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POVZETEK
V magistrskem delu bo predstavljeno delo stečajnih upraviteljev in pooblaščenih
ocenjevalcev vrednosti, predvsem v postopkih zaradi insolventnosti. Ko je govora o
stečajnih upraviteljih, je njihova vloga, kljub temu, da je izjemno zahtevna in obsežna,
zelo jasno opredeljena v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju. Naloga stečajnega upravitelja v postopkih zaradi
insolventnosti je ključnega pomena za uspešno izpeljan postopek. Zgodba pri
pooblaščenih ocenjevalcih vrednosti je nekoliko drugačna, saj sta matična zakona, ki
urejata to področje, dva, in sicer Zakon o sodiščih in Zakon o revidiranju. Tudi
pooblaščeni ocenjevalci vrednosti odigrajo pomembno vlogo v postopkih zaradi
insolventnosti, saj posedujejo strokovno znanje, ki je ključnega pomena za uspešno
izvedene postopke.
V prvem delu magistrskega dela se bomo najprej dotaknili razlage nekaj osnovnih
pojmov za lažje razumevanje nadaljnje materije, ki je predmet obravnave. Podrobneje
bosta predstavljena delo in vloga stečajnih upraviteljev, ločeno v postopku prisilne
poravnave in stečajnem postopku. Prav tako bo govora o nadzoru nad ustreznim
opravljanjem dela stečajnih upraviteljev.
V drugem delu bo več govora o pooblaščenih ocenjevalcih vrednosti. Na tem mestu
slovenska zakonodaja ni tako enotna kot pri stečajnih upraviteljih, saj poznamo dve vrsti
ocenjevalcev vrednosti, kar bo v nadaljevanju predstavljeno posebej. Tudi v zvezi s
pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti bo govora o njihovem delu in vlogi v postopku
prisile poravnave ter stečajnem postopku.
Ključne besede: stečajni upravitelj, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, sodni cenilec,
stečajni postopek, prisilna poravnava, postopki zaradi insolventnosti, Zakon o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Zakon o sodiščih,
Zakon o revidiranju

IV

ABSTRACT
This masters’ dissertation will present the work of bankruptcy administrator and
certified evaluator especially during the course of insolvency proceedings. When
discussing bankruptcy administrators, their role, although exceptionally demanding and
extensive is very clearly defined in Financial operations, insolvency proceedings, and
compulsory dissolution act (ZFPPIPP). The function of bankruptcy administrator is of key
import to the successful conclusion of insolvency proceeding. The story differs
somewhat when it comes to the certified evaluators since there are two acts of
legislature regulating the field, namely the Courts Act and the Auditing Act. The certified
evaluators also play an important role in the insolvency proceedings because thy poses
expert knowledge and know-how, which is of key import to the successful conclusion of
the proceedings.
In the first part of this masters’ dissertation we will firstly touch upon an explanation of
a few key words for a better understanding of the following material which is the subject
of discussion. A more thorough analysis will be made on the work and role of the
bankruptcy administrators, separately in the course of bankruptcy proceedings and in a
confirmed settlement proceeding. There will also be discussion on the adequacy and
quality of work done by bankruptcy administrators.
The second part of this master’s dissertation will however focus more on the role of
certified evaluators. Slovenian legislation is not particularly unified in this field for it
recognizes two kinds of certified evaluators, as will be discussed herein. There will be a
discussion regarding the certified value evaluators, their work and role the course of
bankruptcy proceedings and in a confirmed settlement proceedings.
Key words: bankruptcy administrator, certified value evaluator, bankruptcy proceedings
confirmed settlement proceedings, Financial operations, insolvency proceedings, and
compulsory dissolution act, the Courts Act, the Auditing Act
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1.

UVOD

Leta 2008 je začel veljati Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju, ki je nadomestil do takrat veljavna Zakon o finančnem
poslovanju podjetij (ZFPP) ter Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL). S
tem časom sovpada tudi poglobljena kriza v gospodarstvu po vsem svetu, kar se kaže
kot porast postopkov zaradi insolventnosti.1
Insolventni zakon je bil do danes nadgrajen z veliko novelami. Nazadnje leta 2013 z
novelo F.2 Novela je prinesla velik nabor sprememb, ki se odražajo tudi v delu stečajnih
upraviteljev in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki igrajo pomembno vlogo ne samo
v postopkih zaradi insolventnosti, temveč tudi v postopkih prisilnega prenehanja. Novela
ZFPPIPP-F je prinesla naslednje pomembnejše novosti: nov postopek preventivnega
prestrukturiranja, spremembe postopka prisilne poravnave, posebna pravila za prisilno
poravnavo nad srednjo ali veliko družbo, spremembe in dopolnitve postopka
poenostavljene prisilne poravnave, vpliv postopkov zaradi insolventnosti na izvršbe in
zavarovanja ter druge.
Zaradi razsežnosti normiranja ZFPPIPP je jasno, da se moramo v tej nalogi omejiti na
določene vrste postopkov. Predmet obravnave tega magistrskega dela bo predvsem
delo stečajnih upraviteljev in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti v postopkih, nastalih
zaradi insolventnosti. Postopka prisilne likvidacije se v podrobni obravnavi ne bomo
dotikali.
Vloga pooblaščenega ocenjevalca se je namreč okrepila v zadnji sprejeti noveli ZFPPIPPF, predvsem pri uvedbi postopka prisilne poravnave. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
mora ne glede na to, za namen kakšnega postopka opravlja svojo funkcijo, spoštovati
pravila stroke, hkrati pa, kar je najpomembneje, ostati nepristranski pri ocenjevanju.
1

Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih
obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju trajnejša nelikvidnost, ali postane dolgoročno plačilno
nesposoben.
2
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),
Uradni list RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010 - ORZFPPIPP21, 26/2011, 47/2011 ORZFPPIPP21-1, 87/2011 - ZPUOOD, 23/2012 - odl. US, 48/2012 - odl. US, 47/2013, 100/2013, 10/2015 popr. (v nadaljevanju ZFPPIPP).
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Njegova naloga je objektivna kritična presoja ocene vrednosti premoženja, kljub temu,
da bo večino podatkov, ki mu bodo služili kot podlaga za ocenjevanje, pridobil od osebe,
ki je dolžnik v postopku. Zaradi številnih dejavnikov in komponent, ki vplivajo na oceno
vrednosti, je naloga pooblaščenega ocenjevalca toliko težja, iz istega razloga pa je
potreben tudi ustrezen nadzor nad delom ocenjevalcev. V magistrskem delu bom
poskušala čim bolj nazorno prikazati morebitne težave, na katere naletijo ocenjevalci
vrednosti pri svojem delu. Prav tako bom poskusila opozoriti na napake, ki se pojavljajo
v končnih izdelkih ocenjevalcev, torej poročilih o oceni vrednosti in nadzoru nad delom
ter sankcijah, ki sledijo v primerih ugotovljenih kršitev.
Na drugi strani imamo drug organ, to je stečajni upravitelj. Osnovna funkcija stečajnega
upravitelja se kaže v vodenju poslov dolžnika, nad katerim teče stečajni postopek z
namenom zastopanja dolžnika v stečajnem postopku, predvsem pri procesnih in drugih
pravnih dejanjih v zvezi s preizkusom terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic,
procesnih in drugih dejanjih v zvezi z izpodbijanjem pravnih dejanj insolventnega
dolžnika, pravnih poslih in drugih dejanjih, potrebnih za unovčitev stečajne mase, pri
uresničevanju odstopnih in drugih pravic, ki jih pridobi insolventni dolžnik kot pravne
posledice začetka stečajnega postopka, in drugih pravnih poslih, ki jih insolventni dolžnik
lahko izvede v skladu z zakonom ZFPPIPP.3

