelitvene mase 
v stečajnem postopku. Zoper osebni stečaj je bilo veliko pomislekov, vendar je treba 
povedati, da je ureditev osebnega stečaja obveznost RS kot članice EU in je nujno 
potreben zaradi varstva dolžnikov, ki so postali prezadolženi, pogosto brez svoje 
krivde. Nekateri so sicer opozarjali, da bo osebni stečaj možno zlorabiti, vendar so 
glede na dejstvo, da je le-ta pod nadzorom sodišča, možnosti za zlorabo minimalne. 
Sicer pa se vse, kar je v osnovi pozitivno, lahko zlorablja, vendar v konkretnem 
primeru zakon vsebuje vrsto preventivnih ukrepov, ki onemogočajo morebitne 
zlorabe (Ivanjko 2008, 11). 

Omogočiti poštenemu in dobrovernemu dolžniku, da se rehabilitira in da vnovič 
poskuša nekaj ustvariti, je v interesu upnikov, pa tudi države. Gre za zmago 
civilizacije, ki jo je treba braniti z vsemi sredstvi. Vendar je narava človeka znana, da 
je njegova domiselnost praktično neskončna. Dolžnikom je treba omogočiti 
rehabilitacijo, vendar je hkrati treba uvesti varovalke, ki preprečujejo morebitne 
zlorabe. Finančna nedisciplina se ne rešuje le s predpisi, ki nalagajo dolžnikom 
določene obveznosti. Treba je uvesti in uporabiti tudi sistem učinkovitih sankcij, ki 
nepoštenemu in nedobrovernemu dolžniku onemogočajo reševanje njegovih 
obveznosti na preprost način ter ga učinkovito sankcionirati. Nujna je tudi gotovost 
sankcije. Predlagatelj zakona oz. (redki) zagovorniki tega instituta se pri utemeljitvi 
njegove uvedbe v naš pravni sistem običajno sklicujejo na nekatere tuje pravne rede, 
kjer že poznajo tovrsten institut, pozabljajo pa na aktualne razmere doma (Varanelli 
2007, 6). 

Dejstvo je, da se prebivalstvo v Sloveniji vse bolj zadolžuje in prezadolžuje, 
slaba gospodarska situacija pa je močno pripomogla k nezmožnosti vračanja dolgov. 
Namen ureditve postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti je, da se 
posamezniku omogoči, da znova začne svoje življenje brez materialnih obveznosti. 
To seveda ne pomeni, da je bil namen zakonodajalca urejanje položaja ljudi, ki se 
zadolžujejo, čeprav vedo, da svojih obveznosti ne bodo mogli poravnati. Njegov 
namen je bil pomagati tistim, ki so se zaradi okoliščin, zunanjih ali osebnih, znašli v 
situaciji, ki je s finančnega vidika brez izhoda. Če ne bi bilo postopka osebnega 
stečaja in v okviru tega postopka odpusta obveznosti, bi bili ti posamezniki 
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»finančno mrtvi«. Svojih obveznosti tudi ob predpostavki, da so redno zaposleni, ne 
bi mogli poravnati do konca življenja. Dolgoročno gledano so »finančno mrtvi« 
posamezniki za družbo veliko breme. Z možnostjo odpusta obveznosti po uspešno 
prestanem preizkusnem obdobju lahko ti ljudje začnejo na novo. Globalno gledano je 
korist družbe od uspešno vključenega stečajnega dolžnika nazaj v finančno življenje 
večja od zadovoljitve majhnega dela upnikov v primeru drugih načinov poplačila 
dolgov. Kritike so bile usmerjene predvsem na institut odpusta dolga in možnosti 
njegovih zlorab. Zakon pa ima več varovalk. Odpust obveznosti je namenjen 
predvsem poštenemu dolžniku. Mogoč je le znotraj postopka osebnega stečaja in ga 
kot samostojen postopek ni mogoče predlagati in ne voditi. Preizkusno obdobje traja 
do pet let in v tem času je stečajni dolžnik pod »nadzorom« stečajnega upravitelja. 
Omejitve poslovanja posameznika v postopku osebnega stečaja so velike. Čas bo 
pokazal, ali in kje ima zakon pomanjkljivosti, ki omogočajo zlorabo. Pomembno je, 
da se zlorabe, če bo do njih prišlo, čim hitreje zazna, se pomanjkljivosti odpravi in 
ustrezno strogo ter hitro sankcionira kršitelje (Lajevec 2009, 83–84). 

Zaradi uvedbe instituta osebnega stečaja je bilo na Ministrstvu za pravosodje 
pričakovati večjo razbremenitev izvršbe. Običajno gredo namreč v stečaj osebe, ki 
imajo več dolgov in upnikov, kar zdaj pomeni tudi večje število zahtevkov za 
izvršbo. Z uvedbo osebnega stečaja pa se vsi postopki združijo v en sam postopek 
stečaja, kar izvršbeni oddelek zagotovo razbremeni.  

Poglavitni razlog za nejasnosti pri razlagi koncepta ureditve osebnega stečaja v 
ZFPPIPP je, da slednji ne sledi ločevanju med poslovnimi in osebnimi terjatvami 
fizične osebe, nad katero se vodi osebni stečaj. Poleg tega sta različni sodišči tudi 
stvarno pristojni za stečaj potrošnika in podjetnika. Uvedbe obeh postopkov hkrati ni 
mogoče preprečiti, saj se postopek osebnega stečaja uvede na predlog potrošnika 
oziroma podjetnika. Sodišče pa ne sme začeti dveh postopkov osebnega stečaja nad 
isto fizično osebo. Ker mora (okrajno) sodišče po uradni dolžnosti paziti na 
litispendenco, bi moralo ob odločanju o začetku stečajnega postopka nad 
potrošnikom vselej v elektronskem vpisniku, v katerem se vodijo postopki zaradi 
insolventnosti, preveriti, ali je bil uveden stečaj nad isto osebo kot samostojnim 
podjetnikom. Kadar sodišče ugotovi, da je že bil uveden postopek nad podjetnikom, 
mora predlog za uvedbo postopka nad isto osebo – potrošnikom – zavreči. Če v 
obravnavi predloga za začetek osebnega stečaja ugotovi, da potrošnik, ki ima 
registrirano dejavnost samostojnega podjetnika, ni vložil predloga za začetek 
osebnega stečaja pred okrožnim sodiščem, ga lahko na naroku za sestavo predloga za 
začetek postopka osebnega stečaja (če ga opravi) napoti, naj vloži predlog za začetek 
osebnega stečaja pred okrožnim sodiščem, predlog, vložen pred okrajnim sodiščem, 
pa zavrže, če ga dolžnik ne umakne. Ker zaradi deljene pristojnosti za osebni stečaj 
med okrajnimi in okrožnimi sodišči prihaja do vtisa, da gre za vsebinsko ločena 
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postopka, bi bilo najbolj smotrno, da bi bilo za oba postopka pristojno isto sodišče. 
Če bi bilo to okrajno sodišče, bi bilo smiselno, da bi bilo slednje pristojno tudi za 
prisilno poravnavo nad podjetnikom, ki ni mogoča nad potrošnikom. To bi bila 
dodatna obremenitev za izvršilne oddelke okrajnih sodišč, ki so že zdaj od vseh 
oddelkov na slovenskih sodiščih najbolj obremenjeni. Hkrati pa bi to lahko bila 
podlaga za specializacijo okrajnih sodnikov (Murgel 2010, 7). 

