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                       Sporočilo za javnost 
                      5. julij 2011 

 
Za takojšnjo objavo 

 

 

Predlogi Združenja Manager za spremembo insolvenčne zakonodaje 

 

Združenje Manager je v okviru sodelovanja v delovni skupini, ki jo je v z namenom spremembe 
insolvenčne zakonodaje oblikovalo Ministrstvo za pravosodje, posredovalo predlog prilagoditev 

na tem področju. Poleg vsebinskih predlogov v združenju izpostavljajo tudi potrebo po večji 
enostavnosti in razumljivosti zakonodaje.   

 
Predlogi Združenja Manager pri spremembi insolvenčne zakonodaje se nanašajo predvsem na 
postopke prisilne poravnave, saj je, kot poudarja Branko Greganovič, predstavnik Združenja 
Manager v delovni skupini, prav od teh postopkov odvisna učinkovitost procesa prestrukturiranja 
praviloma prezadolženih slovenskih podjetij. »Predvsem pa je treba razrešiti nasprotje interesov. 
Sedaj namreč vse ključne odločitve sprejemajo lastniki in upniki, torej tisti, ki so ustvarili insolvenčne 
razmere v podjetju, kar povzroča nelogičnosti, pa tudi zlorabe. Namen insolvenčne zakonodaje mora 
biti zaščita družbe, in ne upnikov ali lastnikov.« 
 
Ključni poudarki predloga sprememb (podrobnejše obrazložitve so v priloženem dokumentu):  

1. O vseh ključnih vprašanjih v postopku prisilne poravnave mora odločati sodišče in ne lastniki 
ali (nezavarovani) upniki. 

2. V postopku prisilne poravnave je treba omejiti pravice lastnikov oziroma pristojnosti 
nadzornih svetov in skupščine družbe. 

3. Uvedba postopka zaradi insolventnosti mora ustaviti izvršitev vseh terjatev zavarovanih 
upnikov, razen v izjemnih primerih, ki jih določa zakon. 

4. Zakon mora izrecno prepovedati možnost izplačila slabše zavarovanih upnikov, dokler 
zavarovani upniki niso izplačani v celoti v skladu s pogodbami, veljavnimi v trenutku 
razglasitve insolventnosti, oziroma možnost izplačila lastnikov, dokler niso v celoti izplačani 
vsi upniki (pravilo absolutne prednosti; angl. absolute priority rule). 

5. Preprečiti zlorabo prisilne poravnave za izogibanje rokom za izpodbijanje dolžnikovih pravnih 
dejanj. 

 

V Združenju Manager ocenjujejo, da bi korekcija Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v smeri opisanih petih sprememb pomembno 
uredila področje insolvenčne zakonodaje. Ta je za gospodarstvo izjemno pomembna, saj gre za eno 
izmed ključnih orodij za prestrukturiranje gospodarstva, zato morajo ti procesi teči čim hitreje, da se 
poveča možnost ohranjanja zdravih jeder v podjetjih.  
 
»Če je orodje preveč zapleteno – celo izkušeni stečajni upravitelji opozarjajo, da je zakonska 
materija ZFPPIPP težko razumljiva in nepregledna celo izobraženim strokovnjakom, zakonske rešitve 
pa omogočajo zlorabe in zavlačevanje postopkov, ima to neposredni negativni učinek na 
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gospodarske razmere in na zaupanje med osebami, ki nastopajo na trgu,« poudarja Sonja Šmuc, 
izvršna direktorica Združenja Manager.   
 
Cilj Združenja Manager je sooblikovati sodobno, hitro, učinkovito in pravično zakonodajo. 
 
Dodatne informacije: 
Sonja Šmuc, Združenje Manager 
T: 01 58 98 586, 041/698 808 
 
E: sonja.smuc@zdruzenje-manager.si 
 
 
 
Priloga:  
PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM 
PRENEHANJU (ZFPPIPP) - predlog Združenja Manager 
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