Med delom pooblaščenega ocenjevalca vrednosti in stečajnega upravitelja obstajajo
velike razlike, prav tako pa se najde nekaj stičnih točk. V magistrskem delu bom
poskušala, kar se da natančno opredeliti specifičnost dela enega in drugega organa.
Verjamem, da mi bo ob raziskovanju tega specifičnega področja prava uspelo predlagati
izboljšave oziroma vsaj opozoriti na pomanjkljivosti ureditve.
Tako kot je v slovenskem zakonodajnem prostoru redna praksa, je tudi delo stečajnih
upraviteljev in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti razpršeno normirano v več
področnih zakonih.4

3
4

Glej drugi odstavek 97. člena ZFPPIPP.
Zakon o sodiščih, Zakon o revidiranju, ZFPPIPP …
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2. STEČAJNI UPRAVITELJI
V času nestabilnosti in času, ko se je ne le slovensko, temveč tudi svetovno gospodarstvo
znašlo v krizi, se je vloga stečajnih upraviteljev okrepila, narastlo pa je tudi število
postopkov zaradi insolventnosti. Vendar pa spremembe v gospodarstvu niso edini razlog
za prej navedeno. Direktor Zbornice upraviteljev Slovenije namreč ugotavlja, da »število
insolventnih postopkov še raste, vendar je treba povedati tudi, da to ni nujno slika slabih
razmer v gospodarstvu, saj se je vmes spremenila tudi zakonodaja, ki je olajšala začetek
stečajev. Precejšen del pripada je torej posledica spremembe zakonodaje.«5
Vse večjo vlogo organov, ki so tako ali drugače vpleteni v postopke insolventnosti, je
možno zaznati predvsem skozi razvoj insolventne zakonodaje pri nas. Leta 2008 je začel
veljati ZFPPIPP, ki je v celoti nadomestil do takrat veljavna Zakon o finančnem poslovanju
podjetij (ZFPP) ter Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL). ZFPPIPP je bil
do danes deležen veliko sprememb.
Preden se spustimo v globljo obravnavo teme tega poglavja, se zdi smiselno razjasniti
osnovne pojme, ki nas bodo spremljali med magistrskim delom. V podrobnejšo
obravnavo pojmov se ne bomo spuščali, saj so insolventnost in postopki zaradi
insolventnosti predmet številnih drugih avtorskih del, niso pa osrednja tema tega
magistrskega dela, kljub temu pa je potrebna razsvetlitev določenih pojmov za lažje
razumevanje.

Razjasnitev insolventnosti
Pojem insolventnosti najbolje razloži 14. člen ZFPPIPP v 1. odstavku, ki določa, da je
insolventnost položaj, ki nastane, če dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati
vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (v tem primeru govorimo o trajnejši
nelikvidnosti) ali v primeru, če postane dolgoročno plačilno nesposoben.
V drugem odstavku 14. člena ZFPPIPP določa še trajnejšo nelikvidnost dolžnika, in sicer:
1. pri dolžniku, ki je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik:

5

Zaman Marko, Ne delam si utvar, da bo upravitelj kdaj cenjen poklic, Delo, Ljubljana, 16. 06. 2015.
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če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v
skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti,
izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu, ali



če sredstva na njegovih računih ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi
ali poplačilo izvršnice in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s
prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni, in takšno stanje traja
na dan pred vložitvijo predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti,
ali



če nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih
plačilnih storitev v Republiki Sloveniji in če po preteku 60 dni od
pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz
sklepa o izvršbi,

2. pri dolžniku, nad katerim je tekel postopek prisilne poravnave ali poenostavljene
prisilne poravnave, ki je bil končan s pravnomočno potrditvijo prisilne poravnave ali
poenostavljene prisilne poravnave, če za več kot dva meseca zamuja:


s plačilom svojih obveznosti na podlagi potrjene prisilne poravnave ali
poenostavljene prisilne poravnave ali



s plačilom svojih obveznosti do ločitvenih upnikov, ki so nastale pred
začetkom postopka prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne
poravnave, ali



z izvedbo drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja, določenih v
načrtu finančnega prestrukturiranja,

3. pri dolžniku, ki je potrošnik:


če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v
skupnem znesku, ki presega trikratnik njegove plače, nadomestil ali
drugih prejemkov, ki jih prejema redno v obdobjih, ki niso daljša od dveh
mesecev, ali



če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih prejemkov ter za
več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presegajo 1.000
evrov.

4

14. člen ZFPPIPP v tretjem odstavku določa še dolgoročno plačilno nesposobnost
dolžnika, in sicer:


če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote njegovih
obveznosti (prezadolženost),



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

Postopki zaradi insolventnosti
Za insolventne postopke je praviloma značilno, da vrednost premoženja dolžnika ne
zadostuje za poplačilo vseh njegovih obveznosti. Ali z drugimi besedami, vrednost
premoženja dolžnika je manjša od vsote njegovih obveznosti, zaradi česar je družba ali
posameznik prezadolžen.6 Ugotovitev prezadolženosti zahteva kar se da hitro ukrepanje,
bodisi poslovodstva družbe bodisi dolžnika kot fizične osebe. ZFPPIPP v 5. členu določa
postopke insolventnosti, kot so prikazani v spodnji shemi.

6

Povzeto po: Kontarščak K., Povečanje osnovnega kapitala s konverzijo terjatev v primeru
insolventnosti, Pravna praksa (2009) 28, številka 31–32, str. 10.

5

Postopki zaradi
insolventnosti

Postopek
prisilne
poravnave

Postopek
poenostavljene
prisilne
poravnave

Stečajni
postopek

Stečajni
postopek nad
pravno osebo

Postopek
osebnega
stečaja

Postopek stečaja
zapuščine

Tabela 1: Postopki zaradi insolventnosti

V postopkih zaradi insolventnosti se morajo v skladu s ZFPPIPP upoštevati naslednja
temeljna načela:
 načelo enakega obravnavanja upnikov (46. člen ZFPPIPP),
 načelo zagotavljanja najboljših pogojev za poplačilo upnikov (47. člen ZFPPIPP) in
 načelo hitrosti postopka (48. člen ZFPPIPP).

Stečajni upravitelj
Zakonodajalec je stečajnega upravitelja definiral kot organ postopka insolventnosti, ki v
tem postopku opravlja svoje pristojnosti in naloge, določene v zakonu, zaradi varovanja
in uresničitve interesov upnikov.7
Stečajni upravitelj ima v stečajnem postopku položaj procesnega organa sodišča, ki
neposredno opravlja večino procesnih in drugih dejanj v postopku, kar je njegova