Bistvena novost je tudi popis premoženja stečajnega dolžnika. Če je dolžnik 
potrošnik, mora predložiti popis vsega premoženja, če je dolžnik podjetnik ali 
zasebnik, pa mora predložiti popis celotnega premoženja. Pri tem mora ločeno 
navesti premoženje, ki ga izkazuje v poslovnih knjigah. V poročilu o stanju 
njegovega premoženja mora biti podpis dolžnika notarsko overjen, kar ni popolnoma 
jasno, zakaj je to potrebno. Osebni stečaj je že tako povezan s slabim premoženjskim 
stanjem, kar pa se zagotovo ne bo izboljšalo, če mora podpis overiti notar. 

Zakonodajalec je med drugim omejil tudi število insolvenčnih postopkov, ki jih 
lahko vodi posamezen upravitelj. Tako lahko pri večjih sodiščih upravitelj sodeluje v 
treh postopkih, pri manjših pa v petih. Izbere lahko največ pet okrožnih sodišč. 
Veliko bolj smiselni in dobrodošli bi bili zaostreni pogoji pri imenovanju 
upraviteljev (ustrezna znanja in izkušnje), kot pa je administrativni kvotni sistem pri 
njihovem sodelovanju s sodišči. Prav na začetku uporabe nove zakonodaje »starejši«, 
izkušeni upravitelji precej časa ne bodo mogli prevzemati novih postopkov, saj so 
praviloma vsi obremenjeni s trajajočimi stečaji. Tako bodo morala sodišča prav v 
najbolj kritičnem trenutku angažirati po stažu mlajše upravitelje, ki bodo imeli še 
»proste« kvote. Ker pa bodo tudi ti upravitelji postopoma obremenjeni še z osebnimi 
stečaji, bo upraviteljev z licenco kmalu premalo.  

Zakonodajalec očitno ni upošteval, da insolvenčni postopki pogosto trajajo več 
let, časovna razvlečenost postopka pa ni posledica morebitne pasivnosti upraviteljev, 
temveč dolgotrajnosti reševanja izvršilnih, pravdnih in upravnih sporov, na kar 
upravitelji nimajo vpliva. Prav ti nekončani spori pa bodo za več let zapolnili 
(blokirali) dovoljeno kvoto postopkov, ki jih lahko vodi posamezen upravitelj. Tako 
bodo iz novih postopkov izločeni tisti, ki so si z dosedanjim delom pridobili največ 
izkušenj in kompetenc (Dubrovski 2008, 8). 

Če vlogo vloži dolžnik, takse ni. Za odpust obveznosti pa se taksa plača, na kar 
bi lahko gledali kot slabost v zakonu. V primeru, da vlogo vloži upnik, je treba 
plačati takso. Dolžnik ima možnost dodelitve brezplačne pravne pomoči, za kar pa 
mora vložiti prošnjo.  

Morda bi bilo bolje poskrbeti za preventivo kot za kurativo in bi bilo treba 
razmisliti, s kom nekdo posluje. Smotrno bi bilo uvesti register večkrat propadlih 
podjetnikov. 
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4.5 Prva faza postopka - stečaj 

Predlog za začetek osebnega stečaja so upravičeni vložiti (ZFPPIPP 2007, 231. 
člen): 

− dolžnik,  

− osebno odgovorni družbenik dolžnika, 

− upnik, ki kot verjetne izkaže: svoje terjatve do dolžnika, proti kateremu 
predlaga začetek postopka, in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te 
terjatve več kot dva meseca; 

− javni jamstveni in preživninski sklad RS.  

Z vložitvijo predloga za začetek postopka se začne predhodni postopek, v 
katerem sodišče odloča o pogojih za začetek postopka. Če predlog za začetek 
stečajnega postopka vloži dolžnik sam, se šteje, da je ta pogoj izpolnjen. Ob vložitvi 
predloga se plača sodna taksa in predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega 
postopka. O začetku stečajnega postopka odloči sodišče s sklepom. Sodišče o 
začetku stečajnega postopka obvesti upnike z oklicem na straneh Ajpesa. Pravne 
posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z začetkom dneva, ko je bil 
objavljen oklic o začetku stečajnega postopka. 

Dolžnik, proti kateremu je vložen predlog za začetek postopka osebnega stečaja, 
mora sodišču izročiti popis svojega premoženja in podatke o svojem finančnem 
poslovanju v zadnjih treh letih, pri čemer mora podjetnik ločeno prikazati 
premoženje, ki je evidentirano v njegovih poslovnih knjigah. Poleg premoženja iz 
popisa tvorijo stečajno maso tudi morebitni stalni denarni prejemki, ki jih dolžnik 
prejema v času stečajnega postopka. Sodišče s sklepom o izterjavi stalnih prejemkov 
določi, kolikšen del teh prejemkov mora izplačevalec nakazovati na fiduciarni račun 
upravitelja. Fiduciarni račun je poseben račun, ki ga mora upravitelj odpreti naslednji 
dan po začetku stečaja in na katerega sme sprejemati le vplačila na podlagi 
unovčenja ter upravljanja stečajne mase in opravljati izplačila za stroške postopka 
osebnega stečaja ter plačila terjatev upnikov. 

Za potrebe ugotovitve premoženja stečajnega dolžnika in njegovega pravnega 
položaja mora Davčni urad Republike Slovenije stečajnemu upravitelju na njegovo 
zahtevo posredovati podatke iz uradnih evidenc. Zaradi zagotovitve potrebnih 
sredstev za preživetje stečajnega dolžnika pa veljajo določena izvzetja in omejitve 
glede prejemkov, ki spadajo v stečajno maso. V zvezi s tem se ZFPPIPP sklicuje na 
določbe Zakona o izvršbi in zavarovanju. 

Z začetkom stečaja se poslovna sposobnost dolžnika omeji tako, da ne more 
sklepati pogodb ali opravljati drugih pravnih dejanj, katerih predmet je razpolaganje 
z njegovim premoženjem, ki spada v stečajno maso. Tako brez soglasja sodišča ne 
more najeti kredita, posojila, dati poroštva, odpreti novega TRR, se odpovedati 
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dediščini ali drugi premoženjski pravici. 
Zakonski rok za prijavo terjatev v postopku osebnega stečaja ni prekluzivne 

narave. To pomeni, da upnikova terjatev v razmerju do dolžnika ne preneha, če upnik 
v zakonskem roku terjatve ne prijavi v stečajni postopek. Upnik lahko torej terjatve 
prijavi tudi po poteku roka (sodišče takšne prijave ne zavrže), pri čemer se njihov 
preizkus izvede pri prijavi. Terjatve, ki so bile prijavljene po roku in priznane do 
načrta poznejše razdelitve, se upoštevajo pri razdelitvi splošne razdelitvene mase. 

