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Sporočilo za javnost 

                      5.  december 2012 

Za takojšnjo objavo 

 

 

Managerji z ministrom Pličaničem o insolvenčni zakonodaji:  

potreben je zelo enostaven pristop in čimprejšnje izvajanje 

 

Upravni odbor Združenja Manager je v sredo, 5. decembra, na svoji 3. redni seji gostil ministra 

RS za pravosodje in javno upravo dr. Senka Pličaniča, ki je s sodelavci predstavil ključne elemente 

novele ZFPPIPP. Managerji so izpostavili predlog prenosa odločanja v insolvenčnih postopkih na 

sodišče, omejitev pravic lastnikov oziroma pristojnosti nadzornih svetov in skupščine družbe, ter 

se zavzeli za bistveno hitrejšo izvedbo stečajnih postopkov in uveljavitev pospešenega postopka 

prisilne poravnave. 

 

Managerji so ministra Pličaniča povabili zaradi načrtovanih sprememb insolvenčne zakonodaje, 

ki jih pripravlja ministrstvo za pravosodje. Minister je skupaj z državnim sekretarjem Helmutom 

Hartmanom in Andrejem Simoničem, enim od soavtorjev predloga novele na začetku predstavil 

načrtovane spremembe.  

 

Cilj novele: krepitev vloge upnika in ohranjanje zdravih jeder 

Zastavljeni cilj novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 

prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je okrepitev vloge upnika v insolvenčnem postopku, 

pripravljavce pa je, kot so pojasnili, vodil motiv ohranitve zdravih jeder v podjetjih, ki so zašla v 

težave.  V novelo je  vključena možnost sprožitve insolvenčnih postopkov s strani delavcev in 

poenostavljena prisilna poravnava za samostojne podjetnike in mikro podjetja.  »Prenova 

zakonodaje omogoča tudi pospešitev dogovora z upniki s konverzijo v lastniške deleže še preden 

podjetje začne s stečajnimi postopki. Želimo tudi vzpostaviti postopek poenostavljene prisilne 

poravnave, ki poteka pred notarji, s čimer bi se omejil priliv teh postopkov na sodišče,« je še 

izpostavil Hartman. 

 

Nujna je poenostavitev postopkov 

Managerji in predstavniki ministrstva so se strinjali, da je nujno poenostaviti insolvenčne 

postopke, in da v primeru insolvenčnosti nadzor prevzamejo ekonomski lastniki podjetja, torej 

upniki.  Združenje Manager je v razgovoru izpostavilo nujnost, da so v insolvenčnih postopkih 

prednostno poplačani delavci, pri čemer mora vodstvo nositi osebno odgovornost – »…ne sme 

se dogajati, da delavci ostanejo nepoplačani,« so bili jasni. 
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Spodbudili so tudi, da naj zakonodaja vsebuje obveznost bank upnic dogovora o reprogramu 

terjatev, če se ugotovi, da podjetje z reprogramom lahko obstane. Nujna je tudi hitrejša 

odzivnost pri izvedbi insolvenčnih postopkov ali kot je bilo izpostavljeno: »Potrebujemo nič več 

kot tri regionalna gospodarska sodišča, da se stvari začnejo premikati.«   

 

Šest konkretnih predlogov delovne skupine Združenja Manager 

Združenje Manager je Ministrstvu za pravosodje poslalo dokument s strokovnimi predlogi 

delovne skupine za insolvenčno zakonodajo, ki vsebuje šest konkretnih predlogov:  

1. O vseh ključnih vprašanjih v postopku prisilne poravnave mora odločati sodišče in ne 

podjetje, lastniki ali (nezavarovani) upniki. 

2. V postopku prisilne poravnave je treba posebej omejiti pravice lastnikov oziroma 

pristojnosti nadzornih svetov in skupščine družbe. 

3. Uvedba postopka zaradi insolventnosti mora ustaviti tudi izvršitev 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 kakršnega koli izplačila lastnikom, dokler vsi 

upniki niso v celoti izplačani (pravilo absolutne prednosti; angl. absolute priority rule). 

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

pravnih dejanj . 

6. V zakon naj se vključi tudi formalizacijo zunaj sodno dogovorjenega programa finančnega 

prestrukturiranja (t.i. pospešeni postopek prisilne poravnave). 

 

Minister Pličanič je managerjem predstavil tudi druge aktivnosti: reforme javnih služb, plačnega 

sistema ter sistema javnih uslužbencev, ki jih ministrstvo načrtuje za prihodnje leto. Managerji 

so poudarili, da je pomembno razumevanje zaposlenih v javni upravi, da »…kar je dobro za 

gospodarstvo, je dobro za vse.« Minister in managerji so se dogovorili še za dve srečanji, ki 

bosta posvečeni reformi javne uprave ter pravosodnim spremembam. 

 

Priloga:  Izhodišča za spremembo zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

Insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) - predlogi Združenja Manager 

 

Fotografiji:   

Minister Pličanič je pozorno prisluhnil managerjem.  

Managerji v razpravi z ministrom Pličaničem.   

Foto: Združenje Manager 

 

Dodatne informacije: 

Edita Krajnović, komunikacije  

T: 040 488 040  

E: komunikacije@zdruzenje-manager.si   

mailto:komunikacije@zdruzenje-manager.si

