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POVZETEK
Tema diplomske naloge je steĉaj samostojnega podjetnika posameznika. Ko
podjetnik pade v finanĉne teţave, ko ne more veĉ uspešno pokrivati svojih dolgov,
lahko nastopi steĉaj. S 15. januarjem 2008 je stopil v veljavo Zakon o finanĉnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki se
za samostojnega podjetnika posameznika precej razlikuje od prejšnje ureditve, in
sicer Zakona o prislini poravnavi, steĉaju in likvidaciji (ZPPSL). Nove doloĉbe
ZFPPIPP v primerjavi s prejšnjo ureditvijo ZPPSL postavljajo samostojnega
podjetnika posameznika v slabši poloţaj. Z vidika odpusta dolga samostojni podjetnik
posameznik ne more doseĉi oprostitev vseh svojih obveznosti, ki izvirajo iz
njegovega poslovanja, ker odpust obveznosti ne uĉinkuje na vse terjatve. ZFPPIPP
samostojnim podjetnikom posameznikom kar na splošno prepreĉuje vsakršen
vnoviĉni zaĉetek ali drugo priloţnost, saj Zakon o gospodarskih druţbah kot pogoj za
registracijo samostojnega podjetnika posameznika doloĉa, da mora ustanovitelj
podati izjavo, da nima neporavnanih obveznosti iz prejšnjih poslovanj. Povsem
obiĉajno je namreĉ, da ima podjetnik, ki je doţivel neuspeh oziroma steĉaj,
neporavnane obveznosti, poleg tega pa naš ZFPPIPP tudi ne omogoĉa odpusta vseh
obveznosti, in sicer niti tistih iz predhodnega poslovanja podjetnika.
V diplomskem delu predstavljam postopek osebnega steĉaja nad samostojnim
podjetnikom posameznikom ter njegovo problematiko odpusta obveznosti.
Kljuĉne besede: samostojni podjetnik posameznik, insolventnost, osebni steĉaj,
odpust dolgov.
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SUMMARY
The subject of my diploma paper is bankruptcy of private entrepreneur. When
entrepreneur faces financial problems, when he can no longer successfully cover
losses, bankruptcy can be declared. On 15th of January in 2008 new Financial
Operations, Insolvency Proceedings and Compulsory Dissolution Act came into force
and it distinguishes from previous regime (namely Compulsory Composition,
Bankruptcy and Liquidation Act) especially in the case of private entrepreneur. New
provisions of Financial Operations, Insolvency Proceedings and Compulsory
Dissolution Act in comparison with previous Compulsory Composition, Bankruptcy
and Liquidation Act place private entrepreneur at a disadvantage. In the light of debt
remission private entrepreneur can not obtain exemption from all its obligations which
derive from its operating activities, becouse exemption from the obligations does not
affect all claims. Financial Operations, Insolvency Proceedings and Compulsory
Dissolution Act in general prevents (holds back) anykind of new beginning or second
chance of private entrepreneur. Companies Act as a condition of private
entrepreneur´s establishment stipulates, that founder member must make a
declaration, that he hasn´t got any outstanding liabilities from previous
establishment´s services. It is totally tipical for private entrepreneur, who had suffered
failure conversely bankruptcy, to have outstanding liabilities, in addition our Financial
Operations, Insolvency Proceedings and Compulsory Dissolution Act dose not
provide extinciton of all debts, namely not even those from prior entrepreneur `s
bussiness.
In diploma paper I present personal bankruptcy proceeding against private
entrepreneur and its issue of debt extinction.
Key words: private entrepreneur, insolvency, civil bankruptcy, debt extinction.
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1 UVOD
Na trgu imamo veliko novih samostojnih podjetnikov, nekateri so na trgu z novimi
izvirnimi dejavnostmi, nekateri pa z dejavnostmi, s katerimi je trg ţe zasiĉen. To pa
ne pomeni, da bo podjetnik, ki pride na trg z dejavnostjo, katera je zasiĉena, zapadel
v finanĉne teţave, saj je uspešnost odvisna od sposobnosti, poznanstev in
prodornosti. Ko podjetnik pade v finanĉne teţave, ko ne more veĉ uspešno pokrivati
svojih dolgov, lahko nastopi steĉaj.
S 15.01.2008 je zaĉel veljati Zakon o finanĉnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, št. 126/07, 40/09 in 59/09; v
nadaljevanju ZFPPIPP), s katerim se uvajata dva nova pravna instituta, ki ju doslej v
slovenskem pravu še nismo poznali. Gre za postopek osebnega steĉaja in steĉaja
zapušĉine. ZFPPIPP je steĉaj samostojnega podjetnika posameznika uvrstil v
oddelek osebnega steĉaja.
Temo diplomskega dela sem izbrala zaradi njene aktualnosti. K pisanju so me
spodbudili tudi primeri, s katerimi se sreĉujem na delovnem mestu, saj delam kot
študentka v eni izmed steĉajnih pisarn v Celju.
Diplomsko delo sem razdelila na štiri pomembnejše sklope. V prvem poglavju
predstavljam cilje in hipoteze diplome. V drugem poglavju opisujem samostojnega
podjetnika, njegovo ustanovitev in prenehanje. V tretjem poglavju predstavljam potek
postopka osebnega steĉaja, kjer podrobneje opisujem uvedbo in zaĉetek osebnega
steĉajnega postopka, organe, pravne posledice zaĉetka postopka osebnega steĉaja,
prijavo terjatev ter loĉitvenih in izloĉitvenih pravic, prodajo premoţenja, poplaĉilo
upnikov in konĉanje postopka osebnega steĉaja. V ĉetrtem poglavju predstavljam
odpust obveznosti steĉajnega dolţnika, nato pa v petem poglavju na kratko še
prikaţem primerjavo med ZFPPIPP In ZPPSL za samostojnega podjetnika
posameznika.
1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA
Temeljna pravila ustanovitve in poslovanja samostojnih podjetnikov posameznikov
ureja Zakon o gospodarskih druţbah. Samostojni podjetnik je po Zakonu o
gospodarskih druţbah opredeljen kot fiziĉna oseba, ki na trgu opravlja pridobitno
dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Podjetnik je za svoje obveznosti
odgovoren z vsem svojim premoţenjem.
Do prenehanje poslovanja samostojnega podjetnika posameznika lahko pride na
razliĉne naĉine in iz razliĉnih vzrokov. Eden izmed naĉinov je, da se nad
samostojnim podjetnikom posameznikom lahko uvede steĉajni postopek oziroma
tako imenovani osebni steĉaj. Steĉaj ni postopek, ki bi bil namenjen reševanju
podjetja iz krize, ampak je njegov namen ĉim hitreje in v ĉim veĉjem odstotku
poplaĉati dolgove steĉajnega dolţnika.
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Ureditev steĉaja samostojnega podjetnika posameznika, ki jo je prinesel Zakon o
finanĉnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, se
precej razlikuje od prejšnje ureditve, in sicer Zakona o prislini poravnavi, steĉaju in
likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99; v nadaljevanju ZPPSL).
Na podlagi prej veljavnega ZPPSL se z zakljuĉkom steĉajnega postopka nad
samostojnim podjetnikom posameznikom prenehajo vsi podjetniški dolgovi.
Problematika sedanje ureditve je v zvezi s t. i. institutom odpusta obveznosti dolga, in
sicer ali lahko podjetnik posameznik doseţe oprostitev vseh svojih obveznosti, ki
izvirajo iz njegovega poslovanja samostojnega podjetnika posameznika.

1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomske naloge je predstaviti postopek steĉaja nad samostojnim
podjetnikom posameznikom, predstaviti postopek odpusta obveznosti in
problematiko za samostojnega podjetnika posameznika v zvezi s tem v skladu z
novostmi Zakona o finanĉnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).
Cilji diplomskega dela so:
 predstaviti samostojnega podjetnika posameznika;
 predstaviti potek steĉajnega postopka nad samostojnim podjetnikom
posameznikom;
 predstaviti postopek odpusta obveznosti;
 problematika odpusta obveznosti samostojnega podjetnika posameznika;
 predstaviti bistvene novitete, ki jih prinaša uvedba ZFPPIPP in primerjava s
prejšnjo ureditvijo ZPPSL za samostojnega podjetnika posameznika.

1.3 HIPOTEZA
V diplomskem delu postavljam sledeĉo hipotezo:
 Z institutom odpusta obveznosti samostojni podjetnik posameznik ne more
doseĉi, da bi bil oprošĉen vseh njegovih obveznosti, izvirajoĉih iz poslovanja
samostojnega podjetnika posameznika.
 Nove doloĉbe Zakona o finanĉnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v primerjavi s prejšnjo ureditvijo ZPPSL
postavljajo samostojnega podjetnika posameznika v slabši poloţaj.
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1.4 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA
Pri izdelavi diplomskega dela bom uporabila sledeĉe metode raziskovanja:
 V okviru deskriptivnega pristopa bom uporabila naslednje metode:
-

metoda deskripcije, s pomoĉjo katere bom opisovala teorijo in pojme ter
ugotovljena dejstva;
metoda klasifikacije, s katero bom definirala pojme;
metoda kompilacije, s katero bom s povzemanjem stališĉ drugih avtorjev v
zvezi z izbranim raziskovalnim problemom prišla do oblikovanja stališĉ;
metoda komparacije, s katero bom primerjala ZFPPIPP in ZPPSL.

 V okviru analitiĉnega pristopa bom uporabila sledeĉo metodo raziskovanja:
-

metoda sinteze, s katero bom razĉlenjevala ugotovitve iz prakse in iz
teorije.

Podatke sem zbirala s pomoĉjo interneta, v knjiţnici (zakoni, revije, ĉasopisi, knjige)
in na delovnem mestu.

1.5 OMEJITVE RAZISKAVE
V diplomskem delu se bom omejila na samostojnega podjetnika posameznika v
predstavitvi poteka steĉajnega postopka in v primerjavi ZFPPIPP in ZPPSL.
Osredotoĉila se bom na slovensko zakonodajo.
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2 SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK
2.1 USTANOVITEV SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA POSAMEZNIKA
Zakon o gospodarskih druţbah (v nadaljevanju ZGD-1) v šestem odstavku 3. ĉlena
opredeljuje samostojnega podjetnika posameznika kot »fiziĉno osebo«, ki na trgu
samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Za
samostojnega podjetnika je torej bistveno, da mora svojo dejavnost opravljati trajno,
samostojno in s pridobitnim namenom, to je z namenom pridobivanja dobiĉka.
Pomembnost samostojnega podjetnika posameznika je, da je edina
pravnoorganizacijska oblika gospodarskega subjekta, ki ni gospodarska druţba,
ampak je fiziĉna oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je tako na trgu
izenaĉena z gospodarskimi druţbami (Škof, Ivanjko, Štravs, Vukoviĉ & Valiĉ, 2006,
str. 7).
Ustanovitev podjetja v organizacijski obliki samostojnega podjetnika je hitra,
enostavna in brezplaĉna. Bodoĉi samostojni podjetnik lahko vse postopke registracije
opravi sam preko e-VEM1 ali pa obišĉe eno izmed vstopnih toĉk VEM, ki se nahajajo
na izpostavah Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v
nadaljevanju AJPES), upravnih enotah, davĉnih uradih in obrtnih zbornicah.
Bodoĉi samostojni podjetnik izpolni prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije (ki ga
vodi AJPES), v kateri mora navesti:
 predlagan datum vpisa, ki je poznejši od dneva vloţitve prijave za vpis in ni
daljši od treh mesecev od dneva vloţitve prijave za vpis,
 ﬁrmo podjetnika in podatke o sedeţu,
 podatke o skrajšani ﬁrmi, ĉe jo ima,
 podatke o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališĉe, davĉno številko,
 podatke o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališĉe, davĉno številko,
 navedbo dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal,
 podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega registra v skladu z
zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije, in
 izjavo podjetnika, da nima neporavnanih dospelih obveznosti iz njegovih
prejšnjih poslovanj.
AJPES posreduje podatke tudi Davĉni upravi Republike Slovenije in Zavodu za
zdravstveno zavarovanje. Za ustanovitev s.p.-ja bodoĉi podjetnik ne potrebuje
osnovnega kapitala. Dejavnost lahko zaĉne opravljati takoj, ko je pri AJPES-u vpisan
v Poslovni register Slovenije.

1

VEM – vse na enem mestu.
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Poleg teh aktivnosti, ki jih lahko opravi na VEM toĉki ali preko portala VEM, mora
opraviti še naslednje:





odpreti poslovni transakcijski raĉun,
pridobiti vsa ustrezna dovoljenja iz varnosti in zdravja pri delu,
opraviti zdravniški pregled na medicini dela ter
izbrati raĉunovodski servis.

Samostojni podjetnik odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoţenjem, tako s
poslovnim kot z osebnim. S.p. torej odgovarja z vsemi svojimi sredstvi, tako s tistimi,
ki jih uporablja za opravljanje dejavnosti, kot tudi s tistimi, ki so last gospodinjstva. Ĉe
torej s.p. zaide v teţave in svojih podjetniških obveznosti ne more poravnati s
sredstvi podjetja, se mu lahko zgodi, da bo moral, ĉe bo hotel poravnati podjetniške
obveznosti, prodati svojo stanovanjsko hišo.
Temeljna znaĉilnost samostojnega podjetnika je prosto razpolaganje z denarnimi
sredstvi, kar pomeni, da se lahko denarna sredstva prelivajo iz dejavnosti v
gospodinjstvo in obratno. S.p. lahko prosto dviguje gotovino s poslovnega
transakcijskega raĉuna tudi za potrebe gospodinjstva. Prav tako lahko prosto
razpolaga z gotovino. Dobiĉek s.p.-ja je obdavĉen takoj ob nastanku, ne glede na to,
ali ga je prenesel v gospodinjstvo ali ne. Iz tega razloga lahko prosto razpolaga z
gotovino.
ZGD-1 v 54. ĉlenu doloĉa, da morajo vsi, tako druţbe kot podjetniki, voditi poslovne
knjige in jih enkrat letno zakljuĉiti. Na podlagi zakljuĉenih poslovnih knjig je potrebno
vsako leto v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta sestaviti letno poroĉilo, ki
ga je treba trajno hraniti. Samostojni podjetniki morajo letna poroĉila za potrebe javne
objave predloţiti AJPES-u v treh mesecih po preteku poslovnega leta (58. ĉlen ZGD1). V treh mesecih po koncu koledarskega leta mora podjetnik posredovati podatke iz
letnih poroĉil za namene drţavne statistike ter za druge evidenĉne, analitskoinformativne, raziskovalne in davĉne namene (59. ĉlen ZGD-1).
Posebnost samostojnega podjetnika je, da ima moţnost izbrati sistem vodenja
poslovnih knjig ob izpolnjevanju doloĉenih meril. Poslovne knjige lahko vodi po
sistemu enostavnega knjigovodstva, ĉe v zadnjem poslovnem letu ne prekoraĉi dveh
od treh meril (73. ĉlen ZGD-1):
 da povpreĉno število delavcev ne presega tri,
 da so letni prihodki niţji od 42.000 evrov,
 da povpreĉna vrednost aktive, izraĉunana kot polovica seštevka vrednosti
aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 evrov.
Ĉe s.p. ne izpolnjuje teh meril, potem mora voditi poslovne knjige po sistemu
dvostavnega knjigovodstva.
O izbranem naĉinu vodenja poslovnih knjig mora s.p. ob zaĉetku poslovanja obvestiti
pristojni davĉni organ najpozneje v osmih dneh po zaĉetku poslovanja. Ker med
letom ni mogoĉe spreminjati izbranega sistema vodenja poslovnih knjig, mora s.p. o
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spremembah obvestiti davĉni organ najpozneje 31. decembra tekoĉega leta za
naslednje davĉno leto.
Samostojni podjetnik je po ZGD-1 opredeljen kot fiziĉna oseba, zato je tudi obdavĉen
kot fiziĉna oseba, torej po progresivni dohodninski lestvici. Zakon o davĉnem
postopku (v nadaljevanju ZdavP-2) doloĉa, da mora davĉni zavezanec, torej s.p.,
davek od dohodka iz dejavnosti oziroma akontacijo dohodnine od dohodka iz
dejavnosti izraĉunati sam v davĉnem obraĉunu, ki ga mora predloţiti davĉnemu
organu najkasneje do 31. marca tekoĉega leta za preteklo leto.

2.2 PRENEHANJE SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA
Ko pri samostojnem podjetniku govorimo o prenehanju, ne moremo govoriti o
prenehanju podjetnika, saj je podjetnik fiziĉna oseba, le-ta preneha le s smrtjo. Iz
tega razloga je pri s.p.-ju primerneje govoriti o prenehanju opravljanja dejavnosti
podjetnika, o ĉemer govori 75. ĉlen ZGD-1.
Do prenehanja poslovanja samostojnega podjetnika lahko pride na razliĉne naĉine in
iz razliĉnih vzrokov.
Podjetnik lahko sklene, da bo prenehal s svojim poslovanjem. V primeru, da se
samostojni podjetnik odloĉi, da bo prenehal s poslovanjem, mora ali podjetnik ali za
njega za ta namen pooblašĉena oseba prijaviti AJPES-u prenehanje opravljanja
dejavnosti najmanj 15 dni prej. Najmanj 3 mesece pred prijavo prenehanja
opravljanja dejavnosti pa mora podjetnik na primeren naĉin, in sicer s pisnim
upnikom, v sredstvih javnega obvešĉanja ali poslovnih prostorih objaviti, da bo
prenehal opravljati dejavnost ter o navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti.
Prenehanje poslovanja nastopi tudi v primeru smrti samostojnega podjetnika
posameznika, razen ĉe se podjetnikov dediĉ odloĉi, da bo nadaljeval zapustnikovo
podjetje. V takem primeru preidejo na dediĉa podjetje podjetnika ter pravice in
obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Podjetnikov dediĉ kot univerzalni pravni
naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika in
se vpiše kot podjetnik. Podjetnikov dediĉ, ki nadaljuje zapustnikovo podjetje, lahko v
firmi še naprej uporablja tudi ime in priimek zapustnika. Pri tem je treba opozoriti, da
prokura ne preneha s smrtjo ali izgubo poslovne sposobnosti. Za prakso je novost
zadnjega Zakona o gospodarskih druţbah, da podjetnik lahko imenuje zastopnika za
primer smrti, ki je od trenutka smrti podjetnika pooblašĉen za opravljanje vseh
pravnih dejanj, ki spadajo v redno poslovanje podjetnika. Pri takšnem pooblastilu se
morata podelitev in preklic vpisati v Poslovni register Slovenije. Pooblastilo lahko
dediĉ vsak ĉas prekliĉe.
Samostojni podjetnik posameznik je lahko izbrisan iz Poslovnega registra Slovenije
tudi po uradni dolţnosti. To stori AJPES v primerih, ko se podjetnik statusno
preoblikuje v kapitalsko druţbo, ĉe podjetnik v dveh zaporednih poslovnih letih ne
predloţi letnega poroĉila in na podlagi obvestila pristojnega organa, da je s
pravnomoĉnim aktom:
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 ugotovil smrt podjetnika, ĉe podjetnikov dediĉ v treh mesecih po
pravnomoĉnosti sklepa o dedovanju ne obvesti AJPES-a, da v skladu z
doloĉili Zakona o gospodarskih druţbah ne nadaljuje zapustnikovega podjetja;
 odloĉil o steĉaju podjetnika;
 izgnal podjetnika iz Republike Slovenije;
 prepovedal podjetniku opravljati dejavnosti, ker je ugotovil, da podjetnik ne
izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti ali da dejavnosti ne opravlja, ali
 ugotovil, da je podjetnik dal za vpis v Poslovni register Slovenije neresniĉno
izjavo o tem, da nima neporavnanih dospelih obveznosti iz njegovih prejšnjih
poslovanj.
Samostojni podjetnik lahko tudi proda podjetje ali vloţi v druţbo, pri ĉemer se
smiselno uporabljajo predhodno ţe opisane zakonske doloĉbe o prenehanju
opravljanja dejavnosti.
V primeru, ko dejavnost samostojnega podjetnika posameznika nadaljuje njegov
dediĉ, mora samostojni podjetnik posameznik poravnati tudi vse svoje obveznosti,
bodisi do delavcev, ĉe jih ima, kakor tudi do drţave in drugih.
Pomembna so doloĉila Zakona o delovnih razmerjih, ki doloĉajo, da je samostojni
podjetnik posameznik ob zapiranju svoje dejavnosti dolţan delavcem izplaĉati
odpravnino.
Samostojni podjetnik posameznik preneha poslovati s pravnomoĉnim sklepom o
zaĉetku postopka osebnega steĉaja nad samostojnim podjetnikom posameznikom.
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3 STEČAJ SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA POSAMEZNIKA
3.1 NAMEN STEČAJNEGA POSTOPKA
Temeljni namen postopka osebnega steĉaja ni zašĉita fiziĉne osebe, ker je to namen
drugega dela ali posebnega postopka v postopku osebnega steĉaja, temveĉ je
predvsem zašĉita upnikov, da bi iz premoţenja steĉajnega dolţnika sprejeli plaĉilo
svojih navadnih terjatev v enakih deleţih. Zaradi uresniĉitve tega interesa upnikov se
v postopku osebnega steĉaja unovĉi premoţenje steĉajnega dolţnika in iz
denarnega dobroimetja, doseţenega z unovĉenjem, plaĉajo terjatve upnikov.
3.2 PREDHODNI STEČAJNI POSTOPEK
Insolventnost je poloţaj za zaĉetek postopka osebnega steĉaja. Je (finanĉni) poloţaj
dolţnika pri trajnejši nelikvidnosti podjetnika ali dolgoroĉna plaĉilna nesposobnost
podjetnika.
Trajnejša nelikvidnost je poloţaj, ki nastane, ĉe dolţnik v daljšem obdobju ni
sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju. Podjetnik je
trajneje nelikviden, ĉe za veĉ kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali veĉ
obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti,
izkazanih v letnem poroĉilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti
(1. toĉka 2. odst. 14. ĉlena ZFPPIPP).
Dolgoročna plačilna nesposobnost je poloţaj, ĉe je vrednost njegovega
premoţenja manjša od vsote njegovih obveznosti.
Steĉajni postopek zajema predhodni in glavni postopek (1.odst. 49. ĉlena ZFPPIPP),
in sicer:
 Predhodni postopek se zaĉne z vloţitvijo predloga za zaĉetek postopka
osebnega steĉaja. Z vloţitvijo predloga za zaĉetek postopka osebnega steĉaja
se uvede steĉajni postopek. V predhodnem postopku sodišĉe odloĉa o pogojih
za zaĉetek postopka osebnega steĉaja oziroma ali obstajajo procesne in
materialnopravne predpostavke za zaĉetek (glavnega) steĉajnega postopka.
-