Ker je pri fizičnih osebah »skrivanje« premoženja pri povezanih osebah bolj 
verjetno, zakon podaljšuje obdobje izpodbojnosti. To je podaljšano z dvanajstih 
mesecev na tri leta pred uvedbo postopka. 

Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z začetkom dneva, ko je 
bil objavljen oklic o začetku stečajnega postopka, za vse terjatve upnikov do 
stečajnega dolžnika, ki so nastale do začetka stečajnega postopka. Z začetkom 
stečajnega postopka se pretvorijo (ZFPPIPP 2007, 253. člen): 

− nedenarne terjatve v denarne; 

− občasne dajatvene terjatve v enkratne denarne terjatve; 

− terjatve, izražene v tuji valuti, v terjatve, izražene v evrih po tečaju Banke 
Slovenije, ki velja na dan začetka stečajnega postopka. 

Obrestna mera pogodbenih ali zamudnih obresti, po kateri so se obrestovale 
terjatve upnikov do stečajnega dolžnika, se z začetkom stečajnega postopka spremeni 
tako, da od terjatev upnikov, ki so se obrestovale do začetka stečajnega postopka, od 
začetka stečajnega postopka dalje tečejo obresti po predpisani obrestni meri. Če se 
terjatev upnika do stečajnega dolžnika pred njeno zapadlostjo ne obrestuje in terjatev 
ob začetku stečajnega postopka še ni zapadla, začnejo obresti po predpisani obrestni 
meri od te terjatve teči od njene zapadlosti. Predpisana obrestna mera je zakonska 
zamudna obrestna mera. 

Z začetkom stečajnega postopka prenehajo pooblastila dolžnikovih zastopnikov, 
prokuristov in drugih pooblaščencev za zastopanje. Pooblastila za zastopanje 
stečajnega dolžnika in vodenje njegovih poslov pridobi upravitelj. Upravitelj mora 
najpozneje naslednji delovni dan po začetku stečajnega postopka izvajalce plačilnega 
postopka, ki vodijo dolžnikove transakcijske račune, obvestiti o začetku stečajnega 
postopka.  

Z začetkom stečajnega postopka nehajo veljati nalogi za izvedbo pravnega posla 
ali drugega pravnega dejanja za račun dolžnika, ki jih je dolžnik izdal pred začetkom 
stečajnega postopka, če ni v zakonu drugače določeno. Izvajalec plačilnega prometa 
ne sme izvršiti nobenega plačila v breme transakcijskega računa insolventnega 
dolžnika na podlagi sklepa o izvršbi ali sklepa o prisilni izterjavi, tudi če do takrat, 
ko so izpolnjeni pogoji za izvršitev tega plačila, določeni v Zakonu o izvršbi in 
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zavarovanju (ZIZ) ali zakonu, ki ureja davčni postopek, še ni prejel sklepa 
izvršilnega sodišča ali davčnega organa o prekinitvi postopka izvršbe. 

Organizacijski deli banke, ki poslujejo s potrošniki, z zasebniki in s podjetniki, 
ali spremljajo poslovanje z njimi, so po vpogledu v spletne baze Ajpesa dolžni 
upoštevati dejstvo, da je osebam, nad katerimi je začet postopek osebnega stečaja, 
omejeno poslovanje. S komitenti ali nekomitenti po objavi oklica, da je nad njimi 
začet postopek osebnega stečaja ali stečaja zapuščine, ne smejo več: 

− sklepati novih poslov; 

− neomejeno opravljati storitev poslovanja po že sklenjenih poslih; 

− izvrševati sodnih in davčnih odločb na računih komitentov. 

Potem, ko sodišče sprejme in objavi sklep o začetku postopka osebnega stečaja, 
je začetek stečaja objavljen na spletnih straneh Ajpesa. 

Na spletni strani Ajpesa so objavljeni naslednji podatki: 

− identifikacijski podatki insolventnega dolžnika, 

− sodišče, ki vodi postopek, in opravilno številko zadeve; 

− identifikacijske podatke o upravitelju; 

− začetek postopka, potek roka za prijavo terjatev v postopku in podatke o 
drugih procesnih dejanjih v postopku; 

− podatke o višini stečajne mase in deležih poplačil upnikov. 

Objavljeni so vsi sklepi, ki so izdani v postopku, razen: 

− sklepa o izterjavi stalnih prejemkov stečajnega dolžnika (Priloga 3); 

− sklepa o zasegu denarnega dobroimetja na dolžnikovih denarnih računih 
(Priloga 4); 

− sklepa o ustavitvi nadaljnje izterjave stalnih prejemkov ali zasega denarnega 
dobroimetja. 

Druge objave so naslednje: 

− oklic o začetku postopka; 

− oklic o razpisu naroka in drugi oklici ter pozivi za glasovanje; 

− vsi zapisniki o narokih in poteku sej upniškega odbora; 

− poročila upravitelja in listine, ki so mu priložene; 

− seznami preizkušenih terjatev; 

− vloge strank postopka in druga sodna pisanja, za katera zakon določa, da se 
objavijo; 

− vse razpise javnih dražb in vabil k dajanju ponudb, povezane z 
unovčevanjem stečajne mase. 
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Podatki so objavljeni na spletni strani Ajpesa, pri tem pa je vsakomur omogočen 
brezplačen vpogled v to. Podatki so objavljeni po naslednjih parametrih: 

− datumu objave, 

− identifikacijskih podatkih insolventnega dolžnika, 

− sodišču in opravilni številki postopka zaradi insolventnosti. 

4.6 Druga faza postopka - odpust obveznosti 

Če dolžnik do izdaje sklepa o končanju stečajnega postopka vloži predlog za 
odpust obveznosti, se izvede tudi druga faza postopka, v kateri lahko dolžnik doseže 
oprostitev plačila obveznosti, ki v stečaju ne bodo poplačane.  

Evidenca mora za vsak sklep o odpustu obveznosti vsebovati (ZFPPIPP, 413. 
člen): 

1. identifikacijske podatke o dolžniku; 
2. opravilno številko in datum izdaje sklepa o odpustu obveznosti ter sodišče, 

ki je izdalo sklep; 
3. datum pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti; 
4. podatke o razveljavitvi odpusta obveznosti. 

Odpust obveznosti na podlagi 399. člena ZFPPIPP ni dovoljen v naslednjih 
primerih: 

− če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja 
proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano; 

− če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega 
stečaja dal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ 
potrebuje za pobiranje davkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ 
dodatno ali naknadno odmeril davek v znesku najmanj 4.000,00 evrov; 

− če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti že odpuščene in od 
pravnomočnosti sklepa o odpustu še ni preteklo deset let; 

− če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo osebnega stečaja 
prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjem, ali če 
je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo. 