7

Prvi odstavek 97. člena ZFPPIPP.
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dolžnost.8 V stečajnem postopku je upravitelj podrejen drugemu procesnemu organu
sodišča – sodniku posamezniku, ki vodi postopek zaradi insolventnosti, ki je upravitelju
upravičen dajati navodila, ki so zanj obvezna.9
Ob uvedbi stečajnega postopka prenehajo pooblastila zastopnikov, prokuristov in drugih
pooblaščencev za zastopanje dolžnika v stečajnem postopku in s tem pooblastila
poslovodstva (v primeru, da je stečajni dolžnik pravna oseba) za vodenje poslov. V
primeru, da je stečajni dolžnik fizična oseba (v primeru osebnega stečaja), se mu omeji
poslovna sposobnost, tako da ne more več sklepati pogodb in opravljati drugih pravnih
poslov in dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem, ki spada v
stečajno maso. Z dnem začetka postopka ta pooblastila preidejo na stečajnega
upravitelja.10
»Pravno naravo stečajnega upravitelja doktrina stečajnega prava opredeljuje po dveh
teorijah, publicistični ter teoriji zastopanja.«11 Koncepcija stečajnega upravitelja, ki je
bila sprejeta že v ZPPSL, ustreza teoriji stečajnega upravitelja kot zakonitega zastopnika
stečajnega dolžnika in dolžnika zastopa:


pri procesnih in drugih pravnih dejanjih v zvezi s preizkusom terjatev ter
ločitvenih in izločitvenih pravic,



pri procesnih in drugih dejanjih v zvezi z izpodbijanjem pravnih dejanj
insolventnega dolžnika,



pri pravnih poslih in drugih dejanjih, potrebnih za unovčitev stečajne mase,



pri uresničevanju odstopnih in drugih pravic, ki jih pridobi insolventni dolžnik kot
pravne posledice začetka stečajnega postopka, in



pri drugih pravnih poslih, ki jih insolventni dolžnik lahko izvede v skladu s tem
zakonom.12

Kot je lepo razvidno iz dikcije prej navedenega člena, zakon izrecno določa širino
pooblastila, ki ga daje upravitelju, kar pomeni, da »zastopniška upravičenja (organov
8

Povzeto po Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju, Razširjena uvodna pojasnila, GV založba, Ljubljana, 2008, str. 88.
9
101. člen ZFPPIPP.
10
Povzeto po Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju, Razširjena uvodna pojasnila, GV založba, Ljubljana, 2008, str. 87–88.
11
Prelič S., Stečajno pravo, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, 1999, str. 106.
12
97. člen ZFPPIPP.
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dolžnika) na stečajnega upravitelja ne preidejo v celotnem obsegu, kot to zagotavlja
siceršnja statusna (matična) zakonodaja. Povedano z drugimi besedami, na stečajnega
upravitelja preide z dnem začetka stečajnega postopka le tolik del upravičenj organov
upravljanja stečajnega dolžnika, ki je potreben zaradi izvedbe stečajnega postopka.«13
V obzir pa je treba vzeti še eno pomembno dejstvo. Namreč, vsa pooblastila, ki so dana
stečajnemu upravitelju, so mu dana zaradi varovanj in uresničitve interesov upnikov, da
dosežejo poplačilo svojih terjatev. Stečajni upravitelj tako deluje v sferi dolžnika, v
procesnem smislu pa tudi v sferi upnikov. Vloga upravitelja se s tem oddalji od prej
navedene teorije zakonitega zastopnika in se približa publicistični teoriji, saj upravitelj ni
zastopnik dolžnika v postopku, v smislu, da bi v imenu in za račun stranke opravljal
določena procesna ravnanja, ampak je poseben zakonsko določen organ, ki v prvi vrsti
uresničuje interese upnikov. Pravna narava organa upravitelja je kot povedano
zaznamovana tako s prvinami teorije zastopanja kot tudi publicistične teorije.14

2.1. Pridobitev naziva in pravila delovanja stečajnih upraviteljev
Dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne
likvidacije izda minister, pristojen za pravosodje.15 Minister izda dovoljenje osebi, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:


je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije, Evropskega
gospodarskega prostora ali države članice Organizacije za gospodarsko
sodelovanje in razvoj in ima aktivno znanje slovenskega jezika,



je poslovno sposobna in ima splošno zdravstveno zmožnost,



ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali primerljivo izobrazbo,
pridobljeno v tujini, nostrificirano, priznano ali ovrednoteno v skladu z zakonom,
ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja, ali dovoljenje za opravljanje

13

Ibid.
Povzeto po Prelič S., Stečajno pravo, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, 1999, str. 106–
107.
15
Prvi odstavek 108. člena ZFPPIPP.
14
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nalog revizorja ali pooblaščenega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja
revidiranje,


ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri opravljanju del s strokovno izobrazbo iz
3. točke tega odstavka,



ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost16 za
najnižjo zavarovalno vsoto 500.000 evrov v posameznem letu,



je opravila strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja,



je vredna javnega zaupanja za opravljanje te funkcije,17



je ministru, pristojnem za pravosodje, dala izjavo, da bo vestno in odgovorno
opravljala svoje pristojnosti in naloge upravitelja ter si v vsakem postopku zaradi
insolventnosti, v katerem bo imenovana, prizadevala za kar najhitrejše končanje
postopka in čim ugodnejše poplačilo upnikov.18

Strokovni izpit, ki ga oseba mora opraviti, izvaja ministrstvo, pristojno za pravosodje.
Opravljanje strokovnega izpita pa ureja Pravilnik o programu in načinu opravljanja
strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti
in prisilne likvidacije.19 Tako kot pridobitev naziva lahko podeli minister, pristojen za
pravosodje, ga lahko tudi odvzame v primerih, ko upravitelj več ne izpolnjuje prej
naštetih pogojev ali v primeru, da je kršil zakonsko določbo, ki veleva, da upravitelj, ki
ima hkrati položaj odvetnika, ne sme kot odvetnik zastopati stečajnega dolžnika v sodnih
ali drugih postopkih, ki se vodijo v zvezi s stečajnim postopkom, v katerem je bil
imenovan za upravitelja, in ne sme uporabljati naziva odvetnik.20 Odločba o odvzemu
dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja je dokončna.21 Obstaja pa tudi možnost, da
dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja preneha veljati iz spodaj naštetih razlogov:


če upravitelj izgubi državljanstvo,

16

Določba se nanaša na prvi odstavek 102. člena ZFPPIPP, ki določa, da je upravitelj upnikom
odškodninsko odgovoren za škodo, ki jim jo povzroči s kršitvijo svojih obveznosti.
17
Tega pogoja ne izpolnjuje oseba, za katero je na podlagi njenega dosedanjega dela, ravnanja ali
obnašanja utemeljeno sklepati, da funkcije upravitelja ne bo opravljala strokovno, pošteno in vestno, ali
oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja
po uradni dolžnosti ali od zakonsko naštetih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti, in kazni še niso
bile izbrisane iz kazenske evidence (tretji odstavek 108. člena ZFPPIPP).
18
Drugi odstavek 108. člena ZFPPIPP.
19
Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v
postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, Uradni list RS, št. 76/2008, 7/2011.
20
Prvi odstavek 109. člena ZFPPIPP.
21
Drugi odstavek 109. člena ZFPPIPP.
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če je upravitelju odvzeta poslovno sposobnost ali če mu splošna zdravstvena
zmožnost tega ne dopušča,



če upravitelj s pisno izjavo izjavi, da naj se izbriše iz seznama upraviteljev,



če upravitelj umre ,ali



če je upravitelju s pravnomočno odločbo disciplinske komisije izrečen ukrep
trajnega odvzema pravice opravljati funkcijo upravitelja.22

V nadaljevanju je prikazan grafikon izbrisov upraviteljev iz seznama upraviteljev in
razlogov za izbris.

Razlogi izbrisa upraviteljev iz seznama
upraviteljev na dan 20. 10. 2015

3. točka 4. odstavka 109. člena
ZFPPIPP (prostovoljni izbris)

5%
19%

4. točka 4. odstavka 109. člena
ZFPPIPP (smrt upravitelja)

5%
71%

2. točka 1. odstavka 109. člena
ZFPPIPP
1. točka 1. odstavka 109. člena
ZFPPIPP

Od leta 2011 do 20. oktobra 2015 je bilo skupno izvedenih 21 izbrisov. Kot je razvidno iz
grafikona, je bilo največ izbrisov (15) izvedenih na podlagi želje upravitelja, da ne želi več
opravljati te funkcije.23 Samo en primer je bil takšen, da je bilo dovoljenje upravitelju
odvzeto zaradi tega, ker je imel v istem postopku hkrati položaj odvetnika in stečajnega
upravitelja (1. točka 1. odstavka 109. člena ZFPPIPP). Lahko rečemo, da je izjemno malo
primerov uspešne prakse sankcioniranja dela stečajnih upraviteljev. Ali je to odraz
uspešnega dela ali pomanjkanja uspešnega nadzora, pa je drugo vprašanje.