-

Procesne predpostavke za zaĉetek postopka osebnega steĉaja so:
Pasivna procesna legitimacija: nad dolţnikom, glede katerega se
predlaga zaĉetek postopka osebnega steĉaja, je dovoljeno voditi
steĉajni postopek.
Aktivna procesna legitimacija: predlog je vloţila oseba, ki je
upraviĉena zahtevati zaĉetek postopka osebnega steĉaja.
Plačilo takse in predujema za kritje začetnih stroškov postopka
osebnega steĉaja.
Materialnopravna predpostavka za zaĉetek postopka osebnega steĉaja je,
da je dolţnik postal insolventen.
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 Glavni postopek se zaĉne s sklepom, s katerim sodišĉe odloĉi o zaĉetku
postopka osebnega steĉaja. V glavnem postopku se opravijo dejanja za
unovĉenje steĉajne mase in plaĉilo terjatev upnikov.
Za odloĉanje o steĉajnem postopku nad samostojnim podjetnikom posameznikom je
pristojno okroţno sodišĉe, na obmoĉju katerega ima insolventni podjetnik svoj sedeţ.
3.2.1 Predlog za začetek postopka osebnega stečaja
Ob vloţitvi vsakega predloga, ne glede na to, kdo je predlagatelj, mora predlagatelj
plaĉati takso za sklep o zaĉetku postopka osebnega steĉaja in zaloţiti predujem za
kritje zaĉetnih stroškov steĉajnega postopka (2. toĉka 2. odst. 232. ĉlena ZFPPIPP).
Predujem za kritje zaĉetnih stroškov steĉajnega postopka je namenjen kritju tistih
stroškov, ki nastanejo tudi, ĉe se izkaţe, da je steĉajna masa neznatne vrednosti in
se steĉajni postopek konĉa brez razdelitve upnikom. Zato je enak vsoti zneska
pavšalnega nadomestila za objave, najniţjega zneska nadomestila upravitelju in
pavšalnega zneska za kritje drugih stroškov postopka osebnega steĉaja, ki se konĉa
brez razdelitve upnikom.
Podjetnik ima tudi moţnost dodelitve brezplaĉne pravne pomoĉi v obliki oprostitve
plaĉila predujema. Ĉe podjetnik izjavi, da nima sredstev, potrebnih za zaloţitev
predujema za kritje zaĉetnih stroškov postopka osebnega steĉaja, mu sodišĉe izroĉi
obrazec prošnje za dodelitev brezplaĉne pravne pomoĉi. Ĉe pristojni organ za
brezplaĉno pravno pomoĉ odobri oprostitev plaĉila za predujem, mora sodišĉe v treh
delovnih dneh po prejemu odloĉbe o odobritvi brezplaĉne pravne pomoĉi izdati sklep
o zaĉetku postopka osebnega steĉaja. V primeru zavrnitve prošnje za brezplaĉno
pravno pomoĉ v obliki oprostitve plaĉila predujema za kritje zaĉetnih stroškov
postopka osebnega steĉaja mora sodišĉe v treh delovnih dneh po prejemu zavrnitve
odloĉbe izdati sklep, s katerim zavrţe predlog za zaĉetek postopka osebnega
steĉaja.
Predlog za zaĉetek postopka osebnega steĉaja mora vsebovati identifikacijske
podatke o dolţniku, opis dejstev in okolišĉin, iz katerih izhaja, da je dolţnik postal
insolventen, in zahtevek, da sodišĉe nad dolţnikom zaĉne postopek osebnega
steĉaja. Predlogu za zaĉetek postopka osebnega steĉaja je treba priloţiti morebitne
listinske dokaze o tem, da je dolţnik postal insolventen, in dokaz o plaĉilu takse za
sklep o zaĉetku postopka osebnega steĉaja in predujema za kritje zaĉetnih stroškov
postopka osebnega steĉaja.
Procesna dejanja, ki jih je treba opraviti v postopku osebnega steĉaja, so odvisna od
tega, kdo je vloţil predlog za zaĉetek postopka osebnega steĉaja.
 Ĉe steĉajni postopek predlaga dolžnik (podjetnik), mu ni treba podati opisa
dejstev in okolišĉin, iz katerih izhaja, da je dolţnik postal insolventen.
Dolţnikov predlog mora vsebovati samo identifikacijske podatke o dolţniku in
zahtevek, da sodišĉe zaĉne postopek osebnega steĉaja, in mu dokazov o
insolventnosti ni treba priloţiti.
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 Ĉe zaĉetek postopka osebnega steĉaja predlaga upnik, mora upnikov predlog
za zaĉetek postopka osebnega steĉaja poleg identifikacijskih podatkov o
dolţniku in zahtevka, da sodišĉe zaĉne postopek osebnega steĉaja, vsebovati
tudi:
- opis dejstev in okolišĉin, iz katerih verjetno izhaja, da ima terjatev do
dolţnika in da dolţnik zamuja s plaĉilom te terjatve veĉ kot dva meseca,
- opis dejstev in okolišĉin, iz katerih izhaja, da je dolţnik postal insolventen,
in dokaze o teh dejstvih.
 Ĉe zaĉetek postopka osebnega steĉaja predlaga Javni jamstveni in
preživninski sklad Republike Slovenije, ima ta v predhodnem postopku
osebnega steĉaja enak poloţaj kot (drug) upnik, ki predlaga zaĉetek postopka
osebnega steĉaja zaradi uveljavitve svoje terjatve do dolţnika. Zato se za
postopek k predlogom, ki ga vloţi Javni jamstveni in preţivninski sklad
Republike Slovenije, (smiselno) uporabljajo enaka pravila kot za postopek z
upnikovim predlogom za zaĉetek osebnega steĉajnega postopka.
Upnikov predlog za zaĉetek postopka osebnega steĉaja mora sodišĉe vroĉiti
dolţniku in ga opozoriti, da bo zaĉela veljati domneva, da je insolventen, ĉe v 15
dneh po prejemu upnikovega predloga ne bo ugovarjal, da ni insolventen, ali
zahteval prekinitev odloĉanja o upnikovem predlogu. Petnajstdnevni rok za vloţitev
ugovora oziroma zahteve za prekinitev odloĉanja je prekluziven, saj tisti, ki je zamudil
rok, v katerem bi moral vloţiti predlog, po poteku roka tega predloga izjave oziroma
ugovora ne more veĉ vloţiti. Sodišĉe zavrne ugovor oziroma zahtevo za prekinitev
odloĉanja, ki je vloţen po poteku petnajstdnevnega roka.
Dolţnik, proti kateremu je vloţen predlog za zaĉetek postopka osebnega steĉaja,
mora dati sodišĉu poroĉilo o stanju svojega premoţenja.
Poroĉilo mora vsebovati:
 popis vsega njegovega premoţenja, pri ĉemer mora biti loĉeno navedeno tisto
premoţenje, ki se izkazuje v njegovih poslovnih knjigah;
 podatke o dolţnikovih transakcijskih raĉunih, ki morajo za vsak transakcijski
raĉun vkljuĉevati podatke o njegovi številki in izvajalcu plaĉilnega promet, ki
ga vodi;
 podatke o skupnem meseĉnem znesku plaĉe, pokojnine ali drugih rednih
prejemkov ter o njihovih izplaĉevalcih;
 izjavo dolţnika, da je v poroĉilu navedeno vse njegovo premoţenje, za katero
ve, in vsi transakcijski raĉuni.
Dolţnik mora poroĉilo o stanju njegovega premoţenja, ĉe je predlagatelj zaĉetka
postopka osebnega steĉaja, priloţiti predlogu za zaĉetek tega postopka. V drugih
primerih pa priloţiti svoji izjavi o razlogih za zaĉetek postopka osebnega steĉaja ali
dati na naroku za zaĉetek postopka osebnega steĉaja. Podpis dolţnika na poroĉilu o
stanju njegovega premoţenja mora biti notarsko overjen, razen ĉe dolţnik da
poroĉilo sodišĉu na naroku ali na naroku prizna svoj podpis na pisnem poroĉilu.
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Dolţnik ima glede upnikovega predloga za zaĉetek postopka osebnega steĉaja
naslednje moţnosti, in sicer:
 Dolţnik izjavi, da soglaša s predlogom, ali v 15 dneh po prejemu upnikovega
predloga ne izjavi niĉesar (in tudi ne predlaga odloţitve odloĉanja o
upnikovem predlogu). Ĉe dolţnik ravna tako, se domneva, da je insolventen,
zato sodišĉe izda sklep o zaĉetku postopka osebnega steĉaja zunaj naroka in
ne da bi izvajalo dokaze o tem.
 Druga moţnost, ki jo ima dolţnik, je, da v roku 15 dni po prejemu upnikovega
predloga ugovarja, da ni insolventen ali da upnikova terjatev ne obstaja. V tem
primeru sodišĉe razpiše narok za zaĉetek postopka osebnega steĉaja in odloĉi
o predlogu za zaĉetek postopka osebnega steĉaja na podlagi izida dokaznega
postopka.
 Tretja upnikova moţnost je, da v 15 dneh po prejemu upnikovega predloga
vloţi predlog za odloţitev odloĉanja o upnikovem predlogu za zaĉetek
postopka osebnega steĉaja. Namen pravnega instituta odloţitve odloĉanja o
upnikovem predlogu za zaĉetek steĉaja je, da podjetniku oziroma dolţniku
omogoĉi, ĉe obstajajo moţnosti, da odpravi insolventnosti. Dolţnik mora
zahtevo za odloţitev odloĉanja o upnikovem predlogu za zaĉetek steĉajnega
postopka vloţiti v 15 dneh po prejemu upnikovega predloga za zaĉetek
steĉajnega postopka. Dolţnik mora izkazati, da obstajajo resne moţnosti
uspešnega finanĉnega prestrukturiranja. To stori tako, da zahtevi priloţi
poroĉilo o ukrepih finanĉnega prestrukturiranja. Ĉe so pogoji izpolnjeni,
sodišĉe izda sklep o odloţitvi odloĉanja o upnikovem predlogu. Nato se
odloĉanje o upnikovem predlogu odloţi za dva meseca. Na zadnji dan
dvomeseĉnega obdobja lahko sodišĉe izda sklep o zaĉetku postopka
osebnega steĉaja zunaj naroka, ne da bi izvajalo dokaze o tem, ali je dolţnik
insolventen, ĉe dolţnik odloţitve odloĉanja ne upraviĉi. Ĉe dolţnik predloţi
dokaze, da je izvedel poveĉanje osnovnega kapitala, potem sodišĉe prekine
postopek odloĉanja o upnikovem predlogu za zaĉetek postopka osebnega
steĉaja.
3.2.2 Odločanje o začetku postopka osebnega stečaja
Pri poloţajih, pri katerih se insolventnost domneva, sodišĉe izda predlog o zaĉetku
postopka osebnega steĉaja zunaj naroka in ne da bi izvajalo dokaze o tem, ali je
dolţnik insolventen ali je bil upnik procesno legitimiran vloţiti predlog.
Sodišĉe mora razpisati narok za zaĉetek postopka osebnega steĉaja samo pri dveh
poloţajih:
 ĉe je dolţnik ugovarjal proti upnikovemu predlogu za zaĉetek steĉajnega
postopka ali
 ĉe je sodišĉe izdalo sklep o odloţitvi odloĉanja o upnikovem predlogu za
zaĉetek steĉajnega postopka in dolţnik opraviĉi tako, da predloţi dokaze, da
je izvedel poveĉanje osnovnega kapitala in ni veĉ insolventen.
Ĉe dolţnik v 15 dneh po prejemu upnikovega predloga za zaĉetek postopka
osebnega steĉaja vloţi ugovor, da ni insolventen ali da upnikova terjatev ne obstaja,
mora sodišĉe v treh delovnih dneh po prejemu ugovora razpisati narok za zaĉetek
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postopka osebnega steĉaja na dan, ki ne sme biti poznejši od enega meseca po
prejemu ugovora.
Na naroku sodišĉe izvede dokaze o upnikovi procesni legitimaciji za vloţitev
predloga in o tem, ali je dolţnik insolventen, in odloĉi o predlogu za zaĉetek postopka
osebnega steĉaja na podlagi izida dokaznega postopka.
Ĉe sodišĉe presodi, da je upnik aktivno legitimiran za vloţitev predloga za zaĉetek
postopka osebnega steĉaja, da so izpolnjene druge procesne predpostavke in da je
dolţnik insolventen, izda sklep o zaĉetku postopka osebnega steĉaja. O zaĉetku
postopka osebnega steĉaja se upniki obvestijo z oklicem.
Ĉe sodišĉe presodi, da procesnih predpostavk ni, upnikov predlog zavrţe. Ĉe pa
presodi, da dolţnik ni insolventen, upnikov predlog zavrne, ker ni materialnopravne
predpostavke.
Ĉe presodi, da je dolţnik insolventen, izda sklep o zaĉetku postopka osebnega
steĉaja. Objaviti ga mora v istem dnevu, v katerem ga je izdalo. Sodišĉe o zaĉetku
postopka osebnega steĉaja obvesti upnike z oklicem o zaĉetku postopka osebnega
steĉaja.
Procesna dejanja v predhodnem steĉajnem postopku so v nadaljevanju prikazana na
sliki 1.
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Slika 1: Predhodni stečajni postopek

vložen predlog za začetek stečajnega postopka

predlagatelj je
dolžnik ali osebno
odgvorni družbenik

predlagatelj je upnik

trije delovni dnevi

vročitev predloga dolžniku

15 dni

izjava o soglasju ali
ni izjave
trije delovni dnevi

ugovarja, da ni
insolventen

trije delovni dnevi

zahteva za
odložitev
odločanja o
upnikovem
predlogu

razpis naroka za začetek stečajnega predloga

presoja, da je
insolventen

presoja, da ni
insolventen

trije delovni dnevi

sklep o začetku stečajnega postopka

sklep o zavrnitvi predloga
za začetek stečajnega
postopka

Vir: Plavšak Nina. 2008. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju/razširjena uvodna pojasnila. Ljubljana: GV Založba
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3.3 ORGANI POSTOPKA OSEBNEGA STEČAJA
3.3.1 Upniški odbor
Upniški odbor je organ upnikov, ki v steĉajnem postopku opravlja procesna dejanja,
za katere zakon doloĉa, da jih je pristojen opraviti upniški odbor, za raĉun vseh
upnikov, ki so stranke tega postopka. Novost v novem zakonu je ta, da je potrebno v
steĉajnem postopku upniški odbor oblikovati samo v primeru, ĉe le-to zahtevajo
upniki.
Zaradi poloţaja morebitnega nasprotja interesov za ĉlane upniškega odbora ne more
biti izvoljen ali imenovan upnik, ki je v enem od naslednjih poloţajev:
 ki je hkrati dolţnik insolventnega podjetnika in njegova obveznost do
insolventnega podjetnika presega en odstotek vrednosti premoţenja
insolventnega podjetnika,
 ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti opravljal
funkcijo prokurista insolventnega podjetnika,
 ki je druţba in ima v razmerju do insolventnega podjetnika ali dolţnika,
opisanega v 1. alineje, poloţaj povezane druţbe po 257. ĉlenu ZGD-12,
 ki opravlja funkcijo ĉlana poslovodstva ali organa nadzora ali funkcijo
prokurista v dolţniku iz 1. alineje ali druţbi iz 3. alineje,
 ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 4. alineje poloţaj oţje povezane osebe3,
 ki ima glede vseh terjatev, ki jih uveljavlja v postopku, poloţaj loĉitvenega
upnika, razen ĉe upnik dokaţe, da vrednost premoţenja, ki je predmet
njegove loĉitvene pravice, ne zadošĉa za plaĉilo celotne terjatve, ali
 ki ima poloţaj izloĉitvenega upnika.
Število ĉlanov upniškega odbora doloĉi sodišĉe, njihovo število mora biti liho ter ne
sme biti manjše kot tri, razen ĉe je število upnikov manjše kot tri in ne veĉje kot
enajst. Sodišĉe mora pri doloĉitvi števila ĉlanov upoštevati skupno število upnikov.
Sodišĉe doloĉi število ĉlanov upniškega odbora:
 s sklepom o imenovanju upniškega odbora, ĉe je pristojno odloĉati o
imenovanju ĉlanov upniškega odbora, ali
 s sklepom o izvolitvi upniškega odbora, ĉe ĉlane upniškega odbora volijo
upniki.