Po uradni dolžnosti sodišče preveri le dve procesni predpostavki, in sicer: 
pravnomočno obsodbo zaradi kaznivega dejanja ter odpust obveznosti v zadnjih 
desetih letih. Če ti oviri nista podani, izda sodišče sklep, s katerim se začne postopek 
odpusta obveznosti. V nasprotnem primeru sodišče predlog za odpust obveznosti 
zavrne. V sklepu o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno 
obdobje, ki ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka osebnega stečaja in ne 
od enega leta po vložitvi predloga za odpust obveznosti ter ne daljše od petih let od 
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uvedbe postopka osebnega stečaja. Upnike o začetku druge faze postopka osebnega 
stečaja obvestijo z oklicem.  

Obstoj ostalih dveh ovir za odpust obveznosti iz 399. člena ZFPPIPP se preverja 
v času postopka odpusta obveznosti, in sicer zakon to obveznost nalaga stečajnemu 
upravitelju.  

Ena izmed ovir za odpust obveznosti je povezana z obveznostjo vsakega 
zavezanca, da davčnemu organu daje resnične, pravilne in popolne podatke, ki jih 
davčni organ potrebuje za pobiranje davkov. Ker s temi podatki razpolaga le davčni 
organ, bo stečajni upravitelj za preučitev obstoja ovire iz 2. alineje 399. člena 
ZFPPIPP moral davčni organ zaprositi za podatke o stečajnem dolžniku. Pravna 
podlaga za dopustnost razkritja podatkov stečajnemu upravitelju je v 8. odstavku 
384. člena ZFPPIPP, ki davčnemu organu nalaga razkritje podatkov sodišču za 
potrebe vodenja stečajnega postopka.  

Če se v postopku ugotovi, da obstaja katera od teh ovir, sodišče predlog za 
odpust obveznosti zavrne. Sicer pa izda sklep o začetku postopka odpusta 
obveznosti, s katerim določi preizkusno obdobje ob upoštevanju starosti stečajnega 
dolžnika, njegovih družinskih razmer, njegovega zdravstvenega in drugih manj 
osebnih stanj ter razlogov za njegovo insolventnost, kar traja od 2 do 5 let. Dolžnik 
mora v tem obdobju ostati zaposlen oziroma si prizadevati najti zaposlitev. O 
prizadevanjih mora mesečno poročati upravitelju, ki v tem času tudi sicer nadzoruje 
dolžnika. 

Sodišče po poteku preizkusnega obdobja izda sklep o odpustu obveznosti. 
Obveznosti, na katere učinkuje odpust le-te, upnik ne more več uveljavljati v sodnem 
postopku, vendar če dolžnik odpuščene obveznosti plača, nima pravice zahtevati 
vračila po pravilih o neupravičeni obogatitvi. To pomeni, da se odpuščene obveznosti 
spremenijo v naturalne obveznosti. V naturalne obveznosti se spremenijo vse tiste 
obveznosti, na katere odpust učinkuje. Odpust učinkuje na vse navadne in podrejene 
terjatve, ki so nastale do dne začetka stečajnega postopka, neodvisno od tega, ali so 
bile prijavljene v stečajni postopek ali ne.  

Odpust obveznosti prav tako ne velja za ločitvene upnike, ki lahko premoženje, 
ki je predmet ločitvene pravice, unovčijo tudi po pravnomočnosti sklepa o odpustu 
obveznosti.  

Ko so vsa dejanja v postopku opravljena, premoženje, ki spada v stečajno maso, 
unovčeno in je izvedena končna razdelitev, sodišče postopke osebnega stečaja konča 
s sklepom. 

4.7 Primer in analiza osebnega stečaja 

Oseba xy je na okrajnem sodišču na zapisnik podala predlog za začetek postopka 
osebnega stečaja. Sam postopek osebnega stečaja se je začel z oklicem. Sodišče 
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imenuje upravitelja. Njegova naloga je delati v imenu upnika. Dolžnika nadzira na 
različne načine: prek telefona, osebno, izpolnjuje različne obrazce in sta v rednem 
stiku.  

Na okrajnem sodišču imajo za stranke pripravljen obrazec, ki pa še ni potrjen s 
strani Ministrstva za pravosodje (ti še čakajo na presojo skladnosti z zakonom), in 
tako ne gre za uradni obrazec, temveč so ga sestavili zgolj na sodišču kot pomoč 
uporabnikom, in sicer za lažje razumevanje postopka oz. v pomoč pri sestavi 
predloga (Prilogi 14 in 15). 

Oseba xy je dostavila tudi vse potrebne priloge. Sodišče je vlogo začelo 
obravnavati in glede na vse upoštevane ter spoštovane roke izdalo uradne 
dokumente, ki so si sledili v naslednjem zaporedju: 

1. Sklep o začetku postopka osebnega stečaja 
2. Oklic o začetku postopka osebnega stečaja 
3. Sklep o izterjavi stalnih prejemkov 
4. Sklep o zasegu denarnega dobroimetja 
5. Obvestilo upravitelju o prijavah terjatev 
6. Sklep o določitvi načrta poteka stečajnega postopka 
7. Sklep o določitvi predračuna stroškov stečajnega postopka 
8. Sklep o začetku postopka odpusta obveznosti 
9. Oklic o začetku postopka odpusta obveznosti 
10. Obvestilo upravitelju o ugovorih proti osnovnemu seznamu o preizkusu 

terjatev 
11. Obvestilo upravitelju o ugovorih o prerekanju terjatev 
12. Obvestilo upravitelju o preizkusu terjatev 
13. Sklep o preizkusu terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic 
14. Sklep o zaključku 

Vsi sklepi, razen sklepa o zaključku, so priloženi v prilogi. Sklep o zaključku še 
ni bil izdan, ker zadeva še ni končana. 

4.8 Kritična ocena instituta osebnega stečaja podjetnika kot načina izhoda 
iz krize 

Želje posameznikov po poslovnem uspehu v sedanjem, tržno usmerjenem 
gospodarstvu so večkrat nerealne in prevelike. Mnogokrat se tako podjetnikom 
poslovni načrti ne izpolnijo, pečata, ki so ga pustili v gospodarskem prostoru, pa nato 
ne morejo zlahka izbrisati. V tej luči določila ZFPPIPP zagotovo lahko pripomorejo 
k povečanju pravne varnosti na trgu in k spodbuditvi stabilnosti ter rasti tržnega 
gospodarstva.  

Podjetništvo je tekma za preživetje. Normalna faza poteka te tekme je tudi kriza, 
ki poleg negativnih spremljevalcev včasih privede tudi do kakovostnejših sprememb 
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v poslovanju podjetnika, saj lahko spomin na prejšnje napake in uspešno preživeto 
krizo trajno vpliva na poznejše poslovne odločitve.  

