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POVZETEK
V času gospodarske krize so se pričeli prvi odmevni stečaji večjih gospodarskih družb. V
mnogih insolvenčnih postopkih teh družb so bila ugotovljena nedovoljena ali celo
nezakonita dejanja poslovodstva. Največja tveganja za nedopustna dejanja se pojavijo v
času, ko poslovodstvo ugotovi, da ne bo zmožno poplačati svojih dolgov v z upniki
dogovorjenem roku. Pritiski upnikov, da zasežejo, kar je v dolžnikovem premoženju še
ostalo, se stopnjujejo, poslovodstvo dolžnika pa lahko posledično prične z dejanji
onemogočanja upnika, da pride do svojega poplačila ter da sproži stečajni postopek
nad organizacijo. Dolžnik lahko z zakonsko dopustnimi dejanji obljubi v prisilni
poravnavi nerealno poplačilo upnikom ali pa zavlačuje predlog upnika za začetek
stečajnega postopka.
Za preprečevanje zlorab insolvenčnega sistema je možno vgraditi notranje mehanizme
za preprečevanje prevar in zlorab poslovodstva. Vendar kadar je lastništvo razkropljeno
ali kadar ima poslovodstvo prevladujoč vpliv nad organizacijo, notranji mehanizmi niso
več učinkoviti. Takrat je pomembna vloga zunanjih mehanizmov, ki jih države na
različne načine implementirajo v zakonodajo. V insolvenčnem sistemu, kjer obstajajo
večja tveganja prevar in zlorab, na primer v ZDA, na osnovi izbranih razpoznavnih
znakov ločujejo med poštenimi predlogi in nepoštenimi predlogi za začetek
insolvenčnega postopka. Raziskava je pokazala, da v Sloveniji nimamo zapisanih meril
za razlikovanje med poštenimi in nepoštenimi predlogi za začetek insolvenčnega
postopka, kar povzroča večje tveganje, da interesi upnikov insolventnega dolžnika ne
bodo zaščiteni. Ne glede na to sodišča po lastnih oblikovanih stališčih presojajo ali gre v
posameznem primeru za zlorabo insolvenčnega sistema ali ne. V večini sodišča
ugotavljajo, da je namen zlorabe insolvenčnega sistema, predvsem vlaganje ugovorov
in predlogov za začetek prisilne poravnave, zavlačevanje z začetkom stečajnega
postopka. V proučevanih primerih se je izkazalo, da je večina obravnavanih nepoštenih
dolžnikov uporabljala pravna sredstva, s katerimi je uspešno zavlačevala postopek,
sodišče pa praktično ni imelo sredstev, s katerimi bi lahko takoj po zaznani zlorabi ter
prevari postopek ustavilo in začelo stečajni postopek.
Ključne besede: poslovodska prevara, poslovodska zloraba, insolvenčni postopek,
insolventnost, prisilna poravnava, stečaj, mehanizmi za preprečevanje prevar in zlorab.

ABSTRACT
The first resounding bankruptcies of large corporations began in the time of economic
crisis. In a great many of these insolvency procedures, forbidden or even unlawful
actions of corporate management were discovered. The highest risk for unlawful
actions is when the management realizes it will be impossible to repay debts to the
creditors in the agreed period of time. The pressure the creditors apply in an effort to
recoup a portion of what they are owed intensifies and consequently the debtor’s

management can start taking actions against the creditor to prevent him from
recovering the funds and file a petition for bankruptcy against the organization. In the
composition (compulsory settlement) with creditors, a debtor has two options: he can
either use legally allowed actions to make a false promise to repay debts, or delay filing
for bankruptcy.
To prevent the abuse of insolvency system, internal control mechanisms can be
implemented to guard against the management fraud and misuse. But in case of
dispersed or concentrated ownership internal mechanisms are no longer efficient. In
such cases the role of external mechanisms implemented by the states through
legislation plays a major part. In bankruptcy systems where the risk of fraud and
misuse is higher, for example in the USA, they are able to distinguish between good
faith and bad faith bankruptcy filing based on obvious signs and factors. A research has
shown that in Slovenia there are no written standards to be able to distinguish
between good and bad faith bankruptcy filing, which poses a greater risk of the debtor
not acting in the creditor’s best interest. Regardless of this the courts apply their own
judgement when ruling on abusive bankruptcy filing in each individual case. A few
cases have revealed that the main purpose of insolvency system abuse is to file
objection against the creditor’s motion to file a petition for bankruptcy and a motion to
start a composition (compulsory settlement) so as to delay bankruptcy.
The studied cases have shown that the majority of unscrupulous debtors used legal
remedies which helped delay the proceedings and the court had practically no means
to stop the discovered fraud and misuse and commence bankruptcy.
Key words: management fraud, management abuse, insolvency procedure, insolvency,
composition (compulsory settlement), bankruptcy, mechanisms to prevent fraud,
abuse and misuse.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Namen prisilne poravnave je zagotoviti insolventni organizaciji finančno
prestrukturiranje, ki bo upnikom zagotovilo ugodnejše pogoje poplačila njihovih
terjatev, lastnikom pa ostane le toliko, kot bi jim ostalo v primeru stečaja organizacije,
vse z namenom, da se organizaciji ali njenemu rentabilnemu delu omogoči nadaljnje
poslovanje (Sodstvo Republike Slovenije 2016b). Težava nastane, ko poslovodstvo
insolventne organizacije nima postavljenih ciljev, ki bi vključevali ta namen prisilnih
poravnav. Z nedopustnimi dejanji ali celo kaznivimi dejanji krši pravice upnikov, da bi si
s tem pridobilo lastne koristi ali pa namerno ogoljufalo upnike. Nekatera dejanja so
sicer inkriminirana v slovenski zakonodaji (na primer KZ-1 2017), vendar pa strokovnjaki
(na primer Selinšek 2011) ugotavljajo, da učinkovitost njihovega pregona ni takšna, kot
bi jo lahko pričakovali. Za to je več razlogov, ki jih bomo obravnavali v magistrskem
delu.
V zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in odpravljanjem prevar v organizaciji je veliko
napisanega, vendar le s stališča poslovodstva, ki je dolžno zagotoviti takšen ustroj
notranjih kontrol v organizaciji, ki bodo preprečevale, pravočasno odkrivale ter
učinkovito odpravljale potencialne prevare in napake. Pri tem pa so bili škandalozni
primeri prevar in zlorab prav na področju poslovodskih prevar (Zahra s soavtorji 2007,
str. 122). Zato v tem magistrskem delu tudi ugotavljamo pomembnost obvladovanja
tveganj teh prevar in razsežnosti njihovih posledic, ki segajo veliko širše kot le v okvir
same organizacije ali dela organizacije. Prav zaradi razsežnosti posledic je pomembno,
da se poslovodske prevare obvladujejo na vseh ravneh, tako na ravni nadzornih
organov kot tudi regulativni ravni družbe.
Mnogi bi dejali, da je po tem, ko okoliščine pripeljejo organizacijo tako daleč, da ta
izkazuje insolventnost, za upnike že prepozno. Vendar se s tem ne moremo strinjati.
Obdobje od nastanka insolventnosti do začetka insolvenčnega postopka je običajno
zelo pomembno za upnike. Upniki so takrat pod največjim pritiskom, ali bodo njihove
terjatve plačane, delno plačane ali sploh ne. Zato takrat interesi upnikov stopijo pred
interese lastnikov (Plavšak 2014a, str. 30–31) in jim bi moralo biti tudi omogočeno, da
pri nadzoru prevzamejo identično vlogo, kot sta jo pred tem imela nadzorni svet in
revizijska komisija. Pri tem kot upnike razumemo tudi upravitelje v postopkih zaradi
insolventnosti, katerih vloga je zastopati interese vseh upnikov v konkretnem postopku
insolventnosti (ZFPPIPP 2016). Po našem mnenju je bistvenega pomena za ohranitev
vrednosti in obstoj premoženja insolventne organizacije, da se nadzor vrši že od
nastanka insolventnosti organizacije.
V magistrskem delu bomo uporabili pojem »insolvenčni sistem«, ki se v Sloveniji sicer
ne uporablja pogosto. V tuji literaturi najdemo sopomenko »bankruptcy system«.
Insolvenčni sistem predstavlja zapleten pravni sistem, ki omogoča posameznikom
razdolžitev in nov začetek. Vendar pa ne odstrani le bremena dolžnika, ohrani tudi
možnosti kreditiranja gospodarstva. Insolvenčni sistem upravljajo pristojna sodišča
1

(Haynes 2014). V Sloveniji so to okrožna sodišča. Insolvenčni sistem predstavlja
postopke, procesna dejanja ter kontrolne aktivnosti od nastanka insolventnosti v
organizaciji do zaključka vseh dejanj, ki izhajajo iz postopka zaradi insolventnosti.
Insolvenčni sistem v osnovi ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP). Spremljajo pa ga tudi
drugi zakonski in podzakonski predpisi. Za gospodarske družbe je pomemben Zakon o
gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), ki ureja tudi dajanje posojila družbenika
družbi v času, ko je ta v slabem finančnem stanju (ZGD-1 2015). Insolvenčna kazniva
dejanja pa so urejena v Kazenskem zakoniku (v nadaljevanju KZ-1). Kaznivo dejanje, ki
je lahko storjeno izključno, če je nad dolžnikom začet stečajni postopek, je po 226.
členu KZ-1 (2017) povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem. Druga
kazniva dejanja, ki so v praksi pogosta v pravnem ali navideznem steku s stečajnim
kaznivim dejanjem, pa so še oškodovanje upnikov po 227. členu KZ-1, poslovna goljufija
po 228. členu KZ-1, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240.
členu KZ-1 ter ponareditev in uničenje poslovnih listin po 235. členu KZ-1 (Jenull, 2014).
Insolvenčni sistem od poslovodstva organizacij zahteva, da po nastanku njene
insolventnosti spremenijo in prilagodijo poslovanje na način, ki ne bo v škodo upnikom,
katerih terjatev ne morejo poravnati, ob tem pa jim omogoča prestrukturiranje svojega
poslovanja v dopustnih okvirjih. Insolvenčni sistem temelji predvsem na spoznanju, da
po insolventnosti organizacije stopijo interesi upnikov pred interese lastnikov. Zato
natanko opredeljuje, kdaj mora poslovodstvo dosledno izvajati predpisane usmeritve in
postopke ter katerih dejanj v času svoje insolventnosti ne sme početi. Uporaba
insolvenčnega sistema v organizaciji se prične v trenutku, ko poslovodstvo ugotovi ali bi
moralo ugotoviti, da je v organizaciji nastopila insolventnost, ter traja do zakonsko
opredeljenih pogojev za prenehanje uporabe določil, ki veljajo za insolventne
organizacije. Insolvenčni sistem predstavlja okvir delovanja insolventne organizacije,
njenih nadzornih organov, lastnikov, upnikov ter upravitelja in sodišča (ZFPPIPP 2016).
Poslovodstvu in drugim organom insolventne organizacije ta okvir predstavlja osnovo
za zakonito poslovanje od nastanka insolventnosti organizacije. Učinkovito zasnovan
insolvenčni sistem bi moral zagotavljati obvladovanje tveganj poslovodskih prevar in
zlorab insolvenčnega sistema, posledično bi upnikom zagotavljal zaupanje v poslovanje
insolventnega dolžnika in razumevanje za nastalo situacijo pri njihovem dolžniku.
Kot navaja Haynes (2014), v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) velja, da
insolvenčni postopek zagotovo ni varno zatočišče za poslovodstvo dolžnika, ki je
izvajalo nedopustna dejanja. V Sloveniji je drugače. Novinarji so probleme postopka
poenostavljene prisilne poravnave že večkrat opisali (na primer Toplak 2014), pri čemer
na nek način enačijo lastnike in poslovodne osebe. Za namen naše raziskave se
osredotočamo na obvladovanje tveganj prevar in zlorab insolvenčnega sistema, ki jih
(lahko) izvedejo poslovodne osebe insolventne organizacije ter na mehanizme za
preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje teh pred začetkom postopka zaradi
insolventnosti. Kurativni ukrepi imajo posredno tudi funkcijo preventive, vendar se z
njimi ne bomo podrobno ukvarjali iz več razlogov. Prvi razlog je, da se večina kurativnih
ukrepov izvaja po začetku postopka insolventnosti, naš namen pa je proučiti obdobje
do začetka postopka zaradi insolventnosti. Drugi razlog je, da je o neučinkovitosti
kurativnih ukrepov, kot so kazenski postopki in tožbe za odškodninsko odgovornost
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poslovodstva, že veliko napisanega (na primer Selinšek 2011, str. 6; Podgorelec 2014,
str. 727). Poleg tega pa tudi iz razloga, ker menimo, da je z vidika uresničevanja in
varovanja interesov upnika s preprečevalnimi mehanizmi mogoče zagotoviti večjo
varnost upnikov in njihovo zaupanje v dolžnika, ob doseženem namenu finančnega
prestrukturiranja.
Po svetu obstaja več orodij za ocenjevanje in obvladovanje tveganj, med bolj znanimi je
metoda COSO, ki jo uporabljajo notranji revizorji. V magistrskem delu bomo
obravnavali tudi problem obvladovanja tveganj poslovodskih prevar s standardnimi
metodami in mehanizmi. Tipgos (2002, str. 35–38) meni, da koncepti notranjega
kontroliranja in kodeksi ravnanja velikokrat niso ustrezni mehanizem za obvladovanje
tveganj poslovodskih prevar, ker so namenjeni predvsem doseganju ciljev poslovodstva.
Zato se Silver s soavtorji (2008, str. 48) bolj posveča vlogi revizijske komisije, ki naj ne bi
zgolj preverjala notranjega kontroliranja, ki ga vzpostavi poslovodstvo, temveč bi
zahtevala nadgradnjo sistema notranjega kontroliranja, ki bi obvladoval tudi
poslovodske prevare.
Problem naše raziskave je, da ni znano, kako učinkoviti so mehanizmi za preprečevanje
in odkrivanje prevar ter zlorab insolvenčnega sistema po nastanku insolventnosti do
trenutka začetka samega postopka insolventnosti, torej tudi v predhodnem postopku
insolventnosti. Kot opozarja McCullough (1997, str. 15), se prevare poslovodstva lahko
izvajajo pred njeno insolventnostjo na način, da se insolvenčni postopek zlorabi le kot
orodje za dokončanje prevare. Lahko pa se prevara izvede v insolvenčnem postopku
oziroma z insolvenčnim postopkom. Problem, ki ga izpostavljamo, je predvsem v tem,
da nihče v Sloveniji še ni na dokumentiran način analiziral ali gre pri poslovodskih
prevarah, ki vodijo do insolventnosti organizacije, za sistemski problem ali za problem
neučinkovitosti izvajanja sistemskih (pravnih) ukrepov.
Problem slabe zasnove in delovanja mehanizmov za varovanje ter uresničevanje
interesov upnikov se lahko odraža v visokih stroških in škodi, ki jo utrpijo upniki, ker
poslovodstvo insolventnega dolžnika ne ravna v skladu s pravili ali pa zlorabi
insolvenčni sistem, da bi izvršil nedopustno dejanje. Zaradi neustreznih sistemskih
regulativnih rešitev na tem področju se je zakonodaja v preteklih letih že večkrat
spremenila (Selinšek 2011, str. 7). V letu 2013 je bilo v ZFPPIPP uvedenih do sedaj
največ novih pristojnosti upnikov z namenom izvajanja nadzora nad delovanjem
organizacije in njenega poslovodstva. Upnikom je sedaj omogočeno, da po uvedbi
postopka prisilne poravnave imenujejo novo poslovodstvo brez soglasja skupščine ali
pa sami predlagajo prisilno poravnavo. Nadzornemu organu in skupščini so bile
nekatere pristojnosti ter pooblastila odvzeta oziroma pogojno odvzeta (ZFPPIPP 2016).
V letu 2016 pa so bile z novelo G uvedene enake možnosti prestrukturiranja majhnih
organizacij kot veljajo za srednje in velike organizacije (Plavšak 2016, str. 16). S tem pa
so majhnim organizacijam tudi preprečili nenadzorovano prestrukturiranje s
poenostavljeno prisilno poravnavo.
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1.2 Namen, cilji in raziskovalno vprašanje magistrskega dela
1.2.1 Namen
Namen magistrskega dela je raziskati, kako učinkoviti so mehanizmi slovenskega
insolvenčnega sistema za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje prevar
poslovodstva ter zlorab insolvenčnega sistema po nastanku insolventnosti do trenutka
začetka samega postopka insolventnosti z vidika varovanja in uresničevanja interesov
upnikov.
1.2.2 Cilji
Cilji magistrskega dela so:
- opredeliti poslovodske prevare, njihove značilnosti, pomembnosti za okolje in
značilnosti njihovega obvladovanja,
- predstaviti dolžna ravnanja in prepovedi ravnanj poslovodstva po trenutku, ko
organizacija postane insolventna,
- proučiti mehanizme za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje prevar ter
zlorab insolvenčnega sistema,
- predstaviti dva temeljna koncepta zaščite upnikov v primeru nastanka
insolventnosti nad njihovim dolžnikom,
- opredeliti dejavnike tveganja za nastanek poslovodskih prevar in zlorab
insolvenčnega sistema,
- opredeliti in utemeljiti učinkovitost zasnove ter delovanja oziroma uporabe
mehanizmov insolvenčnega sistema za obvladovanje poslovodskih prevar in
zlorab insolvenčnega sistema.
1.2.3 Raziskovalno vprašanje
Slovenski insolvenčni sistem od poslovodstva insolventne organizacije zahteva
ukrepanje takoj po trenutku, ko poslovodstvo lahko ugotovi insolventnost organizacije
ter zapoveduje dolžna ravnanja in prepoveduje prepovedana dejanja poslovodstva,
dokler ne odpravi vzrokov za nastanek insolventnosti oziroma ne izpolni svojih
obveznosti iz predlagane in potrjene prisilne poravnave.
Vendar pa obstajajo tveganja, da bo poslovodstvo dolžnika zlorabilo kateri koli institut,
ki ga ponuja slovenski insolvenčni sistem, ter bo s tem upnikom povzročilo škodo. Na
tej osnovi si postavljamo raziskovalno vprašanje: »Kako učinkoviti so mehanizmi
insolvenčnega sistema v Sloveniji za varovanje interesov upnikov pred zlorabami
poslovodstva pred začetkom insolvenčnih postopkov v primeru insolventnih
organizacij?«. Raziskovali bomo učinkovitost naslednjih mehanizmov v insolvenčnem
sistemu v Sloveniji:
- razrešitev poslovodstva,
- upniški predlog za začetek postopka prisilne poravnave,
- upniški predlog za začetek stečajnega postopka,
- nadzor upravitelja,
- revizorjevo mnenje o finančnem položaju in poslovanju dolžnika,
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-

mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij o ukrepih finančnega
prestrukturiranja,
odločanje in ukrepanje sodišča.

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
V magistrskem delu predpostavljamo, da bomo razpolagali s primeri insolvenčnih
postopkov s problemi po nastanku insolventnosti do trenutka začetka samega postopka
insolventnosti.
Omejitve:
- pri raziskavi se bomo omejili na slovensko zakonodajo in slovenske gospodarske
družbe,
- obravnavali bomo prevare in zlorabe, ki jih (lahko) izvrši zgolj poslovodstvo,
ostale prevare drugih oseb, ki se utegnejo pojaviti tudi po trenutku, ko
poslovodstvo ugotovi njeno insolventnost, so za to raziskavo irelevantne,
- raziskava bo temeljila izključno na obdobju od trenutka, ko poslovodstvo lahko
ugotovi insolventnost organizacije, do začetka postopka zaradi insolventnosti,
- raziskavo bomo izvedli na osnovi podatkov iz javno dostopnih baz,
- omejili se bomo na razkrite prevare in zlorabe insolvenčnega sistema, ki so
dosegljive iz različnih virov (objav v postopkih zaradi insolventnosti na spletnih
straneh AJPES),
- pri pripravi magistrskega dela bomo uporabili strokovno literaturo ter vire v
slovenskem in angleškem jeziku,
- v magistrskem delu ne bomo analizirali pravnih vprašanj, prav tako se ne bomo
opredeljevali glede pravnega utemeljevanja posameznih določb sodišč, ki jih
bomo obravnavali.
Vsebina raziskave bo izvedena v smislu, da je njen bralec poznavalec finančnega
poslovanja gospodarskih družb in insolvenčnih postopkov. Ker želimo predstaviti čim
bolj objektivno sliko, ne bomo razkrivali imen oseb ali organizacij, čeprav je to javno
objavljeno na spletnih straneh AJPES in je vsem dostopno.

1.4 Uporabljene metode raziskovanja
V teoretičnem delu magistrskega dela bomo uporabili deskriptivni način preučevanja. Z
metodo deskripcije bomo opisali in predstavili teorije, pojme ter ugotovljena dejstva v
zvezi s poslovodskimi prevarami, insolventnostjo organizacije ter postopkom prisilne
poravnave. Pojme, ki so potrebni za razumevanje problema raziskave, bomo klasificirali
z metodo klasifikacije. Z metodo komparacije bomo primerjali dela različnih avtorjev.
V empiričnem delu bomo s pomočjo kompilacijske metode povzemali opazovanja,
spoznanja, stališča, sklepe in rezultate raziskav na način, da bomo prišli do novih
spoznanj. Proučevanje učinkovitosti delovanja mehanizmov za preprečevanje in
odkrivanje prevar ter zlorab insolvenčnega sistema bomo izvedli s pomočjo študije
primerov.
Preverba raziskovalnega vprašanja bo temeljila na študiji primerov (angl. Case study).
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Značilnost raziskovalne metode študije primerov je njihova prilagodljivost. Medtem ko
raziskovalec poizkuša ovreči ali potrditi hipotezo, ga lahko študija primera privede do
novih in nepričakovanih rezultatov, ki so lahko osnova za nove smeri raziskovanja.
Rezultati te raziskave dajejo na širšo javnost veliko večji vpliv kot kvalitativne metode
raziskovanja, zato jih uporabljajo tudi učitelji in uredniki tiskanih medijev (Shuttleworth
2016).
Za namene našega raziskovanja se bomo osredotočili na primere, ki nakazujejo na
prevare ali zlorabo slovenskega insolvenčnega sistema. Primeri bodo določeni izključno
na osnovi objav v insolvenčnih postopkih, ki so dostopne na spletnih straneh AJPES.
Primeri bodo temeljili na obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016. Vsi izbrani primeri bodo
morali nakazovati na določeno prevaro ali zlorabo insolvenčnega sistema zgolj
poslovodstva insolventne organizacije. Tako bomo preizkusili učinkovitost zasnove
mehanizmov za preprečevanje prevar ter zlorab insolvenčnega sistema in delovanje
zasnovanih mehanizmov insolvenčnega sistema.
Izbrali bomo predvidoma pet konkretnih primerov organizacij, nad katerimi se je uvedel
postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek. Dopuščamo možnost izbire postopka
poenostavljene prisilne poravnave, v kolikor je v tem postopku mogoče proučevati
mehanizem, ki se uporablja tudi pri postopku (redne) prisilne poravnave. Kot že
opisano želimo preizkusiti obvladovanje mehanizmov, ki obvladujejo možne prevare ali
zlorabe poslovodstva, zato ne bomo izbirali primerov, ki namigujejo na morebitne
prevare drugih, ker ti niso predmet naše raziskave. Ključne informacije, ki jih želimo
pridobiti z raziskavo, so:
- uporaba zasnovanih mehanizmov, ki so na razpolago upnikom,
- zaznane aktivnosti upravitelja po uvedbi postopka prisilne poravnave,
- ugotoviti, kateri načini prevar in zlorab so bili v proučevanih primerih
najpogosteje uporabljeni,
- ugotoviti reakcijski čas od prvega zaznanega nedopustnega ravnanja do prve
uporabe mehanizma upnika ali upravitelja,
- identificirati aktivnosti sodišč po prvi zaznani prevari ali zlorabi insolvenčnega
sistema.
Pridobljene podatke bomo sistematično strukturirali in jih analizirali. Na osnovi tega
bomo podali našo presojo o učinkovitosti mehanizmov za preprečevanje in odkrivanje
poslovodskih prevar insolventnih organizacij. Postavljeno raziskovalno vprašanje je
izhodišče za izvedbo raziskave. Končni cilj je, da se odprejo možnosti za razpravo ter se
podajo predlogi za možne rešitve problema.
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2 PREPREČEVANJE IN ODKRIVANJE POSLOVODSKIH PREVAR
2.1 Poslovodske prevare in zlorabe
2.1.1 Opredelitev prevar in zlorab
Za razumevanje pojma »prevare« (angl. fraud) moramo najprej pojasniti pojem
»kriminal belih ovratnikov« (angl. white-collar crime). Sutherland je leta 1949 (povzeto
po Lokanan 2015, str. 210) kriminal belih ovratnikov opredelil kot »kriminalna dejanja
uglednih oseb z visokim družbenim statusom, storjenih v okviru svojega poklica«. Za
kriminal belih ovratnikov je značilna odsotnost fizičnega nasilja, močna finančna
motivacija ter da so kršitelji posamezniki, ki veljajo za ugledne člane družbe. Delimo ga
lahko na kriminal pri delovanju in kriminal na ravni organizacije. Kriminal pri delovanju
kršitelj izvrši proti organizaciji z namenom, da bi si pridobil osebne koristi (na primer
poneverba), kriminal na ravni organizacije pa z namenom, da koristi pridobi
organizacija, kršitelj pa je za to nagrajen (na primer podkupovanje z namenom
pridobitve ugodnosti za organizacijo). Kriminal belih ovratnikov lahko delimo tudi glede
na obseg vpletenosti kršitelja v kriminalno dejanje, kjer lahko kršitelj aktivno sodeluje
pri izvršitvi prevare ali pa to izvrši le s pasivno privolitvijo (na primer: namerna
opustitev dejanja, s katerim bi se kriminalno dejanje lahko preprečilo) (Zahra s soavtorji
2007, str. 123).
Prevare in zlorabe pri delovanju lahko delimo na (Wells 2014, str. 1):
- neupravičeno pridobitev in uporabo sredstev (denar, zaloge in druga sredstva),
- prevarantsko poročanje (finančno in nefinančno),
- korupcijo (konflikt interesov, podkupovanje, nelegalno nagrajevanje,
ekonomsko izsiljevanje).
Prevaro in zlorabo pri poslovanju Wells (2011, str. 8) opredeljuje kot »uporabo lastnega
delovnega mesta za namerno zlorabo ali nepravilno uporabo resursov in sredstev
organizacije z namenom pridobivanja osebnih koristi«. Za izvršitev prevare je potreben
obstoj štirih elementov (Wells 2014, str. 3):
1. pomembno napačna navedba,
2. zavedanje, da je navedba napačna takrat, ko je bila uporabljena,
3. zaupanje žrtve v neresnično navedbo,
4. povzročena škoda žrtvi zato, ker je zaupala v napačno navedbo.
Wells (2014, str. 4–5) povzema opredelitev zlorabe po Merriam-Webster, ki pravi, da
zloraba (angl. Abuse) izhaja iz latinske besede »abusus« in pomeni:
- slaba praksa ali običaji,
- nepravilna ali pretirana uporaba ali obravnava pravil,
- nedopustno dejanje, ki se lahko izkaže kot nedovoljeno dejanje ali opustitev
dejanja, lahko pa gre za dejanja, ki so dovoljena, vendar so z vidika etičnih in
moralnih vrednot nesprejemljiva.
Za vse zlorabe, ki so tudi kazniva dejanja, je značilno, da je dejanje izključno naklepno
(Selinšek 2012b, str. 21–23). Vsaka prevara ali zloraba pa še ne pomeni kaznivega
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dejanja, medtem ko vsako kaznivo dejanje vključuje znake prevare ali zlorabe (Wells
2014, str. 3).
2.1.2 Opredelitev poslovodskih prevar
Plavšak (2008, str. 42–43) opredeljuje, da je pravna oseba »fikcija (umetna družbena
tvorba) v tem pomenu, da kot takšna v zunanjem svetu ne obstaja«. Delovanje vsake
pravne osebe oziroma organizacije v zunanjem svetu se izraža preko delovanja fizičnih
oseb. Te fizične osebe so zaposleni v tej organizaciji in poslovodstvo ali druge osebe v
zastopniškem organu te organizacije.
Poslovodja je oseba, ki je primarni naslovnik dolžnosti. Velja domneva, da je to tista
oseba, ki je bila pravno veljavno imenovana v člana organa (Podgorelec 2014, str. 710).
Mednarodni standard revidiranja (v nadaljevanju MSR) 240 poslovodsko prevaro
opredeljuje kot namerno dejanje enega ali več članov poslovodstva, da z goljufijo
pridobijo neupravičene ali nezakonite koristi. Temeljna razlika med prevaro in napako je
v naklepu dejanja (IFAC 2009). Zahra s soavtorji (2007, str. 122) navaja, da gre pri
poslovodski prevari za namerna dejanja poslovodstva, ki z zavajanjem ogoljufajo
vlagatelje in druge ključne deležnike. Škandaloznost teh prevar izhaja predvsem iz
dejstva, da gre za resno izdajo zaupanja oseb, ki so bile izbrane zaradi vodstvenih ter
drugih sposobnosti, integritete in osebnega značaja.
Raziskava Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar ugotavlja, da poslovodske
prevare sicer niso najpogostejše, vendar pa povzročajo največjo škodo. Glede na
položaj v organizaciji največjo škodo povzročajo lastniki, ki so hkrati izvršni direktorji
(angl. Owner/Executive). Bistveno manjšo škodo, a še vedno skoraj trikratno vrednost
škode, ki so jo povzročili zaposleni, pa povzročajo direktorji (angl. Manager). Prevare
lastnikov, ki so hkrati izvršni organ, se odkrijejo bistveno kasneje (mediana je 24
mesecev) kot prevare direktorjev (mediana je 18 mesecev). Pri tem se kršitelj v prvem
mandatu redko odloči za izvršitev prevare. Najpogosteje izvršijo prevaro tisti, katerih
mandat traja od enega do pet let, nastala škoda pa je večja, dlje kot je kršitelj na
položaju (ACFE 2016, str. 49–54).
Tveganje poslovodske prevare je v organizaciji visoko predvsem zaradi dovzetnosti
delovnega mesta poslovodje (Comer 1985, str. 218–222):
- visoka raven odločanja,
- manj pogosti nadzori delovanja,
- ločenost delovnega mesta od drugih zaposlenih,
- visoka znanja in sposobnosti,
- visoka pooblastila za odobritve,
- širok spekter nalog, za katere je pristojen,
- dostop do vseh želenih podatkov.
Razsežnosti posledic prevar poslovodstva so veliko večje kot le na ravni organizacije.
Posledice se odražajo na (Zahra s soavtorji 2007, str. 122–135):
1. lastnikih,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zaposlenih,
ostalih deležnikih (kupcih, dobaviteljih in drugih),
celotni skupnosti, v kateri organizacija deluje,
družbi na splošno,
storilčevem ugledu, karieri, zaposlitvi in kaznivosti,
organih nadzora izrabljene organizacije za izvršitev prevare,
delu ali celotni organizaciji, ki je izrabljena za izvršitev prevare.

Poslovodstvo, ki ima več pooblastil za razpolaganje s sredstvi organizacije, ima tudi več
priložnosti za izvršitev prevar kot ostali zaposleni. Posledično pa ima poslovodstvo tudi
večje odgovornosti in možnosti za trajnostni razvoj celotne organizacije, kar bi moral
biti glavni namen vsake poslovodne osebe (Comer 1985, str. 218). Vendar kadar
poslovodja nima tega namena in je podlegel skušnjavam, ki mu jih omogoča njegov
položaj, lahko izkoristi svojo moč in avtoriteto za slabo ravnanje, slabe odločitve ali
izvršitev prevar (Downing 2015).
2.1.3 Značilnosti storilcev prevar in zlorab
Obstaja več različnih členitev, ki analizirajo značilnosti storilcev prevar. Najbolj poznana
je hipoteza Donalda R. Cresseyja, ki jo je razvil leta 1953, ki jo je poimenoval »trikotnik
prevar« (angl. fraud triangle). Izhaja iz spoznanja, da morajo biti pri osebi prisotni
elementi pritiska, priložnosti in racionalizacije, da bo izvršila prevaro (Lokanan 2015, str.
205). Nadgradnjo trikotnika prevar v »diamant prevar« (angl. Fraud Diamond) sta
predstavila Wolfe in Hermanson leta 2004. Trikotniku prevar sta dodala še četrti
element, to je »zmožnost« (angl. capability) kot osebno lastnost in sposobnost
posameznika, ki ima pomembno vlogo pri odločitvi o tem, ali bo oseba zagrešila
prevaro ob prisotnosti ostalih treh elementov. Po njunem mnenju je razlog, da nekateri
ne izvršijo prevare v tem, da bodisi niso nagnjeni k temu ali pa niso zmožni izvesti
prevare ali prepričati druge, da prevaro izvedejo namesto njih (Wolfe & Hermanson
2004).
Elementi prevar trikotnika prevar so (Wells 2014, str. 8–9):
- finančni pritisk, ki ga oseba ne more deliti z drugimi,
- zaznana priložnost za odpravo svojih problemov,
- racionalizacija oziroma opravičilo za izvršitev prevare.
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Slika 1: Cresseyjev trikotnik prevar
Priložnost
Pomanjkljivosti sistema, ki jih prava oseba
lahko izkoristi.

Spodbuda ali pritisk
"Hočem ali moram to narediti."

Racionalizacija
"Sem se prepričal, da je
vredno tvegati."

Vir: (Wells, 2014, str. 8).

Cressey (povzeto po Wells 2014, str. 7) navaja, da oseba izvrši prevaro zaradi finančnih
pritiskov, ki jih ne more deliti z drugimi. Lokanan (2015, str. 203) k temu dodaja, da je
pritisk lahko tudi nefinančni, ki izhaja iz delovnega okolja, zasvojenosti z igrami na srečo
ali mamili in želje po prestižu. Širše pritisk opredeljuje Zahra s soavtorji (2007, str. 124–
125), ki upošteva, da se na poslovodstvo izvajajo pritiski predvsem s strani njihovih
nadzornih organov. Ti lahko pogojujejo zaslužek, napredovanje in mandat poslovodje
od kratkoročnega uspeha organizacije, zato si poslovodja ustvari metode za vplivanje na
donosnost organizacije, s čimer si poveča lastni zaslužek in bonuse. V okolju, ki izvaja
zadosten pritisk, lahko zagrešijo prevaro tudi pošteni posamezniki (IFAC 2009).
Priložnost izhaja iz neučinkovitih notranjih kontrol, ki bi preprečile takšno dejanje.
Oseba zazna priložnost, ker sama obvladuje celotno transakcijo ali pa ima dostop do
sredstev in informacij (Wells 2014, str. 7). Poslovodstvo ima več priložnosti za izvršitev
prevare predvsem zato, ker ima (Comer 1985, str. 218):
- dostop do sredstev in podatkov,
- znanja oziroma sposobnosti,
- čas za načrtovanje in izvedbo prevare.
Racionalizacija ali opravičilo za izvršitev prevare je notranja presoja posameznika.
Kršitelj opraviči svoja dejanja z opravičilom »to delajo vsi«, »saj me ne bodo dobili«, »to
sem si prislužil, ker me premalo plačajo« (Wells 2014, str. 7–8). Poslovodstvo uporablja
za svoja dejanja podobna opravičila kot drugi, na primer »moramo obdržati visoko ceno
delnic«, »vse organizacije uporabljajo agresivno interpretiranje računovodskih pravil«,
»to je dobro za našo organizacijo« ali »težava je začasna in bo odpravljena s prihodnjim
pozitivnim rezultatom«. Ti samoobrambni mehanizmi se razvijejo z namenom, da bi
poslovodja opravičil ali celo ovrednotil svoja dejanja. S tem kršitelj vidi svoja nelegalna
dejanja kot sprejemljivo ravnanje, ki je v skladu z njegovimi etičnimi načeli (Lokanan
2015, str. 205). Gre za premišljeno ravnanje kršitelja zaradi nagnjenja, značaja ali nizkih
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etičnih vrednot, ki mu dovoljujejo zavestno in namerno izvesti nepošteno dejanje (IFAC
2009).
2.1.4 Načini izvajanja poslovodskih prevar
Poslovodske prevare se lahko vršijo pri delovanju poslovodstva na vseh ravneh
odločanja ali zgolj na ravni organizacije ter z aktivnim sodelovanjem pri dejanjih ali pa
pasivno opustitvijo dejanja. Nekatere poslovodske prevare se izvedejo le z eno ali več
transakcijami, druge pa z vključevanjem v aktivnosti več različnih funkcij ali enot v
organizaciji. Prevare poslovodstva se od drugih prevar razlikujejo tudi v trajanju
izvrševanja. Poslovodske prevare lahko škodujejo vsem deležnikom organizacije,
zaposlenim ter lahko uničijo ugled in kredibilnost organizacije. Vodijo lahko v resne
posledice, ki se ne odražajo samo na ravni organizacije in njenih zaposlenih, temveč
tudi na skupnosti in celotni družbi ter so v današnjem času postale svetovni problem
(Zahra s soavtorji 2007, str. 122–123).
Oblike poslovodskih prevar so: poneverba, zloraba notranjih informacij, delovanje za
lasten interes, neresnično informiranje o dejstvih, opustitev razkrivanja pomembnih
dejstev, korupcija in prikrivanje (Zahra s soavtorji 2007, str. 123), zaobidenje notranjih
kontrol, poraba denarja organizacije za neresne posle brez poslovnih namenov,
zaposlovanje in dajanje visokih plač prijateljem ter družinskim članom, laganje
revizorjem, lažnivo računovodsko poročanje, prirejanje dokumentov in podobno
(Downing 2015).
Raziskava ACFE (2016, str. 12) kaže, da prirejanje računovodskih podatkov sicer ni
najpogosteje izvršena prevara, vendar pa povzroča največ škode. Koletnik in Kolar
(2008, str. 84) računovodske prevare opredeljujeta kot kreativno računovodstvo, ki »s
pomočjo vodje računovodske dejavnosti, njegovih veščin in znanja prireja
računovodske podatke in sporočila na način, da prikrije dejanske dogodke, procese ali
stanja ter poslovne izide«. Računovodska prevara1 lahko vključuje dovršene in skrbno
organizirane oblike prikrivanja, kot so (IFAC 2009):
- ponarejanje,
- premišljena opustitev knjiženja poslov ali
- namerno napačna predstavitev.
Če takšne prevare spremlja tudi skrivni dogovor, jih je težje odkriti (prav tam, str. 6).
Značilne pojavne oblike širšega okvirja gospodarske kriminalitete v Sloveniji, ki so
rezultat poslovodskih prevar, so (Jenull 2014):
1. Neobičajno gospodarsko poslovanje – kjer gre za »poslovanje brez razumne
razlage ali prepričljive, dokazno podprte predhodne in izvedbene
dokumentacije, ki jo morajo spremljati tudi ustrezni denarni in blagovni
tokovi«. Običajno se izvajajo z osebami zunaj kroga poslovnih partnerjev, s
tujino, s »poznanimi in povezanimi osebami«.