2

Za povezane druţbe se štejejo pravno samostojne druţbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:
- ima ena druţba v drugi druţbi veĉinski deleţ (druţba v veĉinski lasti in druţba z veĉinskim deleţem),
- je ena druţba odvisna od druge (odvisna in obvladujoĉa druţba),
- so koncernske druţbe,
- sta dve druţbi vzajemno kapitalsko udeleţeni ali
- so povezane s podjetniškimi pogodbami.
3
Oţja povezana oseba je: a) njen zakonec ali oseba, s katero ţivi v ţivljenjski skupnosti, ki ima po
zakonu enake premoţenjske posledice kot zakonska zveza; b) otrok ali posvojenec te osebe ali
osebe iz toĉke a), ki nima polne poslovne sposobnosti; c) druga oseba, ki nima polne poslovne
sposobnosti in ji je dodeljena v skrbništvo.
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Sodišĉe mora za ĉlane upniškega odbora imenovati upnike, ki so imetniki navadnih
terjatev do dolţnika v najvišjem skupnem znesku. Pri imenovanju ĉlanov sodišĉe
doloĉi upnike z najvišjim skupnim zneskom terjatev na podlagi podatkov, ki jih
izkazuje insolventni dolţnik v svojih poslovnih knjigah.
Do objave sklepa o preizkusu terjatev lahko zahtevo za oblikovanje upniškega
odbora vloţi vsak upnik, ki je pravoĉasno prijavil svojo terjatev, po objavi tega sklepa
pa upniki, ki imajo skupaj 1/10 glasovalnih pravic. Sodišĉe mora v 15 dneh po
prejemu izdati in objaviti sklep o imenovanju upniškega odbora.
Ĉe je vloţena zahteva za oblikovanje upniškega odbora, mora sodišĉe objaviti poziv
upnikom, da v 15 dneh po objavi glasujejo o oblikovanju upniškega odbora in dajo
volilne predloge za ĉlane. Za sprejetje odloĉitev o oblikovanju upniškega odbora je
potrebna veĉina vseh glasov upnikov. Ĉe je odloĉitev o oblikovanju upniškega
odbora sprejeta, mora sodišĉe objaviti poziv upnikom, da naj v 15 dneh po objavi
glasujejo o volilnih predlogih za izvolitev za ĉlana. Smiselno enaka pravila, kot so
doloĉena za volitev prvih ĉlanov upniškega odbora, se uporabljajo za razrešitev
imenovanih in izvoljenih ĉlanov.
Predlog za izvolitev ĉlana upniškega odbora lahko da vsak upnik. Volilnemu predlogu
mora biti priloţena izjava upnika, katerega izvolitev se predlaga, da soglaša z
izvolitvijo za ĉlana in da za njegovo izvolitev ni zakonskih ovir. Sodišĉe odloĉi o izidu
volitev s sklepom o izvolitvi upniškega odbora. Sklep mora sodišĉe objaviti v osmih
dneh po poteku roka za glasovanje o volilnih predlogih za izvolitev ĉlanov upniškega
odbora.
Upniku preneha poloţaj ĉlana upniškega odbora, ĉe preneha njegovo upraviĉenje
opravljati procesna dejanja, ĉe je razrešen, ĉe odstopi s poloţaja ĉlana upniškega
odbora ali ĉe je sklep o izvolitvi upniškega odbora v delu, v katerem se nanaša nanj,
razveljavljen ali spremenjen.
Najpomembnejši pristojnosti upniškega odbora sta:
 odloĉanje o mnenju ali soglasju k posameznim procesnim dejanjem sodišĉa,
 obravnava poroĉil upravitelja.
Ĉe mora sodišĉe v skladu z ZFPPIPP o posamezni zadevi odloĉiti na podlagi mnenja
upniškega odbora ali v soglasju z njim, mora sodišĉe zahtevo za mnenje ali soglasje
vroĉiti vsem ĉlanom upniškega odbora. Ĉe mora upravitelj v skladu z ZFPPIPP
predloţiti svoje poroĉilo ali mnenje sodišĉu, ga mora prav tako hkrati poslati tudi
vsem ĉlanom. Upravitelj mora na seji upniškega odbora, ki obravnava njegovo
poroĉilo ali mnenje, na zahtevo vsakega ĉlana dati dodatna pojasnila o izvajanju
svojih pristojnosti in nalog upravitelja v postopku in o drugih zadevah, pomembnih za
varovanje ali uresniĉitev interesov upnikov v tem postopku. Poroĉila in listine, ki se
objavijo, upravitelju ni potrebno vroĉiti ĉlanom upniškega odbora.
Vsak ĉlan upniškega odbora ima en glas. Ĉlan upniškega odbora lahko da svojo
izjavo o glasovanju ustno na seji upniškega odbora ali pred sejo upniškega odbora
tako, da jo predloţi predsedniku upniškega odbora. Odloĉitev upniškega odbora je
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sprejeta, ĉe se je glasovanja udeleţila veĉina ĉlanov upniškega odbora in ĉe zanjo
glasuje veĉina ĉlanov upniškega odbora, ki so se udeleţili glasovanja, razen ĉe
zakon doloĉa, da mora biti posamezna odloĉitev sprejeta z veĉino glasov vseh
ĉlanov upniškega odbora.
Ĉlani upniškega odbora med seboj na prvi seji izvolijo predsednika.
Prvo sejo upniškega odbora mora sklicati upravitelj za dan, ki ni prej kot deset dni in
ne pozneje kot 15 dni po dnevu, ko je bil upniški odbor imenovan ali izvoljen. Druge
seje sklicuje predsednik upniškega odbora. Predsednik upniškega odbora mora
sklicati sejo v treh delovnih dneh za dan, ki ni prej kot deset dni in ne pozneje kot 15
dni po dnevu, ko prejme zahtevo sodišĉa za mnenje ali soglasje upniškega odbora,
poroĉilo upravitelja ali zahtevo ĉlana upniškega odbora. O drugih sejah, razen o prvi,
mora sklicatelj seje ĉlane upniškega odbora, upravitelja in sodišĉe obvestiti z vabilom
za sejo, ki jim mora biti vroĉeno najmanj pet delovnih dni pred dnevom seje.
3.3.2 Upravitelj
Upravitelj je organ postopka zaradi insolventnosti, ki v tem postopku opravlja svoje
pristojnosti in naloge, doloĉene z zakonom, zaradi varovanja in uresniĉitve interesov
upnikov. Imenuje ga sodišĉe. Upravitelj ima v postopku zaradi insolventnosti poloţaj
procesnega organa sodišĉa, ki v tem postopku opravlja veĉino procesnih dejanj.
Podrejen je drugemu procesnemu organu sodišĉa, in sicer sodniku posamezniku, ki
vodi postopek. Sodnik je upravitelju upraviĉen dajati navodila za njegovo delo.
Navodila upravitelju sodnik daje z uredbo.
Upravitelj ima v osebnem steĉajnem postopku poloţaj zakonitega zastopnika
steĉajnega dolţnika in dolţnika zastopa:
 pri procesnih in drugih pravnih dejanjih v zvezi s preizkusom terjatev ter
loĉitvenih in izloĉitvenih pravic,
 pri procesnih in drugih dejanjih v zvezi z izpodbijanjem pravnih dejanj
insolventnega dolţnika,
 pri pravnih poslih in drugih dejanjih, potrebnih za unovĉenje steĉajne mase,
 pri uresniĉevanju odstopnih in drugih pravic, ki jih pridobi insolventni dolţnik
kot pravne posledice zaĉetka steĉajnega postopka, in
 pri drugih pravnih poslih, ki jih insolventni dolţnik lahko izvede v skladu z
ZFPPIPP.
Obveznosti upravitelja so, da mora pri opravljanju svojih nalog ravnati vestno in
pošteno, z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter tako, da varuje in uresniĉuje
interese upnikov, ki mu morajo biti vodilo pri opravljanju teh nalog in pristojnosti.
Temeljni pravili, katerih namen je varovanje in uresniĉitev interesov upnikov ter sta
usmeritev za opravljanje nalog upravitelja (3. odst. 98. ĉlena ZFPPIPP), sta:
 prvo pravilo upravitelju nalaga, da mora upnike, ki so v razmerju do
insolventnega dolţnika, obravnavati enako in ne sme omogoĉiti ali dopustiti,
da posamezni upniki v postopku doseţejo prednostno plaĉilo ali druge koristi
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na škodo upnikov, ki so v razmerju do insolventnega dolţnika v enakem
poloţaju,
 upravitelj tudi ne sme omogoĉiti ali dopustiti, da druge osebe pridobijo
premoţenje insolventnega dolţnika, ki spada v steĉajno maso, ne da bi
zagotovile enakovredno nasprotno izpolnitev, ali druge koristi na škodo
steĉajne mase, ki niso v skladu z zakoni, predpisi in pravili stroke oseb, ki kot
mandatorji opravljajo posle za druge osebe.
Steĉajni dolţnik mora upravitelju takoj po zaĉetku postopka osebnega steĉaja
omogoĉiti dostop do prostorov, v katerih steĉajni dolţnik opravlja svoje posle ali hrani
svoje stvari. Izroĉiti mu mora kljuĉe in drugo opremo, potrebno za dostop in
varovanje teh prostorov ter izroĉiti drugo premoţenje, ki spada v steĉajno maso in ga
ima v posest, ali opremo ali listine, potrebne za prevzem tega premoţenja.
Izjema velja samo za stanovanje ali druţinsko stanovanjsko hišo, v kateri stanuje
steĉajni dolţnik, ki jo mora po posebnem pravilu o prodaji premoţenja izroĉiti
upravitelju šele v treh mesecih po prejemu sklepa o prodaji.
Dolţnik mora med postopkom osebnega steĉaja upravitelju nemudoma sporoĉiti
vsako spremembo podatkov, navedenih v popisu njegovega premoţenja, ali vsako
spremembo naslova prebivališĉa, na katerem mu je mogoĉe opraviti vroĉitev. Dolţnik
mora upravitelju ali sodišĉu na njegovo zahtevo dati vsa pojasnila in dokumente o
svojem premoţenju in poslih, ki jih je izvedel v zadnjih treh letih.
Da bi lahko upravitelj preveril stanje premoţenja, ki spada v steĉajno maso, morajo
banke, borznoposredniške druţbe, klirinško depotna druţba, sodišĉa, davĉne uprave
in drugi upravljavci zbirk osebnih podatkov upravitelju na njegovo zahtevo
posredovati vse podatke, vkljuĉene v zbirkah osebnih podatkov, ki jih upravljajo,
pomembne za ugotovitev pravnega poloţaja in premoţenja steĉajnega dolţnika,
premoţenja njegovega zakonca ali osebe, s katero ţivi v istospolni partnerski
skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, ter poslov,
ki bi lahko imeli znaĉilnosti izpodbojnih pravnih ravnanj. Ti podatki so:
 številke denarnih raĉunov ter stanje in promet na teh raĉunih,
 številke raĉunov vrednostnih papirjev in drugih finanĉnih instrumentov ter
stanje in promet na teh raĉunih,
 stanje denarnih in drugih depozitov pri banki, borznoposredniški druţbi ali
drugi osebi,
 podatki o ţivljenjskih in premoţenjskih zavarovanjih,
 lastninska in druge stvarne pravice na nepremiĉninah,
 podatki, vpisani v registru prometnih dovoljenj,
 podatki, vpisani v registru plovil in letal in
 podatki o pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju.
Za posredovanje teh podatkov upravitelj ni dolţan plaĉati takse ali drugega
nadomestila. Vendar pa se ti podatki smejo uporabiti samo za ugotovitev premoţenja
steĉajnega dolţnika in za uveljavitev zahtevkov za izroĉitev tega premoţenja ali za
ugotovitev poslov, ki bi lahko imeli znaĉilnosti izpodbojnih pravnih ravnanj, in za
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uveljavitev izpodbojnih in povraĉilnih zahtevkov po pravilih o izpodbijanju teh dejanj.
Na podlagi podatkov, vsebovanih v dolţnikovem poroĉilu o stanju njegovega
premoţenja, in podatkov, ki jih pridobi od upravljavcev zbirk osebnih podatkov,
upravitelj izdela otvoritveno poroĉilo.
Otvoritveno poročilo sestavljajo:
 opis steĉajne mase, ki mora vkljuĉevati podatke o vrednosti steĉajne mase in
premoţenju, ki jo sestavlja;
 predlog naĉrta poteka postopka osebnega steĉaja. Naĉrt poteka postopka
osebnega steĉaja mora za vsako vrsto premoţenja, ki sestavlja steĉajno
maso, vkljuĉevati opis pravnih poslov in drugih dejanj, ki jih je treba opraviti v
zvezi z unovĉenjem tega premoţenja, in roke, v katerih mora upravitelj ta
dejanja opraviti. Ĉe se med potekom steĉajnega postopka pokaţe, da zaradi
vzrokov, ki ne izvirajo s podroĉja upravitelja, dejanj v zvezi z unovĉenjem
premoţenja steĉajnega dolţnika ni mogoĉe opraviti v rokih, doloĉenih v naĉrtu
poteka steĉajnega postopka, sodišĉe na predlog upravitelja in na podlagi
mnenja upniškega odbora spremeni naĉrt poteka steĉajnega postopka;
 predlog predraĉuna stroškov steĉajnega postopka, kateri mora vsebovati opis
vrste stroškov in meseĉni znesek za naslednje stroške, in sicer stroškov
upravitelja, stroškov objav, stroškov raĉunovodskih, administrativnih in drugih
storitev za potrebe postopka osebnega steĉaja, obveznosti iz naslova davkov
in prispevkov, ki nastanejo med potekom postopka osebnega steĉaja. Prav
tako glede drugih stroškov, opis vrste teh stroškov in skupni znesek za vsako
od vrst teh stroškov. Ĉe se med postopkom osebnega steĉaja pokaţe, da
posamezne vrste stroškov, vkljuĉene v predraĉun stroškov, niso veĉ potrebne
ali zadostne za izvedbo dejanj, ki jih je treba opraviti v postopku osebnega
steĉaja, sodišĉe glede teh vrst stroškov spremeni predraĉun stroškov. Sodišĉe
o spremembi predraĉuna stroškov odloĉi na predlog upravitelja in na podlagi
mnenja upniškega odbora ali na zahtevo upniškega odbora.
Med splošne obveznosti spada tudi obveznost poroĉanja. Upravitelj mora za vsako
koledarsko trimeseĉje pripraviti redno poročilo o poteku postopka. Redno poroĉilo
za obdobje, na katero se nanaša, mora vsebovati: opis poslov in drugih dejanj, ki jih
je opravil upravitelj; stanje unovĉene steĉajne mase ob zaĉetku in koncu obdobja;
višino prihodkov od upravljanja steĉajne mase, razĉlenjeno po vrstah prihodkov;
višino stroškov steĉajnega postopka, razĉlenjeno po vrstah stroškov; podatke o
vrednosti steĉajne mase, ki še ni unovĉena, in o premoţenju, ki jo sestavlja. Prav
tako mora vsebovati druge podatke, potrebne za presojo, in sicer ali upravitelj
opravlja dejanja v skladu z naĉrtom poteka steĉajnega postopka in ali so stroški,
vkljuĉeni v predraĉun stroškov steĉajnega postopka, po vrsti ali obsegu še potrebni
ali zadostni za izvedbo dejanj, ki jih je treba opraviti v steĉajnem postopku.
Na zahtevo sodišĉa ali upniškega odbora mora upravitelj o posamezni zadevi, ki je
pomembna za potek postopka ali varovanje oziroma uresniĉitev interesov upnikov,
pripraviti izredno poročilo.
Upravitelj mora pripraviti seznam preizkušenih terjatev.
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Upravitelj je upnikom odgovoren za škodo, ki jim jo povzroĉi s kršitvijo svojih
obveznosti. Odškodninske odgovornosti je oprošĉen, ĉe dokaţe:
 da je imel upnik škodo zaradi nepravilnih ali nepopolnih podatkov v njegovi
prijavi terjatve ali drugih dejanj ali opustitev, ki izvirajo s podroĉja upnika,
 da je ravnal v skladu s sklepom ali odredbo sodišĉa ali
 da je škoda nastala zaradi dogodkov ali ravnanja oseb, ki jih upravitelj, ĉeprav
je ravnal z ustrezno profesionalno skrbnostjo, ni mogel niti prepreĉiti niti
odvrniti ali omejiti njihovih škodljivih posledic.
Upravitelj ni oprošĉen odškodninske odgovornosti, ĉe upnik dokaţe, da je sodišĉu
namenoma ali zaradi hude malomarnosti dal nepopolne ali nepravilne informacije ali
na drug nepošten naĉin. Upnikom je odgovoren za škodo, povzroĉeno v steĉajnem
postopku, do višine petkratnega zneska nagrade, do katere je upraviĉen v tem
postopku, vendar ne manj kot 5.000 evrov. Ĉe je bilo dejanje izvedeno ali opušĉeno
namenoma ali iz hude malomarnosti, se odškodninska odgovornost ne omeji.
Upravitelj ima pravico do nagrade za svoje delo, razen ĉe je upravitelj razrešen
zaradi kršitve svojih obveznosti. V kolikor je razrešen na svojo zahtevo, ima pravico
do dela nagrade, sorazmernega z obsegom dejanj, ki jih je opravil do svoje
razrešitve.
Upravitelj ima pravico do povrnitve stroškov, ki so mu nastali pri opravljanju nalog in
pristojnosti. O povrnitvi stroškov, ki so nastali v posameznem mesecu, odloĉi sodišĉe
s sklepom, s katerim odloĉa o izplaĉilu drugih tekoĉih stroškov postopka za ta mesec.
Za nadzor nad upravitelji je pristojno ministrstvo, pristojno za pravosodje.
Za upravitelja je lahko imenovana oseba, ki je vpisana v seznam upraviteljev in je
sodišĉe, ki vodi ta postopek, v seznamu upraviteljev pri njej vpisano kot sodišĉe, pri
katerem opravlja funkcijo upravitelja. Za upravitelja ne more biti imenovana oseba:
 ki je hkrati dolţnik ali upnik insolventnega dolţnika,
 ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo postopka zaradi insolventnosti:
- opravljala funkcijo ĉlana poslovodstva, ĉlana organa nadzora ali prokurista
insolventnega dolţnika,
- bila zaposlena pri insolventnem dolţniku ali
- bila na podlagi pogodbe ali drugega pravnega temelja v poslovnem
razmerju z insolventnim dolţnikom,
 ki ima v razmerju do osebe iz 1. ali 2. alineje poloţaj oţje povezane osebe,
 ki ţe opravlja funkcijo upravitelja v postopku zaradi insolventnosti nad drugo
druţbo, ki ima v razmerju do insolventnega dolţnika poloţaj povezane druţbe,
 ĉe obstajajo druge okolišĉine, ki vzbujajo dvom o njeni nepristranskosti pri
opravljanju funkcije upravitelja v tem postopku.
Upravitelja imenuje sodišĉe s sklepom o zaĉetku postopka zaradi insolventnosti.
Razlogi za razrešitev upravitelja so, ĉe krši obveznosti upravitelja v postopku, v
katerem je bil imenovan, ĉe mu je odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije
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upravitelja, ĉe mu je dovoljenje za opravljanje funkcije prenehalo veljati, ĉe zaradi
bolezni, delovne nezmoţnosti ali smrti ne more veĉ opravljati funkcije upravitelja.
3.3.3 Sodnik posameznik
V osebnem steĉajnem postopku oziroma osebnem steĉaju nad podjetnikom
posameznikom sodi in odloĉa sodnik ali sodnica pristojnega okroţnega sodišĉa.
Sodnik, ki vodi postopek, daje upravitelju navodila za njegovo delo, ki so obvezna
zanj.
3.4 PRAVNE POSLEDICE ZAČETKA POSTOPKA OSEBNEGA STEČAJA
Z zaĉetkom osebnega steĉaja nad podjetnikom steĉajnemu dolţniku preneha status
podjetnika, zato ta status ne more biti veĉ podlaga za nastanek obveznosti iz naslova
davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev podjetnika ali zasebnika. Sodišĉe
mora AJPES obvestiti o pravnomoĉnosti sklepa o zaĉetku postopka osebnega
steĉaja nad podjetnikom v treh delovnih dneh po dnevu, ko sklep o zaĉetku postopka
osebnega steĉaja postane pravnomoĉen. AJPES na podlagi obvestila sodišĉa
podjetnika po uradni dolţnosti izbriše iz registra. Izbris uĉinkuje od trenutka, od
katerega uĉinkujejo pravne posledice zaĉetka steĉajnega postopka. Pravne
posledice zaĉetka postopka osebnega steĉaja nastanejo z zaĉetkom dneva, ko je bil
objavljen oklic o zaĉetku postopka osebnega steĉaja.
 Prenos pooblastil na upravitelja
Z zaĉetkom postopka osebnega steĉaja prenehajo pooblastila dolţnikovih
prokuristov in drugih pooblašĉencev za zastopanje podjetnika. Upravitelj pridobi
pooblastila za zastopanje steĉajnega dolţnika in vodenje njegovih poslov.
Upravitelj mora najpozneje naslednji delovni dan po zaĉetku postopka osebnega
steĉaja obvestiti banke, ki vodijo dolţnikove transakcijske raĉune, o zaĉetku
postopka osebnega steĉaja. Ker banka izve za zaĉetek postopka osebnega steĉaja
ţe na podlagi obvestila upravitelja, nalogi za plaĉilo v breme raĉuna steĉajnega
dolţnika nehajo veljati ţe, ko prejme upraviteljevo obvestilo.
Upravitelj mora naslednji delovni dan po zaĉetku postopka osebnega steĉaja odpreti
poseben denarni raĉun, to je fiduciarni denarni raĉun upravitelja. Preko raĉuna sme
sprejemati samo vplaĉila na podlagi unovĉenja steĉajne mase in upravljanja steĉajne
mase ter opravljati samo izplaĉila za stroške postopka osebnega steĉaja in plaĉilo
terjatev upnikov.
Upravitelj pridobi upraviĉenje kot zakoniti zastopnik zastopati steĉajnega dolţnika pri
procesnih in drugih dejanjih v zvezi z izpodbijanjem pravnih dejanj steĉajnega
dolţnika, pri uresniĉevanju odstopnih in drugih pravic, ki jih pridobi steĉajni dolţnik
kot pravne posledice zaĉetka postopka osebnega steĉaja. Zato steĉajni dolţnik nima
poslovne sposobnosti za opravljanje teh dejanj.
Z zaĉetkom steĉajnega postopka se poslovna sposobnost steĉajnega dolţnika omeji
tako, da ne more sklepati pogodb in opravljati drugih pravnih poslov ali dejanj, katerih
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predmet je razpolaganje z njegovim premoţenjem, ki spada v steĉajno maso. Prav
tako brez soglasja sodišĉa ne more najeti kredita ali posojila ali dati poroštvo. Ne
more odpreti transakcijskega raĉuna ali drugega denarnega raĉuna, se odpovedati
dedišĉini ali drugim premoţenjskim pravicam. Ĉe steĉajni dolţnik sklene pogodbo ali
drug pravni posel, za sklenitev katerega nima poslovne sposobnosti, ne da bi ga pri
tem zastopal upravitelj, ali ĉe brez soglasja sodišĉa izvede pravno dejanje, za
katerega mora pridobiti to soglasje, tak pravni posel oziroma pravno dejanje nima
pravnega uĉinka, ĉe je druga stranka vedela ali bi morala vedeti, da je nad dolţnikom
zaĉet postopek osebnega steĉaja.
 Prenehanje veljavnosti dolžnikovih nalogov in druga plačila v breme
dolžnikovega transakcijskega računa
S pogodbo o naroĉilu (nalogu) se prevzemnik naroĉila zavezuje naroĉitelju, da bo
zanj opravil doloĉene posle. Hkrati dobi prevzemnik naroĉila pravico, da te posle
opravi (1. in 2. odst. 766. ĉlena Obligacijskega zakonika; v nadaljevanju OZ). Pravne
uĉinke steĉaja za naroĉilo (nalog) ureja ţe v 768. ĉlenu OZ. Naroĉilo preneha, ĉe
pride naroĉitelj v steĉaj. Vsebinsko enako pravilo je doloĉeno v prvem odstavku 246.
ĉlena ZFPPIPP, po katerem z zaĉetkom steĉajnega postopka nehajo veljati nalogi za
izvedbo pravnega posla ali drugega pravnega dejanja za raĉun dolţnika, ki jih je le-ta
izdal pred zaĉetkom steĉajnega postopka.
 Druga splošna pravila o pravnih posledicah začetka osebnega
stečajnega postopka
Z zaĉetkom postopka osebnega steĉaja nad podjetnikom posameznikom nehajo
veljati ponudbe, ki jih je dal steĉajni dolţnik pred zaĉetkom steĉajnega postopka,
razen ĉe je naslovnik sprejel ponudbo, doloĉeno v 25. in 26. ĉlenu OZ4. Ponudba je
sprejeta, ko naslovnik prejme izjavo naslovnika, da sprejema ponudbo (prvi odstavek
28. ĉlena OZ). Razen v primeru, ĉe je steĉajni dolţnik prejel izjavo naslovnika, da
njegovo ponudbo sprejema, do zaĉetka steĉajnega postopka, torej do konca
zadnjega dne pred dnevom, na katerega je sodišĉe izdalo sklep in objavilo oklic o
zaĉetku steĉajnega postopka.
Z zaĉetkom postopka osebnega steĉaja nad podjetnikom posameznikom pridobi
steĉajni dolţnik pravico odpovedati najemne in zakupne pogodbe, ki jih je sklenil
pred zaĉetkom steĉajnega postopka, z enomeseĉnim odpovednim rokom. Pravilo se
uporablja za vse najemne in zakupne pogodbe (v nadaljevanju odpovedna pravica),
katerih stranka je steĉajni dolţnik, torej tako za tiste, ki jih je sklenil kot najemnik
(zakupnik), kot za tiste, ki jih je sklenil kot najemodajalec (zakupodajalec).
Odpovedno pravico, ki jo pridobi po prvem odstavku 248. ĉlena OZ, lahko steĉajni
dolţnik uresniĉi tudi, ĉe po splošnih pravilih, doloĉenih z zakonom ali pogodbo, ki bi
4