Ko nastopi kriza, jo je treba zaznati in sprejeti ustrezne odločitve. Postopek 
osebnega stečaja podjetnika je tako dobrodošla novost naše zakonodaje, tako za 
dolžnike kot tudi za upnike. Veljavna ureditev izvršilno-pravnega področja namreč 
večinoma ni ugodna za dolžnikove upnike, ki z omogočanjem individualne izvršbe le 
redko pridejo do ustreznega poplačila svojih terjatev. Poleg tega onemogoča 
dolžnikom - podjetnikom, ki se jim z veriženjem izvršb in rubežev le povečujejo 
stroški ter obresti, da bi končno lahko spet prišli »na zeleno vejo« in pričeli znova. 
Pri tem velja opozoriti tudi na dejstvo, da je mimo vodenega sodnega postopka 
osebnega stečaja omogočeno poplačilo predvsem tistim upnikom, ki so v svojih 
metodah iznajdljivejši in agresivnejši – pogosto z uporabo zasebnih izterjevalcev ter 
njihovih pollegalnih metod – povsem v nasprotju z načelom enakega obravnavanja 
vseh upnikov kot temeljnega postulata insolvenčnega prava (enako kot stečajni 
postopek nad pravno osebo se namreč tudi postopek osebnega stečaja vodi zaradi 
sorazmernega in hkratnega plačila terjatev vseh upnikov).  

Uvedba posebnega instituta osebnega stečaja, ki dolžnikom omogoča 
institucionalizirano oprostitev dela dolgov, upnikom pa pregledno in urejeno 
poplačilo vsaj dela njihovih terjatev, rešuje v nalogi navedene probleme. Ne glede na 
to pa ob upoštevanju pripada zadev osebnega stečaja na sodišču predlogi osebnega 
stečaja niso številčni, predvsem pa ne dosegajo napovedi, podane ob začetku 
veljavnosti ZFPPIPP.  

Razlog je verjetno tudi v tem, da postopek osebnega stečaja sam po sebi ne 
omogoča prenehanja terjatev upnikov po koncu stečajnega postopka (fizična oseba 
drugače od pravne osebe po koncu stečajnega postopka ne preneha), razen, če 
dolžnik obenem poda tudi predlog za odpust obveznosti. S stečajnim postopkom kot 
takšnim se tako dolžnikov položaj v ničemer ne izboljša, po izteku stečajnega 
postopka pa ostane dolžnik v celoti odgovoren za svoje neporavnane obveznosti. 
Stečajni postopek ima verjetno za dolžnike - podjetnike tudi priokus sankcije za 
njihovo poslovno neuspešnost in nezmožnost poravnavanja obveznosti, četudi 
institut osebnega stečaja nima kaznovalnih namenov, temveč naj bi bil to predvsem 
sanacijski ukrep. Poleg navedenega pa tudi odpust obveznosti ne predstavlja zgolj 
izbrisa - razbremenitve dolgov, temveč zahteva od dolžnika določena ravnanja, ki ga 
nedvomno omejujejo. To pomeni, da nima le pozitivnih, temveč tudi številne 
negativne lastnosti – predvsem v smislu izgube možnosti svobodnega odločanja o 
svojem premoženju. Če dolžnik vloži predlog za odpust obveznosti, mu namreč 
sodišče, če njegovemu predlogu ugodi, določi preizkusno dobo, v kateri mora 
izpolnjevati svoje obveznosti in v katerem je pod drobnogledom ter nadzorom 
upravitelja.  
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Na drugi strani pa osebni stečaj po lastni oceni ni v interesu aktivnega upnika, 
zato je pričakovati, da upniki predlogov za osebni stečaj svojih dolžnikov - 
podjetnikov ne bodo vlagali. Aktivni upnik namreč raje vodi individualno izvršbo, v 
kateri uživa prednostno poplačilno pravico pred drugimi upniki, ki z izvršbo 
zamujajo. Povsem razumljivo je, da takšen upnik ne bo zainteresiran za osebni stečaj 
kot nekakšno skupno akcijo vseh upnikov, v katerem lahko pride le do sorazmernega 
plačila.  

V kolikšni meri bo obstoječa zakonodaja omogočila razbremenitev dolžnikov - 
podjetnikov z možnostjo novega začetka, bo pokazal čas. Za podjetnika, ki svojih 
ekonomskih ciljev ne dosega več, je z ZFPPIPP uveden institut osebnega stečaja z 
možnostjo odpusta dolgov nedvomno eden izmed načinov za izhod iz krize. Pri tem 
je to način, dovolj zgodaj zazna krizo in na tej podlagi tudi dovolj hitro ukrepa. Pri 
tem je lahko tudi uspešen, saj vse to podjetniku omogoča, da se izvije iz nemogočega 
položaja, začaranega kroga, v katerem se je znašel, in poskusi znova. Vprašanje pa 
je, ali bo podjetnik, ki z odpustom dolgov dobi možnost novega začetka, v prihodnje 
previdnejši pri poslovnih odločitvah. Zakonodaja, ki si z uvedbo osebnega stečaja 
prizadeva za izboljšanje položaja upnikov in za zagotovitev večje finančne discipline 
dolžnikov, ne more preprečiti prenagljenih ter nerazumnih poslovnih odločitev 
posameznikov. Takšna zakonodaja sicer omogoča izhod iz nastale nezavidljive 
situacije, za sprejemanje pravilnih in odgovornih poslovnih odločitev pa je nujen tudi 
premik v mišljenju ljudi, morda tudi več znanja o finančnem poslovanju, predvsem z 
vidika upravljanja s tveganji (kreditnimi, tržnimi, operativnimi in likvidnostnimi). 

Ureditev osebnega stečaja, ki je bila v naš pravni sistem uvedena v letu 2008, je 
torej pokazala možnosti izhoda iz krize. Ne glede na navedeno pa je praktična 
uporaba ZFPPIPP pokazala nekatere dileme, kar naj bi odpravili z novelo ZFPPIPP, 
ki je že v pripravi. V tem okviru predlog spremembe ZFPPIPP predvideva dopolnitev 
s pravili, ki naj bi poštenemu podjetniku ali zasebniku, nad katerim je bil začet 
postopek osebnega stečaja, omogočila nov zagon oziroma možnosti za novo 
poslovanje, torej izhod iz krize. Po zdajšnji ureditvi, kot je bilo že predhodno 
opisano, z dnem začetka stečaja nad podjetnikom ali zasebnikom dolžniku namreč 
status podjetnika ali zasebnika preneha. Z namenom, da se v stečaju omogoči nov 
začetek, so predlagani novi členi 389. a–d. Nova ureditev naj bi dolžniku po začetku 
osebnega stečaja omogočila, da z dovoljenjem sodišča podjetje organizira oziroma 
začne poslovanje kot podjetnik ali zasebnik. Prav tako bo po predlagani ureditvi 
dolžnik imel možnost zahtevati, da se iz stečajne mase izvzamejo stroji, oprema, 
zaloge materiala ali drugo premoženje, razen nepremičnin, ki jih bo potreboval pri 
nadaljnjem poslovanju. 