1 Najpogostejše oblike prevar v računovodstvu: 1. evidentiranje v neustreznem obdobju, 2. evidentiranje
navideznih prihodkov, 3. prikrivanje obveznosti in stroškov, 4. neustrezna razkritja in 5. neustrezno
vrednotenje sredstev (Wells 2014, str. 309).
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2. Spregled pravne osebnosti – družbenik namenoma zlorabi organizacijo kot
pravno osebo v lastno korist ali korist tretjih oseb in posledično zmanjša
premoženje organizacije, da ta ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti.
3. Izpodbojna dejanja pred začetkom stečajnega postopka z namenom
privilegirano poplačati določene upnike in s tem poslabšati položaj drugih
upnikov.
4. Poslovanje z obvodom – prenos predvsem dinamičnega premoženja in poslov
na tretje osebe ali »by pass« podjetje.
5. Veriženje podjetij – vzporedno poslovanje dveh organizacij, pri čemer se
obveznosti iz gospodarjenja prenašajo na eno organizacijo, premoženje pa na
drugo organizacijo z istim neposrednim ali posrednim lastništvom ter isto
dejavnostjo in podobno firmo. Po izčrpanju organizacija z obveznostmi konča
v stečaju, druga pa materializira dobičke.
6. Poslovanje s slamnato upravo – gre za navidezno vodenje formalnih oseb, ki
niso osebe dejanskega usmerjanja, izdajanja navodil, smernic in zahtevkov,
stalnosti in sistematičnosti vpliva ter ravni upravljanja. Za osebe, ki
predstavljajo zgolj formalno upravo, se uporabljajo tudi izrazi »direktor v
senci«, »skriti direktor«, »brazilec« in drugi.
7. Nedovoljeni prevzem podjetja – se izvrši na način, da osebe (največkrat
poslovodstvo) z načrtno oslabitvijo vrednosti organizacije dosežejo nižjo
prevzemno ceno organizacije in nato z zadolževanjem kupijo organizacijo ali
pa v stečaju njeno premoženje.
Načine izvršitve poslovodskih prevar, ki vodijo v insolventnost organizacije, lahko
ločimo po tem ali se izvedejo v insolvenčnem postopku ali pred njim. Velikokrat pa
storilci za izvršitev prevare namerno zlorabijo insolvenčni sistem, insolvenčni postopek
pa je zgolj orodje, da dejanje dokončajo. Primeri načinov zlorab insolvenčnega sistema
so (McCullough 1997, str. 9–11):
- Storilec lažno ustvari terjatev, da bi ogoljufal druge upnike.
- Storilec (dolžnik) namerno zlorabi insolvenčni sistem, da bi s tem izvršil prevaro.
- Dolžnik, ki je že insolventen na (po možnosti) dokaj legitimen način prenese
sredstva na drugo osebo na način, da ta niso več predmet premoženja
insolventnega dolžnika in s tem ogoljufa upnike.
- Dolžnik ustvari napačno (boljšo) sliko o svojem stanju in poslovanju, da bi
pridobil dodatne vire sredstev, čeprav ve, da je organizacija insolventna in
dolgov ne bo plačal oziroma vrnil posojil. Poleg tega pa pridobljena sredstva
skrije tako, da ta niso več na razpolago v insolvenčnem postopku nad
dolžnikom.
Vsi ljudje delujemo v skladu z normami neke skupine, s katero živimo, dejanja pa
postanejo kriminalna takrat, ko je interpretacija kriminalnega dejanja manjše skupine v
nasprotju z večjo skupino družbe, ki nato v regulativi inkriminira dejanje (Zahra s
soavtorji 2007, str. 124). S slovensko zakonodajo je v KZ-12 inkriminirano kaznivo
dejanje povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem. Povzročitev stečaja z

2 Glej 226. člen KZ-1 (2017).
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goljufijo so načini, s katerimi storilec namerno poslabša premoženjsko stanje
organizacije in povzroči njen stečaj, da upniki ne bi prejeli plačila svojih terjatev, to so
lahko (KZ-1 2017):
- navidezna prodaja premoženja, ki bi moralo soditi v stečajno maso,
- brezplačna odsvojitev premoženja, ki bi moralo soditi v stečajno maso,
- odsvojitev premoženja, ki bi moralo soditi v stečajno maso, za izredno nizko
ceno,
- uničenje premoženja, ki bi moralo soditi v stečajno maso,
- priznanje neresničnega dolga ali sklenitev pogodbe o dolgu za neresnični dolg,
- s protipravnim dejanjem prikrojiti poslovne knjige ali računovodske listine tako,
da se iz njih ne more ugotoviti dejanskega premoženjskega stanja ali plačilne
sposobnosti,
- povzročiti začetek stečajnega postopka organizacije z izvršitvijo drugih goljufivih
dejanj.
Izvršitveni načini povzročitve stečaja z nevestnim poslovanjem so lahko (KZ-1 2017):
- nesmotrno trošenje sredstev organizacije,
- čezmerno zadolževanje,
- sklepanje pogodbe, ki je škodljiva za organizacijo,
- navidezna prodaja premoženja,
- brezplačna odsvojitev premoženja,
- odsvojitev premoženja za izredno nizko ceno,
- drug način zmanjševanja vrednosti premoženja organizacije ali storilčevega
premoženja,
- pravočasno ne zavaruje terjatev organizacije in opušča postopke uveljavljanja
njenih terjatev,
- drugi načini kršenja dolžnosti vodenja gospodarske dejavnosti in finančnega
poslovanja organizacije.

2.2 Dejavniki tveganja poslovodskih prevar
Dejavniki tveganja prevare so dogodki ali okoliščine, ki nakazujejo spodbudo ali pritisk
na storilca, da zagreši prevaro, ali pa mu ponujajo priložnost za zagrešitev prevare. Pri
opredelitvi dejavnikov tveganja za prevare je potrebno upoštevati (IFAC 2009):
- razmere, v katerih deluje organizacija,
- okoliščine, ki vplivajo na organizacijo,
- velikost organizacije in
- značilnosti lastništva.
Dejavnike tveganja poslovodskih prevar, ki vodijo organizacijo v insolventnost, in zlorab
insolvenčnega sistema smo razdelili na zunanje in notranje (Priloga 1). Zunanji dejavniki
tveganja izvirajo iz okolja in se lahko pojavijo ne glede na način vodenja organizacije ter
značilnosti poslovodne osebe. Notranji dejavniki pa izvirajo predvsem iz osebnostnih
značilnosti poslovodne osebe in načina vodenja organizacije.
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2.2.1 Notranji dejavniki tveganja poslovodskih prevar v insolventni organizaciji
Tveganje za poslovodske prevare nastane že s trenutkom, ko poslovodstvo ugotovi
ponavljajoče se negativne denarne tokove iz poslovanja ali nezmožnost ustvarjanja
pozitivnih denarnih tokov iz poslovanja. Če poslovodstvo pravočasno ne ukrepa, lahko
slabo finančno stanje vodi organizacijo do nezmožnosti razpolaganja z denarnimi
sredstvi zaradi blokad in potrebe po pridobitvi dodatnega kapitala za obstoj
organizacije, pri čemer lahko poslovodstvo išče druge nelegalne kanale prelivanja
denarnih sredstev ter izvaja nenavadne in zapletene posle (Kozina 2014, str. 15).
Večja možnost za nastanek poslovodskih prevar je, če je poslovodstvo dominantno in
avtokratsko, ki temelji na moči vodenja, nasprotuje uvedbi kontrol in etičnih
standardov, ne upošteva notranjih kontrol ter opušča ukrepe za odpravo poznanih
bistvenih pomanjkljivosti notranjega kontroliranja in varovanja sredstev. Centralizirano
načrtovanje ukrepov prestrukturiranja in čezmerno sodelovanje pri izbiri računovodskih
usmeritev, določanju bistvenih ocen ali vrednotenju sredstev (Bergant 2015, str. 5). Kjer
ni transparentnosti poslovanja, je večja možnost izvrševanja prikritih transakcij. Kadar
poslovodja ne ločuje osebnih poslov in sredstev od poslov in sredstev organizacije ter
najema posojila pri organizaciji, povečuje izvršitev prevare, ker želi zaščititi osebno
premoženje (IFAC 2009). Po drugi strani poslovodja, ki organizaciji daje posojila, lahko
zlorabi sodni postopek finančnega prestrukturiranja na način, da prisili ostale upnike v
prestrukturiranje terjatev, čeprav s tem ne soglašajo3.
Zelo razvejana struktura povezanih podjetij, s katerimi opravi organizacija večji del
poslovanja (IFAC 2009), ali prisotnost poslovodstva v organih vodenja ali v lastniški
strukturi več organizacij s podobno dejavnostjo, povečuje možnost prikritega
prenašanja sredstev ali deljenja sredstev in obveznosti iz potencialno insolventne
organizacije z namenom ogoljufanja upnikov (Jenull 2014). Enako velja, kadar
pomemben del poslovanja poteka ali je voden preko mednarodnih mej v pravnih
sistemih, kjer obstaja rizično poslovno okolje in kultura ter je dostop do informacij o
transakcijah težje dostopen (Kozina 2014, str. 13).
Ne glede na že opisane okoliščine pa je še posebej pomemben dejavnik tveganja
poslovodske prevare, če je na položaju oseba z znano preteklostjo zaradi domnevnega

3 Po določbi četrtega odstavka 200. člena ZFPPIPP (2016) upnik nima pravice glasovati o prisilni
poravnavi, če ima v razmerju do insolventnega dolžnika položaj povezane družbe po 527. členu Zakona
o gospodarskih družbah ZGD-1, ali položaj ožje povezane osebe. Ne da bi se opredeljevali ali v
konkretnem primeru gre za zlorabo, izpostavljamo primer višjega sodišča, ki je s sklepom Cst 440/2015
ugotovilo (AJPES 2016a): »Upnik A. A. je fizična oseba in direktor insolventne družbe ter tudi njen
družbenik z deležem 4,6891 %. Poleg tega je tudi sin drugega družbenika, B. A., ki ima v insolventnem
dolžniku 95,3109 % poslovni delež.« S tem sklepom je sodišče sklenilo, da »/…/ čeprav opravlja funkcijo
direktorja insolventnega dolžnika in je njegov manjšinski družbenik, ne predstavlja z insolventnim
dolžnikom povezane družbe, saj je fizična oseba in niti nima večinskega deleža v družbi insolventnega
dolžnika. /.../ Prav tako ne gre za odvisne družbe ali koncernske družbe, niti za vzajemno kapitalsko
udeležene družbe. Niti ni A. A. povezan z insolventnim dolžnikom s podjetniško pogodbo.« (AJPES
2016a).
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kršenja zakonov in drugih predpisov (Bergant 2015, str. 5) ali ima visoko toleranco do
tveganja za neskladnost poslovanja.
Dejavniki tveganja so tudi pogoste spremembe finančnih in pravnih svetovalcev
(Bergant 2015, str. 5), neskrbno varovanje sredstev organizacije (IFAC 2009) in večja
fluktuacija zaposlenih (Zahra s soavtorji 2005, str. 813).
2.2.2 Zunanji dejavniki tveganja poslovodskih prevar in zlorab insolvenčnega
sistema
Tveganje poslovodskih prevar izhaja že iz samega položaja in značilnosti njegovega
delovnega mesta. Zato je nadzor nad njegovim delovanjem s strani nadzornih organov
toliko bolj pomemben. Ti bi morali vzpostaviti sistem, ki bi učinkovito preprečeval,
odkrival in odpravljal še tako prikrite nepravilnosti, ki jih lahko poslovodstvo izvrši
(Silver in drugi 2008, 48). Kozina (2014, str. 8–13) ugotavlja, da je v Sloveniji razlog za
marsikatero neodkrito kaznivo dejanje neusposobljenost nadzornih organov,
regulativnih organov finančnega trga ter organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj.
Poleg tega je razlog tudi pasivnost nadzornih svetov, revizorjev in upraviteljev za prijavo
teh dejanj organom pregona. Prav tako poslovodstvo z raznimi mnenji korporacijskih
strokovnjakov, davčnih svetovalcev in drugih poizkusi vplivati na policijo in državne
tožilce. Študija LSE (povzeto po Podgorelec 2014, str. 727) ugotavlja, da se upniki in
upravitelji v večini držav EU redko poslužujejo uveljavljanja odškodninske odgovornosti
zoper poslovodstvo. Razlogi so (1) nestimulativno nagrajevanje upraviteljev zaradi
uspešnosti takšnih zahtevkov, (2) majhnost stečajev, v katerih je v večini poslovodstvo
tudi večinski lastnik organizacije in je zato njegovo premoženje izgubljeno zaradi njene
insolventnosti ter stečajna masa ne zadostuje niti za pokritje stroškov stečajnega
postopka, (3) nepredvidljivost pravdnega postopka v zvezi z odškodninskim zahtevkom
ter trajanje tega postopka.
Po nastanku insolventnosti se poslovodstvo sooča z neposrednimi pritiski upnikov,
kreditorjev in lastnikov. Njihova pretirano agresivna in nestvarna pričakovanja, katerim
običajno sledijo tudi restriktivni ukrepi, lahko poslovodstvo privede do tega, da stori
nedopustno dejanje (IFAC 2009). Po Jenullu (2014) sodijo v stečajno kriminaliteto
nezakonita ravnanja, ki povzročajo ali izrabljajo neplačljivost kot temeljni razlog
prisilnega prenehanja podjetij ter v tem okvirju omogočajo tudi opravljanje ali
prikrivanje drugačnih kriminalnih dejavnosti, ki so storjene pred začetkom insolvenčnih
postopkov ali med njimi.
Zaradi pogostega spreminjanja reguliranih odnosov in delovanja organizacij, posebej
insolventnih organizacij, je priložnosti za izvrševanje prevar toliko več (Selinšek 2011,
str. 6).

2.3 Mehanizmi za obvladovanje tveganj poslovodskih prevar
Za korporativno upravljanje najdemo različno široka pojmovanja, ki se razlikujejo
predvsem v mehanizmih za varovanje interesov različnih subjektov. Korošec (2011, str.
218–219) povzema različne opredelitve korporacijskega upravljanja, ki se po Parkinsonu
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(1993) opira na agencijsko teorijo in temelji zgolj na varovanju interesov lastnikov, širša
opredelitev izhaja od Shleiferja in Vishnyja (1997), ki upošteva tudi interese
posojilodajalcev, Solomon in Solomon (2004) pa v korporacijsko upravljanje zajameta
interese vseh deležnikov. Mehanizme za zaščito interesnih skupin pri korporativnem
upravljanju lahko delimo na zunanje in notranje.
2.3.1 Notranji mehanizmi za odkrivanje in preprečevanje poslovodskih prevar
Med notranje mehanizme lahko uvrščamo (Korošec 2011, str. 220):
- delo nadzornega sveta, upravnega odbora in skupščine,
- delo revizijske komisije,
- delo notranje revizije ter
- notranje akte organizacije, ki regulirajo odnose in ravnanje zaposlenih ter
poslovodstva.
Notranje kontrole, ki jih zagotavlja poslovodstvo, so namenjene predvsem doseganju
njihovih ciljev (uspeh, dobičkonosnost) in poslovodskemu nadzoru nedopustnih dejanj
zaposlenih na nižjih ravneh in ne nadzoru dejanj samega poslovodstva. Zato tako
vzpostavljen sistem notranjega kontroliranja ali kodeks ravnanja nista učinkovita za
obvladovanje tveganj poslovodskih prevar (Tipgos 2002, str. 35–38). Poleg tega
poslovodstvo dobro pozna sistem notranjega kontroliranja in ima zato več možnosti
zaobiti notranje kontrole.
Silver s soavtorji (2008, str. 48) meni, da je za obvladovanje poslovodskih prevar ključno
delo revizijske komisije, ki mora dajati več poudarka na izobraževanje in usposabljanje
svojih članov, najemanje zunanjih strokovnjakov, oceno tveganj prikritih poslovodskih
prevar, proučevanje organizacije in kontinuirano izboljševanje procesa nadzora.
Nadzorni svet ali skupščina imata tudi ključno vlogo pri preprečevanju poslovodskih
prevar. Že pri imenovanju direktorja se namreč z uporabo ocenjevanja kolikostnih in
kakovostnih dejavnikov lahko prepreči zaposlitev neustrezne osebe na vodilno mesto
(Koletnik & Kolar 2008, str. 130–131). Najpogosteje organizacije pri potencialnih
zaposlenih preverjajo pretekle zaposlitve, kriminalno preteklost, reference,
verodostojnost izobrazbe in zadolženost osebe. Navedeno pa ne preprečuje zaposlitve
osebe, ki lahko potencialno izvrši prevaro. Mednarodna raziskava Združenja
preiskovalcev prevar namreč ugotavlja, da so bili v 11 % primerov že pred zaposlitvijo
zaznani opozorilni znaki kršiteljev. Razlog je v tem, ker gre v večini primerov za kršitelje,
ki so prvič storili prevaro ali so to bili predvsem kršitelji, ki niso sprejeli zaposlitve z
namenom ogoljufati delodajalca (ACFE 2016, str. 45). Ob tem pa raziskava ugotavlja, da
so bili najpogostejši opozorilni znaki: življenje izven svojih zmožnosti, nenavadno tesna
povezanost s kupci ali dobavitelji, finančne težave, podvrženost k mešetarjenju ter
zavračanje razmejitev dolžnosti in obveznosti (prav tam, str. 69).
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2.3.2 Zunanji mehanizmi za preprečevanje in odkrivanje poslovodskih prevar
Zunanji mehanizmi so predvsem (Korošec 2011, str. 220):
- regulacija imenovanja, delovanja in odpoklica vodstvenih organov ter
korporativnega upravljanja, za kar skrbijo državne oblasti,
- zunanji nadzor izvajanja poročevalske dolžnosti poslovodstva (npr. zunanji
revizor).
Vloga državnih oblasti pri odkrivanju in preprečevanju poslovodskih prevar
Za odkrivanje in preprečevanje prevar je pomembna tudi državna oblast. V Sloveniji
lahko delimo državno oblast na tri segmente (Golob 1997, str. 53–63; Koletnik & Kolar
2008, str. 131–132):
1. zakonodajna oblast (parlament),
2. izvršna oblast (ministrstva, agencije in službe) ter
3. pravosodna oblast (sodišča in tožilstva).
Temeljni predpis varovanja sredstev, podatkov, informacij in poslovne skrivnosti,
vključno z varovanjem interesov deležnikov, je v Sloveniji ZGD-1, ki je zavezujoč za
ravnanje poslovodstva in nadzornega organa organizacije. V okviru tega zakona lahko ti
organi konkretizirajo in dopolnijo pravila o varovanju sredstev, podatkov in informacij v
aktu o ustanovitvi organizacije ali drugem aktu organizacije (Koletnik & Kolar 2008, str.
133–135). Za odpravljanje posledic in sankcioniranje družbeno nesprejemljivih ter
deviantnih pojavov posameznikov pri opravljanju gospodarskih dejavnosti so ravnanja
inkriminirana s KZ-1 (2017), Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
(ZOPOKD 2012) in Ustavo Republike Slovenije (URS 2016), način odpravljanja
gospodarske kriminalitete pa z Zakonom o kazenskem postopku. Za dejanja, ki niso
kazniva, vendar so prav tako družbeno nesprejemljiva, pa so v posameznih zakonih
predpisani prekrškovni postopki in sankcije za posamezne prekrške.
Vloga zunanjega revizorja pri odkrivanju in preprečevanju poslovodskih prevar
Mednarodni standard revidiranja 240 opredeljuje revizorjeve naloge povezane z
obravnavanjem prevar pri reviziji računovodskih izkazov. Na zmožnost odkritja
poslovodske prevare, kljub skrbno izvedenim postopkom revidiranja, lahko vpliva več
dejavnikov (IFAC 2009):
1. spretnost kršitelja,
2. pogostost in obseg izvrševanja prevar,
3. raven vpletenega skrivnega dogovora,
4. sorazmerna velikost prikrojenih posamičnih zneskov,
5. hierarhični položaj vpletenih posameznikov.
Tveganje, da poslovodska prevara ne bo odkrita, je veliko večje kot tveganje, da ne bo
odkrita napaka ali prevara zaposlenega. Poslovodstvo ima namreč večja pooblastila in
pogosto možnost neposredno ali posredno prikrojevati računovodske evidence,
predstaviti prevarantske računovodske informacije ali zaobiti kontrolne postopke, ki so
17

namenjeni preprečevanju tovrstnih prevar drugih zaposlenih v organizaciji (prav tam,
str. 7).
Zunanji revizor mora revizijsko komisijo obveščati v zvezi z revizijo letnega poročila,
zlasti o pomembnih pomanjkljivostih notranjih kontrol v povezavi s postopkom
računovodskega poročanja4. Po mednarodni raziskavi Združenja preizkušenih
preiskovalcev prevar je bilo v letih 2012, 2014 in 2016 z zunanjo revizijo odkritih manj
kot 4 % primerov prevar, do odkritja prevare pa je trajalo približno 24 mesecev. Kljub
temu pa gre za pomemben mehanizem pri odkrivanju prevar, ker se z zunanjo revizijo
odkrijejo prevare, ki povzročajo organizaciji veliko škodo5 (ACFE 2016, str. 21–25).
2.3.3 Žvižgaštvo kot mehanizem za odkrivanje poslovodskih prevar
Žvižgaštvo (ang. Whistleblowing), za katero do danes še ni poenotene definicije, Sedlar
(2016, str. 22–23) opredeljuje kot »razkrivanje različnih nepravilnosti«. Žvižgaštvo je
pomembno pri odkrivanju prevar in drugih nedopustnih ravnanj, vendar se težave v
zvezi z žvižgaštvom pojavljajo predvsem zaradi njihove (ne)učinkovite zaščite ter
razdvojenostjo med željo po razkritju nepravilnosti in lojalnostjo do delodajalca6. Danes
je žgvižgaštvo celostno urejeno v Veliki Britaniji, Novi Zelandiji in Južni Afriki, zakonske
ureditve pa je mogoče najti v več kot 30 državah sveta. Slovenija je prvo ureditev za
zaščito žvižgačev uredila leta 2010 z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije
(prav tam, str. 81).
Raziskava Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar kaže, da je bilo že od leta 2012
največ prevar v organizacijah odkritih z žvižgaštvom oziroma namigi in prijavami (angl.
tips) (ACFE 2016, str. 21). Žvižgaštvo lahko uvrstimo med notranje in zunanje
mehanizme za odkrivanje prevar. Žvižgaštvo razumemo kot notranji mehanizem, kadar
se prijave sporočajo organom ali posameznikom znotraj organizacije. Organizacija lahko
ima implementirano linijo za sprejemanje prijav o prevarah (angl. Hotlines) ali pa se
razkritja sporočajo nadrejenim, direktorju, notranjim revizorjem, preiskovalcem prevar
in drugim (prav tam, str. 29). Prevare ne sporočajo zgolj zaposleni, temveč tudi zunanji
deležniki, kot so kupci, dobavitelji in drugi (ACFE 2016, str. 26). Obstajajo različni načini
za sporočanje prijav: telefonske linije, elektronska sporočila, spletni obrazci, formalni
papirni obrazci, faks in drugi načini. Pri tem je s prijavami odkritih bistveno več prevar v
organizacijah, ki imajo implementirano linijo za sprejemanje prijav kot v tistih, ki te
linije nimajo implementirane (prav tam, str. 27–28).
Žvižgaštvo razumemo kot zunanji mehanizem za odkrivanje prevar, kadar se prijave
sporočajo zunanjim ustanovam ali organom, ki delujejo v okviru vlade. V tem primeru
morajo žvižgači razkritja sporočati v dobri veri ter z utemeljenim razlogom, zakaj

4 To zahtevo ureja tudi slovenska regulativa v 6. odstavku 57. člena ZGD-1 (2015).
5 Raziskava ACFE (2016, str. 25) ugotavlja, da so z zunanjo revizijo odkrite prevare, ki povzročijo približno
470.000 USD (srednja vrednost) škode. Prevare z višjo škodo so odkrite zgolj s policijskimi prijavami in
priznanjem.
6 Več o tem piše Sedlar (2016) v doktorski disertaciji z naslovom »Zaščita žvižgačev in preprečevanje
korupcije ter medijske reprezentacije žvižgaštva«.
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notranje razkritje ni bilo mogoče. Za razkritja prevar se uporabljajo tudi mediji, ki
predstavljajo »zadnji izhod« žvižgača (Sedlar 2016, str. 124–125).
Raziskava Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar je pokazala, da poslovodske
prevare žvižgači največkrat prijavijo nadzornemu svetu, revizijski komisiji ter organom
pregona7. V skoraj vseh večjih škandaloznih primerih so bili pri razkritju prevar ključni
prav žvižgači. Na primer v WorldCom je prijavo revizijski komisiji podala namestnica
predsednika notranje revizije Cynthia Cooper (Homer & Katz 2008). Predsednik
Olympusa Michael Woodford je prevaro predsednika nadzornega odbora in izvršnega
direktorja družbe Olympus prijavil nadzornemu odboru, kasneje pa zaradi skrbi za
lastno varnost še mediju Financial Times (Dutta in drugi 2014, str. 460, 472).

2.4 Ugotovitve
Obravnavo poslovodskih prevar ni mogoče enačiti s prevarami zaposlenih v organizaciji.
Zaradi značilnosti položaja v organizaciji je prevare ter zlorabe poslovodstva težje
preprečiti in odkriti. V poslovodstvo morajo imeti zaupanje tako notranji kot zunanji
deležniki organizacije, da lahko organizacija nemoteno posluje in dosega dolgoročne
cilje. Posledično je prisotnost preventivnih kontrol manjša in je zato toliko bolj
pomembna učinkovitost kurativnih mehanizmov za odkrivanje morebitnih prevar in
zlorab. Pri tem imajo pomembno vlogo nadzorni organi, revizorji, notranji revizorji in
revizijske komisije, ki morajo biti posebej pozorni na dejavnike tveganja poslovodskih
prevar ter na prisotnost opozorilnih znakov.
Prvi znaki tveganja za poslovodske prevare so likvidnostne težave organizacije, ki jih
poslovodstvo želi prikriti z izkazovanjem neresnične poslovne uspešnosti organizacije.
Posledice takšnih prevar nosijo vsi deležniki organizacije, vključno s storilcem samim. Za
odkrivanje in odpravljanje posledic takšnih prevar obstajajo v slovenski regulativi
različni mehanizmi, vendar strokovnjaki ugotavljajo, da ti velikokrat niso učinkoviti ali
pa se sploh ne uporabljajo.
Kot ugotavlja Kozina (2014, str. 9–15), obstaja več težav, zaradi katerih upniki ne
zmorejo izterjati škode, ki jo je povzročilo poslovodstvo, ali se za izterjavo ne odločijo
zaradi (1) nezmožnosti odkritja nahajališča premoženja, ki je izginilo iz organizacije, (2)
potencialni vlagatelji odškodninske tožbe ne morejo poravnati sodnih taks in stroškov
za odvetniške storitve, (3) tožeče stranke se zavedajo, da v primeru obsodbe ne bi bilo
mogoče zaseči ničesar ali pa zgolj simbolično vrednost tega premoženja, (4)
neusposobljenosti in nezmožnosti sodišč po pridobivanju zadostnega strokovnega
znanja o poslovanju organizacij, ki bi vodila do pravične obsodbe ali sklepa. K temu
dodajmo še, da v primeru insolventnosti organizacije nepošteno poslovodstvo ne sledi
interesom upnikov, temveč dodatno izčrpava organizacijo z namenom, da po začetku

7 Raziskava Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar kaže, da so bile prijave poslovodskih prevar
(angl. Executive/Upper Management) v 22,2 % primerov sporočene nadzornemu svetu ali revizijski
komisiji (angl. Board or Audit Committee), v 20,4 % primerov organom pregona ali drugim regulatorjem
(angl. Law Enforcement or Regulator) ter v 18,5 % izvršnemu direktorju (angl. Executive) (ACFE 2016,
29).
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stečajnega postopka v stečajni masi ne bi ostalo zadosti sredstev, s katerimi bi upravitelj
lahko plačal sodne takse in stroške odvetniških storitev za vložitev tožbe zoper
nekdanje poslovodstvo organizacije.
Poleg navedenega se v Sloveniji v praksi kažejo tudi težave pri pregonu in sojenju
insolvenčnih kaznivih dejanj zaradi sistemskih problemov ter problemov povezanih s
spremembami oziroma posegi v opise posameznih kaznivih dejanj ob noveliranju KZ-1.
Spremembe v kazenskem zakoniku so povzročile nemalo težav pri pregonu in sojenju
(glej Selinšek 2011, str. 6–7 in 2012a, str. 5–7) ter dokazovanju tožilcev (glej Jenull
2014) za kaznivo dejanje lažnivega stečaja zaradi sprememb v inkriminaciji tega
dejanja. Podobne težave so povzročale tudi mnoge spremembe ZGD v zadnjem
desetletju (ZGD-1 2015) in insolvenčne zakonodaje (ZFPPIPP 2016). Vse spremembe
regulativ pa dajejo storilcem večje možnosti prevar ter zlorab neustaljenih in
neučinkovitih mehanizmov.
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3 PRESOJA MEHANIZMOV POSLOVODSKIH PREVAR IN ZLORAB
INSOLVENČNEGA SISTEMA PRED ZAČETKOM POSTOPKA
ZARADI INSOLVENTNOSTI
3.1 Opredelitev insolventnosti
3.1.1 Insolvenčni sistem in možnosti za nov začetek podjema
V magistrskem delu bomo uporabili pojem »insolvenčni sistem« 8, ki se v Sloveniji sicer
ne uporablja pogosto. V tuji literaturi najdemo sopomenko »bankruptcy system«.
Študija ECORYS (2014a, str. 21) uporablja pojem »stečaj« (anlg. bankruptcy), kadar
obravnava podjetnike in pojem »insolventnost« (anlg. insolvency), kadar obravnava
organizacije oziroma gospodarske družbe. Insolvenčni sistem predstavlja zapleten
pravni sistem, ki omogoča posameznikom razdolžitev in nov začetek. Vendar pa ne
odstrani le bremena dolžnika, ohrani tudi možnosti kreditiranja gospodarstva.
Insolvenčni sistem upravljajo pristojna sodišča (Haynes 2014). V Sloveniji so to okrožna
sodišča, na območju katerega ima insolventni dolžnik svoj sedež9. Insolvenčni sistem
vključuje celoto pravnih pravil, ki urejajo vsebino materialnopravnih in procesnih
razmerij insolventnega dolžnika (Selinšek 2006, str. 58). V slovenskem pravu so
temeljna pravila v času insolventnosti organizacije urejena z ZFPPIPP. S tem zakonom so
urejena pravna razmerja med upniki in dolžnikom, ki jih sicer ureja Obligacijski zakonik
(v nadaljevanju OZ), ter pravna razmerja med dolžnikom in lastniki, ki so sicer urejena z
ZGD-1 (prav tam, str. 59).
V slovenski zakonodaji so temeljna korporativna pravila razmerij med posameznimi
organizacijami urejena z ZGD-1 (2015). Po nastanku insolventnosti ali slabega
finančnega stanja organizacije, še vedno ta pravila ureja ZFPPIPP (2016), vendar pa so
mehanizmi za zaščito upnikov vključeni tudi v druge zakone. ZGD-1 (2015) na primer v
498. in 499. členu določa, da vsako posojilo družbenika ali delničarja (z nad 25odstotnim deležem z glasovalno pravico) ali komplementarja dano organizaciji v času,
ko bi ta moral zagotoviti dodatni kapital, predstavlja kapital družbe in ne posojilo, zato
mu vračilo v primeru prisilne poravnave ali stečaja ne pripada. Prav tako je z zakonom
določeno računovodsko poročanje v primeru prisilne likvidacije ali stečaja 10,
predlagalna dolžnost poslovodstva pri plačilni nesposobnosti in nelikvidnosti 11 in druga
pravila povezana z insolventnostjo organizacije 12 (ZGD-1 2015). Izjeme za posebne

8 V ožjem pomenu Plavšak in Prelič v literaturi uporabljata tudi »insolvenčno pravo«, ki v nemškem
pravnem krogu zajema norme, »s katerimi so urejena procesna ter materialnopravna razmerja, ki
nastajajo v zvezi z insolventnostjo dolžnika« (povzeto po Selinšek 2006, str. 58).
9 Glej 51. in 52. člen ZFPPIPP (2016).
10 Glej peti odstavek 54. člena, 58. člen in 59. člen ZGD-1 (2015).
11 Glej 104. člen ZGD-1 (2015).
12 Na primer prenehanje organizacije zaradi stečaja, izbris iz Poslovnega registra (izbris gospodarskih
družb iz Sodnega registra je urejen z Zakonom o sodnem registru), korporativne pravice delničarjev itd.
(ZGD-1 2015).
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oblike organizacij in postopke z mednarodnim elementom pa so urejene tudi z drugimi
predpisi13.
Polega tega so del insolvenčnega sistema v širšem pomenu tudi mehanizmi za zaščito
interesov upnikov, ki imajo po nastanku insolventnosti organizacije prednost pred
interesi lastnikov. To so v prvi vrsti insolvenčna kazniva dejanja, ki so v slovenski
zakonodaji urejena v KZ-1 in predstavljajo mehanizme za odpravljanje posledic
nepoštenega ravnanja, ki je neposredno povezano z insolventnostjo organizacije (Jenull
2014). Poleg kaznivih dejanj med kurativne mehanizme uvrščamo tudi zahtevek za
odškodninsko odgovornost poslovodstva in organa nadzora ter sankcije za storjene
prekrške. Pravila o izpodbijanju pravnih dejanj stečajnega dolžnika so prav tako
varovalni mehanizmi, katerih posledice pa nosijo upniki, ki so pred uvedbo
insolvenčnega postopka pridobili večjo korist od ostalih upnikov, to korist pa morajo
vrniti v stečajno maso dolžnika v primeru, da stečajni upravitelj to dejanje izpodbija.
Na osnovi navedenega bi lahko trdili, da insolvenčni sistem v širšem pomenu (Slika 2)
ne zajema zgolj norm o procesnih in materialnopravnih razmerjih dolžnika do upnikov
ter lastnikov, temveč tudi pravila o materialnopravnih in procesnih razmerjih organov
vodenja, upravljanja, nadzora ter lastnikov do insolventne organizacije in mehanizme za
zaščito interesov upnikov.
Slika 2: Prikaz urejenih pravnih področij, ki so zajeta v insolvenčni sistem v širšem
pomenu

13 Zakon o bančništvu ureja izjeme v primeru insolventnosti bank, Zakon o zavarovalništvu ureja izjeme v
primeru insolventnosti zavarovalnice, Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ureja
izjeme v primeru insolventnosti teh organizacij, za insolvenčne postopke z mednarodnim elementom
pa se poleg ZFPPIPP uporabljajo tudi Uredba Sveta (ES, št. 1346 z dne 29. 5. 2000, o postopkih v
primeru insolventnosti) (UL 160 z dne 30. 6. 2000), Direktiva 2002/47/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 6. 6. 2002 o dogovorih o finančnem zavarovanju (UL 186/2002) in Uredba Sveta št. 44/2001
z dne 22. 12. 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih
zadevah (UL 12, 2001) – Bruseljska uredba.

22

Obstaja več shem, ki prikazujejo proces, ki vodi do stečaja organizacije. Prvotno shemo
je zasnovala OECD14, ki jo je ECORYS nadgradila na osnovi študije o procesih, ki
potekajo znotraj insolvenčnih postopkov v državah članicah EU (ECORYS 2014a, str. 21)
in jo prikazujemo na Sliki 3.
Slika 3: Shema o procesu insolvenčnih postopkov po ECORYS

Vir: (ECORYS, 2014a, str. 21).

Shema ECORYS obravnava proces reševanja finančnih težav v organizaciji od zgodnjega
prepoznavanja bližajočih se finančnih težav (korak A), skozi eventualno reorganizacijo
oziroma prestrukturiranje (korak B), do likvidacije ali stečaja (korak C) in ponovnega
zagona novega podjema (korak D). Zajema štiri temeljne ukrepe za odpravljanje
finančnih težav v organizaciji (EC 2015, str. 21):
1. preventivne ukrepe, ki so namenjeni zgodnjemu opozarjanju na finančne
težave in vključujejo podporne mehanizme za odkrivanje in odpravljanje
finančnih težav,
2. ukrepe za preživetje, ki vključujejo izvensodne postopke, hibridne postopke in
sodne postopke,
3. ukrepe za razdolževanje organizacije,
4. obravnavanje podjetnika po stečaju ter ustvarjanje pogojev za zagon novega
podjema.