25. ĉlen OZ doloĉa, da ponudnika veţe ponudba, razen ĉe je izkljuĉil svojo obveznost, da ostane pri
ponudbi, ali ĉe ta izkljuĉitev izhaja iz okolišĉin posla. Ponudbo lahko ponudnik umakne samo, ĉe je
naslovnik prejel umik, preden je prejel ponudbo, ali soĉasno z njo.
26. ĉlen OZ doloĉa, da ponudba, v kateri je doloĉen rok, do katerega mora biti sprejeta, veţe
ponudnika do izteka tega roka. Ĉe rok, doloĉen za sprejem, še ni potekel, ponudba preneha veljati,
ko k ponudniku prispe izjava o njeni zavrnitvi.
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se uporabljala, ĉe nad steĉajnim dolţnika ne bi bil zaĉet postopek osebnega steĉaja,
steĉajni dolţnik ne bi imel pravice odpovedati pogodbe (na primer odpovedati
najemne pogodbe, sklenjene za doloĉen ĉas), ali bi jo lahko odpovedal samo z
daljšim odpovednim rokom. Ĉe steĉajni dolţnik upraviĉi odpovedno pravico, ima
druga pogodbena stranka pravico zahtevati povrnitev škode, ki jo je imela, ker je bila
odpovedna pravica uresniĉena v nasprotju s splošnimi pravili, ker je pogodba zaradi
uresniĉitve odpovedne pravice prenehala prej, kot bi prenehala, ĉe bi se uporabljala
splošna pravila. Terjatev za povrnitev škode mora prijaviti v steĉajnem postopku v
enem mesecu po prejemu izjave steĉajnega dolţnika o uresniĉitvi odpovedne
pravice. Terjatev se plaĉa iz razdelitvene mase po pravilih o plaĉilu navadnih terjatev
upnikov.
Zaĉetek steĉajnega postopka zadrţi zastaranje terjatev steĉajnega dolţnika.
Zastaranje terjatev steĉajnega dolţnika do njegovih dolţnikov ne teĉe v obdobju
enega leta od zaĉetka steĉajnega postopka. Namen zadrţanja zastaranja je
steĉajnemu upravitelju omogoĉiti, da se seznani s terjatvami in poskrbi za njihovo
uveljavitev. Zadrţanje zastaranja je pomembno zlasti, ĉe bi se zastaralni rok iztekel v
ĉasu neposredno po zaĉetku steĉaja. Ĉe zastaranje terjatve na dan zaĉetka steĉaja
še ni zaĉelo teĉi, zaradi zadrţanja zaĉne teĉi z iztekom enoletnega roka (1. odst.
361. ĉlena OZ). Ĉe pa je zastaranje na dan zaĉetka steĉajnega postopka ţe teklo, se
nadaljuje po izteku enoletnega roka, ĉas, ki je pretekel pred zaĉetkom steĉaja, pa se
šteje v zastaralni rok.
Zasledovalna pravica je posebna oblika izloĉitvene pravice v primeru distanĉne
prodaje. Prodajalec ima zasledovalno pravico ţe po splošnih obligacijskih pravilih, ĉe
nastane utemeljen dvom, ali bo kupec sposoben plaĉati kupnino (1. odst. 361. ĉlena
OZ). Vsebinsko enako pravilo doloĉa prvi odstavek 250. ĉlena ZFPPIPP, po katerem
ima prodajalec, ki mu kupnina ni bila v celoti plaĉana, pravico zahtevati, da se mu
vrne blago, ki je bilo poslano steĉajnemu dolţniku iz drugega kraja in do zaĉetka
steĉajnega postopka še ni prispelo v namembni kraj ali ga do zaĉetka steĉajnega
postopka steĉajni dolţnik še ni prevzel. Pravilo, doloĉeno v prvem odstavku 250.
ĉlena ZFPPIPP, tako ni poseben pravni temelj nastanka zasledovalne pravice,
temveĉ pove zgolj to, da zasledovalna pravica obstaja tudi v primeru steĉaja kupca.
Glede drugih vprašanj se uporabljajo pravila OZ. Zasledovalna pravica preneha, ko
steĉajni dolţnik kot kupec stvar prevzeme v posest. V tem primeru prodajalec obdrţi
splošno izloĉitveno pravico, ĉe je kupec stvar prevzel samo v hrambo oziroma ĉe si
je na stvari pridrţal lastninsko pravico do plaĉila kupnine.
Vroĉanje pisanj upravitelju v sodnih in drugih postopkih. Po zaĉetku postopka
osebnega steĉaja je treba vsa pisanja v sodnih in drugih postopkih, ki jih je treba
vroĉiti steĉajnemu dolţniku kot stranki ali drugemu udeleţencu postopka, vroĉiti
upravitelju na njegov naslov. V kolikor upravitelj opravlja pristojnosti in naloge
upravitelja prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, pa na njegov poslovni
naslov.
 Pravne posledice začetka postopka osebnega stečaja nad podjetnikom
posameznikom za terjatve upnikov
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Pravne posledice zaĉetka postopka osebnega steĉaja, katere so opisane v
nadaljevanju, nastanejo za vse terjatve upnikov do steĉajnega dolţnika, ki so nastale
do zaĉetka postopka osebnega steĉaja, ĉe ni v zakonu drugaĉe doloĉeno.
Pretvorba nedenarnih terjatev v denarne. Nedenarna terjatev upnika do steĉajnega
dolţnika se z zaĉetkom steĉajnega postopka pretvori v denarno terjatev po trţni
vrednosti ob zaĉetku steĉajnega postopka.
Pretvorba obĉasnih dajatvenih terjatev. Denarne in nedenarne terjatve upnikov do
steĉajnega dolţnika, katerih predmet so obĉasne dajatve, se z zaĉetkom steĉajnega
postopka pretvorijo v enkratne denarne terjatve.
Pretvorba terjatev, izraţenih v tuji valuti. Denarne terjatve upnikov do steĉajnega
dolţnika, ki so izraţene v tuji valuti, se z zaĉetkom steĉajnega postopka pretvorijo v
terjatve, izraţene v evrih, po teĉaju, ki ga objavlja ali doloĉa Banka Slovenije in ki
velja na dan zaĉetka steĉajnega postopka.
Obrestovanje terjatev. Obrestna mera pogodbenih ali zamudnih obresti, po kateri so
se obrestovale terjatve upnikov do steĉajnega dolţnika, se z zaĉetkom steĉajnega
postopka spremeni tako, da od terjatev upnikov, ki so se obrestovale do zaĉetka
steĉajnega postopka, od zaĉetka steĉajnega postopka dalje teĉejo obresti po
predpisani obrestni meri. Ĉe se terjatev upnika do steĉajnega dolţnika pred njeno
zapadlostjo ne obrestuje in terjatev ob zaĉetku steĉajnega postopka še ni zapadla,
zaĉnejo obresti po predpisani obrestni meri od te terjatve teĉi od njene zapadlosti.
Pravica steĉajnega dolţnika do predĉasnega plaĉila. Ĉe se v skladu s pravili
ZFPPIPP o plaĉilu upnikov iz splošne ali posebne razdelitvene mase pogoji za plaĉilo
terjatve posameznega upnika izpolnijo pred zapadlostjo te terjatve, ima steĉajni
dolţnik ne glede na splošna pravila, doloĉena z zakonom ali pogodbo, o pravici
predĉasnega plaĉila, ki bi se uporabljala, ĉe nad steĉajnim dolţnikom ne bi bil zaĉet
steĉajni postopek, pravico predĉasno plaĉati to terjatev in pri tej izpolnitvi odšteti
obresti za obdobje od plaĉila do zapadlosti.
Ĉe od te terjatve do njene zapadlosti ne teĉejo obresti, se glavnica terjatve zmanjša
za obresti po vodilni obresti meri za obdobje od plaĉila do zapadlosti.
Pretrganje zastaranja terjatev. Zastaranje upnikove terjatve do steĉajnega dolţnika
se pretrga s prijavo te terjatve v steĉajnem postopku.
 Pobot terjatev
Pobot je naĉin prenehanja obveznosti. Zaradi pobota upnik, ki je hkrati dolţnik
steĉajnega dolţnika (ker ima steĉajni dolţnik nasprotno terjatev do upnika), doseţe
plaĉilo celotnega (in ne le sorazmernega) zneska svoje terjatve.
Ĉe ob zaĉetku steĉajnega postopka hkrati obstajata terjatev posameznega upnika do
steĉajnega dolţnika in nasprotna terjatev steĉajnega dolţnika do tega upnika, terjatvi
z zaĉetkom steĉajnega postopka veljata za pobotani. Pobot medsebojnih terjatev ni
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dovoljen, ĉe je upnik terjatev do steĉajnega dolţnika pridobil s cesijo v obdobju od
zaĉetka zadnjih šestih mesecev pred uvedbo steĉajnega postopka do zaĉetka
steĉajnega postopka in ĉe je ob pridobitvi te terjatve vedel ali bi moral vedeti, da je
dolţnik insolventen. To pravilo se uporablja tudi za nedenarne terjatve in terjatve, ki
ob zaĉetku steĉajnega postopka še niso zapadle.
Ĉe upnik svoje terjatve do steĉajnega dolţnika, ki preneha zaradi pobota, ne prijavi v
osebnem steĉajnem postopku, mora v treh mesecih po objavi oklica o zaĉetku
osebnega steĉajnega postopka o pobotu obvestiti upravitelja. Ĉe upnik upravitelja o
pobotu ne obvesti, je steĉajnemu dolţniku odgovoren za stroške in drugo škodo, ki jo
je imel zaradi upnikove opustitve.
Terjatev upnika do steĉajnega dolţnika, ki je nastala do zaĉetka postopka osebnega
steĉaja, ni dovoljeno pobotati z nasprotno terjatvijo steĉajnega dolţnika do tega
upnika, ki je nastala po zaĉetku steĉajnega postopka.
 Posebna pravila za vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe
Izjeme za terjatve na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe
Za medsebojne terjatve upnikov in steĉajnega dolţnika na podlagi vzajemno
neizpolnjene dvostranske pogodbe z zaĉetkom postopka osebnega steĉaja ne
nastanejo pravne posledice, kakor so bile predhodno opisane. Steĉajni dolţnik mora
svojo obveznost do upnika na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe
izpolniti v skladu s to pogodbo in po pravilih tega zakona o plaĉilu stroškov
steĉajnega postopka, razen ĉe uresniĉi odstopno pravico v skladu z ZFPPIPP. Upnik
svoje terjatve do steĉajnega dolţnika na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske
pogodbe ne prijavi v steĉajnem postopku in ima pravico do plaĉila te terjatve po
pravilih ZFPPIPP o plaĉilu stroškov steĉajnega postopka.
Posebna pravila za vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe
Ĉe mora druga pogodbena stranka prva izpolniti vzajemno neizpolnjeno dvostransko
pogodbo, pridobi z zaĉetkom steĉajnega postopka pravico odkloniti to izpolnitev,
dokler steĉajni dolţnik ne opravi svoje izpolnitve ali ji ne da ustreznega zavarovanja.
Ĉe rok za izpolnitev obveznosti steĉajnega dolţnika na podlagi vzajemno
neizpolnjene dvostranske pogodbe, ki je doloĉen kot bistvena sestavina te pogodbe,
poteĉe po zaĉetku steĉajnega postopka in steĉajni dolţnik v tem roku svoje
obveznosti ne izpolni, je pogodba razvezana in druga pogodbena stranka nima
pravice vztrajati pri izpolnitvi obveznosti.
Za pravne posledice vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe, ki je razvezana
zaradi neizpolnitve, se smiselno uporabljajo pravila o pravnih posledicah, doloĉenih
za primere odstopa od vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe.
Pravica steĉajnega dolţnika odstopiti od vzajemno neizpolnjene dvostranske
pogodbe
Z zaĉetkom postopka osebnega steĉaja pridobi steĉajni dolţnik pravico odstopiti od
vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe. Steĉajni dolţnik lahko odstopno
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pravico uresniĉi v treh mesecih od zaĉetka postopka osebnega steĉaja, ĉe za njeno
uresniĉitev dobi soglasje sodišĉa. V primeru, da je izjava o uresniĉitvi odstopne
pravice dana po poteku tega obdobja, potem nima pravnega uĉinka. Sodišĉe da
soglasje k uresniĉitvi odstopne pravice, ĉe se z njeno uresniĉitvijo doseţejo
ugodnejši pogoji za plaĉilo upnikov. Izjava o uresniĉitvi odstopne pravice zaĉne
uĉinkovati, ko postane sklep, s katerim je sodišĉe dalo soglasje k uresniĉitvi
odstopne pravice, pravnomoĉen.
Pravne posledice odstopa od vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe
Ĉe steĉajni dolţnik uresniĉi odstopno pravico v skladu s prejšnjim odstavkom, se
pogodba razveţe z dnem, ko postane sklep, s katerim je sodišĉe dalo soglasje k
uresniĉitvi odstopne pravice, pravnomoĉen.
 Položaj zaposlenih
Z dnem zaĉetka postopka osebnega steĉaja nad samostojnim podjetnikom
posameznikom steĉajni upravitelj zaposlenim delavcem odpove delovno razmerje s
15-dnevnim odpovednim rokom. Po Zakonu o delovnih razmerjih jim pripadajo
odpravnine po 109. ĉlenu. Plaĉe in nadomestila plaĉ v ĉasu odpovednega roka,
odpravnine in dajatve, ki jih mora izplaĉevalec obraĉunati ob izplaĉilu, imajo status
prednostno nezavarovanih terjatev, ki se prednostno poplaĉajo iz splošne
razdelitvene mase.
Prednostno se iz splošne razdelitvene mase poplaĉajo tudi:
 plaĉe in nadomestila plaĉ za zadnje tri mesece pred zaĉetkom steĉajnega
postopka,
 odškodnine za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter
 neizplaĉane odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja pred zaĉetkom
steĉajnega postopka, kot so zaposlenim pripadle po Zakonu o delovnih
razmerjih.
Zaposleni, ki jim je zaradi zaĉetka steĉajnega postopka prenehalo delovno razmerje,
delodajalec pa jim še ni poplaĉal prednostnih terjatev, imajo po Zakonu o
jamstvenem in preţivninskem skladu RS zajamĉeno pravico do poplaĉila dela svojih
terjatev do delodajalca v višini, ki je enaka kot v primeru postopka prisilne poravnave.
Za izplaĉane zneske Javni jamstveni in preţivninski sklad RS kot prednostni upnik
prijavi svojo terjatev do steĉajne mase, terjatve zaposlenih do delodajalca pa se za
enak znesek zmanjšajo.
 Izvršbe in zavarovanja
Po zaĉetku postopka zaradi insolventnosti proti insolventnemu dolţniku ni dovoljeno
izdati sklepa o izvršbi ali zavarovanju, razen v kolikor ZFPPIPP drugaĉe ne doloĉa.
Postopki izvršbe in zavarovanja, ki so bili zaĉeti pred zaĉetkom steĉajnega postopka,
se prekinejo z zaĉetkom steĉajnega postopka. Ti postopki se lahko nadaljujejo samo
na podlagi sklepa sodišĉa, ki vodi steĉajni postopek, za katerega ZFPPIPP doloĉa,
da je podlaga za nadaljevanje postopka izvršbe ali zavarovanja.
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Zgoraj opisana pravila ne veljajo v postopku osebnega steĉaja za izterjavo ali
zavarovanje prednostne terjatve.
3.5 IZPODBIJANJE PRAVNIH DEJANJ STEČAJNEGA DOLŽNIKA
Pravno dejanje steĉajnega dolţnika, izvedeno v obdobju izpodbojnosti, je izpodbojno:
 ĉe je bila posledica tega dejanja:
- bodisi zmanjšanje ĉiste vrednosti premoţenja steĉajnega dolţnika tako, da
zaradi tega drugi upniki lahko prejmejo plaĉilo svojih terjatev v manjšem
deleţu, kot ĉe dejanje ne bi bilo opravljeno,
- bodisi, da je oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno, pridobila
ugodnejše pogoje za plaĉilo svoje terjatve do steĉajnega dolţnika, in
 ĉe je oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno, takrat vedela ali bi
morala vedeti, da je dolţnik insolventen.
Pravno dejanje steĉajnega dolţnika, na podlagi katerega je druga oseba prejela
dolţnikovo premoţenje, ne da bi bila dolţna opraviti svojo nasprotno izpolnitev, ali za
nasprotno izpolnitev majhne vrednosti, je izpodbojno ne glede na to, ali je izpolnjen
pogoj.
V ZFPPIPP sta doloĉeni dve posebni pravili o izpodbojnosti pravnih dejanj
steĉajnega dolţnika.
1. Obdobje izpodbojnosti po splošnem pravilu vkljuĉuje zadnje leto pred
uvedbo postopka osebnega steĉaja do zaĉetka steĉajnega postopka in se
uporablja za vse pravne posle in druga pravna dejanja, ki jih je steĉajni dolţnik
sklenil ali izvedel v tem obdobju. Po prvem odstavku 391. ĉlena ZFPPIPP pa
je obdobje izpodbojnosti za dve skupini pravnih dejanj podaljšano na zadnja tri
leta pred uvedbo postopka osebnega steĉaja. Triletno obdobje izpodbojnosti
se uporablja za:
 pravne posle in druga pravna dejanja, ki jih je steĉajni dolţnik sklenil ali
izvedel v dobro osebe, ki ima v razmerju do njega poloţaj oţje povezane
osebe, svojih polnoletnih otrok ali posvojencev, staršev ali posvojiteljev, bratov
ali sester, ter
 pravna dejanja, ki imajo znaĉilnost neodplaĉanih pravnih poslov. Pravno
dejanje steĉajnega dolţnika, na podlagi katerega je druga oseba prejela
dolţnikovo premoţenje, ne da bi bila dolţna opraviti svojo nasprotno
izpolnitev, ali za nasprotno izpolnitev majhne vrednosti, je izpodbojno ne glede
na to, ĉe je oseba, v korist katere je bilo opravljeno dejanje, takrat vedela ali bi
morala vedeti, da je dolţnik insolventen.
2. Subjektivni pogoj izpodbojnosti pri neodplaĉanih pravnih poslih ni
predpostavka za njihovo izpodbojnost. Po posebnem pravilu v postopku
osebnega steĉaja subjektivni pogoj ni predpostavka izpodbojnosti pravnega
dejanja steĉajnega dolţnika, ki ga je steĉajni dolţnik sklenil ali izvedel v dobro
osebe, ki ima v razmerju do njega poloţaj oţje povezane osebe.
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Obdobje izpodbojnosti v postopku osebnega steĉaja je v nadaljevanju prikazano na
sliki 2.

Slika 2: Obdobja izpodbojnosti v postopku osebnega stečaja

(daljše) obdobje pravnih dejanj iz prvega odstavka 391.čl.
člčlena .Člena ZFPPIPP
obdobje izpodbojnosti
drugih pravnih dejanj

12 mesecev

tri leta

začetek postopka

uvedba postopka
(vložitev predloga)

Vir: Plavšak Nina. 2008. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju/razširjena uvodna pojasnila. Ljubljana: GV Založba
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3.6 PRIJAVE TERJATEV TER LOČITVENIH IN IZLOČITVENIH PRAVIC
3.6.1 Položaj upnikov v postopku osebnega stečaja
Upniki steĉajnega dolţnika so razliĉnih vrst, zato je tudi njihov poloţaj v steĉajnem
postopku razliĉen. Lahko so:






upniki z nezavarovanimi prednostnimi terjatvami,
upniki z nezavarovanimi podrejenimi terjatvami,
upniki z nezavarovanimi navadnimi terjatvami,
upniki z zavarovanimi terjatvami (loĉitveni upniki),
izloĉitveni upniki,

Upniki z nezavarovanimi prednostnimi terjatvami so zaposleni, ki imajo na dan
steĉajnega postopka terjatve iz neizplaĉanih plaĉ in nadomestil plaĉ za zadnje tri
mesece pred zaĉetkom steĉajnega postopka; odškodnin za poškodbe, ki so
povezane z delom, in za poklicne bolezni; odpravnin za prenehanje delovnega
razmerja pred zaĉetkom steĉajnega postopka; plaĉ in nadomestil plaĉ za obdobje od
zaĉetka steĉajnega postopka do poteka odpovednega roka, ĉe jim je delovno
razmerje prenehalo zaradi zaĉetka steĉajnega postopka; odpravnin, ĉe jim je
upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi zaĉetka
steĉajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno, pa tudi davkov in
prispevkov, ki jih mora izplaĉevalec obraĉunati ali plaĉati hkrati z naštetimi izplaĉili;
zakonite preţivnine; odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja ţivljenjskih
aktivnosti, zmanjšanja ali izgube delovne zmoţnosti ter odškodnine za izgubljeno
preţivnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.
Upniki z nezavarovanimi podrejenimi terjatvami so upniki, katerih terjatve se
plaĉujejo šele po plaĉilu drugih nezavarovanih terjatev dolţnika.
Upniki z nezavarovanimi navadnimi terjatvami so upniki z navadnimi terjatvami,
torej z vsemi, ki niso niti prednostne niti podrejene.
Ločitveni upniki so tisti, katerih terjatve so zavarovane z loĉitveno pravico in ki
imajo pravico do loĉnega poplaĉila iz doloĉenih dolţnikovih stvari.
Izločitveni upniki pa so tisti, ki imajo pravico do izloĉitve in vraĉila stvari, ki ne
pripadajo dolţniku.
3.6.2 Procesna dejanja v postopku prijave in preizkus terjatev
Po ZFPPIPP morajo upniki prijaviti vse terjatve, ki jih imajo proti podjetniku (ki ta
status po zaĉetku steĉaja izgubi) v postopku osebnega steĉaja. Upnik mora prijaviti
svojo terjatev v treh mesecih po objavi oklica. Ĉe upniki svoje terjatve prijavijo po
poteku roka za prijavo, se zanje uporabljajo doloĉbe o poznejšem preizkusu terjatev
(392. ĉlen).5 Bistveno je, da upniki terjatve prijavijo, saj jih sicer sodišĉe ne bo moglo
priznati v sklepu o (poznejšem) preizkusu terjatev in zato ne bodo upoštevane v
5

Terjatve, ki so prijavljene po roku za prijavo terjatev v steĉajnem postopku, se pri razdelitvi splošne
razdelitvene mase upoštevajo, ĉe so do izdelave naĉrta prve ali poznejše razdelitve priznane.
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sklepu o konĉanju postopka osebnega steĉaja, poslediĉno pa upnik zanje ne bo imel
izvršilnega naslova.
V enem mesecu po poteku roka za prijavo terjatve se mora upravitelj o vsaki
pravoĉasno prijavljeni terjatvi doloĉno izreĉi, ali jo priznava ali prereka. Upravitelj se
mora o pravoĉasno prijavljenih terjatvah izreĉi tako, da sodišĉu predloţi seznam,
tako imenovan osnovni seznam preizkušenih terjatev. Osnovni seznam preizkušenih
terjatev mora za vsako pravoĉasno prijavljeno terjatev vsebovati naslednje podatke:
zaporedno številko terjatve,
identifikacijske podatke o upniku, ki je prijavil terjatev,
znesek glavnice prijavljene terjatve,
kapitalizirani znesek obresti, obraĉunanih za obdobje od dospelosti terjatve do
zaĉetka postopka zaradi insolventnosti, kapitalizirani znesek obresti, ĉe je
predmet prijave prednostna terjatev in ĉe upnik v postopku zaradi
insolventnosti poleg glavnice terjatve uveljavlja stroške, ki so mu nastali z
uveljavljanjem terjatve v sodnem ali drugem postopku pred zaĉetkom
postopka zaradi insolventnosti, potem mora navesti tudi zneske teh stroškov,
 izjavo upravitelja, ali terjatev priznava ali prereka,
 ĉe upravitelj prereka terjatev samo delno: prerekani znesek terjatve,
 ĉe upravitelj prereka terjatev: opis dejstev, iz katerih izhaja, da terjatev ali
prerekani del terjatve ne obstaja.