S predlogom spremembe ZFPPIPP bo, po moji oceni, v večji meri, kot po 
trenutno veljavni ureditvi, stečajnemu dolžniku omogočen nov začetek in izhod iz 
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krize. Sprememba ZFPPIPP v opisani smeri bo tako nedvomno naletela na ugoden 
odziv prezadolženih podjetnikov, ki bodo s pomočjo instituta osebnega stečaja ne le 
poplačali svoje dolgove, temveč tudi izšli iz krize. 
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5 SKLEP  

O tem, da je v svetu resna kriza, poročajo v vseh medijih. Mednarodna 
organizacija za delo napoveduje rekordno število brezposelnih v svetu. Kriza je tudi 
v Sloveniji že dobro pokazala zobe, kar je opazno tudi v številnih primerih malih 
gospodarskih družb.  

Kriza je kratkotrajno neugodno, nezaželeno in kritično stanje v podjetju, nastalo 
tako zaradi zunanjih kot tudi notranjih vzrokov, ter neposredno ogroža nadaljnji 
obstoj in razvoj podjetja. Pri zdravljenju krize morajo biti izpolnjeni trije pogoji: 
obstajati mora zdravo jedro, finance morajo biti urejene in obstajati mora dober 
kader. Kriza pa predstavlja tudi priložnost, v kateri lahko podjetja tudi pridobijo. 

Ker so ljudje dolgoročno in brezizhodno soočeni z ogromnimi dolgovi, so 
potisnjeni na socialni rob družbe, v bolezen in kriminal. Tako za posameznika kot 
družbo to pomeni ogromno gospodarsko škodo. V sistemu osebnega stečaja je škoda 
bistveno manjša, kot če se dopušča popoln propad eksistence.  

V diplomski nalogi je obravnavan problem nastale krize, njenih vzrokov, 
simptomov, povodov ter načinov, kako preprečiti oziroma zdraviti že nastalo krizo. 
V nadaljevanju so predstavljeni insolvenčni postopki. Poseben poudarek je namenjen 
osebnemu stečaju, tako postopku v teoriji in praksi, kot tudi njegove prednosti ter 
slabosti. 

Tako stečaj pravne osebe kot osebni stečaj sta neločljivo povezana s pojmom 
insolventnosti. Insolventnost je trajnejša nelikvidnost ali dolgoročna plačilna 
nesposobnost. Skladno z evropskimi smernicami in ob upoštevanju visoke stopnje 
zadolženosti prebivalstva je zakonodajalec s sprejemom ZFPPIPP uredil načine 
odprave insolventnosti, prvič pa je bil v naš pravni red uveden tudi postopek 
osebnega stečaja, vsebini in značilnosti katerima je v nalogi namenjene največ 
pozornosti.  

Gre za postopek, ki ga lahko razdelimo na prvi del, to je postopek stečaja z 
unovčljivostjo dolžnikovega premoženja, in drugi del, kjer gre za sorazmerno 
poplačilo upnikov, kar je namen vsakega stečajnega postopka, pa tudi razbremenitev 
dela odgovornosti v obsegu neplačanih terjatev. Postopek osebnega stečaja se lahko 
vodi nad premoženjem vsake fizične osebe, kot so potrošniki, katerih dolgovi ne 
izvirajo iz opravljanja pridobitne dejavnosti, podjetniki ali fizične osebe.  

V vseh primerih osebnega stečaja je v stečaju fizična oseba, ne glede na status, 
ki ga je imela pred začetkom stečajnega postopka. V postopku osebnega stečaja torej 
ni pomembno, ali fizična oseba nastopa kot podjetnik, zasebnik ali potrošnik.  

V stečajno maso gre vedno celotno posameznikovo premoženje, brez ločitve na 
»poslovno« in »neposlovno« (razen tistega, ki je po zakonu izvzeto iz stečajne 
mase). V stečajnem postopku lahko vedno sodelujejo vsi upniki, tako tisti, ki imajo 
terjatve iz poslovnega razmerja, kot tudi tisti, ki so s stečajnim dolžnikom v 
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navadnem civilnem, torej ne v poslovnem razmerju (Balažic 2008, 26). 
 Pri osebnem stečaju lahko, glede na to, da fizična oseba po zaključku stečaja ne 

preneha in dobi možnost, da začne znova, govorimo o revitalizaciji dolžnika v 
pravem pomenu besede. Osnovni namen postopka osebnega stečaja namreč ni le 
izenačitev oziroma enakopravnost položajev dolžnikovih upnikov, temveč tudi 
sanacija dolžnikovega položaja, tako da se tu postopek stečaja dejansko v pravem 
pomenu besede odraža kot pot izhoda iz krize, seveda le, če dolžnik uveljavi tudi 
predlog za odpust obveznosti.  
Ob upoštevanju pripada zadev osebnega stečaja na sodišču, predlogi osebnega 
stečaja niso številčni, predvsem pa ne dosegajo napovedi, podane ob začetku 
veljavnosti ZFPPIPP. Razlog je verjetno v tem, da postopek osebnega stečaja kot 
takšen ne omogoča prenehanja terjatev upnikov po koncu stečajnega postopka 
(fizična oseba drugače od pravne osebe po koncu stečajnega postopka ne preneha), 
razen, če dolžnik obenem poda tudi predlog za odpust obveznosti. Dolžnikov položaj 
se namreč izboljša le v primeru, ko poda predlog za odpust obveznosti, s čimer 
pristane na večletno preizkusno dobo pod nadzorom upravitelja, kar zanj ni nujno 
ugodno. Nedvomno pa osebni stečaj ni v interesu aktivnega upnika, ki lahko pride do 
celotnega poplačila v izvršbi, zato ti upniki najverjetneje predlogov za osebni stečaj 
ne bodo vlagali. Velika ovira pri odločanju za osebni stečaj je tudi neizkušenost, saj 
marsikdo ne ve, kakšne so možnosti. Številne je na začetku odvrnil tudi visok 
predujem, zdaj pa sodišča upoštevajo možnost, da lahko potrošnik zaprosi za 
brezplačno pravno pomoč.  

V postopku osebnega stečaja se v praksi dogajajo neskladnosti, ko fizična oseba 
hkrati vloži predlog za začetek osebnega stečaja kot potrošnik, kar pošlje na okrajno 
sodišče, hkrati pa vloži predlog za stečaj podjetnika na okrožno sodišče, kar se 
dejansko kaže kot slabost tega postopka. Omenjeno slabost odpravlja predvidena 
sprememba ZFPPIPP, ki v predlogu predvideva enotno stvarno pristojnost okrožnih 
sodišč za vse insolvenčne postopke, torej tudi za postopke osebnega stečaja, za 
katere so po veljavni ureditvi pristojna okrajna sodišča. 