22

Glej določilo četrtega odstavka 109. člena ZFPPIPP.
Podatki za izdelavo grafikona so vzeti iz ažurnega seznama upraviteljev (na dan 20. 10. 2015) s portala
AJPES.
23
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V skladu z določbo 98. člena ZFPPIPP mora stečajni upravitelj svoje naloge in pristojnosti
opravljati v skladu z ZFPPIPP in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, v skladu z drugimi
zakoni, ki se uporabljajo za insolventnega dolžnika, in predpisi, izdanimi na njihovi
podlagi, ter v skladu s pravili stroke oseb, ki kot mandatarji opravljajo posle za druge
osebe.24
Upravitelj mora pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti ravnati vestno in pošteno, z
ustrezno profesionalno skrbnostjo ter tako, kot že večkrat omenjeno, da varuje in
uresničuje interese upnikov, ki mu morajo biti vodilo pri opravljanju dela.25 Upravitelj
mora vse upnike stečajnega dolžnika obravnavati enako, predvsem pa ne sme dopustiti,
da posamezni upniki v postopku dosežejo prednostno poplačilo ali druge koristi na
škodo drugih upnikov in, da druge osebe ne pridobijo premoženja insolventnega
dolžnika, ki spada v stečajno maso, ne da bi zagotovile enakovredno nasprotno
izpolnitev ali druge koristi na škodo stečajne mase.26 Tudi Etični kodeks upraviteljev v
10. členu veleva, da mora upravitelj pri svojem delu skrbeti za varovanje načel
insolventnega prava, med temi načeli pa še posebej poudarja enakopravno
obravnavanje upnikov in zagotavljanje najugodnejših pogojev za njihovo poplačilo.27

2.2. Imenovanje in razrešitev upravitelja
Na prvi pogled se celotno podpoglavje o imenovanju upravitelja ne zdi pomembno,
vendar bo iz nadaljevanja lepo razvidno, da imenovanje in razrešitev upravitelja igrata
pomembno vlogo pri različnih postopkih zaradi insolventnosti. Zaradi tega bomo tudi
temu namenili nekaj besed.

24

Najpomembnejša splošna obveznost mandatarja v vlogi stečajnega upravitelja je, da mora vedno
ravnati izključno v skladu z interesi naročnika, ki mu morajo biti vodilo pri vseh poslih, ki jih opravlja zanj.
Čeprav upravitelja imenuje sodišče, ta po splošnem pravilu, določenem v prvem odstavku 97. člena
ZFPPIPP, svoje naloge in pristojnosti v postopku zaradi insolventnosti opravlja (izključno) zaradi
varovanja in uresničitve interesov upnikov. Več o tem Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Razširjena uvodna pojasnila, GV založba,
Ljubljana, 2008, str. 89.
25
Drugi odstavek 98. člena ZFPPIPP.
26
Tretji odstavek 98, člena ZFPPIPP.
27
10. člen Kodeksa etike upraviteljev, Zbornica upraviteljev Slovenije, str. 3.
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Oseba, ki je pridobila veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, mora v
skladu s prvim odstavkom 111. člena ZFPPIPP izbrati najmanj eno okrožno sodišče, lahko
pa jih izbere več ali tudi vsa, pri katerih bo opravljala funkcijo stečajnega upravitelja.
Upravitelj mora izjavo o izbiri sodišča predložiti svoji zahtevi za izdajo dovoljenja za
opravljanje funkcije stečajnega upravitelja (drugi odstavek 111. člena ZFPPIPP).28
Upravitelj ima tudi možnost naknadno spremeniti svojo izbiro sodišča, ki jo mora
predložiti ministrstvu, pristojnemu za pravosodje (tretji odstavek 111. člena ZFPPIPP).
Oseba je lahko v posameznem postopku zaradi insolventnosti imenovana v primeru, da
je vpisana v seznam upraviteljev in je sodišče, ki vodi postopke zaradi insolventnosti,
tisto sodišče, ki ga je upravitelj izbral, da bo pri njem opravljal funkcijo upravitelja (prvi
odstavek 115. člena ZFPPIPP). Navedeno predstavlja dve pozitivni predpostavki, ki jih
mora oseba izpolnjevati. Drugi odstavek 115. člena pa določa negativne predpostavke.
Torej predpostavke, ki jih oseba ne sme izpolnjevati, če hoče v posameznem postopku
opravljati funkcijo upravitelja. Torej upravitelj ne more biti imenovan:


če je hkrati dolžnik ali upnik insolventnega dolžnika,



če je v zadnjih dveh letih pred uvedbo postopka:
o opravljal funkcijo člana poslovodstva, člana organa nadzora ali
prokurista insolventnega dolžnika,
o bil zaposlen pri insolventnem dolžniku,
o bil v poslovnem razmerju z insolventnim dolžnikom na podlagi
pogodbe ali kakšnega drugega pravnega temelja,



če ima do osebe, navedene v prvih dveh točkah, položaj ožje povezane
osebe,29



če že opravlja funkcijo upravitelja nad drugo družbo, ki ima v razmerju
do insolventnega dolžnika položaj povezane družbe,



če obstajajo druge okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom o njegovi
nepristranskosti pri upravljanju funkcije.

28
29

Več o tem glej 111. člen ZFPPIPP.
Kdo so ožje povezane osebe, določa 18. člen ZFPPIPP.
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Oseba, imenovana za upravitelja v posameznem postopku, ima dolžnost odkloniti to
funkcijo, če obstaja kateri izmed prej naštetih razlogov (tretji odstavek 115. člena
ZFPPIPP). Namen zgoraj navedenih razlogov je vsekakor v prvi vrsti preprečiti, da bi prišlo
do navzkrižja interesov, saj bi nekdo v takšni vlogi težko ostal nepristranski in bi s tem
lahko zamajal korektnost celotnega postopka. Razlogi za ne imenovanje upravitelja v
določenem postopku so izjemno podobni razlogom za izključitev sodnika, najverjetneje
ravno iz vzroka nepristranskosti.30
V skladu s prvim odstavkom 116. člena ZFPPIPP sodišče za posamezen primer imenuje
upravitelja s sklepom o začetku postopka zaradi insolventnosti. Sodišče je dolžno za
upravitelja imenovati vsakič drugo osebo s seznama upraviteljev pri posameznem
okrožnem sodišču.31 Ne glede na prej povedano se lahko v primeru, da gre za dolžnika v
postopku zaradi insolventnosti, ki predstavlja v skladu s 55. členom ZGD-1 veliko
gospodarsko družbo, za upravitelja imenuje samo oseba, ki je že najmanj dve leti
opravljala naloge in pristojnosti upravitelja.32