Osnovni seznam preizkušenih terjatev mora sodišĉe objaviti v treh delovnih dneh po
prejemu seznama. Po objavi osnovnega seznama preizkušenih terjatev upravitelj
terjatev, ki jih je priznal, ne more veĉ prerekati.
Upnik lahko vloţi ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev v 15 dneh
po objavi seznama preizkušenih terjatev, ĉe seznam ne vsebuje njegove pravoĉasno
prijavljene terjatve ali ĉe so podatki o tej terjatvi nepravilni.
Ĉe upravitelj presodi, da je ugovor upnika proti osnovnemu seznamu preizkušenih
terjatev utemeljen, mora v osmih dneh po poteku roka iz prejšnjega odstavka sodišĉu
predloţiti popravek osnovnega seznama preizkušenih terjatev, katerega mora
sodišĉe objaviti naslednji delovni dan po prejemu.
Upnik lahko prereka pravoĉasno prijavljeno terjatev drugega upnika. Prav tako lahko
tudi insolventni dolţnik prereka pravoĉasno prijavljeno terjatev upnika v postopku.
Ugovor o prerekanju terjatve mora upnik ali steĉajni dolţnik vloţiti v enem mesecu po
objavi osnovnega seznama preizkušenih terjatev. Poleg podatkov, ki jih mora
vsebovati vsaka vloga, mora ugovor o prerekanju terjatve vsebovati tudi:
 podatke: zaporedno številko terjatve, identifikacijske podatke o upniku, ki je
prijavil terjatev, znesek glavnice prijavljene terjatve, kapitalizirani znesek
obresti,
 izjavo upnika, da prereka terjatev,
 ĉe upnik prereka terjatev samo delno: prerekani znesek terjatve,
 opis dejstev, iz katerih izhaja, da terjatev ali prerekani del terjatve ne obstaja,
in dokaze o njih.
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Upnik mora ugovoru o prerekanju terjatve priloţiti listinske dokaze o dejstvih, iz
katerih izhaja, da terjatev ali prerekani del terjatev ne obstaja. O zavrţenju ugovora,
ki je bil vloţen po poteku roka in ĉe ugovor o prerekanju terjatve ne vsebuje zgoraj
navedenih podatkov, odloĉi sodišĉe s sklepom o preizkusu terjatev.
Upravitelj mora v osmih dneh po poteku roka za vloţitev ugovora o prerekanju
terjatve sodišĉu predloţiti dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev, s katerim dopolni
osnovni seznam preizkušenih terjatev tako, da za vsako terjatev, proti kateri je bil
vloţen ugovor, vnese:
 identifikacijske podatke o vlagatelju ugovora,
 podatke6.
Ĉe je bil v skladu s ZFPPIPP objavljen popravek osnovnega seznama preizkušenih
terjatev, mora upravitelj v dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev vkljuĉiti tudi
podatke in popravke podatkov o terjatvah, vsebovanih v popravku osnovnega
seznama preizkušenih terjatev. Dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev mora
sodišĉe objaviti v treh delovnih dneh po prejemu seznama.
Proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev lahko vloţi ugovor:
 upnik, ki je pravoĉasno vloţil ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih
terjatev, ĉe upravitelj njegovega ugovora ni upošteval v popravku osnovnega
seznama preizkušenih terjatev,
 upnik, ki je pravoĉasno vloţil ugovor o prerekanju terjatve:
- ĉe seznam ne vsebuje njegovega ugovora ali
- ĉe so podatki o tem ugovoru nepravilni.
Ugovor proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev mora upnik vloţiti v 15
dneh po objavi dopolnjenega seznama preizkušenih terjatev.
Terjatev je priznana, ĉe jo prizna upravitelj in je ne prereka nihĉe od upnikov.
Terjatev je prerekana, ĉe jo prereka upravitelj ali upnik v skladu z ZFPPIPP.
Sodišĉe odloĉi o preizkusu terjatev zunaj naroka. Sodišĉe s sklepom o preizkusu
terjatev odloĉi:

6

1. identifikacijske podatke o upniku, ki je prijavil terjatev,
2. znesek glavnice prijavljene terjatve,
3. kapitalizirani znesek obresti, obraĉunanih za obdobje od dospelosti terjatve do zaĉetka postopka
zaradi insolventnosti, kapitalizirani znesek obresti, ĉe je predmet prijave prednostna terjatev in ĉe
upnik v postopku zaradi insolventnosti poleg glavnice terjatve uveljavlja stroške, ki so mu nastali z
uveljavljanjem terjatve v sodnem ali drugem postopku pred zaĉetkom postopka zaradi
insolventnosti: zneske teh stroškov.
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 o ugovorih proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev in o zavrţenju
ugovorov, ki so bili vloţeni po enem mesecu po objavi osnovnega seznama
preizkušenih terjatev,
 katere terjatve so dokonĉno priznane ali prerekane,
 kdo mora v drugem postopku uveljavljati zahtevek za ugotovitev obstoja ali
neobstoja prerekane terjatve.
Upravitelj mora v treh delovnih dneh po prejemu obvestila o preizkusu terjatev
sodišĉu predloţiti konĉni seznam preizkušenih terjatev v skladu z odloĉitvijo sodišĉa
o priznanih in prerekanih terjatvah.
Sodišĉe mora v treh delovnih dneh po dnevu, ko mu upravitelj predloţi konĉni
seznam preizkušenih terjatev, objaviti sklep o preizkusu terjatev in konĉni seznam
preizkušenih terjatev.
V osebnem steĉajnem postopku lahko upniki prijavijo svoje terjatve tudi po poteku
trimeseĉnega roka za prijavo terjatev. O prijavljenih terjatvah, ki so prispele na
sodišĉe po poteku trimeseĉnega roka in ki niso bile vkljuĉene v osnovni seznam
preizkušenih terjatev, se mora upravitelj izreĉi tako, da sodišĉu predloţi seznam teh
terjatev, in sicer dodatni seznam preizkušenih terjatev.
Pri razdelitvi splošne razdelitvene mase se upoštevajo tudi terjatve iz prejšnjega
odstavka, ĉe so do izdelave naĉrta prve ali poznejše razdelitve priznane.
Ĉe dodatna terjatev ob prejšnjih razdelitvah ni bila upoštevana, se v poznejšem
naĉrtu razdelitve upošteva tako, da se iz razdelitvene mase, katere razdelitev je
predmet tega naĉrta, prednostno plaĉa do deleţa, do katerega so bile plaĉane druge
terjatve na podlagi prejšnjih naĉrtov razdelitve.
3.6.2.1 Prijava (nezavarovanih terjatev)
V steĉajnem postopku sta preizkus terjatev podlaga za odloĉitev o razdelitvi
razdelitvene mase. Zato je potrebno v steĉajnem postopku prijaviti vse terjatve, ki se
plaĉujejo iz splošne ali posebne razdelitvene mase.
Po splošnem pravilu je treba prijaviti vse terjatve, ki so nastale do zaĉetka steĉajnega
postopka. Te terjatve je treba prijaviti v splošnem trimeseĉnem roku od objave oklica
o zaĉetku steĉajnega postopka. V osebnem steĉajnem postopku se mora upravitelj
za preizkus terjatev, ki so bile prijavljene po poteku roka za prijavo terjatve (to je po
treh mesecih po objavi oklica o zaĉetku postopka osebnega steĉaja), izreĉi tako, da
sodišĉu predloţi dodatni seznam preizkušenih terjatev.
V steĉajnem postopku je treba prijaviti tudi terjatve, ki še niso nastale, ker je njihov
nastanek vezan na odloţni pogoj, pravni temelj za njihov nastanek (na primer pravni
posel, s katerim steĉajni dolţnik prevzame poroštvo) pa ţe obstaja. Ta poloţaj
najpogosteje obstaja, ĉe je upnik odgovoren za obveznost steĉajnega dolţnika kot
solidarni dolţnik, porok ali zastavitelj. Ĉe upnik (kot solidarni sodolţnik, porok oz.
zastavitelj) to terjatev plaĉa, pridobi v (notranjem) razmerju do steĉajnega dolţnika
regresno terjatev za plaĉilo celotnega plaĉanega zneska ali sorazmernega dela
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plaĉanega zneska. Tudi to pogojno (regresno) terjatev mora upnik prijaviti v
steĉajnem postopku.
3.6.2.2 Prijava zavarovane terjatve in ločitvene pravice
Loĉitvena pravica je pravica upnika do plaĉila njegove terjatve iz doloĉenega
premoţenja insolventnega dolţnika pred plaĉilom terjatev drugih upnikov.
Ĉe upnik v postopku osebnega steĉaja ne prijavi loĉitvene pravice v treh mesecih po
objavi oklica o zaĉetku postopka osebnega steĉaja, ta ne preneha. Kljub temu je
prijava loĉitvene pravice v osebnem steĉajnem postopku nujna za njeno uveljavitev.
Ĉe upnik izloĉitvene pravice ne prijavi, steĉajno sodišĉe v sklepu o preizkusu terjatev
ne more odloĉiti o tem, ali se bo upnik poplaĉal iz premoţenja, ki je predmet te
pravice v steĉaju ali v izvršbi.
3.6.2.3 Prijava izločitvene pravice
Izloĉitveno pravico mora upnik prijaviti v steĉajnem postopku v treh mesecih po
objavi oklica o zaĉetku steĉajnega postopka. Pravoĉasna prijava izloĉitvene pravice
je ovira za prodajo premoţenja, ki je predmet te izloĉitvene pravice. Ĉe upnik
izloĉitvene pravice ne prijavi v trimeseĉnem roku, izloĉitvena pravica ne preneha.
Vendar s potekom roka za prijavo izloĉitvene pravice preneha ovira za prodajo
premoţenja, ki je predmet izloĉitvene pravice, zato lahko upravitelj to premoţenje
proda. Ĉe je opravljena prodaja premoţenja, ki je predmet izloĉitvene pravice, potem
izloĉitvena pravica upnika preneha, saj kupec pridobi lastninsko oziroma drugo
izkljuĉujoĉo pravico na prodanem premoţenju.
Ĉe upnik zamudi rok za prijavo izloĉitvene pravice, pridobi pravico zahtevati, da se
mu plaĉa denarni znesek, doseţen s prodajo tega premoţenja, zmanjšan za stroške
v zvezi s to prodajo. Denarno terjatev za plaĉilo nadomestnega denarnega zneska
mora upnik prijaviti najkasneje do objave naĉrta prve splošne razdelitve, sicer izgubi
tudi to pravico.
Postopek preizkusa terjatev ter loĉitvenih in izloĉitvenih pravic je v nadaljevanju
prikazan na sliki 3.
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Slika 3: Postopek preizkusa terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic

objava oklica o začetku postopka
osebnega stečaja

trije meseci

prijava terjatev
en mesec

objava osnovnega seznama preizkušenih terjatev

ugovor proti
osnovnemu seznamu

15 dni

ugovora proti osnovnemu seznamu ni
vložen

8 dni

popravek osnovnega seznama
en mesec
trije delovni dnevi

en mesec

ugovor o prerekanju terjatev

8 dni
dopolnjen seznam preizkušenih terjatev

trije delovni dnevi

objava dopolnjenega seznama preizkušenih terjatev
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15 dni

ugovor proti dopolnjenemu seznamu

trije delovni dnevi

odločitev sodišča o preizkusu terjatev
trije delovni dnevi

končni seznam preizkušenih terjatev

trije delovni dnevi

objava sklepa o preizkusu terjatev in končnega seznama
preizkušenih terjatev

Vir: Plavšak Nina. 2008. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju/razširjena uvodna pojasnila. Ljubljana: GV Založba
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3.7 PREMOŽENJE STEČAJNEGA DOLŽNIKA, KI GA ZAJAME STEČAJ
Steĉajna masa je opredeljena kot premoţenje steĉajnega dolţnika, ki se v steĉajnem
postopku unovĉi za kritje stroškov steĉajnega postopka in plaĉilo terjatev upnikov.
V steĉajno maso spada vse premoţenje podjetnika:
 katerega imetnik je steĉajni dolţnik ob zaĉetku steĉajnega postopka,
 premoţenje doseţeno z:
- unovĉenjem steĉajne mase,
- upravljanjem steĉajne mase,
- izpodbijanjem pravnih dejanj steĉajnega dolţnika,
 plaĉa in drugi prejemki, ki jih dolţnik pridobi med postopkom osebnega
steĉaja, razen prejemkov, ki so po ZFPPIPP izvzeti iz steĉajne mase ali
spadajo v steĉajno maso v omejenem znesku,
 premoţenje, ki ga steĉajni dolţnik pridobi na podlagi dedovanja ali na drugi
podlagi med postopkom osebnega steĉaja.
Ĉe steĉajni dolţnik prejema plaĉo, pokojnino, nadomestilo plaĉe, prejemke iz naslova
zaĉasne brezposelnosti ali druge stalne prejemke, ki spadajo v steĉajno maso,
sodišĉe s sklepom o zaĉetku postopka osebnega steĉaja ali posebnim sklepom tako
imenovan sklep o izterjavi stalnih prejemkov:
 ugotovi, da ti prejemki spadajo v steĉajno maso, zmanjšani za zneske, ki so
izvzeti iz izvršbe. Prav tako zmanjšani za morebiten znesek, zarubljen s
sklepom o izvršbi za izterjavo prednostnih terjatev, ki spadajo v steĉajno
maso,
 naloţi izplaĉevalcu, da mora po prejemu sklepa te prejemke, zmanjšane za
zneske v prejšnji toĉki, namesto steĉajnemu dolţniku plaĉevati v dobro
fiduciarnega denarnega raĉuna upravitelja.
Ĉe izplaĉevalec stalnih prejemkov ne ravna po sklepu o izterjavi stalnih prejemkov,
mu sodišĉe naloţi, da v dobro fiduciarnega denarnega raĉuna upravitelja plaĉa vse
zneske, ki jih ni odtegnil in izplaĉal po tem sklepu. Upravitelj mora nadzorovati, ali
izplaĉevalec prejemkov ravna po sklepu o izterjavi, in sodišĉe nemudoma obvestiti o
vsaki njegovi kršitvi.
Ĉe ima steĉajni dolţnik odprt denarni raĉun, sodišĉe s sklepom o zaĉetku postopka
osebnega steĉaja ali posebnim sklepom tako imenovan sklep o zasegu denarnega
dobroimetja:
 ugotovi, da denarno dobroimetje na raĉunu spada v steĉajno maso,
zmanjšano za zneske, ki so izvzeti iz izvršbe in za morebiten znesek zarubljen
s sklepom o izvršbi za izterjavo prednostne terjatve, ki spadajo v steĉajno
maso,
 naloţi izvajalcu plaĉilnega prometa, ki vodi ta raĉun, da mora:
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-

-

v treh delovnih dneh po prejemu sklepa denarno dobroimetje na raĉunu,
zmanjšano za zgoraj navedene zneske, prenesti v dobro fiduciarnega
denarnega raĉuna upravitelja in
naslednji delovni dan po prispetju novih plaĉil v dobro tega raĉuna denarno
dobroimetje, ki nastane na podlagi tega plaĉila, zmanjšano za zgoraj
navedene zneske, prenesti v dobro fiduciarnega denarnega raĉuna
upravitelja.

Upravitelj mora nadzorovati, ali izplaĉevalec prejemkov ravna po sklepu o izterjavi, in
sodišĉe nemudoma obvestiti o vsaki njegovi kršitvi.
Iz steĉajne mase so v postopku osebnega steĉaja izvzeti:
 predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe po 79. ĉlenu Zakona o izvršbi in zavarovanju
(v nadaljevanju ZIZ), in sicer:
- obleka, obutev, perilo in drugi predmeti za osebno rabo ter posteljnina,
posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik, pralni stroj in druge za gospodinjstvo
potrebne stvari, kolikor je vse to nujno potrebno dolţniku in ĉlanom
njegovega gospodinjstva,
- hrana in kurjava, potrebni dolţniku in ĉlanom njegovega gospodinjstva za
šest mesecev,
- delovna in plemenska ţivina, kmetijski stroji in druge delovne priprave, ki
so dolţniku kmetu nujni za kmetijsko dejavnost, ter seme za uporabo na
njegovem gospodarstvu in krma za ţivino za štiri mesece,
- predmeti, ki so dolţniku, ki opravlja javno sluţbo ali znanstveno, umetniško
ali drugo delo kot poklic, nujno potrebni za opravljanje njegovega dela,
- gotovina dolţnika, ki ima stalne meseĉne prejemke, do meseĉnega
zneska, ki je po zakonu izvzet iz izvršbe, v sorazmerju s ĉasom do
naslednjih prejemkov,
- redi, medalje, vojne spomenice in druga odliĉja in priznanja, poroĉni
prstan, osebna pisma, rokopisi in drugi osebni dolţnikovi spisi ter slike
oziroma fotografije druţinskih ĉlanov,
- pripomoĉki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s telesnimi hibami na
podlagi predpisa, ali si jih je sam nabavil, in so nujni za opravljanje
njegovih ţivljenjskih funkcij;
 prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe po 101. ĉlenu ZIZ, in sicer:
- prejemki iz naslova zakonite preţivnine in odškodnine za izgubljeno
preţivnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal,
- prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe po predpisih o
invalidskem zavarovanju,
- prejemki iz naslova socialne pomoĉi,
- prejemki iz naslova otroškega dodatka,
- prejemki iz naslova štipendije in pomoĉi uĉencem in študentom,
- prejemki vojaških obveznikov v ĉasu izvrševanja vojaške dolţnosti,
drţavljanov v ĉasu opravljanja nadomestne civilne sluţbe oziroma
usposabljanja za zašĉito in reševanje ter oseb v ĉasu usposabljanja za
delo v rezervni sestavi policije,
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-

prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih spomenic ter drugih odliĉij in
priznanj;

 prejemki steĉajnega dolţnika na podlagi plaĉe, nadomestila plaĉe, odškodnine
iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, iz naslova zaĉasne
brezposelnosti ter plaĉila za delo obsojencev v kazenskih zavodih so
zmanjšani za:
- ĉe steĉajni dolţnik preţivlja druge osebe: v višini dohodka, doloĉenega za
dolţnika in njegove druţinske ĉlane oziroma osebe, ki jih mora preţivljati
po zakonu, po merilih, ki jih doloĉa zakon, ki ureja socialno varstvo, za
dodelitev denarne socialne pomoĉi,
- v drugih primerih: v višini minimalne plaĉe, zmanjšane za plaĉilo davkov in
obveznih prispevkov za socialno varnost,
- za omejitev zneska prejemkov, ki spadajo v steĉajno maso v postopku
osebnega steĉaja, se smiselno uporabljata tudi drugi in tretji odstavek 102.
ĉlena ZIZ, in sicer izvršba se omeji na prejemke vojnih in mirovnih vojaških
invalidov iz naslova invalidnine, ortopedskega dodatka in invalidskega
dodatka, v katerega je mogoĉe seĉi z izvršbo samo za terjatve iz naslova
zakonite preţivnine in odškodnine za izgubljeno preţivnino zaradi smrti
tistega, ki jo je dajal, in sicer do polovice teh prejemkov. Prav tako se
izvršba omeji na prejemke iz pogodbe o dosmrtnem preţivljanju in
dosmrtni renti ter na prejemke iz pogodbe o ţivljenjskem zavarovanju je
mogoĉe seĉi z izvršbo le toliko, kolikor presegajo stalno najvišjo socialno
dajatev po zakonu, ki ureja socialno varstvene dajatve.
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3.7 PRODAJA PREMOŽENJA STEČAJNEGA DOLŽNIKA
Postopek prodaje poteka v petih fazah:
1. V prvi fazi se izvede priprava za prodajo, ki vkljuĉuje oceno vrednosti
premoţenja in zbiranja drugih informacij za presojo najugodnejših pogojev
prodaje,
2. prodaja se zaĉne s sklepom o prodaji, s katerim sodišĉe doloĉi naĉin prodaje,
izklicno ceno oziroma izhodišĉno ceno in znesek varšĉine,
3. na podlagi pravnomoĉnega sklepa o prodaji mora upravitelj opraviti postopek
izbire najugodnejše ponudbe,
4. sklenitev prodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in soglasje sodišĉa
k sklenitvi prodajne pogodbe,
5. v peti fazi se izvede plaĉilo kupnine ter prenos lastninske oziroma druge
premoţenjske pravice na kupca.
3.7.1 Priprava za prodajo
Pri pripravi za prodajo je treba oceniti vrednost premoţenja, ki je predmet prodaje.
Oceno vrednosti premoţenja lahko oceni upravitelj, razen kadar gre za umetniške
predmete in druge dragocenosti, le-te mora oceniti pooblašĉeni ocenjevalec.
Pooblašĉeni ocenjevalec mora v svojem poroĉilu oceniti obe vrednosti (trţno in
likvidacijsko). Ocenjena trţna vrednost je podlaga za doloĉitev izhodišĉne oziroma
izklicne cene. Ocenjena likvidacijska vrednost pa je pomembna za uporabo pravil o
najniţji ceni (doloĉenih v drugem in tretjem odstavku 332. ĉlena ZFPPIPP7).
3.7.2 Začetek prodaje in sklep o prodaji
Prodajo zaĉne sodišĉe tako, da izda sklep o prodaji. S sklepom o prodaji sodišĉe
doloĉi izhodišĉa, ki jih mora upravitelj upoštevati pri postopku izbire najugodnejše
ponudbe in sklenitvi prodajne pogodbe.
 Način prodaje. Ko sodišĉe prviĉ odloĉa o prodaji doloĉenega premoţenja
(prvi sklep o prodaji), lahko kot naĉin prodaje doloĉi samo javno draţbo ali
zavezujoĉe zbiranje ponudb. Ĉe postopek javne draţbe oziroma
zavezujoĉega zbiranja ponudb na podlagi prvega sklepa o prodaji ni uspešen,
lahko sodišĉe z dodatnim sklepom o prodaji doloĉi, da se opravi nezavezujoĉe
zbiranje ponudb zaradi prodaje na podlagi neposrednih pogajanj.
 Izklicno oziroma izhodiščno ceno mora sodišĉe doloĉiti na podlagi ocenjene
vrednosti premoţenja in pri prvem sklepu ne sme biti niţja od likvidacijske
vrednosti. Ĉe postopek javne draţbe oz. zavezujoĉe zbiranje ponudb za ceno
v znesku, ki je enak polovici ocenjene likvidacijske vrednosti, ni uspešen,
lahko sodišĉe z dodatnim sklepom o prodaji doloĉi izklicno ceno v znesku, ki je
niţji od polovice ocenjene likvidacijske vrednosti, ĉe s tem soglaša upniški
odbor. Sodišĉe doloĉi s sklepom o prodaji izklicno in izhodišĉno ceno samo,
7