ZFPPIPP ima 500 členov in je eden od najobsežnejših zakonskih predpisov. 
Omenjeni zakon ima sicer vrsto pomanjkljivosti, ki so navedene tudi v diplomski 
nalogi. Ne glede na navedeno pa ZFPPIPP z uvedbo osebnega stečaja predstavlja 
dobrodošlo novost v našem pravnem sistemu. Osebni stečaj namreč za mnoge 
podjetnike, ki svojih poslovnih ciljev zaradi različnih razlogov niso mogli uresničiti, 
pomeni edino možnost za izhod iz krize. Omogoča jim izhod iz težke finančne 
situacije, v kateri so se znašli, in jim nudi možnosti za novi začetek. To ni 
pomembno le za podjetnike same, temveč tudi za varnost pravnega prometa in 
celotno gospodarstvo. Uvedba osebnega stečaja je tako družbeni, socialni ukrep, ki je 
namenjen poštenemu in nesrečnemu dolžniku, ki pa ima z rešitvijo njegovega 
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položaja lahko pozitivne učinke tudi širše. Izboljšanje možnosti izhoda iz krize in 
novega začetka je cilj, ki ga zasleduje tudi predvidena sprememba ZFPPIPP. 
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NAVODILA 1: 

OBVESTILO INSOLVENTNIM DOLŽNIKOM ZA VLOŽITEV PREDLOGA 
ZA ZAČETEK POSTOPKA OSEBNEGA STEČAJA 

 

Insolventni dolžnik, ki je glede na določila Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP bodisi potrošnik 
ali zasebnik, lahko (poleg možnosti pisnega pošiljanja vlog) v skladu z 383. a čl. 
ZFPPIPP vloži predlog za začetek postopka osebnega stečaja tudi na zapisnik pri 
naslovnem sodišču. 

 
Zaradi učinkovitejše in hitrejše obravnave se lahko morebitne zainteresirane osebe, 
ki bi želele v skladu s ZFPPIPP podatki predlog za začetek postopka zaradi 
insolventnosti pri sodišču na zapisnik, obvešča, da lahko predlog za začetek postopka 
podajo na zapisnik v času uradnih ur sodišča, in sicer:  
 
Pri tem naj imajo predlagatelji s sabo: 

1. osebni dokument (osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje itd.) in  
dokument, iz katerega izhaja davčna številka; 

2.  poročilo o stanju njihovega premoženja, ki mora obvezno vsebovati: 
- popis celotnega dolžnikovega premičnega in nepremičnega 
premoženja (stanovanje, gospodarska poslopja, kmetijska zemljišča, 
gozd, osebna idr. vozila, vrednejše pohištvo, vrednejše tehnične 
predmete, nakit idr. premičnine večje vrednosti …); 
- podatke o depozitih, vrednostnih papirjih (delnicah, obveznicah) ipd. 
- podatke o transakcijskih računih, ki morajo za vsak transakcijski račun 
vključevati podatke o njegovi številki in izvajalcu plačilnega prometa, ki 
ga vodi; 
- podatke o skupnem mesečnem znesku plače, pokojnine ali drugih 
rednih prejemkih ter o njihovih izplačevalcih; 
- podatke o življenjskih in premoženjskih ter pokojninskem in 
zdravstvenem zavarovanju. 
 

Pri tem pa sodišče predlagatelje izrecno opozarja, da mora biti v skladu z 
določbo 4. odstavka 384. čl. ZFPPIPP podpis dolžnika na poročilu notarsko 
overjen, saj zaradi stroge formalnosti postopka osebnega stečaja upravna 
overitev ne zadostuje! Prav tako dolžniku ni možno priznati podpisa šele 
naknadno na naroku, saj v primeru, ko je vlagatelj predloga osebnega stečaja 
dolžnik sam (in ne upnik), sodišče naroka za obravnavanja predloga ne opravi in 
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je v skladu z določbo 1. točke 3. odstavka 384. člena ZFPPIPP potrebno poročilo 
o stanju dolžnikovega premoženja z notarsko overjenim podpisom dolžnika 
priložiti že k predlogu za začetek postopka osebnega stečaja. 

 
3. Poleg vsega zgoraj navedenega morajo predlagatelji k predlogu predložiti tudi 
izjavo dolžnika, da je v poročilu navedeno vse njegovo premoženje, za katero 
ve, in vsi transakcijski računi, pri čemer mora biti podpis dolžnika na izjavi prav 
tako notarsko overjen. 
 

Pri tem pa sodišče insolventne dolžnike, ki so morebiti že vložili predlog za začetek 
postopka osebnega stečaja kot samostojni podjetniki ali zasebniki, še obvešča, da 
slednjim posebnega predloga za začetek postopka osebnega stečaja fizične osebe ni 
potrebno vlagati, saj že z dnem pričetka osebnega stečaja nad podjetnikom ali 
zasebnikom stečajnemu dolžniku preneha status samostojnega podjetnika ali 
zasebnika in se postopek osebnega stečaja vodi zgolj zoper dolžnika kot fizično 
osebo. 
 
V pomoč pri vlaganju predloga za postopek osebnega stečaja je na spletni strani 
sodišča dolžnikom dostopen tudi informativni obrazec, ki ga lahko vsak delovni dan 
v času uradnih ur tudi osebno dvignejo na vložišču sodišča, ki pa ne predstavlja 
zakonsko predpisanega načina podajanja predloga, in tako predlagateljem služi zgolj 
v pomoč pri sestavi le-tega. 
 
STROŠKI POSTOPKA 

 
Skladno z Zakonom o sodnih taksah – ZST-1 dolžnik kot predlagatelj postopka ni 
dolžan plačati sodne takse za predlog. Predlagatelj pa mora ob vložitvi predloga za 
začetek stečajnega postopka založiti predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega 
postopka v znesku, ki ga odmeri sodišče, in mu o tem izda poseben sklep s 15-
dnevnim rokom plačila, skladno z določbo 233. čl. ZFPPIPP. Dolžnik lahko pri 
okrožnem sodišču v času za to predvidenih uradnih ur vloži tudi prošnjo za dodelitev 
brezplačne pravne pomoči za oprostitev plačila predujma za postopek osebnega 
stečaja. Informacije o uradnih urah ter postopku vložitve kot tudi obrazec vloge za 
odobritev brezplačne pravne pomoči so predlagateljem dostopni na spletnih straneh 
okrožnega sodišča. 

 
PREDLOG DOLŽNIKA ZA ODPUST OBVEZNOSTI 
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Skupaj z drugo dokumentacijo lahko dolžnik ob vložitvi predloga za začetek 
postopka osebnega stečaja na sodišče že vloži tudi predlog za odpust obveznosti, ki 
ga je sicer možno vložiti vse do zaključka postopka osebnega stečaja. Pri tem mora 
dolžnik v predlogu za odpust obveznosti navesti tako okoliščine, ki so privedle do 
njegove insolventnosti, kot tudi osebne okoliščine, na podlagi katerih bo sodišče 
lahko določilo dolžniku primerno preizkusno obdobje (družinske razmere, 
zdravstveno stanje, sposobnost za delo in aktivno iskanje zaposlitve, sodelovanje z 
upniki ipd.). 