14 OECD 2006: CFE/SME(2006) "Working party on small and medium sized enterprises and
entrepreneurship – entrepreneurship policy indicators for bankruptcy legislation in OECD member and
non-member economies"(EC 2011, str. 6).
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Organizacija vstopi v insolvenčni sistem, ko prepozna bližajoče se finančne težave.
Zgodnejše je prepoznanje finančnih težav in pravočasno ukrepanje za odpravo vzrokov
bližajočih se finančnih težav, večja je možnost, da se insolventnost organizacije
prepreči. Raziskava ugotavlja, da organizacije na tej stopnji pogosto ne poiščejo pomoči
strokovnjakov, ker se bojijo izgube kontrole nad poslovanjem (EC 2011, str. 7).
Mehanizmi za zgodnje prepoznavanje insolventnosti (angl. early warning mechanisms)
so orodja za predvidevanje finančnih težav v organizaciji v prihodnjem obdobju.
Najpogosteje uporabljeni mehanizmi so: internetno samoocenjevanje za razpoznavanje
stopnje tveganja za bližajoči se propad podjema, podporni (svetovalni) klicni centri,
bonitetne ocene, finančne analize ali stresni testi (Calogirou in drugi 2011, povzeto po
ECORYS 2014a, str. 21).
V naslednji stopnji insolvenčnega sistema organizacija že prepozna finančne težave, ki
jih lahko odpravi zgolj s prestrukturiranjem poslovanja. Postopke prestrukturiranja
poslovanja lahko razdelimo v tri skupine, to so izvensodni postopki, hibridni postopki in
formalni sodni postopki (ECORYS 2014a, str. 22). Nacionalna zakonodaja v posameznih
državah določa, pod katerimi pogoji si lahko organizacija izbere določen postopek
prestrukturiranja, ki je lahko odvisen od na primer števila in heterogenosti upnikov
(Gerrido 2012, povzeto po ECORYS 2014a, str. 22), v Sloveniji pa tudi od velikosti
organizacije15.
Izvensodni postopki so prostovoljni in predstavljajo dogovore med upniki in dolžnikom.
Načeloma nacionalne zakonodaje omogočajo majhnim organizacijam enostavne in
hitrejše postopke z nižjimi stroški (brez potrebnih zunanjih svetovalcev), ki dopuščajo
spremembo roka vračila dolgov ali zmanjšanje dolgov, za večje organizacije pa tudi
konverzijo terjatev v kapital. Izvensodni postopki se lahko izvedejo s pogodbenim
dogovorom med dolžnikom in upnikom, v primeru velikega števila heterogenih upnikov,
ki se ne morejo uskladiti z dolžnikom, pa so na voljo naprednejši postopki, kot so
prostovoljna pogajanja, mediacije ali neformalno reševanje sporov. Prednost teh
postopkov je, da je škoda za ugled organizacije majhna, ker ni potrebno obveščati
javnosti ter gre za prostovoljne dogovore, pri katerih obstaja možnost, da upniki ne
pristanejo na pogoje dolžnika (ECORYS 2014a, str. 22–23).
Kadar izvensodni postopki niso mogoči ali pa upniki ne pristanejo na pogoje dolžnika, ki
jih je ponudil v izvensodnem postopku, nekatere nacionalne zakonodaje omogočajo
tako imenovane hibridne postopke, ki predstavljajo kombinacijo izvensodnih in sodnih
postopkov. Značilnost teh postopkov je, da so pogodbeni dogovori med upnikom in
dolžnikom podprti s sodiščem. Na primer v Franciji obstajata dva hibridna postopka,
katerih cilj je zaupno in izvensodno doseči dogovor v zvezi s prestrukturiranjem
terjatev, pri čemer dolžniku pomaga agent ali mediator, ki ga imenuje sodišče. V praksi
se je ta postopek izkazal kot zelo učinkovit, saj kar 60 % primerov vodi do uspešnega

15 Na primer poenostavljena prisilna poravnava je mogoča zgolj za organizacije, ki jih po ZGD-1 (2015)
lahko opredelimo med mikro družbe, posebna pravila prisilne poravnave pa so na voljo zgolj
organizacijam, ki bi jih po ZGD-1 lahko opredelili kot majhne, srednje in velike družbe. Več o tem glej
uvodna pojasnila od Plavšak (2014a).
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dogovora med upnikom in dolžnikom ter omogoči preživetje organizacije. Prednost teh
postopkov je, da so hitrejši od formalnih sodnih postopkov in zato le kratek čas velja
uporaba »stand still« elementa. Če obstaja dolžnost za pripravo načrta finančnega
prestrukturiranja, ta načrt pregleda sodišče, kar pomeni, da je prestrukturiranje
izvensodno s sodno preverjenim načrtom prestrukturiranja (ECORYS 2014a, str. 23).
Formalni sodni postopki finančnega prestrukturiranja so potrebni v fazi, ko je
organizacija že insolventna ali pa so bili izvensodni postopki in hibridni postopki
neuspešni. Tudi formalni sodni postopki so v državah različno urejeni, splošno jih lahko
razvrstim v dve skupini (ECORYS 2014a, str. 24):
- stečaj ali likvidacija in
- prestrukturiranje (poslovno prestrukturiranje ali reorganizacija in finančno
prestrukturiranje).
Stroški izvedbe postopkov prestrukturiranja se med državami članicami ekstremno
razlikujejo. Slovenija sodi v skupino držav, v katerih so ti postopki najdražji 16. V
splošnem študija zaključuje, da praviloma velja, prej kot so finančne težave razpoznane,
lažje jih je reševati in nižji so s tem povezani stroški, pri čemer so stroški postopkov za
večja podjetja višji od tistih za manjša podjetja. V študiji se pojavi vprašanje realne
možnosti razdolževanja in možnosti preživetja organizacij v državah, kjer so stroški za te
postopke visoki (ECORYS 2014a, str. 39–40). Prav zaradi visokih stroškov upraviteljev in
pravnih svetovalcev je za organizacije velikokrat (še posebej za majhne organizacije)
edina možnost stečaj (prav tam, str. 24).
Druga priložnost pomeni oživitev podjema ali njenega rentabilnega dela po formalnem
stečaju organizacije. Burchell in Hughes sta leta 2006 (povzeto po ECORYS 2014a, str.
24) opozarjala, da je poštenemu podjetniku po stečaju vredno dati drugo priložnost,
ker se slednje odraža tudi na rasti bruto domačega proizvoda. Empirična raziskava, ki
sta jo leta 2008 opravila Armour in Cumming (povzeto po ECORYS 2014a, str. 24), je
potrdila, da se je v državah s podjetnikom prijaznim insolvenčnim sistemom
podjetništvo povzdignilo na višjo raven ter je več podjetnikov začelo svojo podjetniško
pot. Poleg tega je empirična raziskava Eberharta s soavtorji leta 2012 (povzeto po
ECORYS 2014a, str. 24) pokazala, da je na Japonskem po spremembi insolvenčnega
sistema na način, ki omogoča podjetnikom nov začetek podjema in manjše tveganje,
opogumila mnoge podjetniške aktivnosti ter pritegnila bolj izobražene, izkušene in
sposobne osebe, da so se lotile podjetništva, kar je posledično vplivalo tudi na boljšo
kakovost podjetništva in ne le povečanje obsega novih podjemov.
Študija ECORYS (2014a, str. 54–56) je Slovenijo uvrstila v kategorijo, v kateri se podatki
o pretekli zadolženosti in negativni oceni podjetnika zelo hitro izbrišejo. Poleg tega
študija ugotavlja, da je Slovenija edina država, ki zagotavlja kar dva ukrepa
razdolževanja na način, da podjetnik lahko začne z novim podjemom, še preden se

16 S stroškovnega vidika sta primerljivi zgolj Nemčija in Poljska (več o tem ECORYS 2014a, str. 40).
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upniki poplačajo17. Vendar pa na možnost za začetek novega podjema vpliva tudi
trajanje do končne razdolžitve podjetnika, kjer pa je Slovenija med desetimi državami,
kjer ti postopki trajajo najdlje. Na osnovi tega študija Slovenijo uvršča med prve štiri
države, v katerih je možnost za začetek novega podjema bankrotiranega podjetnika
najlažja (ECORYS 2014a, str. 54–56).
3.1.2 Trenutek nastanka insolventnosti po slovenski zakonodaji
ZFPPIPP (2016) v 14. členu opredeljuje, da je insolventnost položaj, ki v organizaciji
nastane, če je ta trajno nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna. Pri tem zakon z
izpodbojnimi in neizpodbojnimi domnevami 18 določa konkretne finančne položaje v
organizaciji, ki pomenijo njeno trajno nelikvidnost ali dolgoročno plačilno nesposobnost
(ZFPPIPP 2016).
Organizacija je trajno nelikvidna, če v daljšem obdobju ni sposobna poravnati vseh
svojih zapadlih obveznosti. To ne pomeni, da v določenem trenutku nima zadosti
likvidnih sredstev, da bi poravnala vse obveznosti, ki so na ta trenutek zapadle, temveč
mora to obdobje trajati dlje časa (Plavšak 2008, str. 32). Za organizacijo, ki je pravna
oseba, se domneva, da je ta trajno nelikvidna, če (ZFPPIPP 2016):
- za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti, ki predstavljajo
več kot 20 % zneska obveznosti, ki jih je izkazovala v zadnjem javno objavljenem
letnem poročilu ali
- neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih
90 dni na transakcijskih računih nima zadosti sredstev za poplačilo sklepa o
izvršbi ali poplačilo izvršnice ali
- na banki v Republiki Sloveniji nima odprtega najmanj enega bančnega računa in
svojih obveznosti iz sklepa o izvršbi ni poravnala v 60 dneh od pravnomočnosti
tega sklepa.
Zgoraj navedene domneve je mogoče izpodbijati z utemeljitvami, ki dokazujejo
solventnost organizacije. Nemogoče pa je izpodbijati domneve o trajni nelikvidnosti
organizacije, če ta za več kot dva meseca zamuja s plačilom plač delavcem do višine
minimalne plače ali za več kot dva meseca zamuja s plačilom davkov in prispevkov, ki jih
mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem (ZFPPIPP 2016).
Posebne izpodbojne domneve trajne nelikvidnosti veljajo za organizacije s
pravnomočno končano prisilno poravnavo ali poenostavljeno prisilno poravnavo. Te

17 To sta zahteva za enostavnost in hitrost postopka ter izločitev sredstev iz stečajne mase, ki so potrebni
za nadaljevanje poslovanja (ECORYS 2014a, str. 56). Prvi ukrep velja za vse insolvenčne postopke (glej
48. člen ZFPPIPP (2016)), drugi pa je značilen za stečajni postopek nad podjetnikom, ki želi nadaljevati s
poslovanjem (glej 389.a do 389.d člen ZFPPIPP (2016)).
18 Izpodbojne domneve so tiste, ki jih lahko vsaka stranka, ki ima pravni interes v postopku
insolventnosti, izpodbija z nasprotnimi argumenti in dokazi. Neizpodbojna domneva pa je tista, ki je ni
mogoče izpodbijati. Pravni interes imajo načeloma stranke postopka. Stranke insolvenčnega postopka
so predlagatelj, dolžnik, upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in jo je do insolventnega
dolžnika uveljavljal v tem postopku ter v nekaterih primerih tudi upravitelj (55. člen, 56. člen in 172.
člen ZFPPIPP (2016)).
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domneve se nanašajo na neizpolnjevanje obveznosti dolžnika, ki izhajajo iz potrjene
prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave (prav tam).
Dolgoročna plačilna sposobnost je sposobnost organizacije izpolniti vse svoje
obveznosti ob njihovi zapadlosti. Kot sinonim se uporablja tudi kapitalska ustreznost, ki
jo merimo z obratnim kapitalom in pomeni, da mora organizacija zagotavljati ustrezen
obseg dolgoročnih virov, s katerimi bo lahko financirala dolgoročna sredstva. Ustreznost
obsega obratnega kapitala je odvisna od obsega in vrste poslov ter tveganj, ki jim je
organizacija izpostavljena (Plavšak 2008, str. 30–31). Velja izpodbojna domneva, da je
organizacija dolgoročno plačilno nesposobna, če (prav tam):
- je prezadolžena, kar pomeni, da je vrednost vseh njenih obveznosti večja od
vrednosti njenega premoženja ali
- je izguba enaka ali večja od polovice osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče
pokriti v breme rezerv.
Za pokrivanje izgube organizacija lahko uporabi druge rezerve, razen če statut določa
drugače, statutarne rezerve, če je v statutu tako določeno in zakonske ter kapitalske
rezerve (Plavšak 2008, str. 33). Posebna kategorija rezerv so revalorizacijske rezerve19,
ki nastanejo po pripoznanju opredmetenih osnovnih sredstev po revalorizirani
vrednosti. Revalorizacijske rezerve se skladno s 67. členom ZGD-1 (2015) lahko
kadarkoli delno ali v celoti preoblikujejo v osnovni kapital, vendar pa se jih ne sme
razdeliti razen v primeru, če je bil z dejansko prodajo osnovnega sredstva ustvarjen
dobiček.
Domneva se, da je organizacija solventna, če je bil predlog finančnega prestrukturiranja
potrjen in pravnomočno končan. Vendar pa vsak subjekt s pravnim interesom lahko
takšno domnevo izpodbija z dokazovanjem, da dolžnik s takšnim prestrukturiranjem ni
postal solventen (ZFPPIPP 2016).

3.2 Dolžnosti poslovodstva po nastanku insolventnosti organizacije
Trenutek, ko mora organizacija pri svojem poslovanju spoštovati pravila ravnanja
insolventnega dolžnika nastopi takrat, ko bi insolventnost organizacije moralo ugotoviti
njeno poslovodstvo, če bi ravnalo s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke
in stroke upravljanja podjetij. Po nastanku insolventnosti mora namreč poslovodstvo
zaradi varovanja in uresničevanja interesov upnikov upoštevati dve dodatni obvezi
(Plavšak 2008, str. 51):
- dolžnost enakega obravnavanja upnikov,
- dolžnost analizirati vzroke insolventnosti in uveljavljati ustrezne ukrepe.
S temi dolžnostmi so v insolvenčni sistem uvedena pravila, ki organom vodenja,
nadzora in upravljanja zapovedujejo izvršiti dolžna dejanja oziroma ravnanja ter
prepovedujejo izvršiti prepovedana dejanja oziroma ravnanja.

19 Revalorizacijske rezerve so bile v ZGD-1 (2015) in SRS (SIR 2015b) uvedene na osnovi direktive
Evropskega parlamenta in Sveta številka 2013/34/EU.

27

3.2.1 Dolžnost enakega obravnavanja upnikov
Dolžnost enakega obravnavanja upnikov vključuje z zakonom prepovedana dejanja ter
prepovedana plačila in prevzemanje novih obveznosti v organizaciji.
3.2.1.1 Prepovedana dejanja insolventne organizacije
Po nastanku insolventnosti organizacije poslovodstvo in drugi organi družbe ne smejo
opravljati dejanj, zaradi katerih bi bili upniki, ki so v enakem položaju, neenako
obravnavani (Plavšak 2008, str. 51). To so zlasti dejanja (ZFPPIPP 2016):
- s katerimi bi se preusmerilo poslovanje ali finančne tokove insolventne
organizacije na drugo pravno ali fizično osebo ter
- dejanja, ki bi bila v stečajnem postopku izpodbojna20.
V času insolventnosti organizacije je zato prepovedano sklepati posle ali opravljati
pravna dejanja, zaradi katerih bi določen upnik prejel ugodnejše pogoje za plačilo svoje
terjatve kot ostali upniki ali pa bi se premoženje organizacije preneslo na druge osebe,
kar bi posledično zmanjšalo čisto vrednost premoženja21 (ZFPPIPP 2016).
Leta 2013 je bilo v ZFPPIPP z novelo F uvedeno tako imenovano »načelo absolutne
prednosti«, ki določa, da v insolvenčnem postopku (Plavšak 2014a, str. 30–31):
- sedanji lastniki lahko obdržijo samo tak delež v osnovnem kapitalu insolventne
organizacije, ki ustreza vrednosti preostanka premoženja, ki bi ga prejeli, če bi se
nad organizacijo začel stečajni postopek,
- se upnikom zagotovijo ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad
dolžnikom začet stečajni postopek, ob upoštevanju vrstnega reda in drugih pravil
poplačila njihovih terjatev v stečajnem postopku,
- se nadaljuje poslovanje insolventne organizacije oziroma njenega rentabilnega
dela.
Dolžnost poslovodstva je, da takoj, ko izve, da je organizacija insolventna, prilagodi
postopke plačevanja obveznosti na način, da upošteva vrsto terjatve, ki jo ima njen
upnik. Zakon ločuje naslednje vrste terjatev upnikov (ZFPPIPP 2016):
1. Zavarovane terjatve (posebej finančne in poslovne terjatve).
2. Nezavarovane terjatve:
2.1. prednostne terjatve,
2.2. navadne terjatve (posebej finančne in poslovne terjatve),
2.3. podrejene terjatve.
Zavarovana terjatev je tista terjatev, ki je zavarovana z ločitveno pravico. Ločitvena
pravica daje upniku pravico do prednostnega poplačila iz določenega premoženja, ki je
predmet ločitvene pravice (Plavšak 2008, str. 34). Skladno z 221.t členom ZFPPIPP
(2016) veljajo pri prestrukturiranju zavarovanih terjatev upnikov in pri prestrukturiranju

20 V 271. členu ZFPPIPP (2016) določa, katera dejanja dolžnika so izpodbojna v stečajnem postopku.
21 Čista vrednost premoženja predstavlja razliko med vrednostjo sredstev organizacije in vrednostjo
njenih obveznosti (ZFPPIPP 2016).
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z izčlenitvijo posebna pravila o zavarovani terjatvi. Pri teh ukrepih se oblikuje zaščitena
vrednost zavarovanja oziroma nova zavarovana terjatev, katere znesek je za 20 % višji
od terjatve, ki je bila ugotovljena v sklepu o preizkusu terjatev, preostali del terjatve pa
postane nezavarovana navadna terjatev ali nova navadna terjatev. Zaščitena vrednost
zavarovanja se uporablja samo za presojo učinka pravnomočno potrjene vrednosti
zavarovanja, ne da bi to vplivalo na glasovalne pravice (Plavšak 2014a, str. 35).
Prednostne terjatve so nezavarovane terjatve22. Pred prednostnimi terjatvami imajo
prednost le tiste terjatve upnikov, ki so nastale med postopkom prisilne poravnave, če
se je stečajni postopek začel zaradi neuspešne prisilne poravnave (Plavšak 2014a, str.
30). Prednostne terjatve so tudi tisti nezavarovani krediti in poroštva, ki so nastali na
osnovi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb, ki jih je
mogoče prisilno finančno prestrukturirati le s soglasjem Republike Slovenije, lokalne
skupnosti ali druge enote sektorja države (Plavšak 2014a, str. 20).
Navadna terjatev upnika je tista, ki ni zavarovana, ni prednostna terjatev in ni
podrejena terjatev (Plavšak 2008, str. 37). Navadna terjatev je tudi razlika med zneskom
zavarovane terjatve in vrednostjo premoženja, ki je predmet zavarovanja (ZFPPIPP
2016). Upniki podrejenih terjatev so zadnji v vrstnem redu za plačilo svojih terjatev.
Podrejenost določita dolžnik in upnik s pogodbo oziroma drugim pravnim poslom. V
praksi se podrejene terjatve najpogosteje ustanavljajo z izdajo subordiniranih obveznic
(Plavšak 2008, str. 36–37).
3.2.1.2 Prepovedi plačil in prevzemanja novih obveznosti insolventne organizacije
Od trenutka, ko v organizaciji nastopi insolventnost, mora poslovodstvo zagotoviti, da
se ne bodo prevzemale nove obveznosti in izvrševala plačila, ki niso nujno potrebna za
redno poslovanje. Zakon navaja nekaj konkretnih primerov obveznosti, ki so nujne za
poslovanje organizacije (ZFPPIPP 2016):
- plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom insolvenčnega
postopka,
- odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku in poklicne
bolezni,
- neizplačane odpravnine največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu
delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
- davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili
plač in odpravnin,
- nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto,
- terjatev iz naslova kreditov, danih na osnovi zakona, ki ureja pomoč za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb ter zadrug v težavah in poroštev, danih
za te kredite,
- tekoči stroški rednega poslovanja družbe (elektrika, voda in podobno),
- tekoče dobave blaga ali storitev, potrebne za redno poslovanje družbe in

22 V 21. členu ZFPPIPP (2016) je konkretna opredelitev prednostnih terjatev.
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-

davek na dodano vrednost, trošarine in drugi davki ter prispevki, ki jih mora
insolventna organizacija obračunati in plačati v skladu s predpisi.

ZFPPIPP (2016) opredeljuje zgolj okvirno, katera so nujna plačila obveznosti za redno
poslovanje, dolžnost poslovodstva pa je, da glede na dejavnost organizacije te
konkretizira.
Prepovedi plačil ter prevzemanja obveznosti veljajo tudi po uvedbi in začetku postopka
prisilne poravnave, vendar takrat lahko organizacija pridobi soglasje sodišča, če
ustrezno utemelji razloge za takšno dejanje. Slednje pa ne velja za postopek
poenostavljene prisilne poravnave, kjer se ne imenuje upravitelja, ki bi nadzoroval
ravnanja poslovodstva insolventne organizacije, zato v tem postopku ni mogoče
zahtevati soglasja sodišča. Zato veljajo v glavnem postopku poenostavljene prisilne
poravnave enake prepovedi kot v predhodnem postopku (Plavšak 2014b, str. 5).
Poleg navedenega mora poslovodstvo tudi upoštevati korporacijska pravila, ki
organizaciji prepovedujejo vračanje posojil družbenikom, ki so dali družbi posojilo v
času, ko bi ji morali zagotoviti dodatni kapital 23 (ZGD-1 2015).
3.2.2 Dolžnost predlagati ustrezne ukrepe za odpravo vzrokov za nastanek
insolventnosti
3.2.2.1 Dolžnosti poslovodstva predlagati ustrezne ukrepe
V enem mesecu po tem, ko poslovodstvo ugotovi insolventnost organizacije, mora
nadzornemu svetu predložiti poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja. Če
poslovodstvo oceni, da obstaja najmanj 50-odstotna verjetnost, da bo mogoče s
finančnim prestrukturiranjem uspešno odpraviti insolventnost organizacije, mora v
poročilu o ukrepih finančnega prestrukturiranja (ZFPPIPP 2016):
- opisati finančni položaj organizacije,
- analizirati vzroke za nastanek insolventnosti organizacije,
- podati mnenje o tem, da obstaja najmanj 50-odstotna verjetnost, da bo
mogoče uspešno izvesti finančno prestrukturiranje organizacije tako, da bo
družba znova postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna,
- predstaviti potrebne ukrepe finančnega prestrukturiranja za odpravo vzrokov
insolventnosti organizacije in za zagotovitev, da bo družba znova postala
kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna,
- opisati ukrepe finančnega prestrukturiranja za odpravo vzrokov insolventnosti
organizacije ter določiti roke izvedbe ukrepov in roke, v katerih mora skupščina
odločati o predlogih, ki niso v pristojnosti poslovodstva.

23 498. člen in 499. člen ZGD-1 (2015).
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Kadar poslovodstvo oceni, da bo mogoče uspešno prestrukturirati poslovanje s prisilno
poravnavo, mora poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja vsebovati tudi
(ZFPPIPP 2016)24:
- mnenje o tem, da obstaja najmanj 50-odstotna verjetnost, da bo mogoče
uspešno izvesti prisilno poravnavo in
- predlog prisilne poravnave.
3.2.2.2 Dolžnost poslovodstva predlagati postopek prisilne poravnave ali stečaja
Skladno z 39. členom ZFPPIPP (2016) mora poslovodstvo najkasneje v treh mesecih po
ugotovljeni insolventnosti organizacije vložiti na sodišče predlog za začetek postopka
prisilne poravnave. V kolikor pa poslovodstvo oceni, da ne obstaja možnost odprave
insolventnosti s prisilno poravnavo, pa mora skladno z 38. členom ZFPPIPP (2016)
vložiti predlog za začetek stečajnega postopka v treh dneh po ugotovljeni insolventnosti
organizacije.
Namen postopka prisilne poravnave je, da se izvede finančno prestrukturiranje
insolventne organizacije tako, da bo lahko nemoteno poslovala naprej ali pa se bo
nadaljeval vsaj njen rentabilni del poslovanja. Ob tem lastniki te organizacije obdržijo le
takšen delež v osnovnem kapitalu insolventne organizacije, ki bi ga prejeli, če bi se nad
družbo začel stečajni postopek. Upnikom pa se s tem zagotovijo boljši pogoji poplačila
njihovih terjatev, kot če bi se nad družbo začel stečajni postopek (Sodstvo Republike
Slovenije 2016b). Bistvena razlika med stečajnim postopkom in prisilno poravnavo je v
tem, da se po prisilni poravnavi poslovanje organizacije nadaljuje, po začetku
stečajnega postopka pa ustavi. Cilj stečajnega postopka je namreč unovčiti vso
premoženje organizacije in poplačati upnike, zato nadaljevanje poslovanja ni več
mogoče (Plavšak 2014b, str. 22).
Skladno z 49. členom ZFPPIPP (2016) je insolvenčni postopek uveden, ko je na sodišče
vložen predlog za začetek postopka. Predhodni insolvenčni postopek traja od dne
vložitve predloga za začetek postopka do izdaje sklepa sodišča, s katerim odloči, da se
je postopek začel. S sklepom sodišča o začetku postopka se začne glavni insolvenčni
postopek.
Predlog za začetek postopka prisilne poravnave mora poleg identifikacijskih podatkov o
insolventni organizaciji in zahtevka, da sodišče nad dolžnikom začne postopek prisilne
poravnave, vsebovati25 (ZFPPIPP 2016):
- poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika,
- revizorjevo poročilo, v katerem je revizor dal revizijsko mnenje brez pridržkov,
- načrt finančnega prestrukturiranja,
- poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja, v katerem je
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja dal pritrdilno mnenje ali v primeru
iz drugega odstavka 145. člena tega zakona mnenje s pridržkom,

24 Glej 35. člen ZFPPIPP (2016).
25 Glej 141. člen ZFPPIPP (2016).
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-

dokaz o plačilu začetnega predujma.

Ad 1) Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
Namen poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika je, da ta razkrije upniku
svoj trenutni finančni položaj, ki izkazuje insolventnost organizacije. Obvezne sestavine
poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika so 26 (ZFPPIPP 2016):
- bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov, pripravljeni v
skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS) ali
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP),
- razkritja k računovodskim izkazom, vključno s
- seznamom navadnih, podrejenih in zavarovanih terjatev do dolžnika.
Računovodski izkazi morajo biti pripravljeni na zadnji presečni dan zadnjega
tromesečja, ki se je končalo pred uvedbo postopka. Seznam upnikov mora vsebovati
identifikacijske podatke o upniku in skupni znesek njihovih terjatev do dolžnika ter opis
okoliščin, ki bi lahko bile ovira za imenovanje upnika v upniški odbor. Seznam ločitvenih
upnikov pa tudi pravni temelj pridobitve ločitvene pravice, opis premoženja, ki je
predmet ločitvene pravice in ocenjeno vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene
pravice. Poleg navedenega morajo biti razkriti tudi podatki o znesku povprečnih
mesečnih stroškov rednega poslovanja dolžnika v zadnjem letu pred bilančnim
presečnim dnem predložene bilance stanja (ZFPPIPP 2016).
Ad 2) Načrt finančnega prestrukturiranja
Pravila o načrtu finančnega prestrukturiranja ZFPPIPP (2016) določa v 145. členu. Opis
ukrepov mora biti predstavljen na način, da je razviden časovni načrt izvedbe, ocena
stroškov izvedbe in ocena učinkov izvedbe ukrepa za odpravo vzrokov insolventnosti. Z
načrtom finančnega prestrukturiranja insolventni dolžnik (ZFPPIPP 2016):
- razkriva svojim upnikom dejstva in okoliščine, ki so vzrok za nastanek
insolventnosti v organizaciji,
- predstavi ukrepe in predlog prisilne poravnave, s katerimi bo odpravil vzroke za
nastanek insolventnosti v organizaciji,
- opiše vsa dejstva in okoliščine, iz katerih je razvidno, da bo sposoben izpolniti
vse svoje obveznosti v skladu s predlagano prisilno poravnavo,
- predstavi oceno poplačila terjatev upnikov, če bi se nad organizacijo začel
stečajni postopek.
Vsak predlog za začetek postopka prisilne poravnave vsebuje tudi podredni predlog za
začetek stečajnega postopka, kar pomeni, v primeru neuspešne prisilne poravnave
sodišče po uradni dolžnosti začne stečajni postopek in ustavi postopek prisilne
poravnave nad to organizacijo27.

26 Glej 142. člen ZFPPIPP (2016).
27 Glej 151. člen ZFPPIPP (2016).
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3.2.3 Temeljna pravila ravnanja insolventnega dolžnika po uvedbi postopka prisilne
poravnave
ZFPPIPP (2016) v 151. členu predpisuje pravila ravnanja insolventne organizacije, ki
veljajo od naslednjega dne po vložitvi predloga za začetek postopka prisilne poravnave
in trajajo do končanja postopka prisilne poravnave. Po uvedbi postopka prisilne
poravnave sme insolventna organizacija opravljati samo redne posle v zvezi z
opravljanjem svoje dejavnosti in poravnavati zgolj obveznosti, ki so nastale s temi posli
(te smo navedli v poglavju 3.2.1.2) ter plačila za storitve revizorjev, odvetnikov,
pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetja in drugih strokovnjakov v zvezi s pripravo
popolnega predloga za začetek postopka prisilne poravnave.
Poslovodstvo insolventne organizacije, nad katero je uveden postopek prisilne
poravnave, ne sme:
- razpolagati s svojim premoženjem, če to ni nujno potrebno za poslovanje
organizacije, razen če dobi soglasje sodišča,
- najemati posojil ali kreditov, razen če dobi soglasje sodišča, vendar največ v
skupnem znesku likvidnih sredstev potrebnih za financiranje rednega poslovanja
in za kritje stroškov postopka prisilne poravnave,
- dajati poroštev in avalov,
- opravljati poslov ali drugih dejanj, katerih posledica je neenakopravno
obravnavanje upnikov ali onemogočanje izvedbe finančnega prestrukturiranja.
Po uvedbi postopka prisilne poravnave nad insolventno organizacijo imajo omejene
pristojnosti tudi njeni organi nadzora in skupščina 28. Brez soglasja sodišča lahko
sprejme skupščina zgolj sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi finančnega
prestrukturiranja in sklep o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki, če
je tak ukrep predviden v načrtu finančnega prestrukturiranja. Za sprejetje sklepa o
odpoklicu ali razrešitvi in imenovanju novega člana poslovodstva ali člana nadzornega
organa ter drugih sklepov, ki bi bili potrebni za izvedbo finančnega prestrukturiranja in
so vključeni v načrt finančnega prestrukturiranja, pa potrebujeta skupščina in nadzorni
svet soglasje sodišča. Drugih sklepov, ki so izven konteksta finančnega prestrukturiranja
organizacije, nadzornemu svetu in skupščini ni dovoljeno sprejemati (ZFPPIPP 2016).

3.3 Skladnost zakonitega poslovanja insolventne organizacije
Organizacija mora pri svojem poslovanju in delovanju obvladovati različna tveganja,
posebej pomembno pa je operativno tveganje v času, ko organizacija postane
insolventna. Med operativna tveganja sodijo tudi tveganja za skladnost in ugled, ki
pomenijo potencialno nevarnost za nastanek materialne ali moralne škode zaradi
napačnega delovanja ljudi, procesov ali sistemov. Standardi 29, ki uvajajo skladnost
poslovanja v upravljanje s tveganji, pripisujejo velik pomen obvladovanju notranje

28 Glej 151.a člen ZFPPIPP (2016).
29 Na primer Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku
opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II).
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organizacijske kulture in mehanizmov spodbujanja zakonitega ter etičnega ravnanja
(Bergant & Jančar 2014, str. 14). Skladnost poslovanja pomeni poslovanje organizacije v
skladu z zakonodajo, drugimi pravili, veljavnimi priporočili in internimi predpisi. Širša
opredelitev je korporativna integriteta, ki poleg skladnosti poslovanja vključuje tudi
poslovanje organizacije v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in etičnimi načeli (GZS in
drugi 2014, str. 3).
Za skladnost poslovanja insolventne organizacije je odgovorno poslovodstvo, ki mora
poskrbeti, da bo organizacija v času njene insolventnosti poslovala v skladu z zakoni in
drugimi predpisi. Neskladnost poslovanja insolventne organizacije lahko pomembno
vpliva na delež poplačila terjatev upnikov v potrjeni prisilni poravnavi ali v stečaju.
ZGD-1 (2015) od poslovodstva organizacije in njenega organa nadzora zahteva skrbno
in odgovorno ravnanje 30, skladno z ZFPPIPP (2016) pa mora poslovodstvo družbe
ravnati v skladu s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in stroke
upravljanja podjetij31, kar pa je po vsebini primerljiv standard skrbnosti poslovodstva.
Poslovodja ima namreč položaj profesionalne osebe, zato se za presojo njegovih
ravnanj uporablja strožji standard profesionalne skrbnosti. Ta standard je opredeljen v
6. členu OZ (2007), ki določa, da morajo udeleženci pri svoji poklicni dejavnosti ravnati z
večjo skrbnostjo oziroma s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za poslovodstvo se namreč
domneva, da ima ustrezno znanje in izkušnje za vodenje poslov organizacije (Plavšak
2008, str. 47).
3.3.1 Profesionalna skrbnost poslovnofinančne stroke
Pravila poslovnofinančne stroke so finančna načela in standardi, ki jih sprejme
Slovenski inštitut za revizijo ter druga izkustvena pravila skrbnega finančnega
poslovanja, ki so splošno uveljavljena v poslovnofinančni stroki 32 (ZFPPIPP 2016).
Skrbno ravnanje pri računovodskem poročanju opredeljujejo SRS in Pravila skrbnega
računovodenja33 (v nadaljevanju PSR) ter MSRP34, odvisno kateri okvir računovodenja
organizacija uporablja. Ta pravila določajo, da mora poslovodstvo zagotoviti, da bodo
računovodski izkazi sestavljani na način, da bo predstavljen resničen in pošten položaj
ter uspeh organizacije (SIR 2015a; SIR 2015b; EFRAG 2017).

30 Glej 263. člen ZGD-1 (2015).
31 Glej 33. člen ZFPPIPP (2016).
32 Glej 12. člen ZFPPIPP (2016).
33 SRS (2016) so bili sprejeti 22. oktobra in 16. novembra 2015. Ločeno je Slovenski inštitut za revizijo na
seji 11. 12. 2015 sprejel Pravila skrbnega računovodenja. SRS in PSR se uporabljajo od 1. 1. 2016. Več o
tem na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo: http://si-revizija.si/standardi/slovenskiracunovodski-standardi-2016. Pred tem so veljali SRS (2006 oz. dopolnjeni 2012), ki so vključevali tako
standarde
kot
pravila
skrbnega
računovodenja
(dosegljivo
na:
http://www.sirevizija.si/sekcijaraunovodij/slovenski-racunovodski-standardi-2006).
34 Skladno s 54. členom ZGD-1 (2015) morajo družbe, ki so zavezane h konsolidaciji ter banke,
zavarovalnice ter tiste družbe, katerih skupščina je sprejela sklep, sestavljati računovodska poročila v
skladu z MSRP.

34

Slovenski inštitut za revizijo je leta 1996 sprejel Kodeks poslovnofinančnih načel (v
nadaljevanju Kodeks), ki predstavlja celovit in strnjen zapis pravil o organiziranju in
delovanju finančne funkcije, logiki finančnega delovanja, oblikovanju informacij zanj ter
izvajanju finančnih odločitev. Čeprav gre za več kot deset let stara pravila, jih finančni
strokovnjaki še vedno uporabljajo pri svojem delu, saj med drugim opredeljuje tudi
sistem strokovnih in etičnih vodil, ki so temelj za celovito opravljanje vsakega poklica,
ne le poklica finančnika (Revizor 1996, str. 1). Kodeks nalaga poslovodstvu, da ko zazna
finančne težave v organizaciji, najprej presodi o tem, ali so začasne in jih organizacija
lahko prebrodi, ali pa obstaja dolgoročni ekonomski problem, ki ogroža obstoj
organizacije. Možnost oživljanja dejavnosti organizacije je odvisna od obsega in stopnje
intenzivnosti negativnih dejavnikov. Glede na oceno, ali je finančne težave družbe
možno odpraviti ali ne mora poslovodstvo sprejeti odločitev o ukrepih za odpravo
finančnih težav oziroma o začetku ustreznega insolvenčnega postopka (prav tam, str.
100–102).
Posebna skrbnost poslovodstva se zahteva tudi v zvezi s pripravo predloga za prisilno
poravnavo, ker velja, da ta predlog vsebuje tudi podrejeni zahtevek, da sodišče začne
stečajni postopek, če bo predlog za začetek postopka prisilne poravnave zavrglo ali
zavrnilo. Zato mora poslovodstvo zagotoviti, da predlog prisilne poravnave vsebuje vsa
dejstva, na katera je potrebno opozoriti, ne da bi mu bilo potrebno brskati po prilogah
ali uradnih registrih (Sodstvo Republike Slovenije 2016c).
3.3.2 Profesionalna skrbnost stroke upravljanja podjetij
Poslovodstvo mora spoštovati tudi pravila stroke upravljanja podjetij, ki so izkustvena
pravila skrbnega upravljanja podjetij in so splošno uveljavljena v tej stroki (ZFPPIPP
2016). Oseba ravna s poslovno in poklicno skrbnostjo takrat, ko bi drug umni gospodar
ob enakih priložnostih in nevarnostih ter drugih enakih pogojih ravnal na enak ali
podoben način. Poslovno in poklicno skrbno ravnanje lahko opredelimo tudi kot
primerno in/ali dovoljeno ravnanje, ki je skladno z načeli razumnega gospodarja,
vendar pa to ne pomeni nezmotljivosti. Ravnanje v skladu z načeli razumnega
gospodarjenja je ravnanje, ki je poslovno sprejemljivo, ker je uresničeno na gospodaren
in etični način. Razumno gospodarjenje na poslovno sprejemljiv način vključuje (SIR
2013, str. 132–133):
- preudarno ravnanje je premišljeno in previdno z zavedanjem odgovornosti in
posledic;
- racionalno ravnanje temelji na razumu in je učinkovito, varčno in uspešno ter
prinaša organizaciji doda(t)no vrednost;
- pošteno ravnanje temelji na skladnosti s pravnimi pravili in moralnimi načeli.
V 236. členu ZGD-1 (2015) so urejena tudi dolžna ravnanja poslovodstva organizacije, ki
jih lahko delimo na (Podgorelec 2013, str. 1):
- dolžnost skrbnega ravnanja in
- dolžnost zvestobe.
Dolžnost zvestobe opredeljuje, za kaj si mora poslovodstvo konstantno prizadevati,
dolžnost skrbnega ravnanja pa, kako mora dosegati ta cilj. Torej poslovodstvo mora
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konstantno ravnati za najboljši interes organizacije in to na način, kot bi v konkretnem
primeru ravnal skrben in vesten gospodarstvenik (Selinšek 2014, str. 30). Konkretnih
primerov dolžnega ravnanja poslovodstva v zakonih ne najdemo veliko, lahko pa so
opredeljeni s statutom ali družbeno pogodbo in drugimi notranjimi akti organizacije,
oblikuje pa jih tudi sodna praksa in pravna teorija glede na okoliščine posameznega
primera (Podgorelec 2013, str. 1). Primeri iz ZFPPIPP (2016) opredeljenih dolžnih
skrbnih ravnanj poslovodstva pri finančnem poslovanju organizacije so: dolžnost
upravljanja s tveganji, priprava poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja,
priprava predloga za prisilno poravnavo ali stečaj organizacije.
Dolžnost zvestobe pomeni, da mora biti poslovodstvo organizaciji lojalno in mora
zmeraj delovati v skladu z njenimi interesi. Dolžnost zvestobe ima dve razsežnosti, ki se
med seboj prekrivata (Podgorelec 2013, str. 2):
1. Pridobivanje posebnih koristi: poslovodstvo in nadzorni organi ne smejo
zlorabljati svoje funkcije za doseganje lastnih koristi ali kogarkoli drugega,
katerih interesi so v nasprotju z interesi organizacije.
2. Preprečevanje in obvladovanje konflikta interesov: poslovodstvo in nadzorni
organi morajo zmeraj delovati na način, da so interesi organizacije pred
njihovimi lastnimi interesi.
Pri presoji skrbnega ravnanja poslovodstva je potrebno zmeraj izhajati iz stališča, da
skoraj vsaka poslovna odločitev prinaša določena tveganja, zato je toliko težje
opredeliti (ne)skrbno ravnanje neke osebe za nazaj, ko so posledice njene odločitve že
poznane. Zato se v splošnem najpogosteje uporabljajo trije elementi identifikacije
(ne)skrbnega ravnanja (Selinšek 2014, str. 27–28):
- dobra vera,
- informiranost odločitve,
- ravnanje v najboljšem interesu organizacije.
Domneva se, da je oseba ravnala skrbno, če je odločitev sprejela v dobri veri, kar
pomeni, da je ravnala v korist organizacije, pri čemer posameznik ni imel v mislih tudi
ali samo svojih lastnih interesov. Poleg tega je pred sprejetjem odločitve pridobil
zadosti ustreznih informacij, na osnovi katerih je razumno verjel, da je njegova
odločitev v najboljšem interesu organizacije. Razumnost in preudarnost zahtevata
ravnanje na osnovi razumnih predvidevanj, korektnih informacij in zadostne preučitve
relevantnih okoliščin v povezavi s posameznim poslom, prav tako pa upoštevata
najrazličnejše možne vidike tega posla. Poslovodstvo je torej lahko oproščeno svoje
odgovornosti za nastalo škodo, kadar sprejema odločitve in ravna na razumen in
preudaren način (Selinšek 2014, str. 28).