Drugi odstavek 332. ĉlena doloĉa, da pri prvem sklepu o prodaji izklicna ali izhodišĉna cena ne sme
biti niţja od polovice vrednosti, ocenjene na podlagi likvidacijske vrednosti.
Tretji odsatvek 332. ĉlena doloĉa, da z dodatnim sklepom o prodaji lahko sodišĉe doloĉi izklicno ali
izhodišĉno ceno v znesku, ki je niţji od polovice vrednosti premoţenja, ocenjene na podlagi
likvidacijske vrednosti, ĉe s tem soglaša upniški odbor.
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ĉe kot naĉin prodaje doloĉi javno draţbo ali zavezujoĉe zbiranje ponudb. Ĉe
sodišĉe z dodatnim sklepom o prodaji odloĉi, da se opravi nezavezujoĉe
zbiranje ponudb zaradi prodaje na podlagi neposrednih pogajanj, s tem
sklepom ne doloĉi izhodišĉne cene, temveĉ o ceni, doseţeni pri pogajanjih,
odloĉi s sklepom o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe.
 Znesek varščine je odvisen od izklicne oziroma izhodišĉne cene in ne sme
biti niţji:
- ĉe je izklicna oziroma izhodišĉna cena enaka ali niţja od 200.000 evrov –
od 10 odstotkov izklicne ali izhodišĉne cene,
- ĉe je izklicna ali izhodišĉna cena višja od 200.000 evrov – od 20.000 evrov
in tudi ne od 5 odstotkov izklicne ali izhodišĉne cene.
3.7.3 Postopek izbire najugodnejše ponudbe
Upravitelj zaĉne izvajati dejanja v zvezi s prodajo šele po pravnomoĉnosti sklepa o
prodaji, saj pritoţba proti sklepu o prodaji zadrţi njegovo izvršitev.
Prvo dejanje, ki ga mora upravitelj opraviti pri vseh treh naĉinih prodaje, je priprava
razpisa javne draţbe oz. vabila k dajanju ponudb. Razpis oz. vabilo mora upravitelj
predloţiti sodišĉu v osmih dneh po pravnomoĉnosti sklepa o prodaji, sodišĉe pa ga
mora objaviti na spletnih straneh za javne objave naslednji delovni dan.
Nadaljnja dejanja v postopku izbire najugodnejše ponudbe so odvisna od naĉina
prodaje, doloĉenega s sklepom o prodaji.
 Javna dražba je v drugem odstavku 329. ĉlena ZFPPIPP opredeljena kot
javno vabilo k dajanju ponudb, s katerim se steĉajni dolţnik zaveţe, da bo
sklenil prodajno pogodbo s tistim draţiteljem, ki bo na draţbi ponudil najvišjo
ceno. Iz te opredelitve izhaja, da se pri prodaji premoţenja steĉajnega
dolţnika izvede draţba z zvišanjem izhodišĉne cene.
Draţba poteka tako, da voditelj draţbe izklicuje ceno po posameznih korakih
draţbe, pri ĉemer se cena po korakih zvišuje. Cena v naslednjem koraku
draţbe se izkliĉe, ĉe je posamezni draţitelj v prejšnjem koraku draţbe sprejel
izklicano ceno. Draţba se zaĉne z izklicem izhodišĉne cene. Ĉe nobeden od
draţiteljev ne sprejme izhodišĉne cene, je draţba konĉana, in sicer
neuspešno, torej brez sklenitve prodajne pogodbe, ki je predmet draţbe. Ĉe
kateri od draţiteljev sprejme izhodišĉno ceno, voditelj draţbe izkliĉe ceno v
naslednjem koraku (izhodišĉno ceno, zvišano za korak) in tako naprej, dokler
v doloĉenem koraku izklicne cene ne sprejme nobeden od draţiteljev. Na
draţbi uspe tisti draţitelj, ki sprejme zadnjo, najvišjo izklicno ceno in s tem
ponudi najvišjo ceno nad izhodišĉem.
 Zavezujoče zbiranje ponudb je v tretjem odstavku 329. ĉlenu ZFPPIPP
opredeljeno kot javno vabilo k dajanju ponudb, s katerim se steĉajni dolţnik
zaveţe, da bo sklenil prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil
najvišjo ceno, vendar ne niţje od izhodišĉne cene. Ĉe bo veĉ ponudnikov
ponudilo enako najvišjo ceno, pa s tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plaĉila.
 Nezavezujoče zbiranje ponudb se od zavezujoĉega zbiranja ponudb
razlikuje po tem, da izhodišĉna cena ni doloĉena in je obveznost steĉajnega
dolţnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izkljuĉena.
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Namen nezavezujoĉega zbiranja ponudb je najti interesente za nakup
premoţenja in s tistim, ki v neposrednih pogajanjih ponudi najvišjo ceno,
skleniti prodajno pogodbo.
3.7.4 Sklenitev prodajne pogodbe
Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plaĉati aro v roku, ki je doloĉen
v pogodbi in ne sme biti daljši od petih delovnih dni po sklenitvi pogodbe. Ĉe je
prodajna pogodba sklenjena na podlagi javne draţbe ali zavezujoĉega zbiranja
ponudb, kupcu ni treba plaĉati novega zneska kot aro, saj za plaĉilo are velja
plaĉana varšĉina.
Rok za plaĉilo kupnine ne sme biti daljši od treh mesecev po sklenitvi prodajne
pogodbe.
Ĉe je ocenjena vrednost premoţenja, ki je predmet prodaje, enaka ali veĉja od
10.000 evrov (tudi ĉe je prodajna cena niţja), je za zaĉetek uĉinkovanja pogodbe
potrebno soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe.
Sodišĉe o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe odloĉi na predlog upravitelja.
Upravitelj mora predlog predloţiti sodišĉu v treh delovnih dneh po sklenitvi prodajne
pogodbe in mu priloţiti besedilo pogodbe ter glede na naĉin prodaje:
 pri prodaji na podlagi javne draţbe: zapisnik draţbe,
 pri prodaji na podlagi javnega zbiranja ponudb: poroĉilo o ponudbah, ki jih je
prejel, s podatki o ponudnikih in ponujenih cenah,
 pri neposredni prodaji: poroĉilo o ponudbah, ki jih je prejel na podlagi
nezavezujoĉega zbiranja ponudb, in o poteku pogajanj s ponudniki.
Ĉe je bila pogodba sklenjena na podlagi neposrednih pogajanj, sodišĉe odloĉi o
soglasju k pogodbi:
 ĉe je prodajna cena niţja od polovice vrednosti premoţenja, ocenjene po
likvidacijski vrednosti: na podlagi soglasja upniškega odbora,
 v drugih primerih: na podlagi mnenja upniškega odbora.
Sodišĉe mora presoditi, ali je bila prodaja opravljena v skladu s pravnomoĉnim
sklepom o prodaji in ali je vsebina prodajne pogodbe v skladu z ZFPPIPP.
3.7.5 Prenos lastninske in druge premoženjske pravice na kupca
S plaĉilom kupnine prenehajo naslednje pravice tretjih na prodanem premoţenju:
 zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg, in sicer glede na to, kdaj so bile
pravice pridobljene, saj se zavarovana terjatev plaĉa iz posebne razdelitvene
mase, ki se oblikuje na podlagi plaĉila kupnine,
 pravice do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
 osebne sluţnosti, stvarno breme ali stavbna pravica, ĉe so bile pridobljene po
zaĉetku steĉajnega postopka.
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Zaradi varstva kupca po petem odstavku 342. ĉlena ZFPPIPP udeleţenec, ki ni uspel
na javni draţbi ali v postopku javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni upraviĉenec
ali tretja oseba niti v steĉajnem niti v drugem postopku ni upraviĉen uveljavljati:
 zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev niĉnosti pogodbe,
 zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakim pogojem z njim,
 zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev niĉnosti razpolagalnega pravnega
posla, s katerim je bila prenesena pravica na kupca, ali
 kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki jih
pridobi kupec s sklenitvijo prodajne pogodbe.
3.7.6 Posebna pravila
Pri prodaji določenih vrst premoženja se ne uporabljajo splošna pravila o naĉinu
prodaje, postopku prodaje in vsebini prodajne pogodbe, in sicer za premoţenje:
 vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranem trgu,
 hitro pokvarljivega blaga,
 netrţnih zalog materiala ali izdelkov in rabljene opreme ali strojev.
Upravitelj mora vrednostne papirje ali blago, s katerimi se trguje na organiziranem
trgu, prodati na organiziranem trgu, na katerem se trguje s tem premoţenjem, po
trţni ceni, ki se oblikuje na tem trgu. Hitro pokvarljivo blago, netrţne zaloge materiala
ali izdelkov ter rabljeno opremo in stroje mora upravitelj prodati na naĉin, ki je
primeren glede na lastnosti tega premoţenja. Prodajo hitro pokvarljivega blaga lahko
upravitelj izvede ţe pred pravnomoĉnostjo sklepa o zaĉetku postopka osebnega
steĉaja.
Pri prodaji nepremičnine
Ĉe se v postopku osebnega steĉaja prodaja stanovanje ali druţinska stanovanjska
hiša, v kateri stanuje dolţnik kot lastnik, sodišĉe s sklepom o prodaji naloţi dolţniku,
da v treh mesecih po prejemu sklepa izprazni stanovanje ali stanovanjsko hišo in jo
izroĉi upravitelju. Ta pravnomoĉni sklep o prodaji je izvršilni naslov za izpraznitev in
izroĉitev stanovanja ali stanovanjske hiše proti dolţniku in drugim osebam, ki
uporabljajo to stanovanje ali stanovanjsko hišo skupaj z dolţnikom ali ki jim je dolţnik
drugaĉe omogoĉil tako uporabo. Izvršilna dejanja na podlagi pravnomoĉnega sklepa
o prodaji namesto izvršitelja opravi upravitelj. Ko kupec plaĉa kupnino za prodano
nepremiĉnino, sodišĉe izda sklep o izroĉitvi nepremiĉnine kupcu, s katerim odloĉi, da
so izpolnjeni pogoji za vknjiţbo lastninske pravice v korist kupca. Pri tem je treba
upoštevati, da steĉajno sodišĉe s sklepom o izroĉitvi nepremiĉnine kupcu odloĉi
samo o tem, da je izpolnjen pogoj, in sicer plaĉana kupnina, medtem ko o pogojih za
vpis odloĉa zemljiškoknjiţno sodišĉe. Pravnomoĉni sklep o izroĉitvi nepremiĉnine
kupcu je podlaga za vknjiţbo lastninske pravice v korist kupca.
Pri prodaji premoţenja, ki je predmet predkupne pravice
Predkupna pravica je pravica predkupnega upraviĉenca od lastnika premoţenja
(predkupnega zavezanca) zahtevati, da ga obvesti o nameravani prodaji tega
premoţenja in pogojih te prodaje ter mu ponudi, da premoţenje kupi pod enakimi
pogoji. Naĉin, na katerega je treba predkupnemu upraviĉencu omogoĉiti uveljavitev

41

predkupne pravice, je odvisen od naĉina prodaje premoţenja, ki je predmet
predkupne pravice. Ĉe se premoţenje, ki je predmet predkupne pravice, prodaja na
javni dražbi, mora upravitelj predkupnega upraviĉenca obvestiti o javni draţbi hkrati z
objavo razpisa. V obvestilu ga mora opozoriti, da lahko uveljavlja predkupno pravico
(samo) tako, da plaĉa varšĉino in se udeleţi draţbe. Ĉe se premoţenje, ki je predmet
predkupne pravice, prodaja na podlagi zbiranja ponudb ali neposrednih pogajanj,
mora upravitelj skleniti prodajno pogodbo z najboljšim ponudnikom pod odloţnim
pogojem, da predkupni upraviĉenec ne bo uveljavil predkupne pravice, in pod
razveznim pogojem, ki se uresniĉi, ĉe predkupni upraviĉenec uveljavi predkupno
pravico. Upravitelj mora predkupnega upraviĉenca obvestiti o nameravani prodaji in
pogojih te prodaje, tako da mu pošlje besedilo prodajne pogodbe s smiselno enako
vsebino, kot jo je poslal najboljšemu ponudniku. Predkupni upraviĉenec uveljavi
svojo pravico tako, da v 15 dneh po prejemu upraviteljevega poziva podpiše pogodbo
in vrne podpisani izvod upravitelju ter plaĉa celotno kupnino.
Postopek prodaje premoţenja steĉajnega dolţnika je v nadaljevanju prikazan na
sliki 4.
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Slika 4: Postopek prodaje premoženja stečajnega dolžnika

pravnomočen sklep o prodaji

osem dni
razpis javne dražbe oziroma vabila k dajanju ponudb

en delovni dan

objava razpisa javne dražbe oziroma vabila k dajanju ponudb

javna dražba
izklicna cena

javna dražba
izklicna cena
> 50.000

≤ 50.000
osem dni

zbiranje ponudb
izklicna cena

50.000
en mesec

dan dražbe

≤ 100.000

zbiranje ponudb
izklicna cena
> 100.000

en mesec

dva meseca

zadnji dan roka za oddajo ponudb

15 dni
trije delovni dnevi
obvestilo o izbiri in poziv za podpis pogodbe

trije delovni dnevi

podpis pogodbe
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ocenjena vrednost premoženja
< 10.000

Ocenjena vrednost premoženja
≥ 10.000

trije delovni dnevi

predlog za soglasje k sklenitvi prodajne
pogodbe

(pravnomočen) sklep o soglasju k sklenitvi
prodajne pogodbe

pogodbeni rok, ki ne sme biti krajši od treh mesecev

plačilo kupnine

sklep o izročitvi nepremičnine kupcu oziroma (prenos) prodanega premoženja kupcu

Vir: Plavšak Nina. 2008. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju/razširjena uvodna pojasnila. Ljubljana: GV Založba
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3.8 POPLAČILO UPNIKOV
Upravitelj mora zaĉeti opravljati dejanja za unovĉenje steĉajne mase takoj po pripravi
svojega otvoritvenega poroĉila in jih opravljati v rokih, doloĉenih v naĉrtu poteka
steĉajnega postopka.
Unovĉeni del steĉajne mase je razdelitvena masa, katera je namenjena za plaĉilo
terjatev upnikov. Razdelitvena masa nastaja, ko se unovĉuje premoţenje, ki spada v
steĉajno maso. Denarno dobroimetje, ki se pridobi z unovĉenjem premoţenja, se
uporabi za kritje stroškov steĉajnega postopka, del unovĉene steĉajne mase, ki
ostane po kritju stroškov, pa je namenjeno plaĉilu terjatev upnikov. Razmerje med
steĉajno in razdelitveno steĉajno maso lahko izrazimo z enaĉbo:
razdelitvena masa = unovčena stečajna masa – stroški stečajnega postopka

ZFPPIPP predpisuje vrstni red plaĉevanja terjatev iz splošne razdelitvene mase:
1. prednostne terjatve,
2. navadne terjatve,
3. podrejene terjatve.
Šele ko splošna razdelitvena masa zadošĉa za celotno poplaĉilo terjatev ene skupine
iz tega vrstnega reda, se lahko zaĉnejo plaĉevati terjatve naslednje skupine. Ĉe
splošna razdelitvena masa za celotno plaĉilo terjatev posamezne skupine ne
zadošĉa, se terjatve te skupine plaĉajo v enakem deleţu, izraĉunanem iz razmerja
med skupnim zneskom vseh terjatev v skupini in razpoloţljivo splošno razdelitveno
maso.
Premoţenje, ki je predmet loĉitvene pravice, oziroma denarno dobroimetje,
doseţeno z unovĉenjem tega premoţenja, je posebna razdelitvena masa.
Namenjena je prednostnemu plaĉilu terjatve, zavarovane z loĉitveno pravico, katere
predmet je to premoţenje. Denarno dobroimetje, nastalo z unovĉenjem posebne
steĉajne mase, je zmanjšano za stroške v zvezi s tem unovĉenjem.
Upravitelj mora predloţiti sodišĉu naĉrt prve razdelitve posebne razdelitvene mase
v osmih dneh po prejemu kupnine za premoţenje, ki spada v to posebno
razdelitveno maso.
Za prvo razdelitev posebne razdelitvene mase se za ugovor proti naĉrtu razdelitve in
odloĉanje o razdelitvi smiselno uporabljajo enaka pravila kot v nadaljevanju pravila,
opisana za splošno razdelitveno maso. Upravitelj mora upnikom plaĉati zneske
terjatve, ki se plaĉajo iz posebne razdelitvene mase.
Ĉe je vrednost premoţenja, ki je predmet loĉitvene pravice, manjša od zneska
terjatve, se del zneska terjatve, ki ga ne krije vrednost premoţenja, ki je predmet
loĉitvene pravice, obravnava kot nezavarovana terjatev. Plaĉilo nezavarovanega dela
terjatve se opravi iz splošne razdelitvene mase.
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Prva razdelitev se lahko opravi med upnike s prednostnimi terjatvami, ko splošna
razdelitvena masa zadošĉa za plaĉilo polovice teh terjatev, poznejše razdelitve pa,
ko splošna razdelitvena masa zadošĉa za poplaĉilo 10 % zneska prednostnih
terjatev.
Masa, v katero spada vse ostalo premoţenje steĉajnega dolţnika, torej premoţenje,
ki ni predmet loĉitvene pravice, je splošna razdelitvena masa. Namenjena je plaĉilu
nezavarovanih terjatev upnikov.
Upravitelj mora posodobiti konĉni seznam preizkušenih terjatev s podatki o
postopkih, zaĉetih za uveljavitev prerekanih terjatev. Nato mora izdelati naĉrt
razdelitve. Sodišĉe mora objaviti naĉrt prve razdelitve in posodobljen konĉni seznam
preizkušenih terjatev v treh delovnih dneh po prejemu.
Proti naĉrtu razdelitve lahko ugovarja vsak upnik. Z ugovorom proti naĉrtu razdelitve
ni veĉ moĉ izpodbijati odloĉitev o priznanju oziroma prerekanju terjatev in drugih
odloĉitev, o katerih je pravnomoĉno odloĉeno s sklepom o preizkusu terjatev. Z
ugovorom proti naĉrtu poznejše razdelitve ni dovoljeno uveljavljati, da naj se
doloĉena terjatev upošteva ali ne upošteva pri razdelitvi, ĉe je bilo o upoštevanju te
terjatve ţe odloĉeno s pravnomoĉnim sklepom o prvi razdelitvi ali s pravnomoĉnim
sklepom o poznejši razdelitvi, izdanim v zvezi z drugim naĉrtom poznejše razdelitve.
O razdelitvi odloĉi sodišĉe s sklepom o razdelitvi, s katerim odloĉi o:
 ugovorih,
 odmeri nadomestila upravitelju za razdelitev splošne mase, ki se odmeri v
sorazmerju v višini zneska, ki je predmet razdelitve,
 in glede na vsebino odloĉitve o ugovorih doloĉi konĉni naĉrt razdelitve.
Na podlagi te odloĉitve sodišĉa mora upravitelj pripraviti konĉni naĉrt razdelitve, ki ga
sodišĉe objavi skupaj s sklepom o razdelitvi.
Upravitelj mora plaĉati terjatve v znesku, doloĉenem z naĉrtom razdelitve v 15 dneh
po pravnomoĉnosti sklepa o prvi razdelitvi.
Delitev splošne razdelitvene mase za plaĉilo navadnih terjatev se lahko zaĉne, ko so
poravnane vse prednostne terjatve in neporabljeni del splošne razdelitvene mase
zadošĉa za pokritje vsaj polovice zneska navadnih terjatev, po šestih mesecih po
zaĉetku steĉajnega postopka pa, ko zadošĉa za plaĉilo vsaj 10 % zneska navadnih
terjatev.
Prvi razdelitvi sledijo poznejše razdelitve, ko so izpolnjeni opisani pogoji zanje,
končna razdelitev pa se opravi, ko je unovĉena vsa steĉajna masa.
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3.9 KONČANJE STEČAJNEGA POSTOPKA
Postopek osebnega steĉaja nad samostojnim podjetnikom posameznikom se konĉa
z izdajo sklepa o konĉanju postopka osebnega steĉaja, s katerim sodišĉe poleg
odloĉitve, da se steĉajni postopek konĉa, razreši upravitelja in morebiti odloĉi o
sodnem depozitu, odloĉi tudi, katere terjatve upnikov, ki so bile prijavljene v postopku
osebnega steĉaja, so priznane. Terjatve, nastale do zaĉetka steĉajnega postopka, ki
v tem postopku niso bile poplaĉane, ne prenehajo, ampak še vedno obstajajo, saj
upniki na podlagi sklepa o konĉanju postopka razpolagajo z izvršilnim naslovom za
izterjavo neplaĉanih priznanih terjatev. Pri tem zakon ne razlikuje med poslovnimi in
osebnimi terjatvami podjetnika. Terjatve bodo lahko upniki izterjali iz premoţenja, ki
ga bo dolţnik pridobil po konĉanju steĉajnega postopka, tj. iz premoţenja, ki ni del
steĉajne mase.
To ne velja, ĉe pride do odpusta obveznosti, saj se v tem primeru ne uporablja 396.
ĉlen ZFPPIPP, kar pomeni, da upniki ne pridobijo izvršilnega naslova za svoje
terjatve, ki niso poplaĉane v steĉaju.
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4 ODPUST OBVEZNOSTI STEČAJNEGA DOLŽNIKA
4.1 PREDLOG ZA ODPUST OBVEZNOSTI
Postopek za odpust obveznosti se izvede znotraj postopka osebnega steĉaja.
Steĉajni dolţnik lahko do izdaje sklepa o konĉanju postopka osebnega steĉaja vloţi
predlog za odpust obveznosti. Gre za tiste obveznost, ki so nastale do zaĉetka
postopka osebnega steĉaja. Steĉajni dolţnik mora predlogu za odpust obveznosti
priloţiti izjavo, da ni ovir za odpust (Strokovno gradivo, 2009, str. 91).