 
Predlogu pa je potrebno priložiti tudi notarsko overjeno izjavo, da ni zakonskih ovir 
za odpust obveznosti, ki jih določa 399. čl. ZFPPIPP, in sicer: 

1. da stečajni dolžnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje 
proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano; 
2. da stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega 
stečaja ni dal neresničnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov, ki jih davčni 
organ potrebuje za pobiranje davkov, zaradi česar bi mu pristojni davčni 
organ dodatno ali naknadno odmeril davek v znesku najmanj 4.000,00 evrov; 
3. da stečajnemu dolžniku njegove obveznosti še niso bile odpuščene oz. 
da je od pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti (v kolikor je bil ta 
dolžniku že kdaj izdan) že preteklo deset let; 
4. da stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega 
stečaja ni prevzemal obveznosti, ki bi bile nesorazmerne z njegovim 
premoženjskim položajem, oz. da ni razpolagal s svojim premoženjem 
neodplačno ali za neznatno plačilo. 

 
Ob vložitvi predloga za odpust obveznosti je dolžnik dolžan poravnati tudi sodno 
takso za predlog, ki jo odmeri sodišče po tarifni št. 5201 ZST-1. 
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OBRAZEC 1: 

INFORMATIVNI OBRAZEC ZA DOLŽNIKE - PREDLAGATELJE 
ZAČETKA POSTOPKA OSEBNEGA STEČAJA 

 
1. Osebni podatki dolžnika: 
 
Ime in 

priimek______________________________________________________ 
Naslov 

____________________________________________________________ 
Datum 

rojstva_______________________________________________________ 
EMŠO___________________________________________________________

__ 
Davčna 

številka______________________________________________________ 
 

*Op.: Dolžnik naj predlogu priloži tudi obojestransko fotokopijo osebne izkaznice oz. 
drugega osebnega dokumenta (potni list, vozniško dovoljenje). 
 

2. Izjava dolžnika, da predlaga začetek postopka osebnega stečaja. 
 
E Pri tej točki naj dolžnik na kratko pojasni okoliščine, ki so privedle do 

nastanka njegove insolventnosti in iz katerih izhaja, da svojih dolgov do upnikov ne 
more (in tudi v bodoče ne bo mogel) poplačati, zaradi česar pri naslovnem sodišču 
predlaga začetek postopka osebnega stečaja. 

 
3. Poročilo dolžnika o stanju njegovega premoženja: 
 

Spodaj podpisani _____________________(ime in priimek dolžnika) izjavljam, da: 
- sem lastnik naslednjih NEPREMIČNIN (stanovanja, hiše, gospodarskega 
poslopja, kmetijskega zemljišča, gozda ...- dolžnik naj navede nepremičnine, 
katerih lastnik je): 
 

1.___________ , s parcelno številko:_________________, na 
naslovu:___________, v 
 izmeri:_______m2, v deležu do__________(v kolikor dolžnik ni lastnik navedene 
nepremičnine v celoti, naj navede svoj solastniški delež na tej nepremičnini)  
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- navedene podatke naj dolžnik vnese za vse nepremičnine, katerih lastnik je: 
2. __________ 
3. __________ 
 

V koliko dolžnik ni lastnik nepremičnin, naj tudi to dejstvo navede v poročilu. 
 
 
- sem lastnik naslednjih PREMIČNIN večje vrednosti (osebna idr. vozila, 
vrednejše pohištvo, vrednejše tehnične predmete, nakit idr. premičnine večje 
vrednosti ...): 
 
Pri tej točki naj dolžnik navede vse premičnine, katerih lastnik je in ki po njegovi 
oceni predstavljajo premičnine večje vrednosti, pri čemer naj pri vsaki 
posamezni navedeni premičnini le-to čim bolj natančno opiše ter poda približno 
oceno njene vrednosti. 
 
(primer: 1. os. avtomobil znamke______, letnik______, vrednosti 

cca______EUR) 
 
V koliko dolžnik ni lastnik premičnin večje vrednosti, naj tudi to dejstvo navede v 
poročilu. 
 
 
- sem imetnik naslednjih VREDNOSTNIH PAPIRJEV (delnic, obveznic ...): 
 
Dolžnik naj navede vse vrednostne papirje, katerih imetnik je, pri čemer naj 
navede tako vrsto kot tudi število le-teh. V kolikor dolžnik ni imetnik VP, naj to 
dejstvo navede v poročilu. 
 
 
- imam odprte naslednje TRANSAKCIJSKE RAČUNE: 
 
1. številka TRR_______________, odprt pri ____________ (naziv banke), na 
katerem se nahajajo sredstva v višini _________EUR (v kolikor na računu ni 
sredstev, naj dolžnik tudi to navede) 
 

* Op.: Dolžnik naj za vsak TRR predloži tudi obojestransko fotokopijo bančne 
kartice. 
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(Dolžnik naj pri tej točki zahtevane podatke navede za vse odprte transakcijske 
račune, v kolikor nima odprtega nobenega računa, pa naj tudi to navede v poročilu). 

 
 
- mesečno prejemam ______EUR plače/pokojnine/denarne socialne 
pomoči/drugih REDNIH PREJEMKOV (dolžnik naj navede vse redne prejemke, 
ki jih prejema), ki mi jih izplačuje ___________(dolžnik naj navede naziv 
izplačevalca posameznih navedenih mesečnih prejemkov). 
 

* Op.: Dolžnik naj sodišču predloži tudi dokazila o rednih mesečnih prejemkih 
(plačilne liste, odločba CSD, odrezki ZPIZ ipd.). 

 
V kolikor dolžnik ne prejema rednih prejemkov, naj to navede v poročilu. V 
kolikor je dolžnik prijavljen na Zavodu za zaposlovanje, naj o tem sodišču 
dostavi ustrezno potrdilo. 
 
 
- imam sklenjena naslednja življenjska in premoženjska ter pokojninska in 
zdravstvena ZAVAROVANJA: 
 
Dolžnik naj pri tej točki navede vrsto zavarovanja, številko zavarovalne police 
ter naziv zavarovalnice, pri kateri je navedeno zavarovanje sklenjeno. 
 
V kolikor dolžnik nima sklenjenih prostovoljnih zavarovanj, naj to dejstvo 
navede v poročilu. 
 
Hkrati s popisom vsega svojega premoženja (na način, kot je to opisano zgoraj) 
pa mora dolžnik ob poročilu sodišču predložiti tudi IZRECNO IZJAVO, da: 
 
- je v poročilu navedeno vse njegovo premoženje, za katero ve, in vsi 
transakcijski računi  
 
 
! OPOZORILO: Podpisa dolžnika tako na poročilu kot na izjavi morata biti 
 NOTARSKO OVERJENA! 
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