2.3. Delo stečajnih upraviteljev
Trenutno vlada vsesplošno prepričanje ljudi v slabo delovanje celotnega državnega
ustroja. Ljudje izražajo veliko nezadovoljstvo glede dela sodišča, odvetnikov, javne
uprave, stečajnih upraviteljev in drugih. Sama verjamem, da neodobravanje velikokrat
izhaja iz nevednosti. Nevednosti ljudi, kaj vse zajema delo prej naštetih organov, kakšne
odgovornosti nosijo, kakšne posledice imajo lahko njihove napake in kakšno predznanje
je potrebno za dobro opravljanje določene funkcije. Seveda so nekateri očitki javnosti
upravičeni, drugi spet ne.
Kaj dejansko v laičnem jeziku predstavlja delo stečajnega upravitelja, je za časopis Delo
lepo predstavil direktor Zbornice upraviteljev Slovenije gospod Marko Zaman z
naslednjimi besedami: Naloga stečajnega upravitelja je v grobem ugotoviti

30

Več o tem glej Prelič S., Oris pravne ureditve prenehanja pravnih subjektov, Univerza v Mariboru,
Pravna fakulteta Maribor, Maribor, 2006, str. 79 in 80.
31
Glej tretji odstavek 116. člena ZFPPIPP.
32
Tako določa četrti odstavek 116. člena ZFPPIPP.
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premoženjsko stanje dolžnika, unovčiti celotno premoženje, poplačati upnike in
preizkusiti terjatve. Družba mora urediti premoženjske pravice in obveznosti. To se stori
v postopku, ki je pod sodnim nadzorom. Po določenem nizu opravil stečajni upravitelj
omogoči upnikom poplačilo z unovčenjem premoženja. Če poplačilo je, potem je naloga
upravitelja tudi razdelitvena, v primeru, da poplačila ni, pa je vloga upravitelja bolj
procesna. Razčisti se stanje, proda premoženje in poplača upnike, nato pa se podjetje
izbriše iz registra. Pri osebnih stečajih so naloge upravitelja v glavnem podobne, saj
smisel postopka ostaja isti.33
Tako, kot je že bilo predhodno rečeno, je to izjemno preprosto in na kratko zapisano
sosledje opravil upravitelja. V nadaljevanju sledi podrobnejše seciranje dela upraviteljev
in vloge, ki jo odigrajo v postopkih zaradi insolventnosti.
Trenutno je v slovenski praksi tako, da delo stečajnega upravitelja ni nujno njegova polna
zaposlitev. Kar pomeni, da oseba, ki je pridobila naziv stečajnega upravitelja, opravlja
svoj »redni« poklic, nato pa se v popoldanskem času ukvarja še z delom upravitelja.
Opisana situacija je, kot bo razvidno iz nadaljevanja magistrskega dela, izjemno podobna
tudi pri pooblaščenih ocenjevalcih vrednosti. Ocenjevanje premoženja ni nujno njihova
izključna poklicna usmeritev, temveč lahko opravljajo še kak drug poklic, ki je, ali pa tudi
ni, v povezavi z ocenjevanjem vrednosti. Delo stečajnega upravitelja je delo, ki v
zahtevnejših primerih postopkov zaradi insolventnosti zahteva celega človeka. Vsa
opravila, ki jih mora upravitelj opraviti (kar bo razvidno iz nadaljevanja naloge), in roki,
ki jih ne sme zamuditi, zahtevajo profesionalnost izvedenega dela. Seveda pa je v obzir
treba vzeti še dejstvo, da upravitelj po večini nima v teku samo enega postopka zaradi
insolventnosti, temveč je teh postopkov lahko veliko34. Že zapisano bi najbolje

33

Povzeto po Zaman Marko, Ne delam si utvar, da bo upravitelj kdaj cenjen poklic, Delo, Ljubljana, 16.
06. 2015.
34
Na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju:
AJPES) so objavljeni ažurirani seznami stečajnih upraviteljev, postopkov, ki jih posamezni upravitelj vodi
na določen datum, postopkov, ki jih je vodil idr. Povzeti in preračunani podatki na dan 06. 11. 2015
kažejo, da se na ta datum vodi 10.904 postopkov osebnega stečaja, stečajnih postopkov nad pravno
osebo, stečaja zapuščine, prisilne poravnave in prisilne likvidacije. Te postopke vodi 146 stečajnih
upraviteljev, kar v povprečju pomeni, da na posameznega upravitelja odpade kar 75 vodenih postopkov.
V obzir je treba vzeti tudi dejstvo, da nekateri upravitelji vodijo več postopkov kot drugi. Tako je npr. iz
seznama razvidno, da je najmanj vodenih postopkov, ki jih vodi upravitelj, 1 in trenutno največ kar 132.
Da številke malo izgubijo pomen, naj povemo še to, da je iz vodenih seznamov razvidno, da je največ
vodenih in dodeljenih postopkov upraviteljem postopkov osebnega stečaja.
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podkrepila z besedami gospoda Zamana, ki je dejal naslednje: »Cilj zbornice je, da se
naša stroka kar najbolj profesionalizira, ne pa da je to popoldanski poklic, pri katerem je
od računalniškega žreba odvisno, ali boš imenovan ali ne. To ni resno. Želim si, da bi si
upravitelji sami izbirali delo, da zbornica prevzame nadzor nad imenovanjem
upraviteljev, da se ti transparentno združujejo in da skupaj delajo na stečajih. Skratka,
da to delo postane posel kot vsak drug. V tem primeru bi se moral vsak odločiti, ali bo
hodil v službo v pisarno ali bo upravitelj. Ne zdi se mi dopustno, da upravitelj hodi zjutraj
v službo, popoldne pa vodi stečaj Primorja, na primer. To bi morali biti profesionalci, ki
opravljajo samo to delo. Ne pa da imajo petdeset stečajev, s katerimi se ukvarjajo po
tem, ko pridejo iz službe.«35
Na začetku tega poglavja je bilo omenjeno nezaupanje javnosti v delo upraviteljev. Zdi
se, da v slovenskem prostoru nasploh vlada nezaupanje javnosti v delo politike,
pravosodja in javne uprave. Na žalost pa je tako, da je delo ljudi odvisno od javnega
mnenja in dnevne politike. Prav tako lahko na ta račun trpi kakovost izvedenega dela.
Eno izmed negativnih prepričanj javnosti je tudi neodobravanje višine plačila za
opravljanje dela. V zadnjih letih so zaradi plačila, ki ga ob zaključku postopka prejmejo,
velikokrat bili izpostavljeni tudi stečajni upravitelji. Morda bi bilo smiselno razmisliti tudi
o drugačnem načinu plačila upravitelja, s čimer bi se omogočilo normalno plačevanje
storitev, kar bi najverjetneje pripomoglo tudi k profesionalizmu v tem poklicu, saj bi se
na stečajne upravitelje moralo začeti gledati kot na strokovnjake in ljudi, ki upravljajo
pomemben del premoženja v državi.

2.4. Vloga stečajnega upravitelja v postopkih insolventnosti
Kot bo razvidno v nadaljevanju, se bodo predstavljene zakonske določbe precej zapletle
glede na različne vrste vodenih postopkov zaradi insolventnosti, seveda vse gledano iz
zornega kota upravitelja. Zaradi boljšega nadaljnjega razumevanja vloge bo kot pomoč

35

Povzeto po Zaman Marko, Ne delam si utvar, da bo upravitelj kdaj cenjen poklic, Delo, Ljubljana, 16.
06. 2015.
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služila spodaj ustvarjena tabela sklopov zakonskih določb, ki se uporabljajo v različnih
postopkih.