4.2 OVIRE ZA ODPUST OBVEZNOSTI
Odpust obveznosti ni dovoljen:
 ĉe je bil steĉajni dolţnik pravnomoĉno obsojen za kaznivo dejanje proti
premoţenju ali gospodarstvu, ki še ni izbrisano,
 ĉe je steĉajni dolţnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega
steĉaja dal neresniĉne, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davĉni organ
potrebuje za pobiranje davkov, zaradi ĉesar mu je pristojni davĉni organ
dodatno ali naknadno odmeril davek v znesku najmanj 4.000 evrov,
 ĉe so bile steĉajnemu dolţniku njegove obveznosti ţe odpušĉene in od
pravnomoĉnosti sklepa o odpustu teh obveznosti še ni preteklo deset let,
 ĉe je steĉajni dolţnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega
steĉaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoţenjskim
poloţajem, ali ĉe je razpolagal s svojim premoţenjem neodplaĉno ali za
neznatno plaĉilo.
4.3 ZAČETEK POSTOPKA ODPUSTA OBVEZNOSTI
Pri odloĉanju o zaĉetku postopka odpusta obveznosti sodišĉe presoja samo ovire
glede poprejšnje kaznovanosti (na podlagi podatkov iz kazenske evidence) in
odpustov obveznosti (na podlagi podatkov iz evidence odpustov obveznosti). Ĉe
sodišĉe na podlagi podatkov iz evidence ugotovi, da obstaja ovira za odpust
obveznosti, predlog za odpust obveznosti zavrne. V nasprotnem primeru pa sodišĉe
izda sklep, s katerim zaĉne postopek odpusta obveznosti.
S sklepom o zaĉetku postopka odpusta obveznosti mora sodišĉe doloĉiti preizkusno
obdobje. Pri tem mora upoštevati starost steĉajnega dolţnika, njegove druţinske
razmere, njegovo zdravstveno in drugo osebno stanje ter razloge za njegovo
insolventnost. Steĉajnemu dolţniku v svojem predlogu za odpust obveznosti ni treba
podrobno opisati vseh navedenih okolišĉin, niti mu ni treba storiti v izjavi o neobstoju
ovir za postopek odpusta obveznosti. Gre predvsem za presojanje dolţnikovega
zdravstvenega stanja, njegovega osebnega stanja in presojanje njegovih druţinskih
razmer. To pomeni, da sodišĉe sicer lahko v svoji argumentaciji glede doloĉitve
preizkusnega obdobja navaja razloge, za katere je ocenilo, da so podani, in
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ugotavlja, kako vplivajo na dolţino preizkusnega obdobja, vendar taka argumentacija
ne more biti relevantna.
Po ZFPPIPP preizkusno obdobje ne sme biti krajše od dveh let od uvedbe postopka
osebnega steĉaja in tudi ne od enega leta po vloţitvi predloga za odpust obveznosti
ter ne daljše od petih let od uvedbe postopka osebnega steĉaja. O zaĉetku postopka
se upniki obvestijo z oklicem o zaĉetku postopka odpusta obveznosti, ki se objavi na
spletnih straneh AJPES-a.

4.4 OBVEZNOSTI MED PREIZKUSNIM OBDOBJEM
Steĉajni dolţnik mora med preizkusnim obdobjem izpolnjevati nekatere obveznosti,
na primer: ĉe je zaposlen, mora izpolnjevati svoje obveznosti do delodajalca po
pogodbi o zaposlitvi in druge obveznosti iz delovnega razmerja. Ĉe ni zaposlen in je
sposoben za delo, pa si mora prizadevati, da najde zaposlitev, ne sme odkloniti
nobene ponujene redne ali obĉasne zaposlitve ali drugega dela, razen ĉe ponujene
zaposlitve ali dela ni sposoben opravljati. Dolţnik mora med preizkusnim obdobjem
upravitelju meseĉno poroĉati o dejanjih, ki jih je opravil, da bi našel zaposlitev.
Upravitelj pa mora biti tudi sam aktiven (kljub poroĉanju dolţnika) in na podlagi
podatkov, ki so mu dostopni, preveriti, ali obstaja ovira za odpust obveznosti, ter
opravljati nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti dolţnika. Tako se nalaga aktivna
vloga samo steĉajnemu dolţniku in upravitelju, medtem ko sodišĉe te vloge med
trajanjem preizkusnega obdobja nima.

4.5 UGOVOR PROTI ODPUSTU OBVEZNOSTI
Vsak upnik ali upravitelj lahko vloţi ugovor, da ni pogojev za odpust obveznosti, ĉe
meni, da obstaja ovira za odpust obveznosti, ali ĉe dolţnik krši svoje splošne in
dodatne obveznosti, ki jih ima v postopku osebnega steĉaja. Upnik pa lahko z
ugovorom uveljavlja tudi, da je preizkusno obdobje prekratko. Ĉe je ugovor proti
odpustu obveznosti vloţen pravoĉasno, mora sodišĉe razpisati narok za obravnavo
ugovora proti odpustu obveznosti. Na naroku sodišĉe izvede dokaze o razlogu, ki se
uveljavlja z ugovorom, in odloĉi o ugovoru na podlagi izida o dokazovanju. Ĉe se z
ugovorom uveljavlja, da obstaja razlog, da torej obstaja ovira za odpust obveznosti
ali da dolţnik krši svoje obveznosti, in sodišĉe presodi, da je ugovor utemeljen, ustavi
postopek odpusta obveznosti in zavrne predlog za odpust obveznosti. Ĉe pa se z
ugovorom uveljavlja, da je preizkusno obdobje prekratko, in sodišĉe presodi, da je
ugovor utemeljen, ustrezno podaljša preizkusno obdobje (Strokovno gradivo, 2009,
str. 92).

4.6 SKLEP O ODPUSTU OBVEZNOSTI
Po preteku preizkusnega obdobja sodišĉe izda sklep, da se dolţniku odpustijo
njegove obveznosti.
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Pravnomoĉni sklep o odpustu obveznosti pa ni ovira za nadaljevanje postopka
osebnega steĉaja, v katerem je bil izdan. S pravnomoĉnostjo sklepa o odpustu
obveznosti preneha upnikova pravica sodno uveljavljati plaĉilo terjatve, za katero
uĉinkuje odpust obveznosti, v delu, v katerem ta do pravnomoĉnosti sklepa ni bila
plaĉana. Ta sklep na postopek osebnega steĉaja uĉinkuje samo tako, da v steĉajno
maso v tem postopku ne spada veĉ premoţenje, ki ga je steĉajni dolţnik pridobil po
pravnomoĉnosti sklepa o odpustu obveznosti (povzeto po Plavšak, 2008).
4.7 TERJATVE, ZA KATERE UČINKUJE ODPUST OBVEZNOSTI
Odpust obveznosti uĉinkuje za vse navadne in podrejene terjatve upnikov do
dolţnika, ki so nastale do zaĉetka postopka osebnega steĉaja, ne glede na to, ali je
upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega steĉaja, ĉe ni z ZFPPIPP drugaĉe
doloĉeno.
Odpust obveznosti ne učinkuje za prednostne terjatve iz prvega odstavka 390.
ĉlena in tudi ne za prednostne terjatve iz prvega odstavka 21. ĉlena ZFPPIPP.
Prednostne terjatve iz prvega odstavka 390. ĉlena so terjatve na podlagi zakonite
preţivnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja ţivljenjskih aktivnosti ali
zmanjšanja ali izgube delovne zmoţnosti, ter odškodnine za izgubljeno preţivnino
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.
Prednostne terjatve iz prvega odstavka 21. ĉlena ZFPPIPP
 plaĉe in nadomestila plaĉ za zadnje tri mesece pred zaĉetkom postopka
zaradi insolventnosti,
 odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolţniku, in poklicne
bolezni,
 neizplaĉane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred zaĉetkom
steĉajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna
razmerja, vendar najveĉ v višini odpravnine, doloĉene za delavca, ki mu
delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
 plaĉe in nadomestila plaĉ delavcem, katerih delo zaradi zaĉetka steĉajnega
postopka postane nepotrebno, za obdobje od zaĉetka steĉajnega postopka do
poteka odpovednega roka,
 odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker
je njihovo delo zaradi zaĉetka steĉajnega postopka ali med postopkom postalo
nepotrebno,
 davki in prispevki, ki jih mora izplaĉevalec obraĉunati ali plaĉati hkrati z
izplaĉili iz 1., 3., 4. in 5. alineje tega odstavka.
V steĉajnem postopku so prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve za plaĉilo
davkov in prispevkov, ki jih mora dolţnik obraĉunati in plaĉati v skladu s predpisi in ki
so nastale v zadnjem letu pred zaĉetkom steĉajnega postopka.
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4.8 IZPODBIJANJA ODPUSTA OBVEZNOSTI
Vsak upnik, za terjatev katerega uĉinkuje pravnomoĉni sklep o odpustu obveznosti,
lahko od sodišĉa zahteva, da razveljavi odpust obveznosti, ĉe je dolţnik s
prikrivanjem ali laţnim prikazovanjem podatkov o svojem premoţenjskem poloţaju ali
z drugaĉno prevaro dosegel izdajo sklepa o odpustu obveznosti. Upnik svoj zahtevek
uveljavlja s toţbo, ki jo je treba vloţiti v dveh letih po pravnomoĉnosti o odpustu
obveznosti. Za odloĉanje o toţbi je pristojno sodišĉe, ki je izdalo sklep o odpustu
obveznosti. Ĉe sodišĉe ugodi zahtevku in razveljavi odpust obveznosti, s
pravnomoĉnostjo sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti prenehajo pravni uĉinki
razveljavljenega odpusta obveznosti. Upniki zato znova pridobijo pravico sodno
uveljavljati plaĉilo celotnega zneska terjatve.
4.9 STEČAJNA MASA NEZNATNE VREDNOSTI
ZFPPIPP doloĉa, da je treba postopke voditi tako, da se zagotovijo najugodnejši
pogoji glede višine plaĉila in rokov za plaĉilo terjatev upnikov. Pri tem ne smemo
pozabiti na naĉelo hitrosti postopka. Odstop od navedenih doloĉil pa pomeni
situacijo, ko steĉajni upravitelj ţe ob zaĉetku postopka osebnega steĉaja ugotovi, da
steĉajne mase ni dovolj niti za kritje stroškov steĉaja. Kadar je steĉajna masa
naznatne vrednosti, se preizkusa terjatev ne opravi, sodišĉe pa izda sklep o konĉanju
postopka brez razdelitve upnikom. Zaradi doloĉb o odpustu obveznosti pa tako
konĉanje postopka osebnega steĉaja ni mogoĉe, kljub ugotovitvi, da steĉajne mase
praktiĉno ni. Ĉe steĉajni dolţnik predlaga odpust obveznosti, ga je mogoĉe doseĉi z
izdanim sklepom najprej v dveh letih od uvedbe postopka osebnega steĉaja. Ker se
postopek odpusta obveznosti izvede znotraj postopka osebnega steĉaja, mora ta
trajati vsaj dve leti od uvedbe. Postopek odpusta obveznosti v takem primeru nima
smisla. Nastajajo samo nepotrebni stroški postopka, zakon pa ne predpisuje, da bi
upravitelj lahko predlagal konĉanje postopka osebnega steĉaja. Zakon niti sodišĉu ne
daje moţnosti, da bi lahko konĉalo postopek po uradni dolţnosti. Zaradi vodenja
postopkov osebnega steĉaja, ki so brez steĉajne mase, bodo sodišĉa nepotrebno
obremenjena. Vodenje takih postopkov pa je tudi neekonomiĉno.

4.10 POSTOPEK RAZBREMENITVE DOLGOV V TUJINI
Smisel postopka odpusta obveznosti je razbremenitev dolţnika, da bo po nekem
ĉasovnem obdobju, v katerem bosta njegovo ţivljenje in poslovanje kontrolirana,
razbremenjen dolgov in bo lahko »na novo« zaţivel. Ĉe se na kratko sprehodimo
skozi zgodovino, ugotovimo, da je bil v ZDA ţe leta 1898 na zvezni ravni sprejet
enoten zakon, ki je omogoĉil fiziĉnim osebam razbremenitev dolgov (Jan, 2005, str.
20).
Take postopke ţe nekaj ĉasa poznajo tudi v Nemĉiji, Avstriji, Angliji, Franciji, Belgiji,
Švici ter skandinavskih drţavah. Primerjalno gledano je institut razbremenitve dolgov
delno primerljiv s postopkom odpusta obveznosti po ZFPPIPP.
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V Nemĉiji so leta 1999 sprejeli nov insolvenĉni zakon, ki doloĉa postopek zoper
dolţnika – potrošnika, ki poteka v štirih fazah. V prvi fazi naj bi dolţnik najprej skušal
doseĉi izvensodno poravnavo s svojimi upniki. Neuspešna konĉana prva faza preide
v drugo fazo postopka s sklenitvijo sodne poravnave. Za potrditev poravnave
zadostuje soglasje veĉine upnikov. Glede na uspeh ji sledi tretja faza, v kateri se
izvede poenostavljen steĉajni postopek z unovĉenjem dolţnikovega premoţenja.
Sledi še zadnja faza, ki je v nekaterih elementih primerljiva z našim postopkom
odpusta obveznosti. Dolţnik mora v obdobju šestih let po zakljuĉku steĉajnega
postopka izpolnjevati svoje obveznosti, kot so redno opravljanje dela, v primeru
brezposelnosti pa si prizadevati poiskati delo, redno poroĉati sodišĉu o spremembah
zaposlitve in podobno. Del svojih dohodkov mora dolţnik prenesti na skrbnika, ki s
sredstvi sorazmerno poplaĉuje upnike. Ĉe dolţnik v obdobju prvih štirih let vzorno
ravna, se mu lahko zadnji dve leti pred iztekom šestletnega obdobja popusti tako, da
za lastne potrebe obdrţi 10 odstotkov oziroma 15 odstotkov veĉji deleţ svojih
dohodkov, od 50 odstotkov dohodkov, ki gredo upnikom (Strokovno gradivo, 2009,
str. 94).
Sodišĉe lahko zavrne razbremenitev dolgov takoj po zakljuĉku steĉajnega postopka,
ĉe obstajajo z zakonom doloĉene ovire (ĉe je bil dolţnik pravnomoĉno obsojen za
doloĉena kazniva dejanja, ĉe je v zadnjih treh letih pred uvedbo insolvenĉnega
postopka z navajanjem laţnih podatkov o svojem premoţenju pridobil posojilo,
socialni prispevek ali se izognil obdavĉitvi, ĉe mu je bila v zadnjih desetih letih pred
uvedbo tega postopka ţe dovoljena ali zavrnjena prošnja za razbremenitev dolgov ali
ĉe se je dolţnik v zadnjem letu pred vloţitvijo predloga za zaĉetek postopka oĉitno
ĉezmerno zadolţil oziroma zapravljal svoje premoţenje). Sodišĉe pa ima moţnost
zavrniti razbremenitev dolgov tudi ves ĉas šestletnega obdobja, ĉe je na primer med
tem obdobjem dolţnik kršil svoje dolţnosti. Dolţnik je razbremenjen dolgov, ki so mu
nastali do zaĉetka insolvenĉnega postopka, ĉe je v obdobju šestih let izpolnjeval vse
potrebne pogoje. Ĉe dolţnik ne razpolaga z zadostnim premoţenjem, ki bi
zadostovalo za poplaĉilo stroškov steĉajnega postopka, ima moţnost, da zaprosi
sodišĉe za odloţitev plaĉila teh stroškov, ĉe dokaţe, da obstaja velika verjetnost, da
bi lahko izpolnil vse zakonske pogoje za razbremenitev svojih dolgov. Sodišĉe v tem
primeru lahko dovoli obroĉno odplaĉevanje, in sicer šele po izdaji sklepa o
razbremenitvi dolgov, torej po preteku šestih let (Strokovno gradivo, 2009, str. 94).
Postopek razbremenitve je namenjen odpravi preteklih dolgov, ne pa tudi odpravi
vzrokov, ki so privedli do takega stanja. Zavest, da je treba odpraviti tudi vzroke za
nastanek prezadolţenosti, je privedla do nekaterih rešitev. Gre za razliĉne
izvensodne ukrepe ali oblike pomoĉi, kot je svetovanje o naĉinu upravljanja
premoţenja. Za take naĉine imajo na Irskem vzpostavljeno posebno mreţo
neodvisnih svetovalno-finanĉnih institucij v okviru »Money Advice & Budgeting
Service« (v nadaljevanju MABS), ki brezplaĉno pomagajo potrošnikom pri upravljanju
premoţenja in obvladovanju dolgov. MABS v imenu potrošnika poravnava njegove
dolgove (iz naslova najemnin, tekoĉih stroškov za ogrevanje, vodo, elektriko ipd.).
Tako se zagotavlja veĉja finanĉna disciplina ravnanja potrošnika, na drugi strani pa
se poveĉa gotovost upnikov, da bodo poplaĉani. Omenjeni ukrepi so bistveno cenejši
in hitrejši od sodnih postopkov. Posebne institucije, katerih namen je svetovanje
potrošnikom, imajo tudi v skandinavskih drţavah, Avstriji, Nemĉiji in Veliki Britaniji.
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Postopek odpusta obveznosti je v nadaljevanju prikazan na sliki 5.
Slika 5: Postopek odpusta obveznosti

predlog za odpust obveznosti

ni ovir glede predkaznovanosti
in predhodnega odpusta

obstaja ovira za odpust glede
predkaznovanosti za odpust obveznosti

sklep o zavrnitvi predloga za odpust
obveznosti

sklep o začetku postopka odpusta obveznosti (objava)