3.4 Ukrepi za odpravo insolventnosti organizacije
Priprava ukrepov za odpravo insolventnosti organizacije je v pristojnosti poslovodstva.
Zakonodaja ponuja več možnosti finančnega prestrukturiranja organizacij za odpravo
insolventnosti, vendar pa mora poslovodstvo prvotno analizirati stanje in vzroke za
nastanek insolventnosti organizacije, na osnovi tega pa pripravi ustrezen predlog za
odpravo vzrokov insolventnosti (Plavšak 2008, str. 34).
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Poslovodstvo lahko predlaga naslednje ukrepe za odpravo vzrokov insolventnosti, ki ne
vplivajo na terjatve upnikov organizacije (Plavšak 2014a, str. 41):
- vpoklic nevplačanih vložkov v osnovni kapital,
- izvedba povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki na osnovi odobrenega
kapitala,
- prodaja poslovno nepotrebnega premoženja,
- drugi ukrepi optimizacije poslovanja,
- redno povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki.
Če izvensodno finančno prestrukturiranje ne zadostuje za odpravo vzrokov
insolventnosti organizacije, so tej na voljo še ukrepi, ki učinkujejo na terjatve upnikov.
Ukrepi, ki učinkujejo na terjatve upnikov se lahko izvedejo v okviru medsebojnih
sporazumov, kar je izven insolvenčnega sistema, lahko pa se izvedejo znotraj
insolvenčnega sistema s prisilno poravnavo ali poenostavljeno prisilno poravnavo. V
okviru prisilne poravnave ima insolventna organizacija več možnosti prestrukturiranja
svojih dolgov oziroma terjatev upnikov. Predlog prisilne poravnave je namreč predlog
upnikom, da sprejmejo ponudbo za prestrukturiranje njihovih terjatev do
insolventnega dolžnika (Plavšak 2014a, str. 42).
Ukrepe finančnega prestrukturiranja terjatev upnikov lahko delimo v dve skupni (prav
tam, str. 41):
- prisilno prestrukturiranje terjatev, ki učinkuje tudi na upnike, ki s predlaganim
načinom finančnega prestrukturiranja njihovih terjatev ne soglašajo (npr.
zmanjšanje terjatev upnikov),
- prostovoljno prestrukturiranje terjatev, ki učinkuje samo na terjatve upnikov, ki
soglašajo z načinom prestrukturiranja njihovih terjatev (npr. alternativni predlog
prisilne poravnave).
Za prostovoljno prestrukturiranje terjatev je značilno, da je izvedeno še pred
glasovanjem o sprejetju prisilne poravnave.
3.4.1 Ukrepi prestrukturiranja terjatev upnikov v prisilni poravnavi
Prisilno prestrukturiranje navadnih terjatev je vedno obvezna sestavina predloga
prisilne poravnave, razen pri prestrukturiranju navadnih finančnih terjatev, kar pa lahko
predlagajo zgolj majhne, srednje in velike organizacije. Prisilno prestrukturiranje
navadnih terjatev lahko vsebuje zgolj odlog rokov za plačilo navadnih terjatev upnikov
ali zgolj ponudbo za zmanjšanje navadnih terjatev upnikov, lahko pa oboje. Prednostne
terjatve ni dovoljeno prestrukturirati, podredne terjatve pa je dovoljeno
prestrukturirati, razen kadar s poenostavljenim zmanjšanjem kapitala ni mogoče pokriti
celotne izgube. V tem primeru te terjatve prenehajo. Zavarovane terjatve upnikov ni
mogoče prisilno prestrukturirati, lahko se prestrukturirajo zgolj prostovoljno (Plavšak
2014a, str. 42–43).
Prostovoljno prestrukturiranje zavarovanih terjatev je dovoljeno uporabiti zgolj, če se
prisilno prestrukturira tudi navadne terjatve. Zavarovane terjatve se morajo
prestrukturirati pred glasovanjem o prisilni poravnavi oziroma v treh mesecih po
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začetku prisilne poravnave. Zavarovane terjatve se prestrukturirajo s sklenitvijo
ustreznih pogodb o prestrukturiranju med upnikom in dolžnikom, ni pa jih mogoče
prestrukturirati z zmanjšanjem njihove vrednosti, mogoče pa jih je prestrukturirati
(prav tam, str. 43–45):
- z odložitvijo dospelosti oziroma zmanjšanjem obrestnih mer,
- s preoblikovanjem ločitvenih pravic v skupne ločitvene pravice,
- s konverzijo terjatev v deleže, če je predhodno opravljeno poenostavljeno
zmanjšanje osnovnega kapitala.
Alternativni predlog prisilne poravnave je ponudba upnikom, da lahko svoje terjatve
prenesejo kot stvarni vložek na osnovi povečanja kapitala. Upniki lahko izbirajo, ali
bodo pristali na zmanjšanje in odložitev zapadlosti svojih terjatev ali pa bodo svoje
terjatve prenesli na dolžnika kot stvarni vložek na osnovi povečanja njegovega
osnovnega kapitala. Prenos terjatev v stvarni vložek organizacije se lahko ponudi
upnikom navadnih terjatev kot tudi tistim, ki imajo svoje terjatve zavarovane ter
upnikom s podrejenimi terjatvami. Pri tem je lahko ponudba za upnike z zavarovanimi
terjatvami ugodnejša, in sicer se jim lahko ponudi večje število delnic ali večji nominalni
znesek osnovnega vložka za vsak evro zavarovane terjatve. Ponudba za upnike
podrejenih terjatev pa je lahko manj ugodna od ponudbe ostalim upnikom.
Alternativno ponudbo s konverzijo terjatev upnikov v deleže mora poslovodstvo
dolžnika obvezno predlagati, če (ZFPPIPP 2016):
1. bilančne izgube (pretekle in tekoče) ni mogoče pokriti v breme rezerv, ki jih je
skladno z zakonom in statutom mogoče porabiti za pokrivanje izgube,
2. je vrednost sredstev v računovodskih izkazih večja od likvidacijske vrednost
sredstev35.
Alternativni predlog prisilne poravnave sledi načelu absolutne prednosti, ker se osnovni
kapital organizacije zmanjša na nič, če obstaja položaj, pri katerem je likvidacijska
vrednost enaka ali manjša od vseh obveznosti dolžnika. To pomeni, da je poleg
alternativne ponudbe potrebno obvezno izvesti tudi poenostavljeno zmanjšanje
osnovnega kapitala insolventne organizacije. Če je dotedanji osnovni kapital višji od
zneska nepokrite izgube, se med kapitalske rezerve prenese tisti del osnovnega
kapitala, ki je enak višini razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in likvidacijsko
vrednostjo sredstev. Če osnovni kapital po tako izvedenem poenostavljenem
zmanjšanju znaša nič, se razveljavijo dotedanje delnice oziroma deleži in družbeniki
ostanejo brez korporacijskih pravic, ki izhajajo iz teh deležev (Plavšak 2014a, str. 31–
33).
Povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki je prav tako eden od ukrepov
finančnega prestrukturiranja insolventne organizacije. Predlog za povečanje osnovnega
kapitala z denarnimi vložki je mogoče predlagati upnikom, katerih terjatve so navadne
ali podrejene ter delničarjem ali družbenikom insolventne organizacije. Za uspešno

35 Likvidacijska vrednost sredstev je vrednost sredstev ocenjena v skladu z mednarodnimi standardi
ocenjevanja vrednosti ob predpostavki prisilne prodaje v stečajnem postopku (142. člen ZFPPIPP
(2016)).
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finančno prestrukturiranje insolventne organizacije je potreben najnižji skupni znesek
vpisa in vplačila novih delnic oziroma novega vložka, ki mora biti najmanj v obsegu
potrebnem za zagotovitev dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti ob
upoštevanju preostalih ukrepov finančnega prestrukturiranja. Vplačilo novih delnic
oziroma vložkov se opravi na fiduciarni denarni račun upravitelja, ki učinkuje le pod
pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena. Postopek povečanja
osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki je neuspešen, če upravičenci niso v roku
vpisali in vplačali najnižjega skupnega zneska novih delnic oziroma novega vložka
(Plavšak 2014a, str. 34).
3.4.2 Posebni ukrepi prestrukturiranja terjatev upnikov v prisilni poravnavi nad
majhnimi, srednjimi in veliki družbami
Posebne ukrepe za odpravo vzrokov insolventnosti lahko uporabijo družbe, ki po 55.
členu ZGD-136 (2015) sodijo med majhne, srednje in velike družbe 37, ti so (ZFPPIPP
2016):
- zmanjšanje oziroma odlog plačila navadnih finančnih terjatev;
- odložitev dospelosti oziroma znižanje obrestnih mer zavarovanih terjatev ter
možnost preoblikovanja zavarovanih terjatev v skupne ločitvene pravice;
- finančno prestrukturiranje z izčlenitvijo zdravega jedra.
Insolventna organizacija lahko predlaga prisilno poravnavo navadnih finančnih terjatev
upnikov. Tak predlog lahko vsebuje zmanjšanje terjatev ali odložitev rokov za plačilo,
lahko pa tudi oboje. Upniki navadnih finančnih terjatev sprejmejo takšno ponudbo na
način, da podajo soglasje v notarsko overjeni izjavi. Za sprejetje takšnega predloga je
potrebno, da s predlogom soglašajo upniki, katerih vsota navadnih finančnih terjatev
predstavlja več kot polovico skupnega zneska teh terjatev (ZFPPIPP 2016). Ta način
finančnega prestrukturiranja je primeren za organizacije, ki lahko zgolj s
prestrukturiranjem navadnih finančnih terjatev odpravijo insolventnost, poslovne
terjatve pa zmorejo pokrivati iz tekočega poslovanja, zato prestrukturiranje teh ni
smotrno. Slednje omogoči organizacijam nemoteno poslovanje, ker se s tem izognejo
restriktivnim ukrepom dobaviteljev. Prav tako pa ne sproži »domino efekta« plačilne
nesposobnosti še pri dobaviteljih (Plavšak 2014a, str. 45).
Prisilno prestrukturiranje zavarovanih terjatev lahko insolventna organizacija predlaga
svojim upnikom zgolj, če je predhodno predlagala prisilno poravnavo navadnih
finančnih terjatev ali vseh navadnih terjatev. Upnikom zavarovanih terjatev lahko
ponudi samo odložitev dospelosti njihovih terjatev ali samo znižanje obrestnih mer, po

36 Ur. l. RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13
in 55/15.
37 Pri razvrščanju družb po velikosti pri uporabi ZFPPIPP (2016) veljajo za velike družbe tiste, ki morajo
po 56. členu ZGD-1 (2015) pripraviti konsolidirano letno poročilo (četrta alineja osmega odstavka v
zvezi s petim odstavkom 55. člena ZGD-1), čeprav ustrezajo po 55. členu ZGD-1 merilom za mikro
oziroma majhne družbe. Zato je nad tako družbo dovoljeno voditi postopek preventivnega
prestrukturiranja in postopek prisilne poravnave po posebnih pravilih oddelka 4.8 ZFPPIPP (2016).
Postopek poenostavljene prisilne poravnave nad tako družbo pa ni dovoljen (MP 2014).
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katerih se obrestuje glavnica ali pa oboje. Poleg tega predloga lahko poslovodstvo
insolventne organizacije predlaga upnikom zavarovanih terjatev tudi preoblikovanje
ločitvenih pravic zavarovanih terjatev v skupne ločitvene pravice, ki bodo v korist vseh
ločitvenih upnikov. Glasovanje teh upnikov je ločeno od glasovanja upnikov navadnih
terjatev. Prisilna poravnava je sprejeta, če v razredu navadnih terjatev s predlogom
soglašajo upniki, katerih skupni znesek ponderirane vsote 38 navadnih terjatev
predstavlja vsaj 60 % in v razredu zavarovanih terjatev s predlogom soglašajo upniki,
katerih skupni znesek ponderirane vsote zavarovanih terjatev predstavlja vsaj 75 %.
Predlog prisilne poravnave insolventne organizacije za preoblikovanje ločitvenih pravic
zavarovanih terjatev pa je sprejet, če zanj soglašajo upniki, katerih skupni znesek
ponderirane vsote zavarovanih terjatev znaša vsaj 85 % (ZFPPIPP 2016).
Prisilno prestrukturiranje zavarovanih terjatev je namenjeno insolventnim
organizacijam, katerim prestrukturiranje zgolj navadnih terjatev ne zadostuje, da bi
odpravile vzroke insolventnosti (Plavšak 2014a, str. 43–44).
Predlog prisilne poravnave lahko vsebuje tudi prestrukturiranje z izčlenitvijo, ki
omogoča organizaciji, da z rentabilnim delom nadaljuje poslovanje. S tem ukrepom se
izčleni rentabilni del insolventne organizacije v novo organizacijo, ki nadaljuje
poslovanje, nad preostalim premoženjem oziroma obstoječo organizacijo pa se lahko
začne postopek redne likvidacije ali stečajni postopek. Na novo ustanovljeno
organizacijo se prenese premoženje, ki je potrebno za njeno nemoteno poslovanje in
obveznosti, ki so zavarovane s tem premoženjem, in sicer v višini zaščitene vrednosti
(Plavšak 2014a, str. 48–49).

3.5 Mehanizmi za odkrivanje in preprečevanje poslovodskih prevar in
zlorab insolvenčnega sistema pred začetkom postopka zaradi
insolventnosti
Mehanizme za zaščito interesnih skupin lahko delimo na zunanje in notranje. Zunanji
mehanizmi skrbijo za formalno ureditev in zunanji nadzor (Korošec 2011, str. 220). Med
zunanje mehanizme lahko uvrščamo zakonodajo in druga pravila, ki urejajo
korporacijsko upravljanje in poročanje insolventnih organizacij ter delo upravitelja,
pooblaščenca upnikov, zunanjega revizorja ter pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
podjetij in sredstev (Plavšak 2014a, str. 30). Med notranje mehanizme pa uvrščamo
delo upravnih odborov, nadzornih svetov, revizijskih komisij, notranje revizije (Korošec
2011, str. 220) in notranje akte posamezne organizacije, ki regulirajo odnose ter
ravnanje v vsaki organizaciji individualno.

38 Pri izračunu deleža glasovalnih pravic se upoštevajo zneski priznanih in verjetno izkazanih terjatev, ki
se pomnožijo s količnikom (ponder). Ponder je v ZFPPIPP (2016) določen v odvisnosti od tega, na
kakšen način bo upnik po predlogu insolventnega dolžnika prestrukturiral svoje terjatve (odlog plačila,
zmanjšanje terjatev, konverzija v osnovni kapital, vplačilo novih vložkov) ter od vrste terjatve, ki jo ima
upnik do insolventnega dolžnika.
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Z namenom varovanja in uresničevanja interesov upnikov ter tudi obvladovanja tveganj
poslovodskih prevar se po slovenski zakonodaji vpliv zunanjih mehanizmov na
poslovanje insolventne organizacije poveča ter se omeji moč notranjih mehanizmov, o
čemer bomo pisali v nadaljevanju tega poglavja.
3.5.1 Razrešitev poslovodstva in imenovanje novega poslovodstva insolventne
organizacije
Odpoklic poslovodstva in imenovanje novega poslovodstva je eden izmed mehanizmov,
s katerim se lahko prepreči prevarantskemu poslovodstvu, da nadaljuje z ravnanji, ki
organizaciji povzročajo škodo.
V delniški družbi z dvotirnim sistemom člane uprave odpokliče nadzorni svet, ki ga
imenuje skupščina, v družbi z omejeno odgovornostjo pa imajo to pristojnost
družbeniki ali nadzorni svet, če ga družba ima. Nadzorni svet mora ves čas mandata
uprave ugotavljati in spremljati delo uprave. Če nadzorni svet člana uprave ne zamenja,
čeprav so prisotni razlogi za odpoklic uprave, prav tako odgovarja družbi za možno
nastalo škodo. Enako velja, če nadzorni svet predčasno odpokliče člana uprave, čeprav
ne obstajajo utemeljeni razlogi za odpoklic. V slovenski zakonodaji je predčasen
odpoklic članov uprave v delniški družbi mogoč izključno iz utemeljenih razlogov,
odpoklic direktorja v družbi z omejeno odgovornostjo pa je praviloma mogoč tudi brez
utemeljenih razlogov. Utemeljeni razlogi za predčasen odpoklic poslovodje so (Bratina
2012, str. 979):
- če huje krši svoje obveznosti,
- če ni sposoben voditi poslov,
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno
neutemeljenih razlogov,
- iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (na primer: pomembnejše spremembe
v strukturi delničarjev, reorganizacija in podobno).
Dodatni razlogi za odpoklic so lahko tudi pomanjkljivost in nekvalificiranost sanacijskih
ukrepov, nerazvidnost sanacije poslovne strategije (prav tam, str. 980), neustreznost
spremljanja investicij39, nezmožnost učinkovitega vodenja poslov zaradi neusklajenosti
skupnega delovanja med člani uprave40, neuspešnost rezultatov poslovanja41.
Odpoklicni razlogi morajo biti povezani z ravnanjem poslovodstva. Poslovodstvu pa ni
mogoče očitati odpoklicnih razlogov, če je na njegove odločitve vplivala skupščina ali
obvladujoča družba (Sodstvo Republike Slovenije 2014). V sklepu za odpoklic morajo
biti odpoklicni razlogi navedeni, sicer velja, da je poslovodstvo odpoklicano iz
neutemeljenih razlogov. Poslovodja pa mora v sodnem postopku dokazovati, da razlogi
za odpoklic niso utemeljeni (Bratina 2012, str. 980). Vendar pa je sodna praksa zavzela
tudi stališče, da morajo biti odpoklicni razlogi dovolj konkretizirani, da jih odpoklicani
poslovodja lahko z zatrjevanjem in dokazovanjem ovrže. Torej mora abstraktni normi

39 Sodba VIII Ips 554/2007 (Sodstvo Republike Slovenije 2009a).
40 Sodba VIII Ips 264/2007 (Sodstvo Republike Slovenije 2009b).
41 Sodba VIII Ips 47/2001 (Sodstvo Republike Slovenije 2002).
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odpoklicnih razlogov slediti konkretizacija očitka poslovodstvu, ki jo je mogoče uvrstiti v
navedeno abstraktno normo (Sodstvo Republike Slovenije 2014).
Po uvedbi postopka prisilne poravnave lahko nadzorni svet ali družbeniki odpokličejo
poslovodstvo le, če za to predhodno dobijo soglasje sodišča. Na osnovi mnenja
upravitelja sodišče dovoli ali pa zavrne odpoklic poslovodstva (ZFPPIPP 2016). Po
začetku postopka prisilne poravnave pa lahko upniški odbor in upniki predlagatelji od
sodišča zahtevajo, da jih pooblasti za vodenje poslov dolžnika. Pri čemer ni nujno, da
tak predlog vložijo vsi upniki predlagatelji skupaj (Sodstvo Republike Slovenije 2016a).
Razlogi za prenos vodenja poslov na upnike so (ZFPPIPP 2016):
- finančno in premoženjsko stanje insolventne organizacije izkazuje, da delničarji
oziroma družbeniki v primeru stečaja ne bi prejeli ničesar,
- poslovodstvo je po uvedbi postopka prisilne poravnave in po začetku postopka
prisilne poravnave kršilo pravila o prepovedanem in dolžnem ravnanju,
- med postopkom prisilne poravnave poslovodstvo ni poročalo v skladu z ZFPPIPP
(2016) ali je prikrivalo informacije ter onemogočalo nadzor upravitelja,
- po vložitvi upniškega predloga za začetek postopka prisilne poravnave
poslovodstvo ne opravlja vseh dolžnih dejanj, ki jih mora izvesti z namenom, da
upnikom omogoči pripravo načrta finančnega prestrukturiranja.
Iz diagrama (Slika 4) je razvidno, da mora po uvedbi postopka prisilne poravnave
nadzorni svet oziroma družbeniki za odpoklic pridobiti soglasje sodišča. Enako velja po
začetku postopka prisilne poravnave. Upniki šele po začetku postopka prisilne
poravnave, ki jo predlagajo sami, pridobijo korporacijsko upravičenje imenovanja ter
odpoklica članov organa vodenja in tudi organov nadzora.
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Slika 4: Vpliv insolvenčnega sistema na odpoklic poslovodstva

3.5.2 Upniški predlog za začetek postopka prisilne poravnave ali stečajnega
postopka insolventnega dolžnika
Upniki imajo možnost na sodišče vložiti predlog za začetek stečajnega postopka ali
predlog za začetek postopka prisilne poravnave, če izkažejo procesno legitimacijo in
insolventnost dolžnika (Plavšak 2014a, str. 39).
Ad 1) Upniški predlog za začetek postopka prisilne poravnave
Upniški predlog za začetek postopka prisilne poravnave je mehanizem, s katerim lahko
upniki obvladujejo tveganje poslovodskih prevar njihovega dolžnika. Dovoljeno ga je
voditi nad majhnimi, srednjimi ali velikimi insolventnimi organizacijami (ZFPPIPP 2016).
Upnik je aktivno legitimiran za vložitev predloga, če izkaže, da njegove finančne terjatve
do dolžnika presegajo 20 % finančnih obveznosti, ki jih dolžnik v zadnjem javno
dostopnem letnem poročilu izkazuje v bilanci stanja (Sodstvo Republike Slovenije
2016b). Zaradi neinformiranosti upnikov pred uvedbo postopka prisilne poravnave
zakon ponuja rešitev s tem, da upniki uporabijo razpoložljive javno objavljene podatke
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iz zadnjega letnega poročila (Plavšak 2014a, str. 39). Vendar se težava pojavi takrat, ko
insolventna organizacija v nasprotju z zakonskimi predpisi ne objavi letnega poročila za
zadnje poslovno leto ali pa podatki iz tega niso zanesljivi. Zakon za to izjemo ne
predvideva drugačnih postopkov.
Za postopek so določene dodatne dolžnosti poslovodstva dolžnika in dodatne možnosti
(prednosti) upnikov (Tabela 1). Prisilna poravnava se začne z upniškim predlogom in se
nadaljuje zgolj, če upniki ali dolžnik v treh oziroma največ petih mesecih predložijo tudi
naknadni predlog prisilne poravnave, ki vsebuje poročilo o finančnem položaju in
poslovanju dolžnika, načrt finančnega prestrukturiranja ter mnenje revizorja in
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (prav tam, str. 38–41).
Tabela 1: Dodatne možnosti upnikov predlagateljev in dodatne dolžnosti poslovodstva
dolžnika v primeru upniškega predloga prisilne poravnave
Dodatne možnosti upnikov predlagateljev

Dodatne dolžnosti poslovodstva dolžnika

Finančno prestrukturiranje dolžnika lahko V roku enega meseca od začetka postopka
predlagajo upniki.
mora upnikom predati osnutek poročila o
finančnem položaju in poslovanju
dolžnika.
Upniki lahko predlagajo imenovanje Upnikom predlagateljem mora dati vse
upravitelja po lastni izbiri.
informacije, poročila in dokumentacijo za
namene priprave NFP.
Upniki predlagatelji lahko sklepajo Pravočasno mora plačati vse prejete
pogodbe v imenu dolžnika za namene račune v zvezi s pogodbami, ki so jih v
priprave
načrta
finančnega imenu dolžnika lahko sklenili upniki
prestrukturiranja.
predlagatelji.
Upniki lahko prevzamejo vodenje poslov Dolžnik nima možnosti pritožbe na sklep o
dolžnika in odpokličejo organe vodenja in začetku postopka prisilne poravnave in
nadzora.
sklep o prenosu vodenja poslov dolžnika.
Opombe: NFP – načrt finančnega prestrukturiranja
Vir: (ZFPPIPP, 2016).

Upniški predlog za začetek postopka prisilne poravnave je namenjen predvsem bankam
upnicam, za katere se domneva, da so profesionalne udeleženke finančnih trgov in
imajo izkušnje ter znanje potrebno za presojo smotrnosti prestrukturiranja in potrebnih
načinov prestrukturiranja majhnih, srednjih ter velikih organizacij. Za zaščito dolžnika
pa upniški predlog za prisilno poravnavo ne vsebuje podrednega predloga za začetek
stečajnega postopka. Podredni predlog za začetek stečajnega postopka v primeru
upniškega predloga za začetek postopka prisilne poravnave velja zgolj, če prisilna
poravnava ni izglasovana s potrebno večino (Plavšak 2014a, str. 38–40).
Na upnike pa z uporabo različnih mehanizmov znotraj upniškega predloga prisilne
poravnave preidejo tudi dolžnosti skrbnega ravnanja, ki ne sme povzročati škode
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dolžniku ali drugim upnikom 42. V praksi pa so se tudi v tem postopku pokazale težave
zaradi nasprotujočih se interesov več upnikov predlagateljev, ki izvirajo predvsem iz
medsebojnih nesoglasij43.
Ad 2) Upniški predlog za začetek stečajnega postopka
Za zaščito interesov upnikov insolventne organizacije je z zakonodajo omogočeno tudi,
da njeni upniki vložijo predlog za začetek stečajnega postopka, ne glede na velikost
organizacije. To lahko storijo, če izkažejo svojo terjatev ter dokažejo, da je organizacija
insolventna. Za zaščito dolžnikov pa so regulirane možne kombinacije uporabe pravnih
sredstev v predhodnem stečajnem postopku (Plavšak 2014b, str. 21–24):
1. Poslovodstvo lahko sodišču predlaga odložitev odločanja o upnikovem
predlogu za začetek stečajnega postopka, če revizor potrdi, da dolžnik ne
zamuja z izplačilom vsaj minimalnih plač delavcem ter davkov in prispevkov
od teh plač ter bo sposoben pravočasno poravnati te obveznosti. Sodišče nato
odloži odločanje o upnikovem predlogu za največ dva meseca. Če dolžnik ne
sprejme ustreznih ukrepov za odpravo insolventnosti in ne dokaže, da je
organizacija solventna, sodišče nadaljuje postopek odločanja o upnikovem
predlogu.
2. Poslovodstvo dolžnika lahko predlaga začetek postopka prisilne poravnave,
posledično sodišče prekine odločanje o upnikovem predlogu za začetek
stečajnega postopka do končanja postopka prisilne poravnave. Iz tega lahko
izhajajo trije možni položaji:
a. Poslovodstvo organizacije umakne predlog za začetek prisilne
poravnave, ker utemelji in dokaže, da je uspelo odpraviti vzroke
insolventnosti brez prisilne poravnave – sodišče nadaljuje s postopkom
odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka.
b. Prisilna poravnava je neuspešna ali pa dolžnik umakne predlog za
začetek prisilne poravnave brez utemeljitve – sodišče začne stečajni
postopek na osnovi podrednega zahtevka, ki je podan z vložitvijo
predloga za začetek postopka prisilne poravnave ali pa nadaljuje
postopek odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega
postopka.
c. Prisilna poravnava je pravnomočno potrjena – sodišče ustavi postopek
odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka.

42 Sklep Višjega sodišča, opr. št. Cst 634/2015: »Z institutom upniške prisilne poravnave je ZFPPIPP
uvedel možnost, da upniki predlagajo začetek postopka prisilne poravnave in predložijo načrt
finančnega prestrukturiranja, upniki predlagatelji pa so s tem pridobili vrsto pravic (primerjaj: 221.h,
221.i, 221.j in 221.l člen ZFPPIPP). S tem je zakon dodatno zaščitil upnike in jim podelil pomemben
položaj v postopku prisilne poravnave. Takšna ureditev omogoča upnikom popoln nadzor nad
finančnim in poslovnim prestrukturiranjem dolžnika ter uvaja širok nabor možnih ukrepov, ki jih lahko
upniki v tem postopku uporabijo. Pri izvajanju teh pravic so upniki dolžni ravnati z ustrezno
skrbnostjo, saj lahko v nasprotnem primeru s svojim ravnanjem dolžniku povzročijo škodo.« (AJPES
2016a).
43 Glej primer upniškega predloga za začetek postopka prisilne poravnave SAVA, d. d., opr. št. St
2868/2015 (AJPES 2016a).
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3. Poslovodstvo dolžnika vloži ugovor zoper upnikov predlog za začetek
stečajnega postopka. Če v ugovornem postopku dolžnik:
a. dokaže, da ni insolventen ali da upnik nima procesne legitimacije za
vložitev predloga za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom –
sodišče ustavi odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečajnega
postopka;
b. ne dokaže, da ni insolventen ali da upnik nima procesne legitimacije za
vložitev predloga za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom –
sodišče začne stečajni postopek nad dolžnikom.
S sliko v prilogi 2 prikazujemo procesna dejanja upnika, dolžnika in sodišča v postopku
upniškega predloga za začetek stečajnega postopka.
Obstaja pravna praznina v zvezi z izključevanjem vodenja postopka poenostavljene
prisilne poravnave in stečajnega postopka hkrati. Plavšak (2014b, str. 23) pojasnjuje, da
postopek poenostavljene prisilne poravnave ni ovira za odločanje o upnikovem
predlogu za začetek stečajnega postopka, razen če sodišče imenuje upravitelja. Slednje
pa je povezano z visokimi stroški. Če je poenostavljena prisilna poravnava potrjena
preden sodišče odloči o stečajnem postopku, lahko upnik izpodbija domnevo, da je
dolžnik s predlaganim ukrepom poenostavljene prisilne poravnave uspel odpraviti
insolventnost (Plavšak 2014b, str. 23).
3.5.3 Nadzor nad nedovoljenim ravnanjem poslovodstva insolventne organizacije
Medtem ko so v delujočih organizacijah v ospredju interesi lastnikov, je s slovensko
zakonodajo regulirano, da po nastopu insolventnosti stopijo interesi upnikov pred
interese lastnikov (Plavšak 2014a, str. 30). Po nastopu insolventnosti organizacije so
ključni organi za nadzor nad ravnanjem poslovodstva:
1. upravitelj,
2. upniški odbor,
3. pooblaščenec upnikov.
Upravitelj je organ insolvenčnega postopka, ki nima položaja samostojnega procesnega
subjekta. V insolvenčnem postopku opravlja dejanja v skladu z zakonom in navodili
pristojnega sodnika posameznika z namenom varovanja in uresničevanja interesov
upnikov (Plavšak 2008, str. 87–88). O njegovi razrešitvi in imenovanju odloča sodišče, ki
vodi postopek 44. Upraviteljeve obveznosti sodijo med obligacije prizadevanja 45. Od
upravitelja se pričakuje ustrezno strokovno znanje in izkušnje, zato ima položaj

44 118. člen ZFPPIPP (2016).
45 Obligacija prizadevanja pomeni, da je ključnega pomena pravilno izpolnjena storitvena obveznost z
namenom uresničitve končnega interesa naročnika in je pri tem ravnal z zahtevano strokovno
skrbnostjo. V primerjavi z obligacijo rezultata, kjer je končni interes dosega določenega cilja in je način
za dosego tega cilja irelevanten (Plavšak 2008, str. 46).
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profesionalne osebe46, za katero veljajo strožji standardi profesionalne skrbnosti. Pri
opravljanju svojih nalog in pristojnosti mora ravnati vestno in pošteno, z ustrezno
profesionalno skrbnostjo ter tako, da varuje in uresničuje interese upnikov (Plavšak
2008, str. 46).
Da lahko upravitelj izpolnjuje svoje naloge, mu mora poslovodstvo insolventne
organizacije na njegovo zahtevo dati vse informacije, potrebne za nadzor in mu
omogočiti pregled njegovih poslovnih knjig ter dokumentacije47. V glavnem postopku
prisilne poravnave naloge upravitelja obsegajo pripravo mnenj k poročilom dolžnika ter
nadzor nad poslovanjem in izpolnjevanjem dolžnosti insolventne organizacije (Plavšak
2008, str. 90), ki med drugim obsegajo tudi odobritve vsake transakcije na dolžnikovem
transakcijskem računu48. Pri tem ima upravitelj v glavnem postopku prisilne poravnave
večja pooblastila kot v predhodnem postopku prisilne poravnave, ko njegove naloge
obsegajo zgolj (ZFPPIPP 2016):
- nadzor poslovanja in izpolnjevanja obveznosti insolventne organizacije ter
njenih organov vodenja, nadzora in skupščine,
- predlagati sodišču, da prepove posel, ki je v nasprotju z zakonskimi
omejitvami poslovanja insolventnega dolžnika.
Upniški odbor je organ upnikov, ki v imenu vseh upnikov oblikuje ter izraža voljo in s
tem opravlja tudi procesna dejanja, pri čemer pa ne predstavlja samostojni procesni
organ. Imenovanje upniškega odbora je v prisilni poravnavi obvezno, v stečajnem
postopku pa ne. S sklepom o začetku postopka prisilne poravnave sodišče imenuje
člane upniškega odbora, ki so imetniki navadnih terjatev do dolžnika v najvišjem
skupnem znesku (Plavšak 2008, str. 85–86).
Upniški odbor majhne, srednje in velike organizacije ima pravico imenovati
pooblaščenca upnikov, ki je upravičen spremljati vodenje tekočih poslov dolžnika in
postopkov poslovodstva pri izvajanju ukrepov skladno z načrtom finančnega
prestrukturiranja, ki so v njegovi pristojnosti. Poslovodstvo dolžnika je prav tako dolžno
pooblaščencu upnikov na njegovo zahtevo predati vse informacije, poročila in
dokumentacijo, ki je pomembna za odločitev upnikov o sprejetju prisilne poravnave
(Plavšak 2014a, str. 41).
Kot je prikazano v Tabela 2, po nastanku insolventnosti v organizaciji upniki še nimajo
nobenih pooblastil nad poslovanjem dolžnika. V omejenem obsegu se njihov nadzor
preko upravitelja vrši v postopku prisilne poravnave nad majhnimi, srednjimi in velikimi
organizacijami ter v postopku odložitve odločanja o upnikovem predlogu za začetek
stečajnega postopka. Šele z začetkom insolvenčnega postopka dobijo upravitelj in
upniki dovolj pooblastil, da lahko morebitno kršitev določil za varovanje in
uresničevanje interesov upnikov preprečijo.

46 Profesionalna oseba je lahko pravna ali fizična oseba, ki »nastopa v pravnem prometu v zvezi z
opravljanjem svojega poklica oziroma dejavnosti in pri tem ponuja določene izpolnitve, za katere so
potrebni posebno strokovno znanje, izkušnje in usposobljenost« (Plavšak 2008, str. 46).
47 Glej 151. člen ZFPPIPP (2016).
48 Glej 158. člen ZFPPIPP (2016).
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Tabela 2: Prikaz nadzornih mehanizmov za obvladovanje tveganj skladnosti poslovanja
poslovodstva insolventne organizacije v obdobjih po nastanku insolventnosti
Upravitelj

Pooblaščenec

Upniški
odbor

x

x

x

x

x

x

obvezno*

x

x

x

x

x

x

x

x

obvezno

x

x

x

x

x

Sodišče izda sklep o začetku prisilne poravnave.

obvezno

dovoljeno*

obvezno

Sodišče izda sklep o začetku stečajnega
postopka.

obvezno

x

dovoljeno

Sprožilno dejanje

Glavni post.

Predhodni postopek

Ugotovitev insolventnosti dolžnika.
Na sodišče podan predlog za začetek postopka
poenostavljene prisilne poravnave.
Na sodišče podan predlog za začetek postopka
prisilne poravnave.
Na sodišče podan predlog za začetek stečajnega
postopka.
Na sodišče podan predlog za odložitev
odločanja o upnikovem predlogu za začetek
stečajnega postopka.
Sodišče izda sklep o odložitvi odločanja o
upnikovem predlogu za začetek stečajnega
postopka.
Sodišče izda sklep o začetku postopka
poenostavljene prisilne poravnave.