Splošne določbe ZFPPIPP

Postopek prisilne
poravnave nad mikro in
majhno gospodarsko
družbo

Skupna pravila o
postopkih zaradi
insolventosti (3. poglavje
ZFPPIPP)
Splošne določbe postopka
prisilne poravnave (4.
poglavje ZFPPIPP, brez
oddelka 4.8)

Splošne določbe ZFPPIPP

Postopki zaradi
insolventosti

Postopek prisilne
poravnave nad srednjo in
veliko gospodarsko družbo

Skupna pravila o
postopkih zaradi
insolventosti (3. poglavje
ZFPPIPP)
Splošne določbe postopka
prisilne poravnave (4.
poglavje ZFPPIPP, vključno
z oddelkom 4.8)

Splošne določbe ZFPPIPP

Stečajni postopek

Skupna pravila o
postopkih zaradi
insolventosti (3. poglavje
ZFPPIPP)

Splošne določbe
stečajnega postopka (5.
poglavje ZFPPIPP)

Tabela 2: Uporaba določb ZFPPIPP, razvrščenih glede na različne vrste postopkov
zaradi insolventnosti.
V predhodnem podpoglavju je že bilo omenjeno, da je bistvo opravljanja upraviteljevih
nalog vedno ščititi interese upnikov in da ZFPPIPP določa, da upravitelji delujejo kot
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mandatarji. Med eno izmed splošnih obveznosti mandatarja pa spada tudi obveznost
poročanja, ki je urejena v 99. in 100. členu ZFPPIPP. Prvi odstavek 99. člena ZFPPIPP
določa, da mora upravitelj za vsako koledarsko trimesečje pripraviti poročilo o poteku
postopka, ki ga zakon imenuje tudi redno poročilo. »V rednem poročilu upravitelj potek
postopka opiše tako, da navede procesna in druga dejanja, ki jih je opravil v postopku
zaradi insolventnosti v obdobju, na katero se nanaša poročilo. V stečajnem postopku pa
mora redno poročilo vsebovati tudi podatke o unovčevanju in upravljanju stečajne mase
ter stroških postopka (primerjaj 295. člen ZFPPIPP).«36 Redno poročilo mora upravitelj
sodišču predložiti v enem mesecu po koncu obdobja, na katerega se nanaša, če gre za
stečajni postopek, v postopku prisilne poravnave pa v osmih dneh po koncu obdobja, na
katerega se poročilo nanaša.37 Če obstaja redno poročilo, je, kot že ime samo pove,
izredno poročilo tisto, ki ga upravitelj mora predložiti na zahtevo sodišča ali upniškega
odbora o posamezni zadevi, ki je pomembna za potek postopka ali varovanje ali
uresničitve interesov upnikov, in sicer v roku osmih dni po prejemu zahteve, razen če je
v zahtevi določen daljši rok za predložitev.38 Upravitelj lahko ugovarja, če smatra, da
zadeva ni pomembna za nadaljnji potek postopka ali za varovanje interesov upnikov ali
če mu je bilo glede na zahtevnost poročila dano premalo časa. O ugovoru odloča sodišče,
upravitelj in upniški odbor pa imata možnost vložitve pritožbe na odločitev sodišča. V
primeru, da je zadeva izjemno pomembna, mora upravitelj na zahtevo sodišča podati
ustno poročilo ali izdelati pisno poročilo v treh delovnih dneh po prejemu zahteve.39
Iz 61. člena ZFPPIPP izhaja še ena obveznost stečajnega upravitelja, in sicer, upravitelj
mora v enem mesecu po preteku roka40 za prijavo terjatve podati izjavo o terjatvah, ki
so jih prijavili upniki, v zakonsko določenem roku. Upravitelj mora izjaviti, ali prijavljene
terjatve priznava ali prereka. Sodišču mora po preizkusu terjatev predložiti osnovni
seznam, ki poleg podatkov o terjatvi sami vsebuje tudi izjavo upravitelja, ali terjatev

36

Povzeto po Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju, Razširjena uvodna pojasnila, GV založba, Ljubljana, 2008, str. 89.
37
Tretji odstavek 99. člena ZFPPIPP.
38
Prvi odstavek 100. člena ZFPPIPP.
39
Od drugega do petega odstavka 100. člena ZFPPIPP.
40
Ta rok znaša v postopku prisilne poravnave en mesec o objavi oklica o začetku postopka, v stečajnem
postopku pa ta rok znaša 3 mesece, razen če 59. člen ZFPPIPP v nadaljevanju ne določa drugače (prvi in
drugi odstavek 59. člena).

17

priznava ali prereka delno ali v celoti, in dejstva, iz katerih izhaja, da terjatev ali prerekani
del terjatve ne obstaja (vsebina 61. člena ZFPPIPP).
Do zdaj navedeno je obvezno delo upravitelja ne glede na vrsto postopka, ki ga vodi. So
pa nekatere dodatne obveznosti, ki so specifične glede na vrsto postopka in so
prilagojene značilnostim ustrezne vrste postopka.
Kot je do sedaj bilo moč ugotoviti, upravitelj igra pomembno vlogo v postopku prisilne
poravnave in stečajnem postopku.
Naloge stečajnega upravitelja, ki jih opravlja glede na funkcijo v postopkih zaradi
insolventnosti, se bodo v postopku prisilne poravnave in stečajnem postopku v določeni
meri prekrivale. Se pa vloga upravitelja glede na specifike posameznega postopka v
določeni meri tudi razlikuje, zato bomo sedaj ločeno obravnavali vlogo upravitelja v
postopku prisilne poravnave in v stečajnem postopku.

2.4.1. Vloga stečajnega upravitelja v postopku prisilne poravnave
Stečajni upravitelj ima v postopku prisilne poravnave štiri funkcije oziroma vloge:


nadzorno funkcijo,



posvetovalno funkcijo,



funkcijo poročanja in



procesno funkcijo.41

V nadaljevanju bomo naloge stečajnega upravitelja poskušali uvrstiti v eno izmed zgoraj
naštetih funkcij.
Vloga stečajnega upravitelja pride do izraza že pred samo uvedbo postopka prisilne
poravnave. Šesti odstavek 151. člena ZFPPIPP (ki določa omejitve dolžnikov poslov)
namreč določa, da stečajni upravitelj v obdobju predhodnega postopka prisilne

41

Zaman M., Delo upraviteljev v luči nove zakonodaje in povezovanje s pooblaščenimi ocenjevalci
vrednosti, Prispevek za 17. letno konferenco ocenjevalcev vrednosti, Slovenski inštitut za Revizijo,
Ljubljana, 2014.
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poravnave42 vrši nadzorno funkcijo. Imenovani upravitelj namreč nadzoruje dolžnika pri
izvrševanju njegovih poslov po prvem43 in drugem44 odstavku 151. člena ZFPPIPP.
Dolžnik mora za potrebe nadzora upravitelju omogočiti pregled svojih poslovnih knjig in
dokumentacije. Sedmi odstavek 151. člena pa upravitelju daje moč, da glede morebitnih
ugotovljenih kršitev dolžnika iz prvega in drugega odstavka 151. člena ZFPPIPP primerno
ukrepa. Sodišče namreč lahko do začetka postopka prisilne poravnave, na predlog
upravitelja, prepove posel ali dejanje, ki bi pomenilo kršitev prvega in drugega odstavka
151. člena ZFPPIPP. Sodišče je dolžno o predlogu upravitelja odločiti v treh delovnih
dneh.
Ena izmed pravnih posledic začetka postopka prisilne poravnave je omejitev
razpolaganja z dolžnikovim transakcijskim računom. Upravitelj mora namreč najpozneje
naslednji delovni dan po začetku postopka prisilne poravnave izvajalcu plačilnega
prometa (torej banke), pri katerem ima dolžnik odprte svoje transakcijske račune,
obvestiti o začetku postopka prisilne poravnave.45 Izvajalec plačilnega prometa sme
izvesti plačilo v breme dolžnikovega računa, samo če upravitelj to odobri, razen v
primeru, ko izvajalec plačilnega prometa v trenutku transakcije še ni vedel za uvedbo
postopka prisilne poravnave.46 Upravitelj pa lahko takšno transakcijo odobri, če je ta v
skladu z že prej omenjenim dopustnim dolžnikovim razpolaganjem iz 151. člena
ZFPPIPP.47 Tudi ta naloga stečajnega upravitelja se neposredno nanaša na v prejšnjem
odstavku omenjeno nadzorno vlogo upravitelja, saj s tem upravitelj nadzoruje, ali
dolžnik spoštuje omejitve glede razpolaganja, določena v 151. členu ZFPPIPP.