šest mesecev

ugovor, da je
preizkusno obdobje
prekratko

do preteka preizkusnega obdobja

ugovor, da
obstajajo ovire za
odpust obveznosti

odločitev sodišča o ugovoru

sklep o podaljšanju
preizkusnega
obdobja

ugovor, da dolžnik
krši svoje
obveznosti

ugovor ni
vložen

odločitev sodišča o ugovoru

sklep o zavrnitvi ali
zavrženju ugovora

sklep o ustavitvi postopka
in zavrnitvi predloga za
odpust obveznosti

sklep o odpustu obveznosti

ustavitev nadaljnje izterjave stalnih prejemkov in zasega denarnega dobroimetja

Vir: Plavšak Nina. 2008. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju/razširjena uvodna pojasnila. Ljubljana: GV Založba
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5 PRIMERJAVA ZFPPIPP IN ZPPSL ZA SAMOSTOJNEGA
PODJETNIKA POSAMEZNIKA
Zakon o finanĉnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju je priĉel veljati 15.1.2008, v preteţnem delu pa se je priĉel uporabljati
1.10.2008. V ureditev steĉaja samostojnega podjetnika posameznika je ZFPPIPP
zelo posegel.
Zakon o finanĉnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju je steĉaj samostojnega podjetnika posameznika uvrstil v oddelek
osebnega steĉaja.
V skladu z 51. ĉlenom ZFPPIPP je za odloĉanje v postopku zaradi insolventnosti nad
podjetnikom pristojno okroţno sodišĉe, za odloĉanje v postopku osebnega steĉaja
zasebnika8 ali potrošnika9 in steĉaja zapušĉine pa okrajno sodišĉe. Steĉaj
samostojnega podjetnika je bil po nekdaj veljavnem Zakonu o prisilni poravnavi,
steĉaju in likvidaciji (ZPPSL) urejen nekoliko drugaĉe kot v ZFPPIPP, saj steĉaja
potrošnika in zasebnika ZPPSL sploh ni urejal.
V skladu s 381. ĉlenom ZFPPIPP je dovoljeno postopek osebnega steĉaja voditi nad
premoţenjem vsake fiziĉne osebe. Ker je stvarna pristojnost za odloĉanje o steĉaju
potrošnika in podjetnika razdeljena med okrajnim in okroţnim sodišĉem, se na prvi
pogled zdi, da je ZFPPIPP razdelil postopek osebnega steĉaja na postopek nad
potrošnikom in postopek nad podjetnikom, za vsakega od njiju pa je pristojno drugo
sodišĉe, okroţno sodišĉe za poslovne terjatve podjetnika, okrajno pa za njegove
osebne terjatve. Razlog za tako razumevanje ZFPPIPP je tudi v tem, da so se po
ZPPSL poslovne terjatve samostojnega podjetnika, nad katerim je steĉaj vodilo
okroţno sodišĉe, po koncu steĉajnega postopka obravnavale drugaĉe kot osebne
terjatve, steĉaj potrošnika pa sploh ni bil mogoĉ. Po ZFPPIPP je mogoĉe voditi le en
postopek osebnega steĉaja – zgolj proti potrošniku, ki nima statusa samostojnega
podjetnika, ali proti podjetniku. V obeh primerih je predmet steĉaja celotno
premoţenje fiziĉne osebe, nad katero se vodi steĉaj. Razlika je zgolj v stvarni
pristojnosti sodišĉa.
Novost ZFPPIPP je, da je v postopku osebnega steĉaja nad podjetnikom, nad
katerim se osebni steĉaj vodi pred okroţnim sodišĉem, pomembna doloĉba, po kateri
z zaĉetkom osebnega steĉaja nad podjetnikom steĉajnemu dolţniku preneha status
podjetnika in ta status ne more biti veĉ podlaga za nastanek obveznosti iz naslova
davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev podjetnika (387. ĉlen ZFPPIPP).10
Podjetnik, ki kot fiziĉna oseba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
8

Sedmi odstavek 7. ĉlena ZFPPIPP doloĉa, da je zasebnik zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga
fiziĉna oseba, ki ni podjetnik in ki kot poklic opravlja doloĉeno dejavnost.
9
Osmi odstavek 7. ĉlena ZFPPIPP doloĉa, da je potrošnik ali potrošnica fiziĉna oseba, ki ni niti
podjetnik niti zasebnik.
10
Sodišĉe mora Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES) obvestiti o pravnomoĉnosti
sklepa o zaĉetku postopka osebnega steĉaja nad podjetnikom ali zasebnikom v treh delovnih dneh
po dnevu, ko sklep o zaĉetku postopka osebnega steĉaja postane pravnomoĉen. AJPES na podlagi
obvestila iz drugega odstavka tega ĉlena podjetnika po uradni dolţnosti izbriše iz registra.
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premoţenjem11, z zaĉetkom steĉajnega postopka izgubi status podjetnika, in se
postopek proti njemu vodi kot postopek osebnega steĉaja za vse terjatve, ki jih imajo
katerikoli upniki proti tej osebi, ne glede na to, ali gre za osebne terjatve ali za
terjatve iz dejavnosti nekdanjega podjetnika (poslovne terjatve).
Ĉe ima torej fiziĉna oseba registrirano dejavnost samostojnega podjetnika, mora
predlog za zaĉetek osebnega steĉaja – ĉeprav zakon tega izrecno ne doloĉa – vloţiti
na okroţnem sodišĉu, saj se bo v postopku pred tem sodišĉem opravil steĉaj glede
vseh poslovnih in osebnih terjatev, ki jih imajo upniki proti dolţniku.
Ureditev steĉaja (samostojnega) podjetnika v ZFPPIPP se od ureditve, ki je veljala
po ZPPSL, razlikuje v tem, da je nekdanji podjetnik po konĉanju postopka osebnega
steĉaja še naprej odgovoren za vse poslovne obveznosti, ki niso bile poplaĉane v
steĉajnem postopku, prav tako je odgovoren tudi za terjatve, ki ne izvirajo iz njegovih
poslovnih obveznosti.
V ĉasu veljavnosti ZPPSL je sodna praksa v zvezi s steĉajem samostojnega
podjetnika posameznika izoblikovala stališĉe, po katerem je bila s konĉanjem steĉaja
fiziĉna oseba prosta vseh obveznosti, ki jih je imela iz poslovne dejavnosti, ĉeprav te
niso bile poplaĉane v steĉaju. Po prevladujoĉem mnenju steĉajni postopek ni imel
vpliva na osebne obveznosti samostojnega podjetnika, ampak le na obveznosti,
katerih nosilec je bil kot samostojni podjetnik. Vendar je steĉaj prav tako kot po
ZFPPIPP potekal nad celotnim premoţenjem, ki ga je imel samostojni podjetnik ob
zaĉetku steĉajnega postopka. Razlika je le v tem, da se je izvršba po ZPPSL lahko
nadaljevala zaradi izterjave osebnih terjatev, vendar le na premoţenje, ki ni bilo del
steĉajne mase.
Po ZFPPIPP morajo upniki prijaviti vse terjatve, ki jih imajo proti potrošniku oziroma
podjetniku (ki ta status po zaĉetku steĉaja izgubi), v postopku osebnega steĉaja.
Vendar pa za prijavo terjatev v osebnem steĉaju ne veljajo enaki roki kot v postopku
steĉaja nad pravno osebo. Ĉe upniki svoje terjatve prijavijo po poteku roka za prijavo,
se zanje uporabljajo doloĉbe o poznejšem preizkusu terjatev. Bistveno je, da upniki
terjatve prijavijo, saj jih sicer sodišĉe ne bo moglo priznati v sklepu o (poznejšem)
preizkusu terjatev in zato ne bodo upoštevane v sklepu o konĉanju postopka
osebnega steĉaja, poslediĉno pa upnik zanje ne bo imel izvršilnega naslova.
Posebna ureditev velja v osebnem steĉaju tudi za uveljavitev loĉitvenih pravic. Ĉe
upnik v osebnem steĉaju ne prijavi loĉitvene pravice v treh mesecih po objavi oklica o
zaĉetku osebnega steĉaja, ta ne preneha. Kljub temu je prijava loĉitvene pravice v
osebnem steĉaju nujna za njeno uveljavitev. Ĉe upnik izloĉitvene pravice ne prijavi,
steĉajno sodišĉe v sklepu o preizkusu terjatev ne more odloĉiti o tem, ali se bo upnik
poplaĉal iz premoţenja, ki je predmet te pravice v steĉaju ali v izvršbi.
Ureditev po ZPPSL glede prijave terjatev v steĉaju nad samostojnim podjetnikom je
bila drugaĉna. Ĉeprav upniki terjatev niso prijavili v steĉajnem postopku, so po tem
zakonu še vedno lahko izterjali osebne terjatve in niso bili prekludirani z rokom za
11

Razen tistega, ki je tudi sicer izvzeto iz izvršbe (389. ĉlen ZFPPIPP).
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njihovo prijavo kot upniki, ki so imeli do samostojnega podjetnika terjatve iz njegove
poslovne dejavnosti (lahko pa so jih prijavili v steĉaju in tako delili usodo drugih
upnikov). Terjatve so lahko izterjali le iz premoţenja, ki ni bilo del steĉajne mase,
torej se je izvršba lahko nadaljevala na novo pridobljeno premoţenje fiziĉne osebe,
nekdanjega samostojnega podjetnika. Ĉe je bila izvršba, v kateri je upnik izterjeval
osebno terjatev fiziĉne osebe, se je ta lahko nadaljevala, ĉe je upnik predlagal novo
izvršilno sredstvo na premoţenje, ki ni bilo del steĉajne mase (Murgel, 2010, str. 6).
V praksi se je pojavilo tudi vprašanje, kako je z izvršbami, ĉe se postopek vodi zgolj
proti potrošniku ali podjetniku. Glede ureditve v ZFPPIPP ni dvoma. Vse izvršbe, ki
se vodijo bodisi proti potrošniku bodisi podjetniku, se prekinejo, razen ĉe gre za
terjatve iz 390. ĉlena tega zakona. V obeh primerih se postopek vodi proti fiziĉni
osebi, ki za vse svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoţenjem, zato zakon
ne loĉuje prekinitve postopkov, v katerih se izterjujejo osebne terjatve, od tistih, v
katerih se izterjujejo poslovne terjatve podjetnika. Izvršba se nadaljuje zgolj glede
loĉitvenih pravic, pridobljenih v izvršbi, za katere steĉajno sodišĉe tako odloĉi v
sklepu o preizkusu terjatev.
O prekinitvi izvršb po ZPPSL, ki so bile v teku nad samostojnim podjetnikom, se
sodna praksa ni poenotila. Zaslediti je stališĉe, da je treba v primeru steĉaja
samostojnega podjetnika prekiniti samo izvršbe, ki potekajo zaradi izterjave
poslovnih terjatev, pa tudi mnenja, da bi bilo treba prekiniti vse izvršbe, ne glede na
to, ali se je v izvršbi izterjevala terjatev iz poslovne dejavnosti samostojnega
podjetnika ali pa je šlo za osebno terjatev (Murgel, 2010, str. 6).
Sodna praksa je bila enotna glede nadaljevanja izvršbe, prekinjene zaradi zaĉetka
steĉaja nad samostojnim podjetnikom. Izvršba se po konĉanem steĉajnem postopku
ni smela nadaljevati proti fiziĉni osebi, ĉe je terjatev nastala do zaĉetka steĉajnega
postopka nad to osebo kot steĉajnim dolţnikom do zaĉetka steĉaja nad samostojnim
podjetnikom. Izvršba se je lahko nadaljevala, ĉe je šlo za izterjavo osebne terjatve,
vendar je moral upnik predlagati izvršbo na novo izvršilno sredstvo, tj. na
premoţenje, ki ni del steĉajne mase, torej tisto, ki ga je pridobil po zaĉetku (in ne
tako kot po ZFPPIPP – po koncu) steĉajnega postopka.

56

6 SKLEP
Mnogi posamezniki, ki se odloĉijo za ustanovitev gospodarskega subjekta, se
odloĉijo za opravljanje podjetniške dejavnosti kot samostojni podjetniki. Razlog za
tako odloĉitev je predvsem enostavnejša, hitrejša ter brezplaĉna ustanovitev. Cilj
vsakega podjetja je ustvarjanje ĉim veĉjega dobiĉka. Vendar pa so vsi, ki nastopajo
na trgu in so udeleţeni v razliĉnih vlogah v podjetniški igri, ogroţeni pred drugimi
»boljšimi« igralci. Ko podjetnik pade v finanĉne teţave, ko ne more veĉ uspešno
pokrivati svojih dolgov, lahko nastopi steĉaj.
V slovenski pravni red se je z Zakonom o finanĉnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju uvedel institut osebnega steĉaja, ki ga ţe
nekaj ĉasa poznajo moderne insolvenĉne ureditve v Nemĉiji, Avstriji, ZDA in Franciji,
kot tudi uredba Evropske unije. Zakon je sicer zaĉel veljati 15. januarja 2008, vendar
se je veĉina doloĉb zaĉela uporabljati šele s 1. oktobrom 2008, med njimi tudi
doloĉbe osebnega steĉaja in steĉaja zapušĉine. ZFPPIPP je samostojnega
podjetnika posameznika uvrstil v osebni steĉaj, prav tako pa ZFPPIPP omogoĉa
izvedbo postopka steĉaja tudi nad fiziĉno osebo, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti.
Prezadolţeni posameznik, ki ga z vseh strani »obletavajo« upniki, dolgovi pa
narašĉajo iz dneva v dan, lahko »razglasi« osebni steĉaj. Razglasi ga lahko tako
posameznik kot tudi samostojni podjetniki in si tako zagotovi dostojno ţivljenje,
predvsem zato ker se z novim zakonom poskuša omejiti upnike pri poskusih poplaĉil
svojih terjatev do dolţnika na doloĉeno razumno ĉasovno obdobje.
Osebni steĉaj je izvedba steĉajnega postopka nad dolţnikom, ki je fiziĉna oseba.
Namen osebnega steĉaja je izenaĉitev poloţajev razliĉnih upnikov tako, da bi dobili
plaĉilo svojih terjatev hkrati in v enakih deleţih, ter tudi sanacija nastalega
dolţnikovega poloţaja. Fiziĉna oseba v nasprotju od pravne osebe po koncu
steĉajnega postopka ne preneha, zato tudi ne prenehajo terjatve upnikov, ki v
steĉajnem postopku niso bile plaĉane in jih lahko upniki uveljavljajo proti steĉajnemu
dolţniku tudi po koncu steĉajnega postopka. Steĉajni dolţnik lahko do izdaje sklepa
o konĉanju postopka osebnega steĉaja vloţi predlog za odpust svojih obveznosti, ki
so nastale do zaĉetka postopka osebnega steĉaja, v delu, v katerem ne bodo
plaĉane. S sklepom o zaĉetku postopka odpusta obveznosti sodišĉe doloĉi
preizkusno obdobje, ki ne sme biti daljše od petih let, pri doloĉitvi dobe pa sodišĉe
upošteva starost steĉajnega dolţnika, njegove druţinske razmere, zdravstveno in
druga osebna stanja ter razloge za njegovo insolventnost. Proti sklepu o zaĉetku
postopka za odpust obveznosti je dovoljen ugovor. Po poteku preizkusnega obdobja
sodišĉe izda sklep, da se dolţniku odpustijo njegove obveznosti.
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VREDNOTENJE HIPOTEZ
 Z institutom odpusta obveznosti samostojni podjetnik posameznik ne
more doseči, da bi bil oproščen vseh njegovih obveznosti, izvirajočih iz
poslovanja samostojnega podjetnika posameznika.
Torej, edina moţnost, da se nekdanji podjetnik izogne plaĉilu terjatev, katerih obstoj
je bil ugotovljen v okviru steĉajnega postopka, je, da doseţe odpust obveznosti. S
pravnomoĉnostjo sklepa o odpustu obveznosti namreĉ preneha upnikova pravica
sodno uveljavljati plaĉilo terjatve, za katero uĉinkuje odpust obveznosti, v delu, v
katerem ta do pravnomoĉnosti sklepa ni bila plaĉana. Ĉe dolţnik prostovoljno plaĉa
neplaĉani del, nima pravice zahtevati vraĉila po pravilih o neupraviĉeni pridobitvi.
Odpust obveznosti uĉinkuje za vse navadne in podrejene terjatve upnikov do
dolţnika, ki so nastale do zaĉetka postopka osebnega steĉaja, ne glede na to, ali je
upnik to terjatev prijavil v postopku osebnega steĉaja. Vendar pa zakon doloĉa, da
odpust obveznosti ne uĉinkuje za prednostne terjatve.
Te obveznost so lahko tudi precej visoke. Tako se samostojni podjetnik posameznik
namreĉ niti z institutom odpusta dolgov teh obveznosti iz svojega podjetniškega
poslovanja ne bo mogel otresti in v takih primerih bi bila zakonska instituta osebnega
steĉaja in odpusta dolgov praktiĉno brez vrednosti, saj se z njima ne bi dalo
zasledovati in ne doseĉi cilja, ki naj bi ga ta instituta nudila fiziĉnim osebam, to je
tolikšna razbremenitev dolgov, da bo lahko taka oseba zaĉela znova.
Jamstveni in preţivninski sklad Republike Slovenije, ki bo delavcem samostojnega
podjetnika posameznika izplaĉal z zakonom doloĉene plaĉe, nadomestila in
odpravnine, lahko bivšega samostojnega podjetnika preganja praktiĉno do smrti
oziroma dokler samostojni podjetnik posameznik ne bo poravnal vseh obveznosti.
Plaĉe, nadomestila in odpravnine, ki na podlagi subrogacije z delavcev preidejo na
zgoraj omenjeni sklad, so namreĉ v ZFPPIPP opredeljene kot prednostne terjatve in
na le-te odpust obveznosti ne uĉinkuje.
Za druge fiziĉne osebe, ki ne opravljajo samostojne podjetniške dejavnosti, pa je
moţnost, da bi si »nakopali« obveznosti, za katere ne uĉinkuje odpust obveznosti,
praktiĉno zelo majhna. Ţe kar nekaj let si tudi Evropska komisija prizadeva
vzpostaviti ugodno vzdušje in ukrepe za zagotovitev ugodnejših pogojev za nove
zaĉetke podjetnikov, ki so doţiveli steĉaj, sledile pa naj bi ji tudi drţave ĉlanice.
Tako ZFPPIPP ne omogoĉa odpusta vseh obveznosti samostojnemu podjetniku
posamezniku, in sicer niti tistih iz predhodnega poslovanja podjetnika.
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 Nove določbe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v primerjavi s prejšnjo
ureditvijo ZPPSL postavljajo samostojnega podjetnika posameznika v
slabši položaj.
V ĉasu veljavnosti ZPPSL je sodna praksa v zvezi s steĉajem samostojnega
podjetnika posameznika izoblikovala stališĉe, po katerem je bila s konĉanjem steĉaja
fiziĉna oseba prosta vseh obveznosti, ki jih je imela iz poslovne dejavnosti, ĉeprav te
niso bile poplaĉane v steĉaju. Po prevladujoĉem mnenju steĉajni postopek ni imel
vpliva na osebne obveznosti samostojnega podjetnika, ampak le na obveznosti,
katerih nosilec je bil kot samostojni podjetnik. Steĉaj je prav tako kot po ZFPPIPP
potekal nad celotnim premoţenjem, ki ga je imel samostojni podjetnik ob zaĉetku
steĉajnega postopka. Razlika je le v tem, da se je izvršba po ZPPSL lahko
nadaljevala zaradi izterjave osebnih terjatev, vendar le na premoţenje, ki ni bilo del
steĉajne mase.
Po ZFPPIPP pa je samostojni podjetnik posameznik glede steĉaja zdaj praktiĉno
skoraj v celoti obravnavan kot vsaka druga fiziĉna oseba, ki ni opravljala podjetniške
dejavnosti in ki ni bila niti pribliţno podvrţena tveganjem, ki so jim pri poslovanju
podvrţeni samostojni podjetniki posamezniki.
Torej, za steĉaj podjetnika velja enaka ureditev kot za fiziĉno osebo. Pri tem je sedaj
jasno, da je podjetnik še naprej zavezan za dolgove, ki v okviru steĉaja niso bili
poplaĉani. Ĉe ni izveden postopek razbremenitve, bo podjetnik po zakljuĉenem
steĉaju še naprej odgovarjal za dolgove, saj neplaĉane terjatve po poplaĉilu iz
razdelitvene mase ne prenehajo in jih lahko upniki uveljavljajo proti steĉajnemu
dolţniku tudi po kuncu steĉajnega postopka.
V kolikor pa bo dolţnik predlagal razbremenitev, se bo lahko rešil starih
»podjetniških« dolgov, razen prednostnih terjatev, katere pa so lahko precej visoke.
Ĉe bi podjetnik ţelel na novo zaĉeti, pa Zakon o gospodarskih druţbah kot pogoj za
registracijo samostojnega podjetnika posameznika celo doloĉa, da mora ustanovitelj
podati izjavo, da nima neporavnanih obveznosti iz prejšnjih poslovanj. Morebitno
laţno izjavo s tem v zvezi pa ta isti zakon opredeljuje kot izbrisni razlog, na katerega
se pazi po uradni dolţnosti. Zakon torej samostojnim podjetnikom posameznikom kar
na splošno prepreĉuje vsakršen vnoviĉni zaĉetek ali drugo priloţnost. Povsem
obiĉajno je namreĉ, da ima podjetnik, ki je doţivel neuspeh oziroma steĉaj,
neporavnane obveznosti, poleg tega pa naš ZFPPIPP tudi ne omogoĉa odpusta vseh
obveznosti, in sicer niti tistih iz predhodnega poslovanja podjetnika.
Evropska komisija navaja, da je še vedno potrebno veliko postoriti, zlasti da bo ĉim
prej potrebno sprejeti ustrezne ukrepe za pospešitev pozitivnejšega odnosa do
podjetništva, za spodbujanje ĉim veĉjega števila ljudi k ustanovitvi podjetja ter
zmanjšanje tveganja in posledice neuspeha. Zagotoviti bi bilo potrebno konkretne
ugodnosti za nove zaĉetke. Ugodnosti bi bilo potrebno poudariti v medijskih
kampanjah, v izobraţevalnih programih. V Nemĉiji se na primer podeljuje nagrada
START AWARD, ki vkljuĉuje tudi kategorijo RESTART (ponovni zaĉetek). Finanĉno
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podporo so zagotovili dve javni banki in regionalna agencija za podporo na novo
ustanovljenim podjetnikom, ki so se uĉili iz poslovnih neuspehov, pri novem zaĉetku
pa so bili uspešni.
Zagotoviti bi bilo potrebno hitro pomoĉ tistim podjetjem, katera so sposobna preţiveti,
kar bi prispevalo k zmanjševanju števila plaĉilno nesposobnih podjetij. Pomoĉ bi
morala biti usmerjena k prepreĉevanju steĉajev, pravoĉasnemu posredovanju in
strokovnemu svetovanju.
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