Opombe: *Velja zgolj za majhne, srednje in velike organizacije

Upravitelj imenovan v predhodnem postopku prisilne poravnave nadaljuje s svojim
delom tudi v glavnem postopku prisilne poravnave, če se nad organizacijo začne
stečajni postopek pa tudi v stečajnem postopku (Plavšak 2008, str. 88).
3.5.4 Revidiranje poročila o finančnem poslovanju organizacije in seznama terjatev
upnikov
Za preprečitev zlorabe insolvenčnih postopkov ter pravnih sredstev za odložitev
odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka mora poslovodstvo
insolventne organizacije pridobiti mnenje neodvisnega pooblaščenega revizorja o
izkazanem resničnem in poštenem stanju ter poslovanju dolžnika (Plavšak 2014b, str.
21–22). Skladno s 142. členom ZFPPIPP (2016) mora poročilo o finančnem položaju in
poslovanju dolžnika revidirati revizor po MSR in Stališču o revidiranju 9, ki ga je izdal
Slovenski inštitut za revizijo (SIR 2014). Zaradi hitrejšega in cenejšega postopka
prestrukturiranja pa zahteva po revizorjevem pregledu tega poročila ne velja v
postopku poenostavljene prisilne poravnave (Plavšak 2014b, str. 23).
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Revizor mora izdati mnenje na osnovi naslednjih revizijskih nalog (SIR 2014):
1. revidiranje bilance stanja insolventne organizacije ter njenega izkaza
poslovnega izida in denarnih tokov za z zakonom predpisano obdobje, skupaj
s pojasnili k tem računovodskim izkazom;
2. preiskovanje seznama navadnih, podrejenih in zavarovanih terjatev upnikov
do insolventnega dolžnika;
3. preiskovanje zneska povprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja
dolžnika;
4. preiskovanje vrednosti sredstev, ocenjenih v skladu z mednarodnimi standardi
ocenjevanja vrednosti ob predpostavki prisilne prodaje v stečajnem postopku.
Za namene pregleda seznama terjatev upnikov in mesečnih stroškov rednega
poslovanja dolžnika mora revizor opraviti ustrezne analitične postopke in postopke
preiskovanja v skladu oziroma s smiselno uporabo Mednarodnega standarda poslov
preiskovanja 2400 (v nadaljevanju MSP 2400). Njegova presoja mora temeljiti na
zadostnih in ustreznih dokazih.
Revizor mora z analitičnimi postopki ter postopki preiskovanja prav tako pridobiti
zadostne in ustrezne dokaze o pravilnosti izkazane likvidacijske vrednosti sredstev
dolžnika, še posebej o pravilnosti in popolnosti evidentiranja sredstev v lasti dolžnika
ter skladnosti njihovega vrednotenja po ZFPPIPP (prav tam). Pri tem mora skladno s
142. členom ZFPPIPP (2016) vso premoženje oceniti pooblaščeni cenilec vrednosti
posameznega premoženja, ki je pridobil naziv pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Premoženje oceni po likvidacijski in tržni vrednosti.
Na osnovi opravljene revizije računovodskih izkazov revizor poda revizijsko mnenje o
resnični in pošteni sliki, ki jo insolventna organizacija prikazuje v svojem poročilu o
finančnem položaju in poslovanju. Za opravljene preiskovalne postopke za druge
zadeve pa revizor pripravi ločeno revizorjevo poročilo, v katerem izrazi zagotovilo, da v
seznamu navadnih terjatev upnikov do dolžnika, seznamu podrejenih terjatev upnikov
do dolžnika, seznamu ločitvenih upnikov do dolžnika, znesku povprečnih mesečnih
stroškov rednega poslovanja in likvidacijski vrednosti sredstev dolžnika ni pomembno
napačnih navedb (SIR 2014).
Revizor za namene preiskovalnih poslov v zvezi s seznamom terjatev upnikov do
dolžnika in njihovih ločitvenih pravic, izkazanim zneskom povprečnih mesečnih stroškov
rednega poslovanja in likvidacijsko vrednostjo sredstev v pretežni meri uporablja MSP
2400, zaradi česar ne daje tako visokega zagotovila kot pri revidiranju računovodskih
izkazov (Skitek 2014, str. 94).
3.5.5 Presoja o insolventnosti ter smotrnosti in skladnosti predlaganih ukrepov
finančnega prestrukturiranja insolventne organizacije
Naloga nadzornega sveta je, da mora v petih dneh po prejemu poročila o ukrepih
finančnega prestrukturiranja podati mnenje o insolventnosti organizacije ter o
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potrebnosti in ustreznosti ukrepov za odpravo vzrokov insolventnosti, ki jih je
predvidelo poslovodstvo49 (ZFPPIPP 2016). V ta namen mu mora poslovodstvo na
njegovo zahtevo dati vsa pojasnila in informacije v zvezi z vodenjem in poslovanjem
organizacije50 (ZGD-1 2015). Nadzorni svet, kot notranji mehanizem za obvladovanje
tveganj poslovodskih prevar in zlorab insolvenčnega sistema, lahko takoj po prvih
zaznanih opozorilnih znakih o slabem finančnem položaju in poslovanju zahteva
takojšnje ukrepanje poslovodstva. Je tudi prvi mehanizem, ki presoja finančni položaj
organizacije in smotrnost ter skladnost predlaganih ukrepov za odpravo morebitne
insolventnosti. Ker pa smo že ugotovili, da nadzorni svet zastopa predvsem interese
lastnikov, ki po nastanku insolventnosti niso več v ospredju, so pri presoji insolventnosti
ter smotrnosti in skladnosti finančnih ukrepov za odpravo insolventnosti ključni
predvsem zunanji mehanizmi.
3.5.5.1 Presoja upnikov o insolventnosti dolžnika pred uvedbo insolvenčnega
postopka
Upniki, ki imajo interes predlagati na sodišče začetek insolvenčnega postopka nad
njihovim dolžnikom, morajo izkazati insolventnost dolžnika ter procesno legitimacijo
(da njihova terjatev obstaja in imajo pravni interes za predlagano procesno dejanje)
(ZFPPIPP 2016). Vendar pa upniki nimajo zmeraj dovolj informacij, da bi lahko pripravili
kakovostno analizo dolžnikovega finančnega položaja in poslovanja (Plavšak 2014a, str.
41). Pravico do informiranosti pridobi upravitelj z uvedbo postopka prisilne poravnave51
oziroma z odložitvijo odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega
postopka52, upniki pa šele z začetkom postopka prisilne poravnave (redne in
poenostavljene)53 oziroma začetkom stečajnega postopka54 (ZFPPIPP 2016).
Dostop upnikov do dovolj informacij o finančnem položaju in poslovanju dolžnika pred
začetkom oziroma uvedbo insolvenčnega postopka je odvisen predvsem od položaja
upnika do njegovega dolžnika:
1. Zaposlene osebe pri dolžniku imajo podatek o tem, za koliko mesecev niso
prejeli izplačane vsaj minimalne plače, ki velja v Republiki Sloveniji, kar
zadostuje za dokazovanje neizpodbojne domneve o insolventnosti.
2. Državne institucije (še posebej Finančna uprava RS) imajo podatke o plačanih
prispevkih in davkih dolžnika, kar prav tako zadostuje za dokazovanje
neizpodbojne domneve o insolventnosti.
3. Upnik ali več upnikov skupaj, ki so pomembni za obstoj in nadaljevanje
poslovanja njihovega dolžnika, lahko samostojno ali kot neformalni konzorcij
izrabijo ta položaj na način, da zahtevajo od poslovodstva dolžnika privolitev v

49 Glej 35. člen ZFPPIPP (2016).
50 Glej 272. in 281. člen ZGD-1 (2015).
51 Glej 151., 153. in 171. člen ZFPPIPP (2016).
52 Glej 237.a člen ZFPPIPP (2016).
53 Glej 137. in 221.b člen ZFPPIPP (2016).
54 Glej 292. člen ZFPPIPP (2016).
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neodvisni pregled poslovanja55 in si s tem pridobijo informacije o dolžnikovem
finančnem položaju in poslovanju ter ustreznosti ukrepov za odpravo vzrokov
za nastanek plačilne nesposobnosti, v katere lahko zaupajo.
4. Finančne institucije (banke, zavarovalnice in druge) imajo podatek o stanju
finančnih obveznosti dolžnika. Kadar so upnikove finančne terjatve do
dolžnika enake ali presegajo 20 % zneska vseh finančnih obveznosti, ki jih je ta
izkazoval v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu, lahko upnik dokazuje
insolventnost dolžnika in ima tudi možnost na sodišče predlagati začetek
postopka prisilne poravnave.
Ostali upniki insolventne organizacije imajo zgolj dostop do naslednjih javno objavljenih
informacij56:
- finančni podatki iz letnih poročil so dostopni na bonitetnih spletnih portalih
in na spletnem portalu AJPES pod rubriko »Javna objava letnih poročil«,
vendar ne prej kot tri mesece oziroma osem mesecev57 po presečnem
poročevalskem dnevu, za katerega dolžnik oddaja letna poročila,
- trenutni statusni podatki so dostopni z vpogledom v sodni in poslovni register
na spletnem portalu AJPES58,
- podatki o obremenitvah premoženja so dostopni na spletnem portalu AJPES
pod rubriko »Register zastavnih pravic na premičninah«59 in na spletnem
portalu e-sodstvo z vpogledom v e-zemljiško knjigo60,
- podatki o obstoju in blokadah na transakcijskih računih na dan vpogleda so
dostopni na spletnem portalu AJPES 61, za daljše obdobje pa pri drugih
bonitetnih spletnih portalih,

55 V neformalne konzorcije se povezujejo predvsem banke upnice po tem, ko dolžnik preneha
poravnavati tekoče obveznosti in zahtevajo neodvisni pregled poslovanja (ang. Independent Business
Review), s katerim si zagotovijo verodostojne informacije za odločanje ter oceno smotrnosti in
primernosti ukrepov za odpravo vzrokov plačilne nesposobnosti dolžnika. Banke upnice so se povezale
v neformalni konzorcij na primer v družbah MIP, d. d. (Sevšek 2009), Istrabenz, d. d. (Repovž 2009) in
Merkur, d. d. (Vuković & Rankov 2010).
56 ECORYS 2014b, str. 210–211.
57 Skladno z 58. členom ZGD-1 (2015) so organizacije, katerih letna poročila morajo biti revidirana,
dolžne predložiti letno poročilo v osmih mesecih po koncu poslovnega leta oziroma bilančnega
presečnega dne, za katero poročajo. Ostale organizacije morajo poročila predložiti v roku treh mesecev
od bilančnega presečnega dne poslovnega leta, za katerega poročajo.
58 Dostopno na: http://www.ajpes.si/prs/. Skladno z ZGD-1 (2015) in Zakonom o sodnem registru (ZSReg
2015) mora podjetnik ali pravna oseba vsako spremembo identifikacijskih podatkov za namene vpisa v
poslovni ali sodni register sporočiti najkasneje 15 dni od nastale spremembe, razen spremembe
osnovnega kapitala, ki jo mora sporočiti najkasneje v roku enega meseca.
59 Dostopno na: http://www.ajpes.si/rzpp/. Vpis zastavne pravice v Register neposestnih zastavnih
pravic ni obvezen. Večjo pravno varstvo pa je zagotovljeno za upnika, ki svojo zastavno pravico vpiše v
register. Register predstavlja javno in centralno vodeno informatizirano bazo podatkov, v katero imajo
vpisi konstitutivni učinek (neposestna zastavna pravica nastane šele z vpisom v register) in za katere
velja tako pozitivno (vsak ve za obstoj pravice, če je vpisana v register) kot negativno (nihče ni dolžan
vedeti, če ni vpisana v register) materialno publicitetno načelo. Konstitutiven učinek pomeni, da
nastane neposestna zastavna pravica šele s trenutkom njenega vpisa v register in ne že s sklenitvijo
notarskega zapisa ali sestavo rubežnega zapisnika (Sodstvo Republike Slovenije 2016d).
60 Dostopno na: https://evlozisce.sodisce.si/evlozisce/javni_izpisi/.
61 Dostopno na: http://www.ajpes.si/eRTR/JavniDel/Iskanje.aspx.
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-

-

-

podatki o davčnih dolgovih so dostopni na spletnem portalu Finančne uprave
Republike Slovenije62,
podatki o začetih insolvenčnih postopkih so dostopni na spletnem portalu
AJPES pod rubriko »Objave sklepov in pisanj izdanih v postopkih zaradi
insolventnosti«63 ter »eINSOLV«64, sprotno obveščanje pa omogočajo tudi
drugi bonitetni spletni portali,
podatek o morebitnih sodnih sporih ali izvršilnih postopkih, v katerih
nastopa dolžnik kot tožena stranka ter drugi podatki o bonitetnih ocenah
dolžnikov, so dostopni na spletnih portalih bonitetnih agencij, ki so lahko
plačljive (AJPES, Bisnode, TS media, Creditreform in Bonitetna hiša I) in
neplačljive (Stop neplačniki),
panožni podatki omogočajo umestitev organizacije v panogi in primerjavo
panoge z drugimi panogami posameznega sektorja, pretekli podatki pa kažejo,
da je verjetnost insolventnosti organizacije odvisna tudi od vrste panoge
(ECORYS 2014b, str. 211), ti podatki so dosegljivi prav tako na spletnem
portalu AJPES pod rubriko »FI-PO«65.

Poleg tega lahko upniki dobijo informacije tudi s pomočjo spletnih brskalnikov in
medijev. Obseg javno dostopnih informacij po našem mnenju načeloma zadostuje za
presojo insolventnosti. Težava pa je v tem, da je veliko teh informacij odvisnih od
samega ravnanja dolžnika oziroma njegovega poslovodstva. Na primer: predložitev
letnega poročila, resnično in pošteno računovodsko poročanje ter razkrivanje,
predložitev vseh statusnih sprememb v register in (pravočasna) predložitev vseh
obremenitev premoženja dolžnika. Poleg tega se računovodski podatki objavijo zgolj
enkrat letno in so upnikom dostopni najmanj tri mesece po presečnem datumu
poročanja, medtem ko insolventnost organizacije lahko nastopi veliko prej.
3.5.5.2 Presoja o insolventnosti in mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
podjetij o načrtu finančnega prestrukturiranja
Mehanizem za preprečevanje zlorabe predloga prisilne poravnave za zavlačevanje o
odločanju upniškega stečajnega postopka, ne da bi dolžnik imel resne namene in
možnosti za uspešno finančno prestrukturiranje, je enak kot revizorjevo delo, tudi delo
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, na osnovi katerega izda mnenje o
smotrnosti in skladnosti ukrepov finančnega prestrukturiranja organizacije ter presoja o
izkazani insolventnosti. Zaradi poenostavitve postopka in cenejše možnosti
prestrukturiranja mikro organizacij pa ta mehanizem ni prisoten v postopku
poenostavljene prisilne poravnave (Plavšak 2014b, str. 23).
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij je dolžan, za zagotovitev neodvisne kritične
presoje navedb organizacije v načrtu o finančnem prestrukturiranju, sam izdelati lastne
analize in izračune ter pripraviti lastne podlage, ki jih predstavi v svojem poročilu.

62 Dostopno na: http://www.fu.gov.si/javne_objave/seznam_neplacnikov_davkov_furs/.
63 Dostopno na: http://www.ajpes.si/eObjave/default.asp?s=51.
64 Dostopno na: http://www.ajpes.si/eInsolv/.
65 Dostopno na: http://www.ajpes.si/fipo/.
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Pregledati mora tudi poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, pretekle
računovodske izkaze ter projekcije računovodskih izkazov, če bo prisilna poravnava
potrjena. Opraviti mora naslednje postopke (SPS 5 2014):
- Pregledati mora načrt finančnega prestrukturiranja in poročilo o poslovanju
dolžnika, pretekle računovodske izkaze in druge podatke.
- Pregledati mora razmere v gospodarskem okolju in panogi, v kateri deluje
organizacija ter ugotoviti, kakšen položaj ima insolventna organizacija.
- Analizirati mora pretekla poslovanja insolventne organizacije, vključno s
preteklimi računovodskimi izkazi.
- Analizirati mora glavne razloge za nastanek insolventnosti v organizaciji.
- Preveriti mora dogodke in spremembe obveznosti od presečnega dne, na
katerega je pripravljen načrt finančnega prestrukturiranja in na dan pregleda
ocenjevalca vrednosti podjetja ter opozoriti na pomembne razlike.
- Predstaviti in analizirati mora projekcijo računovodskih izkazov in
predpostavk, na katerih temeljijo projekcije.
- Preizkusiti mora insolventnost.
- Preizkusiti mora bodočo kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost, ki
mora biti po uspešnem prestrukturiranju terjatev zagotovljena.
- Oceniti mora pogoje poplačila upnikov, v kolikor bo prisilna poravnava
potrjena, pri čemer mora izpostaviti terjatve lastnikov, ki jih skladno z določili
498. člena ZGD-166 (2015) v stečajnem postopku ali postopku prisilne
poravnave niso upravičeni uveljavljati.
- Oceniti mora pogoje poplačila upnikov, v kolikor bi se nad organizacijo začel
stečajni postopek.
- Primerjati mora ocenjene pogoje poplačila upnikov v primeru potrjene
prisilne poravnave in v primeru, da se nad organizacijo začne stečajni
postopek.
Na osnovi opravljenih postopkov in skladno s 146. členom ZFPPIPP (2016) pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti podjetja pripravi poročilo in poda mnenje o tem:
- ali je organizacija insolventna,
- ali obstaja več kot 50-odstotna verjetnost, da bo izvedba načrta finančnega
prestrukturiranja omogočila tako finančno prestrukturiranje dolžnika, da bo ta
postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna,
- ali obstaja več kot 50-odstotna verjetnost, da bodo upnikom s predlagano
prisilno poravnavo zagotovljeni ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot
če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek.
S pritrdilnim mnenjem pooblaščeni ocenjevalec potrdi obstoj resnih možnosti za
uspešno prestrukturiranje pod pogoji, ki so za upnike ugodnejši, kot če bi se nad to
organizacijo začel stečajni postopek. Mnenje s pridržkom poda, če je uspešno finančno

66 Prvi odstavek 498. člena ZGD-1 (2015): »Družbenik, ki je v času, ko bi morali družbeniki kot dobri
gospodarstveniki zagotoviti družbi lastni kapital, namesto tega družbi dal posojilo, ne more proti družbi
uveljavljati zahtevka za vračilo posojila v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave. Tako
posojilo se v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave šteje za premoženje družbe«.
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prestrukturiranje mogoče le s prestrukturiranjem zavarovanih terjatev. Odklonilno
mnenje pa poda, če je organizacija solventna ali obstaja več kot 50-odstotna verjetnost,
da finančno prestrukturiranje terjatev po predlagani prisilni poravnavi ne bo uspešno,
ali pa, če bi upniki v stečajnem postopku prejeli boljše pogoje poplačila kot po
predlagani prisilni poravnavi (SPS 5 2014).
Pri postopkih, ki jih izvede pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, lahko ta pride do
drugačnih ugotovitev kot revizor. V zvezi z navedenim in na področju stanja izkazanih
terjatev upnikov je Slovenski inštitut za revizijo sprejel stališče, da ocenjevalec
vrednosti podjetij ne popravlja ugotovitev revizorja (prav tam).
3.5.6 Odločanje sodišča v predhodnem postopku zaradi insolventnosti
Po prejemu predloga za začetek postopka prisilne poravnave sodišče presodi
izpolnjenost naslednjih predpostavk, ki so pogoj za začetek glavnega postopka prisilne
poravnave67 (ZFPPIPP 2016):
1. če je predlog vložil upravičeni vlagatelj,
2. če obstajajo procesne ovire za začetek postopka prisilne poravnave nad
insolventno organizacijo,
3. če je vsebina predloga za začetek prisilne poravnave skladna z zakonom,
4. če so k predlogu za začetek prisilne poravnave priložene vse zakonsko
predpisane priloge,
5. če je vsebina prilog k predlogu za začetek postopka prisilne poravnave skladna
z zakonom.
Predpostavke, o katerih presoja sodišče v predhodnem postopku prisilne poravnave, so
pretežno formalne narave, dolžnik pa ni dolžan predložiti dokazov o tem, če so podatki
resnični, niti sodišče ni dolžno preverjati pravilnosti in resničnosti navedb v predlaganih
dokumentih. Preizkus insolventnosti ter resničnost drugih trditev dolžnika sodišče
opravi v glavnem postopku prisilne poravnave, če je vložen ugovor proti vodenju
postopka prisilne poravnave (Sodstvo Republike Slovenije 2016e). Sodišče izda sklep o
dopolnitvi predloga za začetek postopka prisilne poravnave, če ta ni popoln in mu
naloži, da ga v 15 dneh dopolni. Po prejemu popolnega predloga pa sodišče v osmih
dneh začne postopek prisilne poravnave nad dolžnikom 68 (ZFPPIPP 2016).
V predhodnem postopku prisilne poravnave sodišče odloča tudi o dopustnosti sklepov
nadzornega organa ali skupščine, za kar predhodno pridobi mnenje upravitelja. Na
osnovi upraviteljevega mnenja in lastnega stališča lahko sodišče sprejetje sklepa
nadzornega sveta ali skupščine ter sklenitev pravnih poslov prepove69. Poleg tega je v
predhodnem insolvenčnem postopku sodišče pristojno za presojanje v ugovornih

67 Glej 153. člen ZFPPIPP (2016).
68 Glej 147., 148. in 153. člen ZFPPIPP (2016).
69 Glej 151.a člen ZFPPIPP (2016).

54

postopkih, ki jih lahko sprožijo upniki ali dolžnik. Za odločanje v pritožbenih postopkih
pa je pristojno Višje sodišče v Ljubljani70 (ZFPPIPP 2016).
3.5.7 Kurativni mehanizmi po začetku postopka zaradi insolventnosti kot
mehanizmi za preprečevanje poslovodskih prevar in zlorab insolvenčnega
sistema
Za preventivne mehanizme za preprečevanje prevar ali zlorab je značilno, da nastopijo
pred nedopustnim ravnanjem, ki ga preprečijo ali pa med nedopustnim ravnanjem, s
čimer preprečijo nadaljevanje ali ponavljanje izvajanja nedopustnih ravnanj. Značilnost
kurativnih ukrepov je tudi, da nastopijo šele potem, ko so nedopustna ravnanja
(dejanja, opustitve dejanj ali druge oblike ravnanja) izvršena ali jih je kršitelj poskusil
izvršiti. Vendar pa imajo kurativni mehanizmi tudi funkcijo prevencije. Selinšek (2012b,
str. 1) meni, da sankcija za nedopustno ravnanje »v normalnih družbenih razmerah
deluje kot zaviralni mehanizem pri potencialnih storilcih kaznivih dejanj«. Kršitelj bo
pred izvršitvijo nedopustnega dejanja tehtal med koristmi na eni strani in sankcijo na
drugi strani.
Ad 1) Odškodninska odgovornost poslovodstva
Lastniki in upniki lahko skladno z ZGD-1 uveljavljajo odškodninske zahtevke zoper
poslovodstvo, če dokažejo, da to ni ravnalo v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in
poštenega gospodarstvenika ter ni varovalo poslovne skrivnosti organizacije
(Podgorelec 2013, str. 765). Poslovno razmerje med organizacijo in poslovodstvom se
po OZ (2007) obravnava kot mandatna pogodba, zato se ta zakon uporablja v primerih,
ko posamezna vprašanja niso urejena z ZGD-1 in ZFPPIPP. Poslovno razmerje med
organizacijo in družbo ima značilnost pogodbene poslovne obveznosti, zato ima
nedopustno ravnanje poslovodstva, s katerim je povzročena škoda organizaciji,
značilnost poslovne odškodninske odgovornosti. Med upniki in poslovodstvom pa ni
neposrednega pogodbenega razmerja, zato ima nedopustno ravnanje poslovodstva, ki
povzroča škodo upnikom, značilnost neposlovne odškodninske odgovornosti (Plavšak
2008, str. 59–66). V Tabeli 3 prikazujemo temeljne razlike in podobnosti med poslovno
odškodninsko odgovornostjo ter neposlovno odškodninsko odgovornostjo.

70 Glej 52. člen ZFPPIPP (2016).
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Tabela 3: Temeljne razlike med poslovno in neposlovno odškodninsko odgovornostjo
poslovodstva
Poslovna odškodninska
odgovornost poslovodstva
Protipravnost
dejanja

Kršitev pogodbene obveznosti.

Vzročna zveza

Zaradi nepravilno izpolnjene
poslovodne obveznosti je družbi
nastala škoda.
Obstaja več oblik škode.
Najpogosteje je to navadna
škoda ali izgubljen dobiček.

Škoda

Krivda
Začetek stečajnega
postopka
Upravičenec za
vložitev zahtevka

Ni predpostavka za nastanek.
Ni predpostavka za nastanek.
Družba v svojo korist.

Neposlovna odškodninska
odgovornost poslovodstva po
ZFPPIPP
Krši zakonsko dolžnost enakega
obravnavanja upnikov ali
analizirati vzroke in izvesti
ustrezne ukrepe.
Zaradi protipravnega ravnanja
poslovodstva je nastala škoda
upniku (izpodbojna domneva).
Škoda je znesek upnikove
terjatve, ki ni bila plačana v
stečajnem postopku (izpodbojna
domneva).
Ni predpostavka za nastanek.
Nad organizacijo mora biti začet
stečajni postopek.
Za družbo upravitelj ali upnik v
korist vseh upnikov oziroma
stečajne mase.

Vir: (Plavšak, 2008, str. 60–66).

Ad 2) Prekrški poslovodnih oseb insolventne organizacije
Skladno s 489.a členom ZFPPIPP (2016) se lahko z globo od 2.000 EUR do 10.000 EUR
kaznuje poslovodno osebo insolventne organizacije71, če pravočasno ne opravi dolžnih
dejanj in ne ravna v skladu z zakonom po tem, ko je ugotovila insolventnost
organizacije. V stečajnem postopku se po 491. členu ZFPPIPP (2016) z globo od 800
EUR do 4.100 EUR kaznuje poslovodno osebo, če ta upravitelju v predpisanem roku ne
preda ali mu ne omogoči dostopa do sredstev in poslov ter mu ne izroči vse poslovne in
druge dokumentacije v skladu z zakonom. Po 490. členu ZFPPIPP (2016) se lahko z
globo od 12.000 EUR do 125.000 EUR kaznuje tudi organizacijo, če v postopku prisilne
poravnave ne spoštuje prepovedi iz 151. člena ZFPPIPP72 (2016), za svoje ravnanje ne
pridobi soglasja sodišča, če je to z zakonom predvideno ali opusti dolžno poročanje
sodišču in upravitelju.

71 Gospodarska družba, podjetnik, zavod, javni zavod, zadruga in javni sklad.
72 V 151. členu ZFPPIPP (2016) so določena prepovedana dejanja tako v predhodnem postopku prisilne
poravnave kot tudi glavnem postopku prisilne poravnave, zato se tak prekršek lahko sankcionira tudi v
predhodnem postopku prisilne poravnave. Sankcioniranje dolžnika kot pravne osebe pa zelo verjetno ni
v interesu upnikov, ker to pomeni zmanjšanje čiste vrednosti premoženja in posledično tudi manjši
delež poplačila njihovih terjatev.
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O vseh navedenih prekrških poslovodstva insolventne organizacije je upravitelj dolžan
obvestiti Ministrstvo za pravosodje, ki odloči o prekršku in višini globe. Obvestilo
upravitelja, ki v okviru svojih pristojnosti in dolžnosti v postopku zaradi insolventnosti
ugotovi, da obstaja utemeljen sum za storjen prekršek poslovodstva, je njegovo dolžno
ravnanje (prav tam).
Ad 3) Insolvenčna kazniva dejanja
Inkriminacija stečajnega kaznivega dejanja je v KZ-1 (2017) opredeljena s kaznivim
dejanjem povzročitve stečaja z goljufijo ali povzročitve stečaja z nevestnim
poslovanjem73. Stečajno kaznivo dejanje ni omejeno na gospodarsko poslovanje,
čeprav sodi med kazniva dejanja zoper gospodarstvo. Insolvenčna kazniva dejanja74, ki
so v praksi pogosto povezana s stečajnim kaznivim dejanjem, so (Jenull 2014):
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1 2017),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1 2017),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1 2017),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1 2017).
Kaznivo dejanje povzročitve stečaja z goljufijo – storilec hoče povzročiti stečaj in se
splošno izogniti plačilu obveznosti, pri čemer ravna načrtno in ves čas goljufivo, zato da
obdrži premoženje na tuj račun (Jenull 2014). Za izvršitev tega kaznivega dejanja
morajo biti izpolnjeni naslednji elementi (Selinšek 2012a, 5):
1. dejanje je namerni delikt, kar pomeni, da je storilec navidezno ali dejansko
poslabšal premoženjsko stanje organizacije ali drugega dolžnika z namenom,
da obveznosti ne bi bile plačane;
2. prepovedana posledica mora biti zajeta v storilčev naklep, kar pomeni, da se
nad organizacijo mora začeti stečajni postopek;
3. izpolnjena mora biti vzročna zveza med poslabšanjem premoženjskega stanja
in stečajem, kar pomeni, da morata biti ta zakonska znaka izpolnjena
kumulativno.
Pri povzročitvi stečaja z nevestnim poslovanjem sta kot objektivna pogoja kaznivosti
določena stečaj in povzročitev večje (nad 5.000 EUR) premoženjske škode upnikom. Gre
za naklepno dejanje, pri čemer zadostuje tudi eventualni naklep. Prepovedana
posledica je dolgoročna plačilna nesposobnost oziroma prezadolženost, ki mora preiti v
stečaj ali izbris po uradni dolžnosti ter povzročiti večjo premoženjsko škodo upnikom.
Dolgoročna plačilna nesposobnost mora biti na izvršitveni način zajeta v storilčevem
naklepu, pri izvršitvi dejanja pa ni potrebno, da obstaja krivdni odnos storilca z
objektivnimi pogoji kaznivosti (Selinšek 2012a, str. 6–7). Potrebno je, da storilec ravna
naklepno z namenom oškodovati upnike, povzročitev stečaja in izvršitvena dejanja pa
so zgolj njegov eventualni naklep. Pri tem so nekatera izvršitvena dejanja na meji
zavestne malomarnosti (Jenull 2014).

73 Glej 226. člen KZ-1 (2017).
74
Insolvenčna kazniva dejanja je mogoče opredeliti kot kazniva dejanja, ki so povezana s protipravnim
ustvarjanjem in vzdrževanjem plačilne nesposobnosti gospodarskega subjekta (Selinšek 2006, str. 59).
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Pri stečajnem kaznivem dejanju je pomembna tudi vzročna zveza med izvršitvenim
dejanjem in stečajem kot posledico tega dejanja. Bolj zahtevna izvršitvena dejanja
zahtevajo tudi vključitev izvedenca finančne stroke, ki mora imeti praktične izkušnje z
insolvenčnimi postopki in izvedenca za forenzično računovodstvo, ki ima izkušnje s
področja računovodskih nepravilnosti in prirejanja računovodskih izkazov. Šele po
ugotovljenem obstoju vzročne zveze se začne presojati o krivdi. Krivdo je mogoče
dokazati storilcu, ki je dejanje storil z namenom, da se izogne plačilu obveznosti
upnikom ali z namenom, da te oškoduje. Poleg tega, da je naklepal stečaj organizacije,
mora njegov naklep obsegati tudi zavestno in hoteno storitev posameznih izvršitvenih
dejanj, s katerimi je dosegel insolventnost organizacije in stečaja (Jenull 2014).
Kaznivo dejanje oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1 2017) je posebna vrsta poslovne
goljufije in sodi med insolvenčna kazniva dejanja. Lahko je izvršeno le v okviru
gospodarskega subjekta, ki je postal nezmožen plačila. Od kaznivega dejanja goljufivega
stečaja se razlikuje po tem, da to kaznivo dejanje ni povezano z goljufivim ustvarjanjem
ali vzdrževanjem plačilne nesposobnosti, pač pa pomeni kršitev pravnih pravil, ki
subjekte v tem položaju zavezujejo k enakopravnemu obravnavanju upnikov oziroma
izigravanje upnikov z goljufivimi dejanji. Kaznivo dejanje je izključno naklepno in je
podano le, če je upnikom povzročena škoda, ki je večja od 50.000 EUR (Selinšek 2012b,
str. 16). Kadar je posledica oškodovanja upnikov tudi stečaj, je možnost steka tega
kaznivega dejanja s stečajnim kaznivim dejanjem, ker so izvršitvene oblike obeh
kaznivih dejanj po vsebini enake (Jenull 2014).
Kaznivo dejanje poslovne goljufije po 228. členu KZ-1 (2017) stori oseba, ki pri
opravljanju ali sodelovanju gospodarske dejavnosti stranko ali koga drugega preslepi s
prikazovanjem, da bodo obveznosti plačane oziroma s prikazovanjem, da obveznosti ne
bodo mogle biti izpolnjene. Dejanje je inkriminirano za veliko, večjo in majhno75
storjeno premoženjsko škodo ali pridobljeno premoženjsko korist ter je izključno
naklepno kaznivo dejanje, ki ga storilec v naprej načrtuje (Selinšek 2012b, str. 17).
Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ1 2017) zajema zlorabo položaja ali danega zaupanja, prekoračitev pravic ali
prepovedanih ravnanj, ki jih ima posameznik pri opravljanju gospodarske dejavnosti.
Inkriminacija dejanja zahteva, da so kršitve oziroma prekoračitve ali opustitve
motivirane s tem, da želi storilec sebi ali komu drugemu pridobiti protipravno
premoženjsko korist ali povzročiti škodo. Po tretjem odstavku 240. člena KZ-1 pa
zadostuje tudi namen pridobitve nepremoženjske koristi sebi ali komu drugemu. To
kaznivo dejanje je namerni76 in izključno naklepni delikt (Selinšek 2012b, str. 23).

75 Premoženjska korist ali škoda je majhna, če ne presega 500 EUR, večja, če ne presega 5.000 EUR in
velika, če presega 50.000 EUR (deveti odstavek 99. člena KZ-1 (2017)).
76 Selinšek (2012b, str. 23) opredeljuje namerne delikte kot vsa kazniva dejanja, »/…/ pri katerih je
namen opredeljen kot posebna sestavina subjektivnega elementa kaznivega dejanja. Namen pri teh
deliktih pomeni, da si storilec izvršitveno ravnanje ali pa prepovedano posledico postavi za cilj, h
kateremu stremi.«.
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Kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin po prvem odstavku 235.
člena KZ-1 (2017) lahko izvrši zgolj oseba, ki mora na osnovi zakona ali podzakonskih
predpisov voditi poslovne knjige, spise ali druge poslovne listine. S tem je inkriminirana
tako imenovana intelektualna ponareditev oziroma falsifikacija poslovnih knjig, spisov
ali drugih listin. Po drugem odstavku istega člena pa to kaznivo dejanje lahko stori
vsakdo, ki je lahko subjekt kazenskega prava in ki pride do lažne poslovne knjige, listine
ali spisa in jih uporabi ali povzroči njihovo neuporabnost. Kadar je ravnanje iste osebe
mogoče opredeliti pod prvo in drugo ravnanje tega kaznivega dejanja velja, da je
podano zgolj prvo kaznivo dejanje. Kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih
listin je izključno naklepno kaznivo dejanje in je kazniv tudi poskus, čeprav je zagrožena
kazen nižja od treh let (prav tam, str. 20).

3.6 Evropska koncepta varovanja interesov upnikov v času
insolventnosti njihovih dolžnikov
3.6.1 Primerjava konceptov »predlagalne dolžnosti« in »prepoved nezakonitega
poslovanja« z vidika varovanja interesov upnikov
V večini pravnih ureditvah držav članic EU so urejene dolžnosti in odgovornosti
direktorjev na način, da je njihovo delo v prvi vrsti namenjeno reševanju poglavitnih
agencijskih vprašanj in nasprotij med večinskimi ter manjšinskimi lastniki. Slednje je
ekonomsko upravičeno, dokler ima organizacija dovolj velik kapital, ki predstavlja
gospodarska tveganja delničarjev. Po tem, ko kapital izgine, ta tveganja prerastejo v
gospodarska tveganja upnikov, ki prevzamejo vlogo preostalih upravičencev, s tem pa
se spremenijo tudi interesi direktorjev in delničarjev (LSE 2013, str. 208). Insolvenčna
zakonodaja mora uravnotežiti med seboj konfliktne interese. Prvi so interesi upnikov, ki
jih mora zaščititi. Po drugi strani pa mora sistem omogočiti neomejeno delovanje in
ustvarjati okolje, ki podpira podjetniško tveganje in začeti z novimi posli, kar je
pomembno za podjetništvo in za družbo na splošno (EC 2011, str. 5).
Študija, ki jo je opravila Ekonomska fakulteta iz Londona (v nadaljevanju: LSE) ugotavlja,
da sta najbolj razširjena dva koncepta varovanja interesov upnikov v času bližajoče se
insolventnosti njihovega dolžnika. To sta predlagalna dolžnost (angl. duty to file) in
prepoved nezakonitega poslovanja (angl. wrongful trading prohibitions) (LSE 2013, str.
209).
Koncept predlagalne dolžnosti zahteva od direktorjev organizacije, da pravočasno
predlagajo začetek insolvenčnega postopka. Koncept sproži sama insolventnost in ne
zgolj nevarnost insolventnosti. Države članice EU imajo različno urejena pravila glede
»sprožilnega dogodka«, ki definira insolventnost. Predlagalna dolžnost ne pomeni, da
mora poslovodstvo nujno predlagati ustavitev poslovanja. Večina konceptov
predlagalne dolžnosti omogoča nadaljevanje poslovanja po nastanku insolventnosti, ki
je izkazana v bilanci stanja. Morebitno izčrpavanje organizacije in povzročanje škode
upnikom zaradi nepravočasno sprejetih ukrepov, pa je podprto s posledico
odškodninske odgovornosti direktorjev. V večini držav članic, ki uporabljajo ta koncept,
je predlagalna dolžnost, dolžnost likvidacijskega upravitelja, ki se odraža v
sorazmernem poplačilu vseh upnikov (LSE 2013, str. 210–211).
59

Koncept prepovedi nezakonitega poslovanja je po naravi zelo podoben konceptu
predlagalne dolžnosti. Namesto pravne zahteve za predlaganje insolvenčnega postopka
zagotavlja dolžnost poslovodstva, da preneha s poslovanjem v trenutku, ko ugotovi, da
so interesi upnikov ogroženi. Strategija po tem konceptu se lahko sproži še preden
organizacija postane formalno insolventna. Hkrati pa omogoča, da organizacija za
določen čas nadaljuje s poslovanjem, čeprav po bilanci stanja izkazuje insolventnost.
Kar pomeni, da poslovodstvo organizacije na osnovi realnih načrtov za možnost
odprave vzrokov insolventnosti lahko nadaljuje poslovanje, čeprav je organizacija po
bilanci stanja insolventna, po drugi skrajnosti pa lahko zavezuje poslovodstvo
organizacije, ki še ne izkazuje insolventnosti, da zahteva ustavitev poslovanja, če je
nastanek insolventnosti neizogiben (LSE 2013, str. 211).
Študija LSE (2016, str. 209) ugotavlja, da se v državah članicah EU pogosteje uporablja
koncept predlagalne dolžnosti kot koncept prepovedi nezakonitega poslovanja (Tabela
4), Danska pa edina uporablja kombinacijo obeh konceptov.
Tabela 4: Pregled uporabe koncepta predlagalne dolžnosti in prepovedi nezakonitega
poslovanja v državah članicah EU
Koncept predlagalne dolžnosti
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Hrvaška
Češka republika
Estonija
Finska
Francija
Nemčija
Grčija
Madžarska

Koncept prepovedi
nezakonitega poslovanja
Ciper
Irska
Nizozemska
Romunija
Združeno kraljestvo

Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Malta
Poljska
Portugalska
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
Danska – uporablja kombinacijo obeh konceptov
Vir: (LSE, 2013, str. 209).