42

Obdobje predhodnega postopka je v bistvu obdobje med vložitvijo predloga za začetek postopka
prisilne poravnave in do dejanskega začetka le-te.
43
Prvi odstavek 151. člena ZFPPIPP namreč določa, da sme dolžnik ob uvedbi postopka prisilne
poravnave opravljati samo redne posle v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti in poravnavanjem svojih
obveznosti iz teh poslov, če 151. člen v nadaljevanju ne določa drugače.
44
Drugi odstavek 151. člena ZFPPIPP pa določa dejanja, ki jih dolžnik po uvedbi prisilne poravnave ne
sme več izvajati. Po uvedbi postopka dolžnik ne sme več: razpolagati s svojim premoženjem, razen v
obsegu, potrebnem za opravljanje poslov iz prvega odstavka 151. člena, najemati posojil in kreditov,
dajati poroštev in avalov ali opravljati poslov ali drugih dejanj, katerih posledica je neenakopravno
obravnavanje upnikov ali onemogočanje izvedbe finančnega prestrukturiranja.
45
Prvi odstavek 158. člena ZFPPIPP.
46
Drugi odstavek 158. člena ZFPPIPP.
47
Tretji odstavek 158. člena ZFPPIPP.

19

Upraviteljeva naloga je tudi podaja mnenja k poročilom,48 ki jih je v času trajanja
postopka prisilne poravnave dolžan sestaviti insolventni dolžnik glede svojega
poslovanja, in sicer vsak koledarski mesec.49 O rednem poročilu insolventnega dolžnika
je upravitelj dolžan podati mnenje v treh delovnih dneh po prejemu poročila, o izrednem
poročilu pa na seji upniškega odbora, ki obravnava to poročilo.50
171. člen ZFPPIPP ponovno določa nadzor upravitelja nad poslovanjem insolventnega
dolžnika. Drugi odstavek 171. člena ZFPPIPP hkrati določa obveznost dolžnika, da
upravitelju da vse informacije, potrebne za opravljanje nadzora ter mu omogoči pregled
poslovnih knjig in dokumentacije. Prvi in drugi odstavek 171. člena ZFPPIPP se zdita
vsebinsko enaka šestemu odstavku 151. člena ZFPPIPP, pri čemer pa je treba upoštevati,
da se 151. člen ZFPPIPP nanaša na fazo pred uvedbo postopka prisilne poravnave, 171.
člen ZFPPIPP pa na fazo, ko je postopek prisilne poravnave že v teku.
V nadaljevanju tretji odstavek 171. člena ZFPPIPP določa, da če upravitelj pri nadzoru, ki
ga izvaja nad poslovanjem insolventnega dolžnika, ugotovi, da obstajajo razlogi za
vložitev ugovora proti nadaljevanju postopka prisilne poravnave,51 mora tak ugovor tudi
vložiti. ZFPPIPP, v tem delu hodi contra factum proprium, saj že v 172. členu določa, da
lahko upnik ali upravitelj vložita prej omenjeni ugovor.
Po poteku glasovanja upnikov o sprejetju prisilne poravnave52 je naslednja pomembna
naloga upravitelja ta, da sestavi poročilo o izidu glasovanja. Upravitelj mora v roku osmih

48

Prvi odstavek 170. člena ZFPPIPP.
Glej 168. člen ZFPPIPP.
50
Drugi odstavek 170. člena ZFPPIPP.
51
Ugovor se lahko vloži iz naslednjih razlogov:
 »če dolžnik ni insolventen ter lahko v celoti in pravočasno izpolni vse svoje obveznosti,
 če lahko insolventni dolžnik dvoje obveznosti izpolni v večjem deležu ali krajših rokih, kot jih
ponuja s predlogom prisilne poravnave,
 če je stopnja verjetnosti, da bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omogočila tako
finančno prestrukturiranje dolžnika, da bo postal kratkoročno in dolgoročno plačilno
sposoben, nižja od 50 odstotkov,
 če je stopnja verjetnosti, da bodo upnikom s pritrditvijo prisilne poravnave, ki jo predlaga
dolžnik, zagotovljeni ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom
začet stečajni postopek, nižji od 50 odstotkov ali
 če insolventni dolžnik ravna v nasprotju s 151. členom, 151. a členom ali pododdelkom 4.4.1
ZFPPIPP ali če za več kot 15 dni zamudi s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače
ali s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s
plačilom plač delavcem.«
52
Upniki imajo mesec dni časa, da pošljejo svoje glasovnice o sprejetju prisilne poravnave na sodišče. Pri
presoji izida glasovanja se upoštevajo samo pravočasno prispele glasovnice upnikov. V primeru, da upnik
49
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dni po preteku enomesečnega roka za pošiljanje glasovnic sodišču predložiti poročilo o
izidu glasovanja.53 Četrti odstavek 206. člena ZFPPIPP nadalje določa, da mora upravitelj
poročilo pripraviti na podlagi podatkov o priznanih in verjetno izkazanih terjatvah, ki so
vključeni v končni seznam preizkušenih terjatev, o katerem mora sodišče odločiti s
sklepom (tretji odstavek v zvezi z 2. in 3. točko drugega odstavka 69. člena ZFPPIPP).
»Zato upravitelj, če je bila proti sklepu o preizkusu terjatve vložena pritožba, o kateri še
ni bilo odločeno do poteka osmih dni po poteku roka za oddajo glasovnic, odloži izdelavo
poročila o izidu glasovanja do odločitve o pritožbi (drugi odstavek 207. člena ZFPPIPP).
Procesna dejanja, ki jih je potrebno opraviti v zvezi z ugotovitvijo izida glasovanja, so
odvisna od vsebine odločitve o pritožbi […]«.54
Hkrati s poročilom upravitelja o izidu glasovanja o sprejetju prisilne poravnave mora
upravitelj sodišču in insolventnemu dolžniku predložiti tudi poročilo o vpisu in plačilu
novih delnic.55 Namreč, upniki imajo možnost vpisa novih delnic v primeru, da je
insolventni dolžnik gospodarska družba.56 Poročilo upravitelja o vpisu plačila novih
delnic je v grobem sestavljeno iz treh delov:


Poročilo mora vsebovati podatek o znesku terjatve, ki jo je upnik prenesel na
insolventnega dolžnika, in število novih delnic, ki upniku pripadajo. Tak
podatek je treba pripraviti za vsakega upnika, ki je vpisal in plačal delnice (1.
točka drugega odstavka 197. člena ZFPPIPP);



poročilo mora prav tako vsebovati ugotovitev upravitelja, ali je postopek
vpisa in vplačila novih delnic uspešen (3. točka drugega odstavka 197. člena
ZFPPIPP);

glasovnic ne pošlje, se šteje, kot da je glasoval proti sprejetju prisilne poravnave (prvi in drugi odstavek
206. člena ZFPPIPP).
53
Tretji odstavek 206. člena ZFPPIPP.
54
Več o tem Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju, ZFPPIPP, Razširjena uvodna pojasnila, GV Založba, Ljubljana, 2008, str. 157 ter 207. člen
ZFPPIPP.
55
Več o vsebini poročila upravitelja o vpisu novih delnic v 197. členu ZFPPIPP.
56
Več o tem v pododdelku 4.4.4 ZFPPIPP – Posebna pravila o spremembi osnovnega kapitala zaradi
izvedbe finančnega prestrukturiranja.
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v primeru, da je bil »postopek vpisa in vplačila novih delnic uspešen, mora
upravitelj izračunati skupno število novih delnic in znesek povečanja
osnovnega kapitala« (4. točka drugega odstavka 197. člena ZFPPIPP).57