V praksi so večinoma sodišča tista, ki odločajo o nezakonitem poslovanju organizacij, v
katerih je insolventnost že nastopila. Slednje bi lahko pomenilo, da se postopki pri
konceptu nezakonitega poslovanja sprožijo kasneje kot pri konceptu predlagalne
dolžnosti, ko se postopki sprožijo z določenim sprožilnim dogodkom ali položajem. Po
empirični raziskavi pa je stopnja izterjave v Združenem kraljestvu, kjer uporabljajo
koncept prepovedi nezakonitega poslovanja, višja kot v Franciji in Nemčiji, kjer
uporabljajo koncept predlagalne dolžnosti (LSE 2013, str. 211), kar dokazuje nasprotno.
3.6.2 Mehanizmi za zaščito interesov upnikov v mednarodnem okolju
Že leta 2011 je ekspertna skupina Evropske komisije opozarjala, da morajo države
članice EU v svoj sistem uvesti razlikovanje med poštenimi dolžniki, ki jih je neuspešen
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posel vodil v zadolženost in plačilno nesposobnost, ter tistimi dolžniki, ki so postali
insolventni zaradi nepoštenega ravnanja. Za namerno neizpolnjevanje zakonskih
obveznosti s strani dolžnika pa morajo implementirati civilne sankcije in, kjer je to
potrebno, tudi kazenske odgovornosti (EC 2011, str. 12).
Države uporabljajo različne oblike mehanizmov za zaščito interesov upnikov in
obvladovanje tveganj poslovodskih prevar ter zlorab insolvenčnega sistema po
nastanku ali bližajoči se insolventnosti organizacije. Prva dva mehanizma, ki jih
uporabljajo nekatere države77, sta sprememba glavnih dolžnosti poslovodstva in
sprememba standarda skrbnosti poslovanja poslovodstva. Sprememba glavnih
dolžnosti pomeni, da se po tem, ko se organizacija znajde v položaju bližajoče se
insolventnosti ali zgolj kratkoročne plačilne nesposobnosti, naredi premik od
poslovanja v interes lastnikov v poslovanje, ki je bolj naravnano v cilje upnikov. Že ob
bližajoči se insolventnosti se na Danskem od poslovodstva organizacije pričakuje višji
standard skrbnega ravnanja, na Irskem pa presoja o upnikovih interesih. V Združenem
kraljestvu mora poslovodstvo organizacije, ki se približuje plačilni nesposobnosti,
prilagoditi dolžnosti do družbe na način, da postanejo te v korist obojih, upnikov in
lastnikov (LSE 2013, str. 213).
Skladno z 19. členom Kapitalske direktive je večina držav sprejela zahtevo po sklicu
skupščine, če je izgubljena polovica osnovnega kapitala organizacije. Vendar pa zaradi
pomanjkljive določbe o opredelitvi dolžnih ravnanj in točki dolžnosti po sklicu
skupščine, večina držav ni implementirala zahteve po dolžnem sprejetju ukrepov za
odpravo nastalega finančnega položaja in s tem povezane odgovornosti. Posledično v
večini teh držav skupščina ne sprejme nobenega relevantnega ukrepa, temveč se
lastnike le seznani z nastalim položajem (Podgorelec 2014, str. 726). Zato študija LSE
(2013, str. 216) zaključuje, da pravilo sklica skupščine ni ekonomsko racionalno, ker:
- poziv na vplačilo vpisanega kapitala samo po sebi ni ključen sprožilni dogodek,
ki bi pomenil ključno referenčno točko, saj ta ne pove skoraj nič o sredstvih
organizacije in njenih dejanskih potrebah po kapitalu,
- je vprašljivo zanašanje za takojšnje ukrepanje delničarjev v točki, ko izguba
preseže 50 %, v tej točki so namreč interesi lastnikov izkrivljeni.
Iz zgoraj navedenih razlogov tako zgolj sklic skupščine ne prinaša nobenih koristi za
insolventno organizacijo, temveč ji povzroči le dodatne stroške. Tretjina držav EU je
nadgradila zahteve kapitalske konvencije in v točki, ko izguba doseže 50 % kapitala,
zahtevala sanacijo organizacije ali ustavitev poslovanja in njeno likvidacijo (LSE 2013,
str. 216).

77 Študija LSE (2014, str. 213) omenja Ciper, Dansko, Estonijo, Madžarsko, Irsko, Latvijo, Malto in
Združeno kraljestvo.
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Bolj ali manj so vse države članice implementirale eno ali več naslednjih mehanizmov
za reševanje težav z vodenjem organizacije v času nastale ali bližajoče se insolventnosti
(LSE 2013, str. 235–236):
- Tradicionalno korporacijsko pravo dolžnosti: gre zlasti za dolžnost
poslovodstva do skrbnega ravnanja in obveznost do lojalnosti organizaciji.
- Dodatne dolžnosti poslovodstva: pomeni dolžnost poslovodstva predlagati
začetek insolvenčnega postopka ali prepoved nezakonitega poslovanja.
- Splošna ali posebna pravila odškodninske odgovornosti poslovodstva: se
uporabljajo v primeru, da poslovodstvo povzroči ali prispeva k insolventnosti
organizacije.
- Pravila o kazenski odgovornosti poslovodstva: so povezana z odškodninsko
odgovornostjo poslovodstva do upnikov, če je poslovodja spoznan za krivega.
Organizacije, katerim se bliža položaj insolventnosti, so podvržene posebnim ali
dodatnim pregledom in izvršitvenim mehanizmom. Neodvisno od odškodninske
odgovornosti so na nacionalni ravni v regulativo implementirane tudi sankcije za
povzročeno škodo upnikom v kazenskem pravu. Togo izvrševanje kazenskega prava v
zvezi z insolvenčnimi nedopustnimi ravnanji poslovodstva ima pomembno vlogo pri
dokazovanju v civilnih postopkih. S stališča upnikov je prednost kazenskih postopkov, da
je zbiranje dokazov v kazenskih postopkih financirano s strani države, poleg tega imajo
tožilci več pristojnosti za vodenje preiskave, kar je relevantno predvsem za tiste države,
v katerih se kazensko pravo zrcali ali naslanja na relevantno korporacijsko ali
insolvenčno pravo. To velja na primer za Poljsko, kjer je neuspešnost (zavrnitev) vložitve
predloga za začetek insolventnosti samo po sebi kaznivo dejanje. Poleg tega v nekaterih
državah pravo zahteva od upraviteljev ali likvidatorjev, da preučijo potencialne
premoženjske zahtevke insolventne organizacije zoper njihovo poslovodstvo. Slednje
velja predvsem za Španijo, kjer se tožbe zoper nekdanje poslovodstvo vložijo v več kot
80 % primerov. Kar pa je velikokrat ekonomsko neupravičeno, predvsem v majhnih in
srednje velikih organizacijah, kjer je značilno, da so direktorji tudi večinski lastniki
organizacije in so vanjo vložili znatni del svojega premoženja. Ob tem pa je težava tudi v
premajhnih koristih (prenizka nagrada), ki jih upravitelji prejmejo od vložene tožbe
zoper nekdanje poslovodstvo (LSE 2013, str. 216–217).
3.6.3 Mednarodna primerjava učinkovitosti sodnih postopkov povezanih z
insolventnostjo organizacij
Evropska komisija je v letu 2015 naredila analizo stanja v zvezi z učinkovitostjo 78,
kakovostjo79 in neodvisnostjo80 pravosodnih sistemov v državah članicah EU81. Iz analize

78 Za merjenje učinkovitosti pravosodnih sistemov je študija uporabila kazalnike trajanja postopkov,
stopnjo rešenih zadev in število nerešenih zadev (EC 2015, str. 6).
79 Kazalniki kakovosti se osredotočajo na usposabljanje, spremljanje in ocenjevanje dejavnosti sodišč,
uporabo anket o zadovoljstvu, izvajanje proračuna ter upravljanje s človeškimi viri (EC 2015, str. 7).
80 Podatki o mnenju neodvisnosti pravosodnih sistemov izhajajo iz letnega poročila Svetovnega
gospodarskega foruma o svetovni konkurenčnosti (EC 2015, str. 7).
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je mogoče ugotoviti, da se med državami članicami EU čas, v katerem upniki (finančne
institucije) izterjajo svoje posojilo ali del tega posojila, zelo razlikuje. Najuspešnejše pri
izterjavi so severne države (Irska, Belgija, Finska, Danska in Združeno kraljestvo). V teh
državah je bil v letih 2013 in 2014 povprečni čas izterjave do enega leta (EC 2015, str.
14). V omenjenih državah je tudi izterjan delež terjatev upnikov najvišji. Z vidika
upnikov je zato insolvenčni sistem v teh državah ocenjen za najučinkovitejšega, na
svetovni ravni je učinkovitejši insolvenčni sistem zgolj na Japonskem (ECORYS 2014a,
str. 29).
Insolvenčni postopki v Češki republiki, Nemčiji in Grčiji trajajo približno 70 mesecev ali
dlje, na Malti in Poljskem pa neomejeno. Ocenjena dolžina trajanja insolvenčnih
postopkov v Sloveniji je nekaj več kot 40 mesecev, kar uvršča Slovenijo med prvih deset
od 30 evropskih držav z najdlje trajajočimi insolvenčnimi postopki (ECORYS 2014a, str.
54). Študija ECORYS (2014a, str. 41) ugotavlja, da so najpogostejši razlogi za
neučinkovito in dlje trajajoče reševanje finančnih problemov organizacij v preventivni
fazi insolventnosti:
- Prepozno iskanje zunanje pomoči (v koraku A 82) zaradi prepričanja, da bodo
lahko rešili težave sami. Do spoznanja, da potrebujejo zunanjo pomoč, traja
predolgo ali pa se sploh ne zavedajo, da podporni servis za reševanje
finančnih težav v zgodnji fazi sploh obstaja.
- Postopki finančnega prestrukturiranja v času, ko je organizacija že tako ali tako
prezadolžena so predragi.
- Dolžnikom se je velikokrat neprijetno obrniti po pomoč, zato poskušajo težave
reševati sami, pogosto z dodatnim zadolževanjem.
Zato študija priporoča, da države članice spodbujajo organizacije, da začnejo ukrepati v
zgodnji fazi finančnih težav in ustvarijo temu primerno okolje, ponudijo organizacijam
usposabljanje za finančno načrtovanje in vodenje, vzpostavijo avtomatični sistem za
zgodnje opozarjanje finančnih težav, obveščajo organizacije o možnih načinih
pridobivanja nasvetov in podpore pri reševanju finančnih težav, uvedejo preventivne
podporne ukrepe za davčne obveznosti ter ozaveščajo ljudi, predvsem med šolanjem,
da je neuspeh podjetnika družbeno sprejemljiv, če ni izveden na goljufiv način (ECORYS
2014a, str. 41–42).
Študija ECORYS (2014a, str. 51–52) namreč ugotavlja, da večina držav poštene
bankrotirane podjetnike obravnava enko kot nepoštene, zaradi česar nosijo negativne
posledice družbene stigmatizacije in ovire pri zagonu novega podjema tudi pošteni
bankrotirani podjetniki (Burchell & Hughes 2006, povzeto po ECORYS 2014a, str. 51).
Zato študija poudarja, da je treba vzpostaviti sistem z drugačnim obravnavanjem
nepoštenih in poštenih bankrotiranih podjetnikov, da bi lahko zagotovili poštenim
podjetnikom drugo priložnost. Poudarja, da učinkovit mehanizem za razpoznavanje

81 Podatki se nanašajo na leta 2010, 2012 in 2013. Izhodišče analize je, da bi vsak sodni sistem moral biti
sposoben opraviti svoje naloge v razumnem času ter izpolniti pričakovanja v zvezi s kakovostjo in
neodvisnostjo, ne glede na razlike med državami članicami.
82 Glej Sliko 3.
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nepoštenih podjetnikov daje upnikom orodja za varovanje njihovih interesov in
zaupanje v poštene podjetnike ter njihov dober namen.
Študija ECORYS (2014a, str. 52) predlaga, da se izjema za nepoštene podjetnike
implementira v kazensko zakonodajo, če ni implementirana v insolvenčno zakonodajo.
Za primer navaja Avstrijo, kjer obtoženi podjetnik ne more izvesti nekaterih sanacijskih
postopkov. V Litvi pa nepošten podjetnik ne more biti imenovan za direktorja
naslednjih tri do pet let. V Ameriki nepošten podjetnik ni upravičen do odpusta dolga,
prav tako se ne opravi izbris stečaja iz javnih zbirk podatkov. V najhujšem primeru (kot
je bil tudi Enron) pa je nepošten podjetnik tudi kazensko odgovoren. Za doseganje
razlikovanja med poštenim in goljufivim dejanjem je najprej potrebna usklajena
definicija »goljufivega dejanja« in v čem so razlike med poštenim in goljufivim
ravnanjem, pri čemer bi bil postopek razdolževanja poštenih bankrotiranih podjetnikov
poenostavljen (prav tam, str. 62).
Lahko bi rekli, da je v slovenski zakonodaji večina navedenih pravnih norm že uvedenih,
vendar pa še vedno ne moremo trditi, da slovenski insolvenčni sistem obvladuje
tveganje poslovodskih prevar in zlorab insolvenčnega sistema. O tem več govori študija
LSE (2013, str. 240), ki ugotavlja tri bistvene faktorje, ki vplivajo na neučinkovitost
mehanizmov za obvladovanje tveganj poslovodskih prevar in zlorab insolvenčnega
sistema:
1. Vzpostavitev premoženjskega zahtevka zoper poslovodstvo je v veliki meri
odvisna od nacionalne zakonodaje, po kateri upravitelji pogosto niso pravilno
nagrajeni. Zato je vprašljivost uveljavljanja premoženjskega zahtevka zoper
poslovodstvo, čeprav obstajajo jasni dokazi o nezakonitem poslovanju in je
uveljavljanje zahtevka mogoče. Slednje je posledica nepravilne strukture
prejemkov stečajnih upraviteljev, ki od povečanja stečajne mase nimajo
nobenih osebnih koristi, kar lahko vodi tudi v spor med stečajnim upraviteljem
in upniki.
2. Večina organizacij, nad katerimi se začne stečajni postopek, so majhne ali
srednje organizacije, v katerih je večinoma direktor tudi večinski lastnik. Kar
pomeni, da je večina njegovega premoženja vezanega v premoženje
organizacije in tudi izgubljenega z insolventnostjo organizacije. Zato je
izterljivost še tako očitnih kršitev direktorja nemogoča. Posledično se namesto
izterjave direktorjevega osebnega premoženja stečajni upravitelji in upniki
raje odločajo za razdelitev preostalega premoženja, ki je še ostalo v
organizaciji.
3. V praksi se v večini držav članic poudarjajo tudi težave zaradi stroškov in
trajanja sodnih postopkov v zvezi z izterjavo škode od kršitelja. Poleg tega se v
večini držav članic omenja nepredvidljivost pravdnega uspeha.
V Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) ocenjujejo, da približno 10 % vseh
primerov stečajnih postopkov vsebuje prevaro, pri čemer predvidevajo, da je zaradi
neodkritih prevar odstotek še višji (Clement 2015, str. 416). ZDA ima v zakonodajo
uvedene štiri mehanizme za odkrivanje poslovodskih prevar in zlorab insolvenčnega
sistema (prav tam, str. 413):
1. pregled insolvenčnega primera, ki ga opravi upravitelj,
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2. državna institucija upraviteljev (angl. United States Trustee Program 83)
predlaga pregled insolvenčnega primera pristojnemu uradu,
3. državna institucija upraviteljev sprejema namige od oseb, ki so z dolžnikom
imele težave ali so ogrožene zaradi dolžnikovega ravnanja in zlorab
insolvenčnega sistema,
4. državna institucija upraviteljev izvaja revizije dolžnikov.
Poleg navedenega je upraviteljeva dolžnost, da preiskuje prevare dolžnika in o teh
poroča pristojnemu uradu. Prav tako upravitelj ne sodeluje zgolj z uradom za
pravobranilstvo, temveč tudi z nacionalnim preiskovalnim uradom in drugimi organi
pregona z namenom zaznavanja in preiskovanja insolvenčnega kriminala in zlorab. V
ZDA imajo v regulativo implementirane opozorilne znake, obstoj katerih je zadostni
razlog za izvedbo pregleda morebitnih goljufivih dejanj dolžnika (prav tam, str. 415):
- obstoj zahtevkov za odtujitev sredstev,
- visoke izgube zaradi iger na srečo pred predlaganim insolvenčnim postopkom,
- lastnik ni rezident, kjer je registrirano podjetje,
- nepredložene davčne napovedi,
- vračila posojil prijateljem ali sorodnikom, za kar obstaja malo ali nič
dokumentacije,
- neuspešno izpeljani pretekli insolvenčni postopki.
Čeprav so ti opozorilni znaki lahko prisotni tudi v primerih, ko ni prišlo do prevare ali
zlorabe, morajo državna institucija upraviteljev, upravitelj in uslužbenci organov
kazenskega pregona opraviti preiskavo in ugotoviti, ali se lahko sum insolvenčnega
kriminala zavrže. Poleg tega zakonodaja zahteva, da je vsak 250. stečajni primer
revidiran s strani državne institucije upraviteljev. Institucija lahko v ta namen najame
zunanje neodvisne revizijske družbe, ki poleg revizije pregledajo 1) ali je dolžnik
ustrezno poročal o sredstvih, 2) preverijo tržno vrednost sredstev ter jo primerjajo s
podatki iz javnih baz, kamor je dolžnik poročal ter 3) poročajo o morebitnih pomembno
napačnih navedbah dolžnika. Revizija sicer nima končnega pravnega učinka, o tem, ali
je dolžnik izvršil pomembno nepravilnost, odloča sodišče (prav tam, str. 417–418).
Ugotoviti je mogoče, da v ZDA prevzema glavno vlogo pri odkrivanju poslovodskih
prevar in zlorab insolvenčnega sistema državna institucija in ne upravitelj posameznik.
Poleg tega je v insolvenčni sistem implementiran mehanizem za žvižgače, ki je na
osnovi raziskave ACFE najučinkovitejši mehanizem za odkrivanje vseh vrst gospodarskih
prevar. Prijavo lahko izvede kdorkoli, vključno z bivšim zakoncem, poslovnim
partnerjem, bivšim zaposlenim, upnikom in drugimi. V obdobju od leta 1999 do 2001
so namigi žvižgačev predstavljali kar 48 % prijav, ki so prispele na državno institucijo
upraviteljev in na urad za pravobranilstvo. Čeprav so namigi lahko nezanesljivi, so
koristni za odkrivanje insolvenčnega kriminala. Vendar pa namigi predstavljajo pasivno

83 Državna institucija upraviteljev je del ameriškega ministrstva za pravosodje, katerega naloga je
vzpodbujanje učinkovitosti in zaščite integritete zveznega stečajnega sistema. Institucija nadzira
ravnanje vseh strank insolvenčnega postopka in vse administrativne funkcije z namenom javnega
interesa po pravičnosti, hitrosti in ekonomski upravičenost primerov, ki se obravnavajo v skladu z
insolvenčno zakonodajo, med drugim tudi upravitelje (Clement 2015, 412).
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metodo in zato ne morejo biti nadomestilo za učinkovito promocijo integritete
insolvenčnega sistema ter za preprečevanje in odkrivanje insolvenčnih prevar. Po drugi
strani pa predstavljajo tveganje za nepotrebno porabo sredstev, časa in napora organov
pregona, če niso resnični (prav tam, str. 415).
Najučinkovitejši mehanizem za odkrivanje insolvenčnega kriminala je izkazala revizija, ki
jo naroči državna institucija upraviteljev. Ugotavljajo, da 25 % revidiranih stečajnih
primerov vsebuje pomembno nepravilnost. Kljub vsem pravilom pa imajo tudi v ZDA
težave pri izvajanju zakonodaje, saj je bil iz domnevno finančnega razloga v letu 2011
revidiran zgolj 1 od 1.700 stečajnih primerov (prav tam, str. 417), kar je slabih 15 %
manj, kot to predvideva zakonodaja.

3.7 Ugotovitve
Po nastanku insolventnosti organizacije preidejo v ospredje interesi upnikov ter
dobivajo interesi lastnikov vedno manjši pomen. Organizacija, ki razpozna znake
insolventnosti v zgodnjem stadiju, jih bo lažje odpravila z manj zapletenimi in cenejšimi
postopki, kot so izvensodni postopki ali hibridni postopki. Vendar pa je pri nepoštenih
dolžnikih tveganje, da bo za upnike nastala še večja škoda, toliko večje, ker ti postopki
temeljijo predvsem na zaupanju med poslovnimi partnerji. Mehanizmi za varovanje
interesov upnikov in drugih deležnikov organizacije pred poslovodskimi prevarami in
zlorabami insolvenčnega sistema pa v slovenski zakonodaji v tem stadiju insolventnosti
dolžnika praktično ne obstajajo. V primeru nepoštenega poslovanja dolžnika si upniki
lahko pomagajo zgolj z javno objavljenimi informacijami o bonitetni oceni dolžnika, ki
pa ji prav tako ne morejo popolnoma zaupati, ker na bonitetno oceno vplivajo tudi na
primer tveganja nepoštenega poročanja ali starosti podatkov. Edini zanesljivi podatek je
podatek o blokadah na transakcijskih računih dolžnika, ki pa pomeni že pozno
odkrivanje likvidnostnih težav in obstoječe ali bližajoče se insolventnosti.
Študija ECORYS (2014a, str. 54–56) ugotavlja, da je v Sloveniji možnost podjetnika za
nov začetek po njegovem propadu dopuščena in enostavna. Vendar pa ugotovitev, da
Slovenija z zakonom praktično nima vzpostavljenega mehanizma za ločevanje med
poštenimi in nepoštenimi podjetniki, ne daje pozitivnega vtisa84. V slovenski zakonodaji
so sicer zapovedana in prepovedana dejanja poslovodstva od trenutka, ko to ugotovi
insolventnost organizacije. Prav tako so določeni ukrepi za odpravo nastale škode, če
poslovodstvo ne ukrepa v rokih in v skladu zakonom. Vendar pa ni vzpostavljenih
nadzornih mehanizmov dejanj poslovodstva preden to uvede postopek insolventnosti
organizacije na sodišču.
Največja dilema izhaja prav iz definicije trenutka nastanka insolventnosti. Nepošteni
poslovodja, ki prikriva insolventnost organizacije, prikriva tudi vedenje o tem, da je
organizacija insolventna. Z namenom dokončati določene posle ali preliti finančne

84

To ne velja za samostojen podjetnike, ki so v ZFPPIPP obravnavani kot fizične osebe. Za te so v 399.
členu ZFPPIPP (2016) navedena merila oziroma razpoznavni znaki, ki so lahko ovira za odpust
obveznosti samostojnemu podjetniku. Za poslovodstvo in lastnike pravnih oseb pa ti razpoznavni znaki
niso regulirani.
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tokove na vzporedno organizacijo ne postopa skladno z zakonskimi pravili, kar
neodvisna oseba (cenilec vrednosti podjetij ali upravitelj) lahko ugotovi šele po uvedbi
oziroma začetku insolvenčnega postopka.
Zakonodajalec je v Sloveniji s prenovo ZFPPIPP leta 2013 razširil možnosti postopkov za
odpravo insolventnosti organizacije. S tem je veliko pripomogel k lažjemu finančnemu
prestrukturiranju organizacije, ki se ji bliža insolventnost ali pa je v organizaciji
insolventnost že nastala. Prav tako je izpopolnil določila za zaščito upnikov, vendar zgolj
v odvisnosti od velikosti organizacije ter ne glede na število upnikov ali višino njihovih
dolgov ter ne glede na to ali gre za pošteno poslovanje dolžnika ali ne.
Ugotavljamo, da slovenska regulativa vsebuje mehanizme za preprečevanje in
odkrivanje ter odpravljanje poslovodskih prevar ter zlorab insolvenčnega sistema. Prvi
mehanizem je namenjen nadzornim svetom in skupščini, ki ima pristojnosti za odpoklic
poslovodje, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Vendar pa Sidorovich (2011, str. 109–
111) ugotavlja, da ta mehanizem ne deluje, ker se »tolerira aroganca večine uprav v
smislu neustrezne vzpostavitve sistema notranjih kontrol sicer kot primer slabe prakse,
a brez bistvenih posledic tako za podjetje kot za samo vodstvo«. Izpostavlja predvsem
dopuščena nasprotja interesov članov poslovodstva, neusposobljenostjo
kvantitativnega in kvalitativnega opredeljevanja tveganj, neustrezno zasnovan in
vzpostavljen sistem notranjega kontroliranja, nedokumentirane strategije in politike
organizacije, neustrezno načrtovanje notranjih revizij ter neodzivnost nadzornih
organov na takšne načrte notranjih revizij.
Če skupščina ne ukrepa že v zgodnji fazi razpoznavanja (možne) insolventnosti
organizacije, postanejo interesi upnikov večji. Pri večjih organizacijah lahko zato upniki
prevzamejo vlogo poslovodstva oziroma odločijo o osebi, ki bo prevzela vodenje
organizacije ter predlagajo finančno prestrukturiranje organizacije.
Ne glede na to ali upniki prevzamejo vodenje organizacije ali ne, imajo možnosti
nadzora nad delovanjem poslovodstva do začetka glavnega postopka insolventnosti
malo. Zato je toliko bolj pomembna vloga pooblaščenega revizorja in pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti podjetij, ki pregledata resničnost ter poštenost izkazanih stanj in
finančnih tokov ter načrtov za finančno prestrukturiranje organizacije. Ob navedenem
pa revizor v zvezi s seznamom terjatev upnikov do dolžnika ne daje tako visokega
zagotovila kot pri revidiranju računovodskih izkazov. Posledično obstaja verjetnost, da
revizor ne zazna neresničnih podatkov v seznamu terjatev upnikov, pravica do
glasovanja v prisilni poravnavi je tako lahko dodeljena tudi upniku s fiktivnimi
terjatvami, vse pa vpliva tudi na oceno ocenjevalca vrednosti podjetij o verjetnosti, da
bo organizacija s prisilno poravnavo odpravila insolventnost.
Načeloma velja, da kurativni mehanizmi za preprečevanje prevar delujejo tudi
preventivno. V insolvenčnih postopkih so to odškodninska odgovornost poslovodnih
oseb, kazniva dejanja in prekrški v primeru izvajanja prepovedanih dejanj ali opustitve
dolžnih dejanj. Vendar pa kot ugotavlja Kozina (2014, str. 8–13) in tudi študija LSE
(2013, str. 240) je velikokrat neučinkovitost kurativnih mehanizmov prav zaradi
67

neaktivnosti upraviteljev, neizterljivosti škode od poslovodstva in visokih stroškov ter
trajanja sodnih postopkov.
Tako v Sloveniji kot tudi v ostalih evropskih državah pa nismo zasledili mehanizmov, ki
jih imajo implementirane Združene države Amerike za odkrivanje prevar in zlorab
insolvenčnih postopkov. Regulirani so opozorilni znaki za pravočasno zaznavanje prevar
ter posebne institucije za preiskovanje insolvenčnega kriminala in zlorab. Menimo, da
bi implementacija in učinkovito izvajanje takšnih mehanizmov lahko učinkovalo tako
preventivno kot tudi kurativno v smislu odkrivanja nepoštenih dejanj dolžnika, še
preden se nad njim začne postopek insolventnosti.
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4 PRESOJA UČINKOVITOSTI MEHANIZMOV ZA PREPREČEVANJE
IN ODKRIVANJE POSLOVODSKIH PREVAR IN ZLORAB
INSOLVENČNEGA SISTEMA PRED ZAČETKOM POSTOPKA
ZARADI INSOLVENTNOSTI
4.1 Merjenje učinkovitosti poslovodskih prevar in zlorab insolvenčnega
sistema
Merjenje učinkovitosti implementiranih mehanizmov za preprečevanje prevar in zlorab
insolvenčnega sistema ter njihovo odkrivanje in odpravljanje oziroma sankcioniranje
smo opravili na osnovi študije primerov dejanskih insolvenčnih postopkov. Nazive
organizacij smo prikrili, razkrivamo pa ostale podatke, ki so bistveni za oceno
učinkovitosti implementiranih mehanizmov v insolvenčni sistem v Sloveniji.
V tretjem poglavju smo predstavili mehanizme, ki so implementirani v slovenski
insolvenčni sistem, to so:
- razrešitev poslovodstva in imenovanje novega poslovodstva insolventne
organizacije;
- upniški predlog za začetek insolvenčnega postopka;
- nadzor nad nedovoljenim ravnanjem poslovodstva insolventne organizacije;
- revidiranje poročila o finančnem poslovanju organizacije in seznama terjatev
upnikov;
- presoja upnikov o insolventnosti dolžnika pred uvedbo insolvenčnega
postopka;
- mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij o načrtu finančnega
prestrukturiranja;
- odločanje sodišča v predhodnem postopku zaradi insolventnosti;
- odškodninska odgovornost poslovodstva;
- prekrški poslovodnih oseb insolventne organizacije;
- insolvenčna kazniva dejanja.
Oceno učinkovitosti implementiranih mehanizmov insolvenčnega sistema za
preprečevanje in odkrivanje bomo podali opisno, ker na učinkovitost obvladovanja
tveganj prevar in zlorab insolvenčnega sistema vpliva več dejavnikov.

4.2 Študije primerov zaznanih sumov zlorabe insolvenčnega sistema
Ključni elementi, ki vplivajo na učinkovitost mehanizmov, je predvsem njihova uporaba,
zato želimo z raziskavo pridobiti naslednje informacije:
- uporaba zasnovanih mehanizmov, ki so na razpolago upnikom,
- zaznane aktivnosti upravitelja po uvedbi postopka prisilne poravnave,
- ugotoviti, kateri načini prevar in zlorab so bili v proučevanih primerih
najpogosteje uporabljeni,
69

-

ugotoviti reakcijski čas od prvega zaznanega nedopustnega ravnanja do prve
uporabe mehanizma upnika ali upravitelja,
identificirati aktivnosti sodišč po prvi zaznani prevari ali zlorabi insolvenčnega
sistema.

Študije primerov temeljijo na dejanskih informacijah, ki smo jih pridobili na spletnem
portalu AJPES, portalu Stop neplačniki in portalu Sodna praksa Vrhovnega sodišča RS.
V študiji primerov se omejujemo na javno dostopne informacije. Zaradi bistvenih
sprememb zakonodaje v letu 2013 v študijo primerov ne bomo vključevali primerov,
katerih postopki so bili uvedeni pred letom 2014. V študijo so vključeni primeri, v
katerih smo lahko dobili zadosti informacij, da smo lahko ocenili, kdaj je poslovodstvo
ugotovilo insolventnost organizacije. Obravnavali bomo tek insolvenčnega postopka do
njegovega začetka, kar pomeni, do izdaje sklepa sodišča o začetku postopka.
Pri študiji primerov ne bomo analizirali pravnih vprašanj, prav tako se ne bomo
opredeljevali glede pravnega utemeljevanja posameznih določb sodišč, ki jih bomo
obravnavali.
4.2.1 Študija primera insolventnega dolžnika A, d. o. o.
Organizacija A, d. o. o., je bila na osnovi 55. člena ZGD-1 do leta 2012 razvrščena med
velike organizacije, zato je bila zavezana k reviziji (Tabela 5).
Tabela 5: Osnovni podatki o organizaciji A, d. o. o., ob nastanku insolventnosti
Kraj sedeža družbe:
Pravnoorganizacijska oblika:
Dejavnost:
Velikost:
Število zaposlenih na presečni dan
bilance, ki izkazuje insolventnost:
Organi družbe:
Vrsta lastništva:
Število lastnikov:
Zakoniti zastopniki:

Sežana
Družba z omejeno odgovornostjo
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje
Velika družba
23
Lastnik v vlogi poslovodstva
Zasebna lastnina
1
Direktor, ki zastopa družbo brez omejitev.
Vir: (AJPES, 2016b).

Na osnovi javno dostopnih podatkov je organizacija A, d. o. o., konec leta 2011
izkazovala insolventnost (Tabela 6), ker je izguba organizacije presegla polovico
osnovnega kapitala in je ni bilo mogoče pokriti v breme rezerv. Pooblaščeni revizor je za
leti 2011 in 2012 podal pozitivno mnenje na računovodske izkaze. Računovodski izkazi
organizacije A, d. o. o., za leto 2013 niso revidirani, ker organizacija ni bila več zavezana
k reviziji. Prav tako ni revidirano poročilo o finančnem položaju in poslovanju podjetja,
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sestavljeno na dan 30. 9. 2014, ker je bilo predloženo v postopku poenostavljene
prisilne poravnave.
Tabela 6: Preizkus insolventnosti organizacije A, d. o. o., pred uvedbo insolvenčnega
postopka
Postavka/leto
Osnovni kapital
50 % osnovnega kapitala
Bilančni Dobiček/izguba
Rezerve
RAZLIKA (dobiček –
rezerve)
Presežek iz prevrednotenja
Kapital
Poslovni izid tekočega leta
Javna objava letnega
poročila

30. 9. 2014
204.619
102.310
–1.211.647
47.100

31. 12. 2013
204.619
102.310
–653.875
47.100

31. 12. 2012
204.619
102.310
–610.990
35.091

31. 12. 2011
204.619
102.310
–341.302
35.091

–1.164.547

–606.775

–575.899

–306.211

285.828
–674.099
–486.347

214.403
–187.753
–42.779

226.307
–144.937
–281.593

238.212
136.620
–607.725

25. 11. 2014

5. 5. 2014

9. 9. 2013

10. 9. 2012

Opomba: Računovodski izkazi za leto 2011, 2012 in 2013 so bili pripravljeni za namene javne objave
letnega poročila. Računovodski izkazi za obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 so bili pripravljeni za
namene finančnega prestrukturiranja s poenostavljeno prisilno poravnavo.
Vir: (AJPES, 2016b).

Organizacija je domnevno postala insolventna 10. 9. 2012, ko je poslovodstvo moralo
ugotoviti njeno insolventnost iz javno objavljenega letnega poročila za leto 2012. Glede
na izkazano finančno premoženjsko stanje za leto 2012, poslovodstvo insolventnosti do
31. 12. 2012 ni odpravilo z izvensodnimi postopki (Tabela 6). Rok za predložitev
popolnega predloga za začetek prisilne poravnave je bil 10. 12. 2012. Dne 6. 6. 2014 so
bile zaznane prve blokade denarnega računa organizacije. Poslovodstvo je šele
20. 11. 2014 na sodišče podalo prvi nepopolni predlog finančnega prestrukturiranja s
poenostavljeno prisilno poravnavo, ki je bil zavržen, ker poslovodstvo ni pravočasno
dopolnilo predloga. Nadaljnja procesna dejanja poslovodstva izhajajo iz kronološkega
pregleda (Tabela 7).
Tabela 7: Kronološki pregled procesnih dejanj v insolvenčnem postopku nad
organizacijo A, d. o. o.
Datum
20. 11. 2014

29. 12. 2014
31. 12. 2014

Dejanje
Poslovodstvo na sodišče vloži predlog za začetek postopka
poenostavljene prisilne poravnave, h kateremu priloži tudi poročilo o
finančnem položaju ter poslovanju dolžnika in Osnovni načrt
finančnega prestrukturiranja.
Poslovodstvo ne predloži posodobljenega seznama terjatev, čeprav
se je rok iztekel 29. 12. 2014.
Poslovodstvo predloži posodobljen seznam terjatev po roku za
predložitev, zato sodišče 6. 1. 2015 izda sklep o zavrnitvi predloga za
poenostavljeno prisilno poravnavo.
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Datum
13. 1. 2015
5. 2. 2015
10. 2. 2015
16. 2. 2015
4. 3. 2015

11. 3. 2015

Marec 2015

31. 3. 2015
15. 4. 2015

Dejanje
Poslovodstvo vloži pritožbo proti sklepu o zavrnitvi predloga za
začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave.
Višje sodišče zavrne pritožbo poslovodstva dolžnika in potrdi sklep o
zavrnitvi predloga za začetek poenostavljene prisilne poravnave.
Poslovodstvo vloži nepopolni predlog za (redno) prisilno poravnavo,
zato ga sodišče pozove k dopolnitvi predloga do dne 16. 2. 2015.
Poslovodstvo opusti dopolnitev predloga za začetek postopka prisilne
poravnave.
Dvanajst upnikov vloži predlog za začetek stečajnega postopka nad
dolžnikom.
Poslovodstvo organizacije A, d. o. o., ponovno vloži (nov) nepopolni
predlog prisilne poravnave.
Sodišče zavrže prvi in drugi predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in začne nad organizacijo A, d. o. o., voditi stečajni
postopek.
Poslovodstvo organizacije A, d. o. o., se pritoži na sklepa o zavrženju
prvega in drugega predloga za začetek postopka (redne) prisilne
poravnave.
Višje sodišče obe pritožbi na sklepa o zavrženju prvega in drugega
predloga za začetek postopka (redne) prisilne poravnave zavrže kot
neutemeljeni.
Pravnomočno končanje postopka poenostavljene prisilne poravnave.
Vir: (AJPES, 2016a).

Zaznane neskladnosti ravnanja poslovodstva s pravili insolvenčnega sistema:
- Poslovodstvo dolžnika ni na sodišče predložilo popolnega predloga za začetek
insolvenčnega postopka. Nepopolni predlog za začetek postopka
poenostavljene prisilne poravnave je poslovodstvo organizacije A, d. o. o., na
sodišče vložilo 20. 11. 2014, s tem pa ni izpolnilo zahteve iz 39. člena ZFPPIPP
(2016).
- Poslovodstvo organizacije A, d. o. o., ni ravnalo skrbno, ker ni spoštovalo
rokov in pozivov sodišča za dopolnitve predloga za začetek poenostavljene
prisilne poravnave in redne prisilne poravnave.
- Poslovodstvo je zlorabljalo pravno sredstvo pritožbe v insolvenčnem postopku
z namenom zavlačevanja postopka (tako višje sodišče v sklepu z dne
31. 3. 2015).
Po 31. 12. 2012 ugotavljamo posledice neskladnosti poslovanja poslovodstva
dolžnika:
- Nad organizacijo A, d. o. o., se je začel stečajni postopek.
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22 zaposlenih je izgubilo zaposlitev, od tega je 17 zaposlenih izgubilo
zaposlitev pred začetkom stečajnega postopka, zato niso upravičeni do
ugodnosti iz jamstvenega sklada85.
Zaradi nižjega razmerja med sredstvi in dolgovi ter dodatno zastavljenimi
sredstvi po nastanku insolventnosti (Tabela 8) bodo predvsem navadni upniki
prejeli manjše poplačilo terjatev, kot bi ga prejeli, če bi poslovodstvo
pravočasno pričelo s prestrukturiranjem poslovanja organizacije.
Upniki so bili glede poplačila svojih terjatev v negotovosti skoraj dve leti.
Tabela 8: Pokazatelji posledic neskrbnega ravnanja poslovodstva

Postavka/leto
SREDSTVA
DOLGOVI
Sredstva/dolgovi
Zastavljena sredstva
Število zaposlenih

11. 3. 2015
2.569.963
3.213.433
0,800
N, TB, O
5

30. 9. 2014
2.254.162
2.928.261
0,770
N, TB, O
19

31. 12. 2013 31. 12. 2012 31. 12. 2011
2.828.704
3.064.627
4.314.010
3.016.456
3.209.600
4.177.390
0,938
0,955
1,033
N
N
N
20
23
27

Opomba: N – nepremičnine, TG – trgovsko blago, O – oprema. Računovodski izkazi za leto 2011, 2012 in
2013 so bili pripravljeni za namene javne objave letnega poročila. Računovodski izkazi za obdobje od
1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 so bili pripravljeni za namene finančnega prestrukturiranja s poenostavljeno
prisilno poravnavo. Podatki na dan 11. 3. 2015 pa izhajajo iz otvoritvenega poročila stečajnega
upravitelja in končnih seznamov preizkušenih terjatev, pri čemer smo upoštevali zgolj priznane terjatve
upnikov.
Vir: (AJPES, 2016a; AJPES, 2016b).

Aktivnosti mehanizmov za preprečevanje prevar in zlorab insolvenčnega sistema
organizacije A, d. o. o., v predhodnem insolvenčnem postopku:
- Sklepi pristojnega sodišča: Zaradi neskrbnega ravnanja pristojno sodišče
zavrže predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave. Prav
tako zavrže predlog za začetek (redne) prisilne poravnave in na osnovi
podrednega zahtevka nad organizacijo A, d. o. o., začne stečajni postopek.
- Sklepi višjega sodišča: Višje sodišče zavrže vse pritožbe dolžnika. Ta se je
pritožil na sklep o zavrženju poenostavljene prisilne poravnave, sklep o
zavrženju prvega in drugega predloga za začetek prisilne poravnave in sklep o
začetku stečajnega postopka. Poleg navedenega je višje sodišče ravnanje
poslovodstva organizacije A, d. o. o., označilo kot »/…/ zloraba instituta
postopka prisilne poravnave za oviranje upnikov oziroma za doseganje drugih
ciljev, ki niso združljivi z namenom postopka prisilne poravnave. /.../ Takšno
ravnanje je v nasprotju z načelom dobre vere in poštenja in pomeni zlorabo
procesnih pravic, zato ne more in ne sme uživati pravnega varstva /.../ zato
taki predlogi prisilne poravnave niso dovoljeni«.
- Procesna dejanja upnikov: Dvanajst upnikov je uporabilo pravno sredstvo
predloga za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom, vendar šele
4. 3. 2015.
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Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije.
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Zakonodajna pravila: Skladno z določbami ZFPPIPP je sodišče zavrglo
dolžnikov predlog za začetek postopka prisilne poravnave in začelo stečajni
postopek, ker ta v roku ni dopolnil predloga za začetek postopka prisilne
poravnave. Zaradi sprememb določb ZFPPIPP v delu, v katerem dolžnik ne rabi
več založiti predujma, če sam predlaga začetek stečajnega postopka, je
sodišče lahko začelo stečajni postopek nad dolžnikom. Poleg navedenega
skladno z 11. členom ZPP v zvezi z 121. členom ZFPPIPP je sodišče obvarovalo
interese upnikov ter prekinilo zavlačevanje postopkov ter je poslovodstvu
dolžnika onemogočilo nadaljnjo zlorabo pravic, ki mu jih daje ZFPPIPP.

Ista oseba je imela vlogo lastnika in direktorja organizacije, zato ni bilo pričakovati, da
bo neskrbnost poslovodstva sankcionirana z odpoklicem s strani lastnikov. Prav tako
odpoklica poslovodstva niso mogli predlagati upniki, ker se je ta končal v predhodnem
postopku. Poslovodstvo organizacije A, d. o. o., v postopku redne prisilne poravnave ni
predložilo poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, prav tako ni predložilo
načrta finančnega prestrukturiranja, zato aktivnosti pooblaščenega revizorja in
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij niso bile prisotne.
Kurativni mehanizmi za obvladovanje tveganj poslovodskih prevar in zlorab
Direktor organizacije A, d. o. o., v roku enega meseca po nastanku insolventnosti ni
vložil predloga za začetek stečajnega postopka, prav tako v roku treh mesecev po
nastanku insolventnosti ni vložil predloga za začetek postopka prisilne poravnave, s tem
je kršil 38. in 39. člen ZFPPIPP (2016). Iz poročil upravitelja prav tako izhaja, da mu
direktor tudi po začetku stečajnega postopka ni izročil vse dokumentacije, s čimer je
kršil 292. člen ZFPPIPP (2016). Kljub temu ni mogoče zaslediti, da bi upravitelj obvestil
Ministrstvo za pravosodje o storjenih prekrških. Iz predlaganega načrta poteka
stečajnega postopka tudi ne izhaja, da bo upravitelj pregledal obstoječo dokumentacijo
in na osnovi te vložil morebitne pravdne postopke za izpodbijanje dolžnikovih pravnih
dejanj ali za odškodninsko odgovornost poslovodstva. Prav tako upravitelj ne navaja, da
bo ali je vložil kazensko ovadbo zoper poslovodstvo86.
Opozorilni znaki pred vložitvijo predloga za začetek insolvenčnega postopka:
- Prepozno vložen predlog za začetek insolvenčnega postopka.
- Neuspešno zaključen oziroma zavržen insolvenčni postopek v bližnji
preteklosti zaradi neskrbnega ravnanja poslovodstva.
4.2.2 Študija primera insolventnega dolžnika B, d. o. o.
Organizacija B, d. o. o., je bila na osnovi 55. člena ZGD-1 razvrščena med majhne
organizacije, zato ni bila zavezana k reviziji (Tabela 9).
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Upravitelj o obvestilu Ministrstvu za pravosodje in (nameravani) vložitvi kazenske ovadbe ni dolžan
poročati v poročilih, ki so javno objavljena, vendar pa v primeru izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj
ali vložitve tožbe za odškodninsko odgovornost poslovodstva mora predvideti v načrtu poteka stečajnega
postopka in načrtu stroškov stečajnega postopka (ZFPPIPP 2016).
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Tabela 9: Osnovni podatki o organizaciji B, d. o. o., ob nastanku insolventnosti
Kraj sedeža družbe:
Pravnoorganizacijska oblika:
Dejavnost:
Velikost:
Organi družbe:
Vrsta lastništva:
Število lastnikov:
Zakoniti zastopniki:

Ormož
Družba z omejeno odgovornostjo
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
Majhna družba
Lastnik v vlogi poslovodstva
Zasebna lastnina
1
Direktor, ki zastopa družbo brez omejitev.
Vir: (AJPES, 2016b).

Na osnovi javno dostopnih podatkov je organizacija B, d. o. o., izkazovala insolventnost
v letu 2013, ker je imela od dne 29. 1. 2013 blokirana transakcijska računa za več kot 60
dni, to je do dne 15. 1. 2014. Odprava blokade na računu je bila posledica začetka
postopka poenostavljene prisilne poravnave, ki se je začel 14. 1. 2014. Organizacija v
vsem obdobju bilančno ni izkazovala insolventnosti (Tabela 10).
Tabela 10: Preizkus insolventnosti organizacije B, d. o. o., pred uvedbo insolvenčnega
postopka
Postavka/leto
Osnovni kapital
50 % osnovnega kapitala
Bilančni poslovni izid
Rezerve
Kapital
Poslovni izid tekočega leta
Javna objava letnega
poročila

31. 12. 2015
1.019.051
509.525
628.610
20.154
1.667.815
4.144

31. 12. 2014
1.019.051
509.525
624.465
20.154
1.663.670
5.969

31. 12. 2013
158.570
79.285
618.497
20.154
797.221
4.269

30. 9. 2013
158.570
79.285
637.215
20.154
795.716
2.764

3. 5. 2016

4. 5. 2015

5. 5. 2014

14. 1. 2014

Opomba: Računovodski izkazi na presečni dan 31. 12. 2013, 31. 12. 2014 in 31. 12. 2015 so bili
pripravljeni za namene javne objave letnega poročila. Računovodski izkazi za obdobje od 1. 1. 2013 do
30. 9. 2013 so bili pripravljeni za namene finančnega prestrukturiranja s poenostavljeno prisilno
poravnavo.
Vir: (AJPES, 2016a; AJPES, 2016b).

Informacija o blokadi na računu je razvidna iz registra transakcijskih računov na
spletnem portalu AJPES in je poslovodstvu dostopna v vsakem tekočem dnevu. Zato je
poslovodstvo moralo vedeti, da je organizacija B, d. o. o., domnevno postala
insolventna 31. 3. 2013, to je 60 dni po blokadi na denarnem računu. Rok za predložitev
popolnega predloga za začetek postopka prisilne poravnave pa je bil 31. 7. 2013.
Poslovodstvo je na sodišče vložilo popolni predlog za začetek postopka poenostavljene
prisilne poravnave 10. 1. 2014, kar je 5 mesecev in 10 dni prepozno. Poenostavljena
prisilna poravnava je bila potrjena.
Iz procesnih dejanj (Tabela 11) izhaja, da poslovodstvo organizacije B, d. o. o., ni uspelo
izvrševati predlaganih ukrepov prestrukturiranja s poenostavljeno prisilno poravnavo,
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zato je upnik 2 predlagal začetek stečajnega postopka nad dolžnikom. Predlogu je
poslovodstvo organizacije B, d. o. o., ugovarjalo z razlogom, da organizacija B, d. o. o.,
ni insolventna, zato je sodišče razpisalo narok, na katerem je odločalo o upnikovem
predlogu. Na naroku je dolžnik zatrjeval, da je solventen, zato je sodišče od njegovega
poslovodstva zahtevalo, da svoje trditve podkrepi s poročilom pooblaščenega revizorja,
kar pa poslovodstvo ni storilo. Namesto tega je dan pred potekom roka za predložitev
revizorjevega poročila na sodišče vložilo predlog za začetek prisilne poravnave.
Tabela 11: Kronološki pregled procesnih dejanj v insolvenčnem postopku nad
organizacijo B, d. o. o.
Datum
6. 8. 2013
5. 12. 2013
6. 12. 2013
10. 1. 2014
14. 1. 2014
20. 6. 2014
11. 8. 2015
28. 9. 2015
23. 11. 2015
1. 6. 2016
16. 6. 2016
27. 7. 2016

Dejanje
Upnik 1 sodišču predlaga, da začne nad dolžnikom B, d. o. o., stečajni
postopek.
Zadnji dan odloga o upnikovem predlogu za začetek stečajnega
postopka na osnovi dolžnikovega predloga.
Dolžnik na sodišču predlaga, da začne nad njim postopek prisilne
poravnave.
Poslovodstvo dolžnika B, d. o. o., dopolni predlog prisilne poravnave
s predlogom o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave.
Sodišče začne postopek poenostavljene prisilne poravnave.
Poenostavljena prisilna poravnava je potrjena, posledično je sodišče
zavrglo upnikov predlog za začetek stečajnega postopka.
Upnik 2 predlaga sodišču, da začne stečajni postopek nad
organizacijo B, d. o. o.
Poslovodstvo organizacije B, d. o. o., na sodišče poda ugovor na
upnikov predlog.
Narok o odločanju o upnikovem predlogu za začetek stečajnega
postopka.
Začetek stečajnega postopka.
Poslovodstvo dolžnika se pritoži na sklep o začetku stečajnega
postopka.
Višje sodišče pritožbo na sklep o začetku stečajnega postopka zavrže
kot neutemeljeno.
Vir: (AJPES, 2016a).

Zaznane neskladnosti ravnanja poslovodstva s pravili insolvenčnega sistema:
- Poslovodstvo dolžnika ni pravočasno na sodišče predložilo popolnega
predloga za začetek insolvenčnega postopka.
- Poslovodstvo organizacije B, d. o. o., ni ravnalo skrbno, ker ni spoštovalo roka
za predložitev revizorjevega poročila o finančnem položaju in poslovanju
organizacije B, d. o. o.
- Poslovodstvo ni izpolnjevalo predlaganih ukrepov s potrjeno poenostavljeno
prisilno poravnavo
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Poslovodstvo je zlorabljalo predlog prisilne poravnave in pravno sredstvo
ugovora z namenom onemogočanja uresničevanja upnikovih interesov (tako
sodišče v sklepu z dne 1. 6. 2016).

Ugotovljene posledice neskladnosti poslovanja poslovodstva dolžnika:
- Nad organizacijo B, d. o. o., se je začel stečajni postopek, ker poslovodstvo ni
izpolnjevalo ukrepov finančnega prestrukturiranja iz poenostavljene prisilne
poravnave.
- 15 zaposlenih je izgubilo zaposlitev, od tega je 14 zaposlenih izgubilo
zaposlitev pred začetkom stečajnega postopka, zato niso upravičeni do
ugodnosti iz jamstvenega sklada87.
- Zaradi nižjega razmerja med sredstvi in dolgovi88 (Tabela 12) bodo predvsem
navadni upniki prejeli manjše poplačilo terjatev, kot bi ga prejeli, če bi
poslovodstvo pričelo z ustreznimi ukrepi finančnega prestrukturiranja ali
pravočasno dopustilo začetek stečajnega postopka.
- Upniki so bili glede poplačila svojih terjatev v negotovosti najmanj dve leti in
pol.
Tabela 12: Pokazatelji posledic neskrbnega ravnanja poslovodstva družbe B, d. o. o.
Postavka/leto
SREDSTVA
DOLGOVI
Sredstva/dolgovi
Število zaposlenih

1. 6. 2016
5.336.379
12.921.793
0,413
1

31. 12. 2015
10.364.074
8.696.259
1,192
15

31. 12. 2014
10.516.431
8.852.761
1,188
9

31. 12. 2013
10.188.806
9.391.585
1,085
0

Opomba: Računovodski izkazi na presečni dan 31. 12. 2013, 31. 12. 2014 in 31. 12. 2015 so bili
pripravljeni za namene javne objave letnega poročila. Podatki na dan 1. 6. 2016 pa izhajajo iz
otvoritvenega poročila stečajnega upravitelja, pri čemer smo upoštevali zgolj priznane terjatve upnikov.
Vir: (AJPES, 2016a; AJPES, 2016b).

Aktivnosti mehanizmov za preprečevanje prevar in zlorab insolvenčnega sistema
organizacije B, d. o. o., v predhodnem insolvenčnem postopku:
- Sklepi pristojnega sodišča: Sodišče je nepopolni predlog za začetek postopka
prisilne poravnave zavrglo, ker je zaključilo, da obstajajo procesne ovire za
začetek postopka prisilne poravnave, ker je predlog vložen pred iztekom
triletnega roka od izpolnitve vseh obveznosti iz prejšnje potrjene prisilne
poravnave. Poleg navedenega je takšno ravnanje opredelilo, da je ravnanje
dolžnika »/…/ v nasprotju dobre vere in procesnih pravic, zato slednji ne more
uživati pravnega varstva. Izogibanje stečajnemu postopku je sicer dolžnikova
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Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije.
Nižje razmerje med sredstvi in dolgovi otvoritvenega poročila ter letnih poročil izhaja predvsem iz dveh
razlogov: 1. v otvoritvenem poročilu so sredstva izkazana po likvidacijski vrednosti, ki je nižja od
knjigovodske ter 2. zaradi neresničnega izkazovanja zneska dolgov, kar je ugotovil tudi Upnik 2, ki je drugi
predlagal stečajni postopek.
88

77

-

-

pravica, vendar ji sodišče ne more dati pravnega varstva, če to pomeni zlorabo
pravil ZFPPIPP (2016) in onemogočanje upnikov.«.
Sklepi višjega sodišča: Višje sodišče je zavrglo vse pritožbe dolžnika in potrdilo
sklep pristojnega sodišča.
Procesna dejanja upnikov: Upnik 1 je vložil predlog za začetek stečajnega
postopka nad dolžnikom 4 mesece in 6 dni od domnevanega nastanka
insolventnosti organizacije B, d. o. o., Upnik 2 pa več kot eno leto po potrjeni
poenostavljeni prisilni poravnavi, ker je ugotovil, da dolžnik ne izpolnjuje
ukrepov iz predlagane poenostavljene prisilne poravnave in upnikova
obveznost do dolžnika 7. 8. 2015 znaša 9.201.763,74 EUR, kar je več, kot ima
dolžnik v bilanci stanja izkazanih vseh obveznosti.
Zakonodajna pravila: Ker dolžnik ne rabi več založiti predujma, če sam
predlaga začetek stečajnega postopka, je sodišče lahko začelo stečajni
postopek nad dolžnikom. Poleg navedenega so določila 11. člena ZPP v zvezi s
121. členom ZFPPIPP (2016) sodišču omogočila obvarovati interese upnikov,
prekiniti zavlačevanje postopkov ter poslovodstvu dolžnika onemogočila
nadaljnjo zlorabo pravic, ki jih daje ZFPPIPP (2016) poštenim dolžnikom.

Ista oseba je imela vlogo lastnika in direktorja družbe, zato ni bilo pričakovati, da bo
neskrbnost poslovodstva sankcionirana z odpoklicem s strani lastnikov. Prav tako
odpoklica poslovodstva niso predlagali upniki, katerih interes je bil stečaj organizacije B,
d. o. o. Poslovodstvo organizacije B, d. o. o., kljub zahtevi sodišča ni revidiralo
računovodskih informacij, ki naj bi izkazovale solventnost organizacije B, d. o. o., zato
aktivnosti pooblaščenega revizorja niso bile prisotne.
Kurativni mehanizmi za obvladovanje tveganj poslovodskih prevar in zlorab:
Direktor organizacije B, d. o. o., v roku enega meseca po nastanku insolventnosti
organizacije ni vložil predloga za začetek stečajnega postopka, prav tako v roku treh
mesecev po nastanku insolventnosti ni vložil predloga za začetek postopka prisilne
poravnave, s tem je kršil 38. in 39. člen ZFPPIPP (2016). Iz poročil upravitelja ne izhaja,
da je upravitelj o navedenih kršitvah obvestil Ministrstvo za pravosodje. Iz predlaganega
načrta poteka stečajnega postopka ali drugih poročil tudi ne izhaja, da upravitelj bo ali
je pregledal obstoječo dokumentacijo in na osnovi te vložil morebitne pravdne
postopke za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj ali za odškodninsko odgovornost
poslovodstva. Prav tako upravitelj ne navaja, da bo ali je vložil kazensko ovadbo zoper
poslovodstvo89.
Opozorilni znaki pred vložitvijo predloga za začetek insolvenčnega postopka:
- Prepozno vložen predlog za začetek insolvenčnega postopka.
- Neizpolnjevanje predlaganih ukrepov v preteklem uspešno zaključenem
sodnem insolvenčnem postopku prestrukturiranja poslovanja dolžnika.
89

Upravitelj o obvestilu Ministrstvu za pravosodje in (nameravani) vložitvi kazenske ovadbe ni dolžan
poročati v poročilih, ki so javno objavljena, vendar pa v primeru izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj
ali vložitve tožbe za odškodninsko odgovornost poslovodstva mora predvideti v načrtu poteka stečajnega
postopka in načrtu stroškov stečajnega postopka (ZFPPIPP 2016).
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4.2.3 Študija primera insolventnega dolžnika C, d. o. o.
Organizacija C, d. o. o., je bila na osnovi 55. člena ZGD-1 razvrščena med srednje
organizacije, zato je zavezana k reviziji (Tabela 13).
Tabela 13: Osnovni podatki o organizaciji C, d. o. o., ob nastanku insolventnosti
Kraj sedeža družbe:
Pravnoorganizacijska oblika:
Dejavnost:
Velikost:
Organi družbe:
Vrsta lastništva:
Število lastnikov:
Zakoniti zastopniki:

Leskovec pri Krškem
Družba z omejeno odgovornostjo
Zemeljska pripravljalna dela
Srednja družba
Skupščina in poslovodstvo
(iste osebe v obeh organih)
Zasebna lastnina
2
Direktorja, ki zastopata družbo brez omejitev
Vir: (AJPES, 2016b).

Iz revizorjevega poročila z dne 7. 8. 2013 izhaja, da je organizacija C, d. o. o., izkazovala
insolventnost na dan 31. 12. 2012, kar sicer iz bilančnih podatkov (Tabela 14) ne izhaja,
ker ti niso bili pripravljeni v skladu s SRS. Iz javno dostopnih podatkov izhaja, da je imela
organizacija blokiran račun od 16. 8. 2013 dalje, kar pomeni, da je bil račun blokiran
nad 60 dni od 15. 10. 2013.
Tabela 14: Preizkus insolventnosti organizacije C, d. o. o., pred uvedbo insolvenčnega
postopka
Postavka/leto
Osnovni kapital
50 % osnovnega kapitala
Bilančni poslovni izid
Rezerve
Kapital
Poslovni izid tekočega leta
Javna objava letnega
poročila

31. 12. 2015
524.657
262.329
–4.027.287
59.981
–3.442.649
–6.037.420

31. 12. 2013
524.657
262.329
2.251.956
59.981
2.836.594
–32.965

31. 12. 2012
524.657
262.329
2.284.921
59.981
2.869.559
67.611

5. 9. 2016

8. 9. 2014

2. 9. 2013

Opomba: Računovodski izkazi na presečni dan 31. 12. 2012, 31. 12. 2013 in 31. 12. 2015 so bili
pripravljeni za namene javne objave letnega poročila. Računovodski izkazi na presečni dan 31. 12. 2015
so prav tako pripravljeni za namene finančnega prestrukturiranja s poenostavljeno prisilno poravnavo in
so bili 16. 3. 2016 objavljeni na AJPES.
Vir: (AJPES, 2016a; AJPES, 2016b).

Iz revizorjevega poročila za revidirano leto 2012 izhaja, da organizacija ni opravila
slabitve terjatev vsaj v višini 2.000.000 EUR ter je organizacija v skladu s 14. členom
ZFPPIPP (2016) trajno nelikvidna, ker njene zapadle obveznosti presegajo 20 %
obveznosti izkazanih v zadnjem letnem poročilu za poslovno leto pred zapadlostjo teh
obveznosti. Nadalje revizor opozarja, da so dogovori o financiranju družbe potekli,
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organizacija pa ni bila zmožna poravnati dolgov do financerjev ter tudi ni dosegla
sporazuma z bankami o reprogramiranju svojih dolgov. Zaradi vsega navedenega je
revizor podal odklonilno mnenje. Iz istih razlogov je revizor podal negativno mnenje
tudi za revidirano leto 2013. Za leto 2015 pa je revizor podal pozitivno mnenje s
poudarkom na insolventnosti družbe.
Organizacija je domnevno postala insolventna 2. 9. 2013, ko je poslovodstvo moralo
ugotoviti njeno insolventnost iz javno objavljenega letnega poročila za leto 2012. Glede
na revizorjevo poročilo za leto 2013 poslovodstvo insolventnosti do 31. 12. 2013 ni
odpravilo z izvensodnimi postopki. Rok za predložitev popolnega predloga za začetek
prisilne poravnave je bil 2. 12. 2013. Poslovodstvo pa je popolni predlog za začetek
postopka prisilne poravnave na sodišče podalo šele 23. 2. 2016, kar je dve leti, dva
meseca in 21 dni prepozno. Nadaljnja procesna dejanja poslovodstva izhajajo iz
kronološkega pregleda (Tabela 15).
Tabela 15: Kronološki pregled procesnih dejanj v insolvenčnem postopku nad
organizacijo C, d. o. o.
Datum
15. 1. 2016
23. 2. 2016
31. 3. 2016

1. 6. 2016

Dejanje
Poslovodstvo na sodišče predloži nepopolni predlog za začetek
postopka prisilne poravnave.
Poslovodstvo na sodišče predloži popolni predlog prisilne poravnave.
Upnik na sodišče vloži pritožbo zoper sklep o začetku postopka
prisilne poravnave.
Sklep višjega sodišča v predhodnem postopku prisilne poravnave, s
katerim zavrne pritožbo upnika z dne 31. 3. 2016.
Upravitelj na sodišče vloži ugovor proti vodenju postopka prisilne
poravnave (sodišče ugovora ne objavi).
Sklep višjega sodišča v predhodnem postopku prisilne poravnave, s
katerim zavrne pritožbo upnika z dne 31. 3. 2016.
Vir: (AJPES, 2016a).

Upravitelj je za obdobje od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016 in vsa nadaljnja obdobja podal
negativno mnenje o poslovanju dolžnika v postopku prisilne poravnave, ker ta ne
dosega pozitivnega mesečnega poslovnega izida, realizacija načrta finančnega
prestrukturiranja pa je odvisna predvsem od izterjave pomembnih zapadlih terjatev, ki
še ni realizirana. Opozarja, da je ista oseba poslovodja dolžnika in dolžnikovega dolžnika
ter podaja dvom o resnosti izterjave. Dolžniku predlaga odločne in takojšnje aktivnosti
v zvezi s pridobitvijo izvršilnih naslovov in premoženjskih pravic. Dolžnik je sicer na
predlog upravitelja pričel s sodno izterjavo, vendar do dne 30. 11. 2016 še ni prejel
nobenih prilivov iz tega naslova. Poleg navedenega upravitelj navaja, da je komunikacija
med upraviteljem in dolžnikom pretrgana zaradi izrednih razmer, ki jih ne razkrije v
poročilu.
Zaznane neskladnosti ravnanja poslovodstva s pravili insolvenčnega sistema:
- Poslovodstvo organizacije C, d. o. o., ni pravočasno na sodišče predložilo
popolnega predloga za začetek insolvenčnega postopka.
80

-

Poslovodstvo organizacije C, d. o. o., v postopku prisilne poravnave ne
komunicira z upraviteljem.
Poslovodstvo ne izpolnjuje ukrepov s predlagano prisilno poravnavo in ne
sledi načrtu finančnega prestrukturiranja.
Poslovodstvo C, d. o. o., ne izvaja izterjav terjatev do dolžnika, s katerim je isto
poslovodstvo povezano.

Aktivnosti mehanizmov za preprečevanje prevar in zlorab insolvenčnega sistema
organizacije C, d. o. o.:
- Sklepi pristojnega sodišča: Pristojno sodišče je začelo postopek prisilne
poravnave.
- Sklepi višjega sodišča: Višje sodišče je zavrglo pritožbo upnika in potrdilo sklep
o začetku postopka prisilne poravnave, kljub temu da je upnik v pritožbi
navedel utemeljene sume nedopustnih ravnanj dolžnika v preteklosti, katerih
višje sodišče ni preverilo in tudi prvostopenjskega sodišča ni napotilo v
preverjanje teh dejstev.
- Procesna dejanja upnikov: Nihče izmed upnikov od objave letnega poročila za
leto 2012 na sodišče ni vložil predloga za začetek insolvenčnega postopka nad
dolžnikom, čeprav je bilo iz revizorjevega poročila razvidno, da je ta
insolventen. Upnik 1 je vložil pritožbo na sklep o začetku postopka prisilne
poravnave, vendar pritožbeni razlogi v tem procesnem dejanju niso bili
dovoljeni.
- Procesna dejanja upravitelja: Upravitelj je na sodišče vložil ugovor proti
vodenju postopka prisilne poravnave, ker je zaznal neresnost poslovodstva
dolžnika pri izterjavi večjega zneska terjatev do svojih dolžnikov, to pa je bil
eden izmed ukrepov za uspešno finančno prestrukturiranje organizacije
C, d. o. o. Direktor organizacije C, d. o. o., v roku enega meseca po nastanku
insolventnosti organizacije ni vložil predloga za začetek stečajnega postopka,
prav tako v roku treh mesecev po nastanku insolventnosti ni vložil predloga za
začetek postopka prisilne poravnave, s tem je kršil 38. in 39. člen ZFPPIPP
(2016). Iz poročil upravitelja ne izhaja, da je upravitelj o navedenih kršitvah
obvestil Ministrstvo za pravosodje 90.
- Dejanja skupščine in nadzornega sveta: Ista oseba je imela vlogo lastnika in
direktorja organizacije, zato ni bilo pričakovati, da bo neskrbnost poslovodstva
sankcionirana z odpoklicem s strani lastnikov. Prav tako odpoklica
poslovodstva niso predlagali upniki, katerih interes je bil stečaj organizacije C,
d. o. o. Poslovodstvo organizacije C, d. o. o., kljub zahtevi sodišča ni revidiralo
računovodskih informacij, ki naj bi izkazovale solventnost organizacije
C, d. o. o., zato aktivnosti pooblaščenega revizorja niso bile prisotne.

90

Upravitelj o obvestilu Ministrstvu za pravosodje in (nameravani) vložitvi kazenske ovadbe ni dolžan
poročati v poročilih, ki so javno objavljena, vendar pa v primeru izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj
ali vložitve tožbe za odškodninsko odgovornost poslovodstva mora predvideti v načrtu poteka stečajnega
postopka in načrtu stroškov stečajnega postopka (ZFPPIPP 2016).
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Opozorilni znaki pred vložitvijo predloga za začetek insolvenčnega postopka:
- Prepozno vložen predlog za začetek insolvenčnega postopka.
- Odklonilno mnenje revizorja o poslovanju in računovodskem razvidovanju v
preteklem obdobju.
- Dolžnik v preteklih obdobjih ni izpolnjeval dolžnosti revidiranja letnega
poročila in njegove predložitve v javno objavo.
Upniki so v negotovosti glede poplačila njihovih terjatev vsaj od leta 2012, ko je revizor
opozoril na insolventnost dolžnika. Negotovost glede poplačila terjatev in zaščite
dolžnikovega premoženja pa še traja, ker sodišče dolžniku dopušča trajanje postopka
prisilne poravnave, kljub ugotovljenim neskladnostim poslovanja pred in po začetku
postopka prisilne poravnave.
4.2.4 Študija primera insolventnega dolžnika D, d. o. o.
Študija tega primera je zaradi same kompleksnosti obširna, zato se bomo pri tej študiji
omejili zgolj na relevantna dejstva, povezana z namenom te raziskave.
Družbenika organizacije D, d. o. o., sta bila A. A. in B. B., vsak do polovice lastniškega
deleža. Prav tako sta bili isti osebi direktorja organizacij D, d. o. o. in E, d. o. o.
Organizacija D, d. o. o., je imela hčerinski družbi E, d. o. o., s sedežem v Sloveniji in
F, d. o. o., s sedežem v Republiki Srbiji (Slika 5).
Slika 5: Prikaz povezanosti fizičnih oseb in družb v študiji primera organizacije
D, d. o. o.

Vir: (AJPES, 2016b).

Banka upnica je leta 2010 organizaciji E, d. o. o., dala kredit v višini 20.000.000 EUR za
izgradnjo optičnega omrežja v Republiki Srbiji pod pogojem, da se prejeta sredstva
nakažejo organizaciji G, d. o. o., Srbija, ki je bila investitor predmeta financiranja. Svoje
terjatve je banka upnica zavarovala z zastavo poslovnega deleža v organizaciji
G, d. o. o., poroštvom organizacije F, d. o. o. in osebnim poroštvom obeh družbenikov.
Ker dolžnik posojila ni vračal skladno s pogodbo, so se dogovori o vračilu nekajkrat
spremenili. Zadnji aneks k pogodbi je bil sklenjen 18. 4. 2011. Zadnji dogovor o načinu
vračila kredita je zahteval, da organizacija E, d. o. o., kredit vrne v šestih obrokih, pri
katerem prvi obok zapade 30. 9. 2013, zadnji pa 30. 4. 2015. Zadnje sporazumno
dejanje je bil okvirni sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, ki sta ga stranki sklenili
17. 10. 2014.
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Organizacija E, d. o. o., kljub dogovorom kredita ni vračala, zato je banka upnica
odstopila od pogodbe, posledično je terjatev banke do E, d. o. o., predčasno zapadla.
Banka upnica je predlagala izvršbo in izvršilno sodišče je dne 21. 11. 2014 dovolilo
izterjavo zneska 23.138.823 EUR. Stanje izkazanih terjatev banke upnice na dan
1. 2. 2015 do organizacije E, d. o. o., je znašalo 23.806.932 EUR. Banka upnica je svoji
odvisni družbi 16. 3. 2015 na javni dražbi prodala zasežen poslovni delež organizacije
G, d. o. o., Srbija za 3.153.266 EUR. Kmalu za tem se je nad organizacijo G, d. o. o.,
Srbija začel stečajni postopek.
Poslovodstvo organizacije E, d. o. o., je 9. 2. 2015 proti banki upnici vložilo tožbo za
odškodninsko odgovornost banke upnice v višini 45.000.000 EUR, ker naj bi ta
nezakonito odstopila od pogajanj za prodajo optičnega omrežja v Srbiji.
Iz Tabele 16 so razvidna dejanja v zvezi s tekom sodnih postopkov zaradi insolventnosti
nad organizacijo D, d. o. o.
Tabela 16: Kronološki pregled procesnih dejanj v insolvenčnem postopku nad
organizacijo D, d. o. o.
Datum
5. 3. 2015

Dejanje
Banka upnica vložila predlog za začetek stečajnega postopka.

23. 4. 2015

Poslovodstvo organizacije D, d. o. o., vloži ugovor zoper predlog za
začetek stečajnega postopka.

13. 5. 2015

14. 5. 2015

2. 6. 2015

3. 6. 2015

16. 6. 2015
16. 6. 2015
14. 7. 2015

Organizacija D, d. o. o., vloži nepopolni predlog za začetek postopka
prisilne poravnave.
Sodišče opravi narok za obravnavanje ugovora zoper upnikov
predlog za začetek stečajnega postopka.
Po končanem naroku poslovodstvo umakne predlog za začetek
postopka prisilne poravnave, še preden ga sodišče uspe
obravnavati.
Poslovodstvo ponovno vloži nepopolni predlog za začetek postopka
prisilne poravnave.
Sodišče ponovno opravi narok za glavno obravnavo ugovora zoper
upnikov predlog za začetek stečajnega postopka, na katerem je
izvajalo dokaze. Poslovodja A. A. in B. B. na naroku nista bila
prisotna, zato jima sodišče pošlje vabilo na naslednji razpisani narok
dne 17. 6. 2015.
Po končanem naroku poslovodstvo umakne predlog za začetek
postopka prisilne poravnave, še preden ga sodišče uspe
obravnavati.
Poslovodstvo ponovno vloži nepopolni predlog za začetek postopka
prisilne poravnave.
Sodišče takoj izda sklep o dopolnitvi predloga za prisilno poravnavo
in prekinitvi odločanja o stečajnem postopku.
Poslovodstvo odranizacije D, d. o. o., ponovno umakne predlog za
začetek postopka prisilne poravnave, ker naj bi zunaj postopka
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19. 8. 2015
9. 9. 2015
21. 9. 2015
4. 11. 2015
23. 11. 2015

prisilne poravnave odpravil vzroke svoje insolventnosti in postal
kratkoročno ter dolgoročno plačilno sposoben. Sodišče zato
nadaljuje odločanje o začetku stečajnega postopka.
Sodišče opravi narok za začetek stečajnega postopka.
Sodišče izda sklep o ustavitvi postopka prisilne poravnave in začetku
stečajnega postopka.
Nekdanje poslovodstvo A. A. in B. B. vložita pritožbo proti sklepu o
začetku stečajnega postopka.
Višje sodišče potrdi sklep o začetku stečajnega postopka in zavrže
pritožbo nekdanjega poslovodstva.
Sklep o začetku stečajnega postopka postane pravnomočen.

Vir: (AJPES, 2016a – Otvoritveno poročilo upravitelja v stečajnem postopku nad družbo E, d. o. o., Sklep o
ustavitvi postopka prisilne poravnave in začetku stečajnega postopka nad pravno osebo, to je družbo
E, d. o. o., ter sklep Višjega sodišča Cst 627/2015 in Cst 628/2015).

Sodišče v sklepu o začetku stečajnega postopka nad organizacijo D, d. o. o., navaja, da
je poslovodstvo organizacije D, d. o. o., vložilo pritožbe zoper »praktično vse izdane
sklepe sodišča prve stopnje v tej in povezanih zadevah« insolvenčnih postopkov nad
dolžnikom. Slednje je bilo ključno za sodišče pri presoji zlorabe insolvenčnega sistema.
Sodišče je podalo mnenje, da je s temi dejanji mogoče identificirati nedopusten namen
poslovodstva organizacije D, d. o. o., ki je zgolj zavlačevanje z izvedbo postopka glede
upnikovega predloga za začetek stečajnega postopka. Višje sodišče je s sklepom na
pritožbo poslovodstva pritrdilo prvostopenjskemu sodišču.
Stečajni upravitelj, ki vodi stečajni postopek nad organizacijo E, d. o. o., v izrednem
poročilu ugotavlja, da je poslovodstvo organizacije, to sta A. A. in B. B., opravilo
nedopustna dejanja – prenos finančnih tokov in dejavnosti iz organizacije E, d. o .o., na
»by pass« organizacijo. Ustanovitelj organizacije I, d. o. o., je bil C. A., ki bi po priimku
sodeč lahko bil v sorodstvenem razmerju z A. A. Dne 11. 3. 2015 je bilo lastništvo te
organizacije preneseno na organizacijo J, d. o. o., katere končnega lastnika (fizične
osebe) iz sodnega registra ni mogoče ugotoviti, ker je od 27. 7. 2015 lastništvo
organizacije J, d. o. o., prevzela ustanovljena organizacija v Združenem kraljestvu, iz
objavljenih podatkov pa lastništvo te organizacije ni jasno razvidno (Slika 6).
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Slika 6: Lastniška struktura »by pass« organizacij, na katere se je preneslo finančne
tokove

Vir: (AJPES, 2016b).

Po začetku stečajnega postopka nad organizacijo E, d. o. o., je 22. 2. 2016 upravitelj v
izrednem poročilu pozval upnike, da založijo predujem v višini predvidenih začetnih
stroškov tožbe na izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj zaradi njemu povzročene
škode, ki je posledica prenosa dejavnosti na drugo »by pass« organizacijo. Upravitelj je
jasno zapisal ugotovljena dejstva, na osnovi katerih sklepa, da gre za izpodbojna
dejanja. Prav tako je upravitelj upnike opozoril na visoke stroške sodnih taks in
odvetniških stroškov ter na negotovost uspeha pravdnega postopka in njegovega
izkupička.
Tabela 17: Kronološki pregled dogodkov pred začetkom sodnih postopkov nad
organizacijami v skupini D
Datum
Dejanje
14. 1. 2013
Ustanovi se I, d. o. o.
Zapade prvi obrok kredita po zadnjem dogovoru glede vračila kredita
30. 9. 2013
med banko upnico in organizacijo D, d. o. o.
Sprememba vseh najemnih razmerij (odpoved najemnih razmerij z
28. 10. 2013
E, d. o. o. in sklenitev najemnih razmerij z I, d. o. o.).
30. 10. 2013
Zaposleni na organizaciji E, d. o. o., se zaposlijo na organizaciji
do
I, d. o. o.
30. 12. 2013
Neodplačen prenos vozil ter spremembe/prenos domen iz E, d. o. o.,
30. 12. 2013
na I, d. o. o.
Objava letnega poročila organizacije E, d. o. o., za leto 2013, v
5. 5. 2014
katerem ni izkazanih bistvenih sprememb, dolgoročni viri financiranja
pa so večji od dolgoročnih sredstev (negativna obratna sredstva).
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Datum
24. 10.2014
10. 11. 2014
30. 12. 2014
30. 12. 2014
5. 1. 2015
7. 1. 2015
8. 1. 2015
26. 1. 2015
11. 2. 2015

4. 5. 2015

29. 5. 2015

16. 6. 2015
14. 7. 2015
14. 9. 2015

Dejanje
Banka upnica na sodišče poda predlog za začetek stečajnega
postopka nad organizacijo E, d. o. o., kot poroka za dane kredite
organizaciji D, d. o. o.
Objavljeno je konsolidirano letno poročilo skupine D za leto 2013, iz
katerega izhaja izguba skupine D v višini 18.079.646 EUR.
Poslovodstvo organizacije E, d. o. o., na sodišče vloži predlog za
začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave.
Poslovodstvo organizacije E, d. o. o., na sodišče vloži osnovni načrt
finančnega prestrukturiranja.
Poslovodstvo organizacije E, d. o. o., na sodišče vloži poročilo o
finančnem položaju in poslovanju dolžnika.
Nad organizacijo E, d. o. o., se začne postopek poenostavljene
prisilne poravnave.
Sodišče sprejme sklep o prekinitvi stečajnega postopka.
Pritožba banke upnice na sklep o prekinitvi stečajnega postopka.
Sklep višjega sodišča Cst 70/2015 o razveljavitvi sklepa o prekinitvi
stečajnega postopka, ker v konkretnem primeru sklep o začetku
poenostavljene prisilne poravnave ne predstavlja ovire za odločitev o
upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka.
Objava računovodskih izkazov organizacije E, d. o. o., za leto 2014, iz
katerih izhaja, da prihodki znašajo 85 % prihodkov preteklega leta,
izveden je popravek za nazaj, kar pomeni, da organizacija tudi za leto
2013 ne izkazuje več dobička, temveč izgubo v višini 411.906 EUR, za
leto 2014 pa izgubo v višini 237.400 EUR.
Upnik X, d. o. o., vloži ugovor zaradi neskladnosti s posodobljenim
seznamom navadnih terjatev, ki ga je 6. 2. 2015 poslovodstvo
organizacije E, d. o. o., predložilo sodišču v postopku poenostavljene
prisilne poravnave.
Sodišče izda sklep o zavrnitvi predloga za poenostavljeno prisilno
poravnavo, ker dolžnik ni pravočasno vložil zahteve za potrditev
prisilne poravnave.
Poslovodstvo organizacije E, d. o. o., vloži pritožbo proti sklepu o
zavrnitvi postopka poenostavljene prisilne poravnave.
Sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka nad organizacijo E,
d. o. o.

Vir: (AJPES 2016a – Izredno poročilo stečajnega upravitelja družbe E, d. o. o., konsolidirano letno poročilo
skupine D, letno poročilo družbe E, d. o. o., AJPES: procesna dejanja v postopku poenostavljene prisilne
poravnave in stečajnem postopku nad družbo E, d. o. o. ter Sklep višjega sodišča).

Sodišče je v predhodnem stečajnem postopku razpisalo narok za odločanje o začetku
stečajnega postopka sedemkrat, poslovodstvo organizacije E, d. o. o., je na vsako vabilo
odgovorilo z vlogo za odložitev naroka z zdravniškimi opravičili. Zato se narok ni izvedel
v obdobju od 1. 4. 2015 do 14. 9. 2015, ko se je nad organizacijo E, d. o. o., začel
stečajni postopek. Po šestih vlogah za odložitev naroka je banka upnica podala predlog
za zahtevo presoje upravičenosti izdaje zdravniških opravičil s strani poslovodstva
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dolžnika. Zato je sodišče dne 9. 9. 2015, kljub vlogi za preložitev naroka, narok izvedlo
brez prisotnosti poslovodstva organizacije E, d. o. o., ter na osnovi tega 14. 9. 2015 nad
družbo začelo stečajni postopek.
Poslovodstvo organizacije E, d. o. o., katere direktorja sta bila A. A. in B. B., je dne
30. 12. 2014 na sodišče vložilo predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne
poravnave. S tem dejanjem je potrdilo, da je organizacija E, d. o. o., insolventna.
Začetek stečajnega postopka se je nad družbo začel dne 14. 9. 2015, kar je osem
mesecev in 15 dni po vložitvi predloga dolžnika ter 10 mesecev in 20 dni po vložitvi
predloga upnika. V vmesnem obdobju je poslovodstvo lahko nemoteno poslovalo.
Banka upnica je poleg navedenih procesnih dejanj dne 1. 12. 2014 tudi vložila predlog
za začetek postopka osebnega stečaja nad obema direktorjema A. A. in B. B., ki sta bila
poroka pri kreditnih pogodbah med banko upnico in organizacijo D, d. o. o. V postopkih
osebnega stečaja nad direktorjema je zaradi vlog, ki sta jih vlagala oba direktorja A. A.
in B. B. za preložitev naroka za odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečajnega
postopka, katerim so bila priložena zdravniška potrdila, ki jih je sodišče na predlog
banke upnice preverilo tudi na ZZZS, sodišče sklep o začetku postopka osebnega stečaja
izdalo šele po enem letu. Sodišče je sklep o začetku postopka nad osebo A. A. izdalo 12.
1. 2016, nad osebo B. B. pa 8. 12. 2015. Na sklep o začetku postopka osebnega stečaja
sta se obe osebi pritožili, višje sodišče pa je pritožbama deloma ugodilo in sklepa o
začetku postopka osebnega stečaja razveljavilo ter sodišču prve stopnje naložilo
preveriti:
- Ali je banka upnica prejela svojo terjatev v celoti poplačano z unovčenjem
zavarovanja, to je prodajo deleža organizacije D, d. o. o. , organizaciji
F, d. o. o., Srbija.
- Obstoj nasprotne terjatve do upnika na osnovi odškodninske tožbe, ki jo je
vložila organizacija D, d. o. o., proti banki upnici v višini 45.000.000 EUR.
Na osnovi odločitve višjega sodišča se je odločanje o tej zadevi ponovno zavleklo in je
sodišče prve stopnje ponovno izdalo sklep o začetku postopka osebnega stečaja nad
osebo A. A. šele 5. 9. 2016, nad osebo B. B. pa 29. 8. 2016.
Pritožbeni razlogi A. A. in B. B., s katerimi sta uspela pred sodiščem:
A. A. in B. B. sta se na vse sklepe o začetku stečajnega postopka nad organizacijama
D, d. o. o., in E, d. o. o., ter na sklep o začetku postopka osebnega stečaja pritožila z
naslednjimi pritožbenimi razlogi, ki so bili za preizkus bistveni za sodišče:
-

-

Delež organizacije F, d. o. o., Srbija je bil s strani banke upnice ocenjen na
5.361.000 EUR, banka upnica pa je delež prodala svoji odvisni organizaciji za
60 % ocenjene vrednosti, zato je treba terjatev banke upnice znižati najmanj
za znesek 3.216.600 EUR, ker se premoženje odvisnih organizacij šteje tudi kot
premoženje prevladujoče organizacije.
Poslovodstvo je predvidelo prodajo premoženja organizacije F, d. o. o., Srbija
za 35.000.000 EUR, banka upnica pa je 17. 10. 2014 v okvirnem sporazumu o
ureditvi medsebojnih razmerij pritrdila, da je vrednost premoženja
30.000.000 EUR. Z nakupom deleža organizacije F, d. o. o., je bila tako banka
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-

upnica v celoti poplačana in nima procesne legitimacije za vložitev predloga za
začetek stečajnega postopka.
Organizacija D, d. o. o., je na osnovi tožbe proti banki upnici v višini
45.000.000 EUR vzpostavila terjatev do banke upnice in je zato odpravila
vzroke insolventnosti, zaradi posledic pobota na dan začetka postopka zaradi
insolventnosti pa banka upnica prav tako nima več procesne legitimacije.

Utemeljitve sodišča na pritožbene razloge:
1. »/.../ glede na okoliščine primera, v katerem je dolžnik vložil pritožbe zoper
praktično vse izdane sklepe sodišča prve stopnje v tej zadevi in povezanih
zadevah insolventnih postopkov nad dolžnikom, je mogoče identificirati
namen dolžnika, da s svojimi procesnimi predlogi zgolj zavlačuje z izvedbo
postopka glede upnikovega predloga za začetek stečajnega postopka.« (AJPES
2016a);
2. »Dolžnik se ima pravico braniti zoper upnikov predlog za začetek stečajnega
postopka, vendar to lahko stori le tako, da se postopka udeležuje, ne pa da se
pozivom sodišča izmika.«(AJPES 2016a);
3. Za sodišče je irelevantno, da je kupec poslovnega deleža organizacije
F, d. o. o., Srbija odvisna družba banke upnice. Tudi, če bi bila banka upnica
sama kupec, bi bila poplačana zgolj iz prejete kupnine, zmanjšane za stroške
izvedbe javne dražbe. Poleg navedenega pa imetnik poslovnega deleža
organizacije F, d. o. o., Srbija ni avtomatično tudi imetnik vsega njenega
premoženja, ampak tudi vseh obveznosti te organizacije. Družbenik je
upravičen zgolj do morebitnega izplačila dobička v primeru, če bi se dobiček iz
poslovanja oblikoval. Zato je ugotavljanje vrednosti optičnega omrežja, ki ga je
zgradila F, d. o. o., Srbija v Srbiji, povsem brezpredmetno. Evidentno je, da na
trgu ni bilo nobenega kupca ter da se je nad organizacijo F, d. o. o., Srbija začel
stečajni postopek, kar pomeni po zakonu Republike Srbije, da ta organizacija
ni bila sposobna poravnati vseh svojih dolgov ob njihovi zapadlosti ali pa, da je
vrednost njenega premoženja manjša od njenih obveznosti. Zaradi
navedenega sodišče ugotavlja, da je bil upnik delno poplačan v višini kupnine
in je po kreditni pogodbi še vedno odprta terjatev banke upnice v višini
20.653.667 EUR (23.806.932 EUR – 3.153.266 EUR).
4. Sodišče ne najde nobenih elementov protipravnosti v postopku unovčenja
predmetov zavarovanja, zato zahtevek za odškodninsko odgovornost banke
upnice, ki jo je vložila organizacija D, d. o. o., proti banki upnici v višini
45.000.000 EUR, ne vpliva na izkazano procesno legitimacijo banke upnice.
5. Prav tako organizacija D, d. o. o., s tem argumentom ne more dokazati, da je
odpravila insolventnost, ker terjatev, ki temelji na izvršilnem naslovu in je
izkazana ter zapadla, ni mogoče pobotati z nasprotno terjatvijo, ki ni niti
zapadla niti ni izkazana ne po temelju ne po višini, saj je v celoti sporna. Poleg
navedenega pa organizacija D, d. o. o., ni utemeljila, ali je na njenem
poslovnem računu že odpravljena blokada, ki traja že več kot eno leto in ali je
sposobna poravnati zapadle obveznosti.
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Višje sodišče je vse pritožbe poslovodstva organizacij D, d. o. o., ter F, d. o. o., zavrnilo
in pritrdilo prvostopenjskemu sodišču.
Zaznane neskladnosti ravnanja poslovodstva s pravili insolvenčnega sistema:
- Poslovodstvo dolžnika je večkrat vlagalo predloge za začetek postopka prisilne
poravnave, da bi preprečilo sodišču odločanje o upnikovem predlogu za
začetek stečajnega postopka.
- Poslovodstvo se je izmikalo udeležbam na obravnavah za odločanje o
insolvenčnih postopkih z zdravniškimi opravičili.
- Poslovodstvo se je na vse sklepe sodišča pritoževalo z namenom zavlačevanja
postopkov.
- Poslovodstvo je večkrat vložilo in umaknilo predlog za začetek postopka
prisilne poravnave (v predhodnem insolvenčnem postopku nad organizacijo
D, d. o. o.).
Ugotovljene posledice neskladnosti poslovanja dolžnika:
- Upnikove terjatve so ostale neplačane, finančni tokovi pa so bili preusmerjeni
na »by pass« organizacijo, kjer je poslovanje potekalo naprej in povečalo
možnosti zmanjšanja stečajne mase oziroma zmanjšalo možnosti povečanja
stečajne mase.
- Zaradi preusmeritve sredstev in finančnih tokov na »by pass« organizacijo je
bila stečajna masa premajhna, da bi upravitelj lahko vložil izpodbojne in
odškodninske tožbe ter dosegel višji delež poplačila terjatev upnikov.
- Upniki so imeli nepotrebne stroške (sodne in odvetniške) zaradi mnogih vlog
na sodišče, s katerimi so želeli dokazovati nepoštenost ravnanja poslovodstva
A. A. in B. B.
Aktivnost mehanizmov za preprečevanje prevar in zlorab insolvenčnega sistema
organizacij D, d. o. o., in F, d. o. o., v predhodnem insolvenčnem postopku:
- Sklepi pristojnega sodišča: V primeru predhodnega insolvenčnega postopka
nad organizacijo D, d. o. o., je bilo sodišče po drugem umiku predloga za
začetek postopka prisilne poravnave verjetno »na preži«, kdaj bo
poslovodstvo ponovno vložilo predlog za začetek postopka prisilne poravnave.
V prvih dveh primerih je namreč o predlogu odločalo šele naslednji dan, ko je
poslovodstvo predlog umaknilo, tretjič pa je sklep o začetku postopka prisilne
poravnave izdalo še isti dan. V primeru organizacije E, d. o. o., pa je sodišče
zaznalo zlorabo zdravniških opravičil in izmikanja prisotnosti na obravnavah,
na katerih se je odločalo o upnikovem predlogu za začetek stečajnega
postopka.
- Sklepi višjega sodišča: Višje sodišče je po določenem času spoznalo zlorabe
ugovorov na sklepe pristojnega sodišča, ker je preverilo procesna dejanja v
vseh postopkih, kjer sta bila udeležena A. A. in B. B. ter končno pritrdilo
sklepu sodišča prve stopnje o začetku stečajnega postopka nad obema
organizacijama.
- Procesna dejanja upnikov: Banka upnica je vložila predlog za začetek
stečajnega postopka nad vsemi subjekti, kjer je imela procesno legitimacijo.
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Kurativni mehanizmi za obvladovanje tveganj poslovodskih prevar in zlorab:
Stečajni upravitelj organizacije D, d. o. o., ni izvedel posebnih aktivnosti. Stečajni
upravitelj organizacije E, d. o. o., je izdal izredno poročilo, s katerim je razkril prevare in
zlorabe nekdanjega poslovodstva, vendar zaradi pomanjkanja sredstev in dvoma v
uspeh ter izterjavo sredstev ni mogel vložiti tožb za izpodbojna dejanja in tožbe za
odškodninsko odgovornost nekdanjega poslovodstva. Upravitelj ne navaja, ali je zoper
nekdanje poslovodstvo vložil kazensko ovadbo (glej Opombo 89).
Opozorilni znaki pred vložitvijo predloga za začetek insolvenčnega postopka:
- Poslovodstvo je preusmerjalo finančne tokove na novo ustanovljeno
organizacijo.
- Poslovodstvo ni imelo resnih namenov poplačila svojih dolgov, ker kljub
večkratnemu prolongiranju dolgov do banke, ni odplačevalo dolgov.

4.3 Presoja o učinkovitosti preprečevanja in odpravljanja nedopustnih
dejanj poslovodstva insolventne organizacije pred začetkom
insolvenčnega postopka
Ko poslovodstvo organizacije ugotovi njeno insolventnost, je dolžno predlagati ustrezne
ukrepe. Če ukrepov ne predlaga poslovodstvo, lahko upniki predlagajo začetek
postopka prisilne poravnave ali stečajnega postopka.
Organizacija, ki ima izkazan negativni kapital, je zagotovo kapitalsko neustrezna in
ustrezna domnevam insolventnosti. Iz statističnih podatkov (Tabela 18) je mogoče
razbrati, da se število organizacij z izkazanim negativnim kapitalom v letnem poročilu
vsako leto povečuje, povečuje pa se tudi uporaba ukrepa stečajnega postopka.
Povečanje števila stečajnih postopkov je mogoče pripisati tudi noveli ZFPPIPP-E, s
katero plačilo predujma ni več pogoj za vložitev predloga za začetek stečajnega
postopka nad organizacijo, posledično je ta postopek mnogim nelikvidnim dolžnikom
tudi dostopen. Postopek poenostavljene prisilne poravnave se je začel uporabljati z
dnem 15. 8. 2013, večje zanimanje za tak način prestrukturiranja pa je verjetno
predvsem zaradi poenostavitve postopka, nižjih stroškov in manjšega nadzora nad
poslovanjem dolžnika.

90

Tabela 18: Število gospodarskih družb z negativnim kapitalom in začetimi insolvenčnimi
postopki po letih
Leto
2011

Leto
2012

Leto
2013

Leto
2014

Leto
2015

Negativni kapital

9.913

10.391

10.782

10.809

11.194

Stečajni postopek

577

518

883

1107

939

547

42

43

48

40

17

4

/

/

10

99

112

66

Postopek prisilne
poravnave
Postopek
poenostavljene
prisilne poravnave

1–6/2016

Opomba: Na statistiko so vplivale tudi: 1. odprava zahteve za plačilo predujma za dolžnika, ki vloži
predlog za začetek stečajnega postopka, ki velja od 15. 6. 2013 (ZFPPIPP-E), 2. določbe ZFPPIPP-E o
poenostavljeni prisilni poravnavi, ki se uporabljajo od 15. 8. 2013, pri čemer je bilo po tej noveli
dovoljeno voditi postopek poenostavljene prisilne poravnave nad majhnimi in mikro organizacijami, po
uveljavitvi novele ZFPPIPP-G (tj. od 26. 4. 2016) pa je ta postopek dovoljeno voditi zgolj nad mikro
organizacijami.
Vir podatkov: (AJPES, 2016a; AJPES, 2016b).

Na osnovi podatkov AJPES91 izhaja, da so upniki do 30. 6. 2016 vložili naknadni
predlog 92 za začetek prisilne poravnave zgolj nad petimi dolžniki. Od tega so bili
uspešno zaključeni trije postopki, eden je še v teku, eden pa ni bil potrjen in se je zato
nad organizacijo začel stečajni postopek. V treh primerih so upniki zahtevali prenos
poslov na upnike, ki jim dopušča razrešitev poslovodstva in imenovanje novega
poslovodstva. Sodišče je upniškim predlogom ugodilo v dveh primerih, v katerih so
upniki takoj izvedli zamenjavo poslovodstva93. V dveh primerih postopkov, ki so se
začeli na predlog upnikov, so bili zaznani spori med upniki. V prvem primeru prisilna
poravnava ni bila izglasovana in se je nad dolžnikom začel stečajni postopek. V drugem
primeru je postopek še v teku, predlog za prenos dolžnikovih poslov na upnike pa sta
vložila dva upnika, katerih predloge je sodišče zavrnilo. Iz sklepa sodišča, ki je sledilo
mnenju upravitelja, izhaja, da bi lahko prenos pooblastil na upnike »odprl novo polje
sporov med upniki /.../ zamenjava poslovodstva pa trenutno ne bi doprinesla ničesar k
izboljšanju poslovanja, prav tako opustitev zamenjave poslovodstva ne bo pomenila
poslabšanje poslovanja dolžnika« 94.
Študija primerov (Tabela 19) kaže, da poslovodstvo v vseh primerih ni pravočasno
vložilo predloga za začetek ustreznega postopka oziroma ukrepov za odpravo vzrokov

91

AJPES 2016a. Izločili smo vse naknadne predloge prisilne poravnave, ki so vloženi zgolj v primeru
upniškega predloga za začetek postopka prisilne poravnave.
92
Naknadni predlog upniki vložijo na sodišče v primeru začetka postopka prisilne poravnave na predlog
upnikov (ZFPPIPP 2016).
93
Zgodovinski izpis iz Sodnega registra na dan 15. 10. 2016.
94
Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 29. 3. 2016. St 2868/2015 (AJPES 2016a).
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insolventnosti sploh ni predlagalo, čeprav je moralo vedeti, da je organizacija
insolventna, ker je to izhajalo iz javno objavljenih računovodskih izkazov. V študiji
primera D, d. o. o., in F, d. o. o., se težje opredelimo glede domnevne insolventnosti
družb (to je, kdaj je poslovodstvo vedelo, da sta družbi insolventni), ker se je o tem
odločalo v predhodnih insolventnih postopkih, kjer je poslovodstvo trdilo, da družbi
nista insolventni.
Tabela 19: Ukrepanje poslovodstva v proučevanih študijah primerov

A, d. o. o.
B, d. o. o.
C, d. o. o.

Datum
domnevnega
nastanka
insolventnosti1
10. 9. 2012
31. 3. 2013
2. 9. 2013

Dejanje upnika
Vrsta
ukrepa2
ST
ST
U

Datum
4. 3. 2015
6. 8. 2013
31. 3. 2016

Dejanje dolžnika
Vrsta
ukrepa2
PPP
PP
PP

Datum

Pravočasno
ukrepanje
poslovodstva3

20. 11. 2014
6. 12. 2013
15. 1. 2016

NE
NE
NE

Opombe: 1Datum objave letnega poročila, ki izkazuje insolventnost organizacije ali izpolnitve drugega
zakonskega pogoja za domnevni nastanek insolventnosti. 2PP – prisilna poravnava, PPP – poenostavljena
prisilna poravnava, ST – stečajni postopek, U – ugovor upnika zoper dolžnikov predlog za začetek
insolvenčnega postopka. 3V zakonskem roku od nastanka insolventnosti.

V štirih od petih primerov (Tabela 20) je predlog za začetek stečajnega postopka podal
upnik, ki je izkazal aktivno legitimacijo in insolventnost organizacije. Postopek je bil
prekinjen na osnovi dolžnikove uporabe pravnega sredstva za odložitev odločanja o
upnikovem predlogu ali na osnovi dolžnikovega predloga za začetek postopka prisilne
poravnave. V vseh štirih primerih je sodišče ugotovilo zlorabo uporabljenih pravnih
sredstev s strani dolžnika.
Tabela 20: Poslovodske zlorabe insolvenčnega sistema iz študije primerov

A, d. o. o.
B, d. o. o.
C, d. o. o.
D, d. o. o.
E, d. o. o.

Sklep sodišča

Datum
domnevne
insolvent.

Datum
dejanja
upnika

Datum
dejanja
dolžnika

Datum

Namen

OR

10. 9. 2012
31. 3. 2013
2. 9. 2013
np
np

4. 3. 2015
11. 8. 2015
31. 3. 2016
5. 3. 2015
24. 10. 2014

16. 2. 2015
28. 9. 2015
15. 1. 2016
23. 4. 2015
30. 12. 2014

11. 3. 2015
1. 6. 2016
/
9. 9. 2015
14. 9. 2015

Zloraba
Zloraba
/
Zloraba
Zloraba

PP
O
/
PP
ZO

Število dni od
insolventnosti
dolžnika do
začetka ST
2L 6M 1D
2L 4M 11D
/
4M 17D
9M 15D

Opombe: OR – Uporabljeno orodje za zlorabo, PP – predlog prisilne poravnave, PPP – predlog
poenostavljene prisilne poravnave, O – predlog za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek
stečajnega postopka, ST – stečajni postopek, np – ni podatka, ZO – zdravniška opravičila.
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Iz študije primerov izpostavljamo naslednje zaznane opozorilne znake, na katere bi
morala biti sodišča pozorna pri razlikovanju med poštenim in nepoštenim dolžnikom:
1. Poslovodstvo ni pravočasno sprejelo ustreznih ukrepov za odpravo vzrokov
insolventnosti v skladu z ZFPPIPP (2016).
2. Letna poročila preteklih let niso bila skladno z ZGD-1 revidirana in objavljena
na AJPES.
3. Mnenje revizorja v preteklih letnih poročilih je odklonilno, negativno, s
pridržkom ali pa revizor opozarja na insolventnost organizacije, ki je ta ni
odpravila v zakonsko predvidenem roku.
4. Dolžnik se v postopku odložitve odločanja o upnikovem predlogu za začetek
stečajnega postopka ne odziva na vabila sodišča ali se izmika.
5. Dolžnik je vložil pritožbe zoper več sklepov sodišča v insolvenčnem postopku.
6. V obdobju enega leta pred uvedbo postopka je bil poslovodja zakoniti
zastopnik v več organizacijah, nad katerimi se je začel insolvenčni postopek
ter v katerih so bile zaznane prevare ali zlorabe insolvenčnega sistema (tudi,
če ni bil sprožen kazenski pregon) ali je evidentno, da ima poslovodja
kriminalno preteklost.
7. Poslovodstvo ima razvejano mrežo podjetij s podobno ali isto dejavnostjo.
8. Poslovodstvo je sklepalo dogovore z upniki, pri čemer ni izpolnilo nobenih
dogovorjenih obveznosti.
9. Razkritja upnikov o nedopustnih dejanjih dolžnika, še posebej, če jih vloži več
upnikov.
V štirih študijah primerov je sodišče ugotovilo zlorabo insolvenčnega sistema s strani
poslovodstva dolžnika z namenom zavlačevanja postopka, ki ga je predlagal upnik.
Sodišče je na osnovi ugotovitev in v okviru zakonskih pristojnosti zavrnilo predlog
dolžnika ter začelo stečajni postopek, ki ga je predlagal upnik. Pri tem poslovodstvo
dolžnika ni bilo sankcionirano oziroma ni bila ugotovljena uspešna uporaba kurativnih
mehanizmov za sankcioniranje in odpravo posledic zlorabe. V študiji primera F, d. o. o.,
je po začetku stečajnega postopka upravitelj ugotovil nedopustno prenašanje poslov na
»by pass« podjetje. Ker je bil dolžnik zaradi preteklih nedopustnih dejanj premoženjsko
in finančno izčrpan, stečajna masa ni zadostovala za pokritje stroškov tožbe zoper
poslovodstvo.
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5 UGOTOVITVE IN SKLEP
5.1 Presoja o raziskovalnem vprašanju in mnenje
Tveganje, da bo poslovodstvo izvršilo prevaro ali zlorabilo insolvenčni sistem, obstaja. V
Sloveniji so z regulativo implementirani mehanizmi za preprečevanje in odkrivanje ter
sankcioniranje tovrstnih prevar, vendar pa zaznane pomanjkljivosti insolvenčnega
sistema še vedno omogočajo izvajanje prevar in zlorab insolvenčnega sistema ter
»prepozno« reagiranje sodišča.
V Sloveniji uporabljamo koncept predlagalne dolžnosti, ki poslovodstvu organizacije
regulira dejanja, ki jih mora opraviti ter dejanja, ki jih ne sme izvesti po tem, ko ugotovi
insolventnost organizacije. S študijo primerov smo ugotovili, da v nobenem od
obravnavanih primerov poslovodstvo ni pravočasno ukrepalo po tem, ko je oziroma bi
moralo kot skrben gospodarstvenik ugotoviti insolventnost organizacije. Prav tako
nismo ugotovili nobene drugačne obravnave dolžnika s strani sodišča ali drugih
posledic za poslovodstvo za to zakonsko kršitev.
Obstoj mehanizmov pa še ne pomeni učinkovitosti pri zmanjševanju in odpravljanju
tveganja za nastanek prevar ter zlorab insolvenčnega sistema. Zaradi velike tolerance
do nedopustnih dejanj je skupščina z uporabo odpoklica poslovodstva bolj neaktivna.
Po nastanku insolventnosti imajo možnost odpoklica poslovodstva tudi upniki, za kar pa
je v praksi še premalo primerov, da bi lahko presojali o učinkovitosti tega mehanizma.
Do sedaj se je izkazalo, da tudi upniki v insolvenčnem postopku nad dolžnikom
zastopajo lastne individualne interese in ne vzajemne interese vseh upnikov. Zato sta se
v enem primeru sodišče in upravitelj iz previdnosti odločila za zavrnitev predlogov
upnikov za prenos upravljanja dolžnika na enega od upnikov.
Z reguliranjem upniškega predloga za začetek postopka prisilne poravnave so bile
upnikom dodane dodatne možnosti. Ker pa so s tem postopkom povezani visoki stroški,
je uporaba tega mehanizma namenjena predvsem bankam upnicam. Vsak upnik, ki ima
procesno legitimacijo, pa lahko predlaga začetek stečajnega postopka nad dolžnikom.
Ta postopek upnik uporabi kot zadnjo možnost, ker v primeru stečaja dolžnika zagotovo
ne more pričakovati poplačila vseh svojih terjatev. Vendar pa je za zaščito dolžnika
reguliranih nekaj procesnih dejanj, ki pa so na osnovi ugotovitev iz študije primerov
največkrat zlorabljeni. Ti so: 1. predlog za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za
začetek stečajnega postopka, 2. dolžnikov predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in 3. ugovor zoper upnikov predlog za začetek stečajnega postopka.
Mehanizme nadzora nad nedopustnim ravnanjem poslovodstva insolventnega dolžnika
izvajajo predvsem upravitelj, upniški odbor in pooblaščenec, v končni fazi pa tudi
sodišče. Vendar je ta mehanizem redko prisoten v predhodnem insolvenčnem
postopku. Iz študije primerov je mogoče ugotoviti, da imajo v tem času
najpomembnejšo vlogo upniki, ki lahko sodišče z vlogami obveščajo o dejanjih dolžnika.
V glavnem postopku pa upravitelj, ki lahko obvešča upnike in sodišče na nepravilnosti v
poslovanju dolžnika.
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Vloga revizorja je v času pred začetkom postopka prisilne poravnave velika, saj ima zgolj
revizor dostop do vseh pomembnih informacij, ki bi lahko razkrile (ne)poštenost
poslovanja dolžnika. Kot kaže študija primera C, d. o. o., je revizor podal v obdobjih
pred uvedbo postopka prisilne poravnave odklonilno mnenje in tudi negativno mnenje
pri revidiranju računovodskih izkazov, vendar navedeno ni bil zadostni razlog za sodišče,
da obstaja velika verjetnost za nepošteno ravnanje dolžnika. Poleg tega pa insolvenčni
sistem tudi nima reguliranih mehanizmov, da bi sodišču omogočali na osnovi tovrstnih
razpoznavnih znakov drugačno obravnavo dolžnika od tistih, kjer ti razpoznavni znaki
niso prisotni.
Presoja upnikov pred začetkom insolvenčnega postopka je otežena, ker so omejeni na
javno objavljene informacije ter informacije, ki jim jih je pripravljen posredovati
dolžnik. Omejen pa je tudi ocenjevalec vrednosti podjetij, ki lahko na osnovi
revidiranega poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, načrta finančnega
prestrukturiranja dolžnika ter revidiranega seznama terjatev upnikov poda oceno o
verjetnosti, če bo dolžnik lahko odpravil insolventnost. Niti revizor niti ocenjevalec
vrednosti podjetij pa ne izvajata preiskave (pregleda) možnih nedopustnih ravnanj
dolžnika.
Vloga sodišča je v predhodnih insolvenčnih postopkih najpomembnejša, ker sodišče
odloča o usodi dolžnika in usodi upnikov. Vendar pa sodišče nima zadosti informacij, da
bi lahko presojalo o tem, ali gre za poštenega ali nepoštenega dolžnika. Prav tako v
insolvenčni sistem ni implementiranih mehanizmov, ki bi sodišču omogočali
ugotavljanje poštenosti dolžnika. Menimo, da bi bilo smiselno regulirati merila oziroma
razpoznavne znake, ki nakazujejo na nepoštenost ravnanja poslovodstva, kar bi sodišču
omogočalo lažjo presojo in še hitrejše reševanje sporov med dolžnikom ter upniki. Kljub
temu lahko iz študije primerov ugotovimo, da sodišča ne ignorirajo znakov zlorabe
insolvenčnega sistema v predhodnem insolvenčnem postopku. V kolikor je sodišče
zlorabo zaznalo, je ugodilo predlogu za začetek stečajnega postopka upnika, vendar je
do izdaje sklepa minilo veliko časa, kar je upnikom povzročalo dodatne stroške,
nepoštenemu poslovodstvu dolžnika pa možnosti za razpolaganje s sredstvi, ki bi sicer
morala biti del stečajne mase.
V nobenem primeru iz študije primerov nismo zaznali, da so bili uporabljeni kurativni
mehanizmi za odpravo nedopustnih dejanj poslovodstva insolventne organizacije.
Verjetno tudi zato, ker teh podatkov ni potrebno javno objavljati. Zgolj v enem primeru
je bilo mogoče zaznati, da je po tem, ko je sodišče ugotovilo zlorabo insolvenčnega
sistema in zato začelo stečajni postopek nad dolžnikom, upravitelj pozval upnike za
vplačilo predujma za vložitev odškodninskih tožb zoper nekdanje poslovodstvo
dolžnika. Ker je nekdanje poslovodstvo izčrpalo sredstva dolžnika pred začetkom
stečajnega postopka, je bila stečajna masa premajhna za pokrivanje stroškov sodnih
taks in odvetniških stroškov za vložitev tožbe zoper nekdanje poslovodstvo. Vendar se
je izkazalo, da tudi upniki niso imeli interesa financirati teh postopkov.
S tem lahko zaključimo, da se v Sloveniji ne glede na prisotnost očitnih opozorilnih
znakov prisotnosti poslovodskih prevar in zlorab insolvenčnega sistema dolžnika v
insolvenčnem sistemu obravnava enako, kot da ti znaki ne bi bili prisotni. Za odkrivanje
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nepoštenega ravnanja bi morale obstajati specializirane institucije na ravni države, ki bi
s pomočjo preiskav ugotovile, ali je dolžnik upravičen do obravnavanja na enak način
kot pošteni dolžniki. Za nepoštene dolžnike pa bi morali regulirati posebne postopke,
katerim bi bilo podvrženo predvsem nekdanje poslovodstvo oziroma poslovodstvo, ki je
povzročitelj odkritih prevar in zlorab. V času insolventnosti pa bi sodišče moralo večjo
pozornost nameniti opozorilom upnikov, ki velikokrat predstavljajo žvižgače, ki
opozarjajo na nepoštenost ravnanja dolžnika v preteklosti. V ZDA namige za
nedopustna dejanja poslovodstva insolventnega dolžnika upniki sporočajo instituciji za
nadzor insolvenčnih postopkov, ki je dolžna preveriti obstoj tveganj poslovodskih prevar
in zlorab insolvenčnega sistema. Takšna institucija pa ima možnost uporabe več
mehanizmov in ukrepov za preprečevanje, odkrivanje ter odpravljanje tovrstnih prevar
in zlorab.

5.2 Predlogi za nadaljnje raziskovanje
Prevare in zlorabe insolvenčnega sistema s strani dolžnikov so prisotne povsod v svetu,
ne glede na koncept, ki ga država uporablja za zaščito upnikov. Zato so nadaljnje
raziskave na tem področju dobrodošle in pripomorejo k razvoju ter izboljšavam
reguliranih postopkov in implementiranih mehanizmov za preprečevanje ter
odkrivanje. Večja je učinkovitost teh mehanizmov, večja varnost bo zagotovljena za vse
deležnike na trgu.
S tem namenom predlagamo raziskavo o učinkovitosti ločevanja poštenih in nepoštenih
upnikov v primeru insolventnega dolžnika. Razpoznavnih znakov skritih dogovorov med
dolžnikom in posameznimi upniki je verjetno več in bi bili prav tako lahko koristni pri
ugotavljanju izpodbojnih dejanj dolžnika v stečajnih postopkih. Takšni dogovori so v
škodo večini poštenih upnikov.
Obstaja tudi veliko dilem pri seznamu terjatev, ki jih pripravijo dolžniki ob začetku
postopka poenostavljene prisilne poravnave. Ker gre za relativno nove postopke, je
odprtih še veliko vprašanj o poštenosti prikazovanja terjatev, ki prav tako lahko
vključujejo skrite dogovore posameznih upnikov z insolventnim dolžnikom.
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Priloga 1: Dejavniki tveganja poslovodskih prevar in zlorab insolvenčnega sistema po
nastopu insolventnosti v organizaciji









NOTRANJI DEJAVNIKI



Na osebnostni ravni poslovodje
Dominantno in avtokratsko vodenje.
Pretekle kršitve na delovnem mestu.
Opustitev koriščenja dopusta.
Osebna jamstva za dolgove organizacije.
Prisotnost v organih vodenja, nadzora in
lastništvu drugih nepovezanih
organizacijah.
Dolgovi do insolventne organizacije.
Nenavadno visoke terjatve do
organizacije.
Visoka toleranca do tveganja za
neskladnost poslovanja.





















ZUNANJI DEJAVNIKI


 Pasivnost nadzornega organa in
lastnikov.
 Pasivnost upnikov in upravitelja.
 Preveč optimistična pričakovanja
lastnikov.
 Pretirano agresivna ali nestvarna
pričakovanja pomembnih upnikov.
 Pomanjkanje pristojnosti upnikov za
nadzor in ukrepanje.
 Neučinkovitost odkrivanja in pregona
gospodarske kriminalitete.
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Na ravni organizacije
Centralizirano načrtovanje.
Insolventnost organizacije.
Nezmožnost razpolaganja z denarnimi in
drugimi sredstvi.
Negativni denarni tok, ki traja dalj časa.
Potreben dodatni kapital za obstoj.
Kreditna nesposobnost in pritisk
posojilodajalcev.
Nedokončani posli ob ugotovljeni
insolventnosti.
Izvajanje kompleksnih transakcij.
Razvejana struktura povezanih organizacij.
Poslovanje in pretok denarja v tvegane
države.
Pogoste spremembe finančnih in pravnih
svetovalcev.
Sredstva organizacije niso skrbno varovana.
Povečana fluktuacija zaposlenih.
Zaznana (ena ali več) transakcija, ki je izven
običajne dejavnosti organizacije.
Pogoste menjave lastništva in vodstva.
Slabo vodene evidence.
Opustitve vodenja evidence o zalogah.
Nenavadne spremembe stanja dolga, zalog,
kreditov in obsega poslovanja.
Očitno izginotje sredstev zaradi požara ali
vlomov.
Nedelujoč kontrolni sistem in opustitev
uporabe kontrolnih mehanizmov.
Ni ustrezno reguliranega ločevanja med
poštenimi in nepoštenimi podjetniki in
poslovodniki.
Pogoste spremembe standardov, zakonov
ali drugih regulativ.
Neučinkovitost regulativnih mehanizmov.
Nesprejemljiva poslovna kultura, norme in
preteklost insolventnih organizacij.
Restriktivni ukrepi kreditorjev.
Koncentracija v panogi.
Negotovost doseganja ciljev.

Priloga 2: Diagram procesnih dejanj upnika, dolžnika in sodišča po vloženem upniškem
predlogu za začetek stečajnega postopka

Vir: povzeto po Plavšak, 2008, str. 180, 182; 238. in 239. člen ZFPPIPP, 2016).
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