V primeru, da večina, ki je potrebna za sprejetje prisilne poravnave, ni dosežena, sodišče
postopek ustavi in izda sklep o začetku stečajnega postopka (prvi odstavek 208. člena
ZFPPIPP). Upraviteljeve dolžnosti so tako v postopku prisilne poravnave zaključene.
V primeru, da je večina, potrebna za sprejetje prisilne poravnave, dosežena, sodišče izda
sklep, s katerim potrdi prisilno poravnavo (prvi odstavek 209. člena ZFPPIPP). V tem
primeru mora upravitelj pripraviti seznam terjatev, ugotovljenih v postopku prisilne
poravnave in ga skupaj s poročilom o izidu glasovanja o sprejetju prisilne poravnave
predložiti sodišču (drugi odstavek 211. člena ZFPPIPP). Potrjena prisilna poravnava
učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka prisilne
poravnave, ne glede na to, ali je upnik terjatev prijavil.58 Potrjena prisilna poravnava pa
ne učinkuje za zavarovane terjatve, prednostne terjatve in izločitvene pravice.59
Novela ZFPPIPP-E je prinesla veliko novost in postopkom zaradi insolventnosti dodala še
en postopek, in sicer poenostavljeno prisilno poravnavo, ki jo je nato vsebinsko dopolnila
novela ZFPPIPP-F. Postopek poenostavljene prisilne poravnave ureja oddelek 4.7
ZFPPIPP. Po 221. a členu ZFPPIPP je postopek poenostavljene prisilne poravnave
dovoljeno voditi nad gospodarsko družbo, ki se po ZGD-1 razvršča med mikro ali majhne
družbe,60 in nad podjetnikom, ki ustreza merilom, določenim za mikro in majhne družbe.
Splošne značilnosti poenostavljene prisilne poravnave so naslednje: upniki ne prijavljajo
terjatev in se preizkus terjatev ne izvede, ne oblikuje se upniški odbor in, kar je za
obravnavano temo najpomembnejše, upravitelja se v postopku poenostavljene prisilne
poravnave ne imenuje.61

57

Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
ZFPPIPP, Razširjena uvodna pojasnila, GV Založba, Ljubljana, 2008, str. 153.
58
Prvi odstavek 212. člena ZFPPIPP.
59
Prvi odstavek 213. člena ZFPPIPP. Več o tem 213. člen ZFPPIPP.
60
Več o tem glej 55. člen ZGD-1.
61
Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP) z novelo ZFPPIPP-E, Uvodna pojasnila, GV Založba, Ljubljana, 2013, str. 57.
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2.4.1.1 Posebna pravila za prisilno poravnavo nad srednjo in veliko družbo

Da bo zmeda še večja, moramo posebej poudariti, da je novela ZFPPIPP-F prinesla tako
imenovana »Skupna posebna pravila za prisilno poravnavo nad srednjo in veliko
družbo«, ki so urejena v oddelku 4.8 ZFPPIPP.62 Ta pravila v razmerju do splošnih pravil
o prisilni poravnavi delujejo kot lex specialis. Postopek prisilne poravnave nad srednjo in
veliko gospodarsko družbo je dodatno normiran iz sicer zelo preprostega razloga.
Postopki, vodeni nad srednjimi in velikimi gospodarskimi družbami, so vsekakor
zahtevnejši kot postopki, vodeni nad mikro in majhnimi gospodarskimi družbami. Večje
družbe imajo tudi več upnikov, stroški vodenja postopka so večji itd.63
Namen tega dela ni obravnavati vse novosti in institute, temveč samo tiste, ki se
nanašajo na stečajnega upravitelja, ki je glavni akter tega magistrskega dela.
Sprememba, ki jo je prinesla novela ZFPPIPP-F, je v imenovanju upravitelja v postopku
prisilne poravnave, ki se vodi nad srednjo in veliko gospodarsko družbo. Kot je že bilo
večkrat poudarjeno in še tudi bo, je vloga stečajnega upravitelja v postopkih, ki jih vodi,
velikega pomena. Toliko bolj zahtevna pa je naloga upravitelja, če se postopek vodi nad
večjimi in s tem zahtevnejšimi gospodarskimi družbami. Posledično mora tudi upravitelj
biti bolj izkušen in strokovno podkovan, da je kos tej nalogi. Zaradi tega razloga tudi
imenovanje upravitelja v posamezni zadevi ni enako kot v preostalih »enostavnejših«
postopkih. Kot navaja avtorica Plavšak, je to tudi razlog, da se v teh primerih ne uporablja
splošnega pravila o (avtomatičnem oziroma samodejnem) vrstnem redu imenovanja.64
Pri imenovanju upravitelja je pomembno, kdo je predlagatelj postopka prisilne
poravnave. V primeru, da je predlagatelj dolžnik, lahko sodišče za upravitelja izbere
vsako osebo, ki izpolnjuje splošne pogoje za imenovanje upravitelja iz 115. člena ZFPPIPP
ter ob upoštevanju četrtega odstavka 116. člena, ter osebo, ki ima po presoji sodišča
znanje in izkušnje, potrebne za opravljanje pristojnosti nalog upravitelja ob upoštevanju
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Glej Tabelo 2.
Povzeto po Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (ZFPPIPP) z novelo ZFPPIPP – F, Uvodna pojasnila, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2014, str.
37.
64
Povzeto po Plavšak N., Dopolnjena ureditev prisilne poravnave z novelo ZFPPIPP-F, Pravna praksa,
2013, št. 48, str. 22.
63

23

značilnosti dolžnika.65 V primeru, da so predlagatelji upniki, pa sodišče za upravitelja
imenuje osebo, ki jo predlagajo upniki. V primeru, da ga upniki ne predlagajo, ga izbere
sodišče po enakem principu kot v primeru, ko je predlagatelj postopka dolžnik.66

2.4.2. Vloga stečajnega upravitelja v stečajnem postopku
Stečajni upravitelj ima v stečajnem postopku dve funkciji oziroma vlogi, poslovodno in
procesno. Upraviteljeva vloga v stečajnem postopku se začne z začetkom stečajnega
postopka. Prve pravne posledice stečajnega postopka pa se začnejo oklicem o začetku
stečajnega postopka,67 ki se objavi na spletni strani AJPES. Pravne posledice začetka
stečajnega postopka v prvi vrsti služijo zaščiti interesov upnikov, poleg tega pa
zagotavljajo pogoje za samo izvedbo stečajnega postopka in ohranjajo stečajno maso.
Posledice, ki nastanejo ob uvedbi stečajnega postopka, delimo na materialnopravne in
procesnopravne.
Podobno, kot je že bilo povedano pri postopku prisilne poravnave, tudi v stečajnem
postopku ZFPPIPP določa, da z začetkom stečajnega postopka prenehajo pooblastila
dolžnikovih zastopnikov, prokuristov in drugih pooblaščencev za zastopanje dolžnika in
pooblastila poslovodstva dolžnika za vodenje njegovih poslov. V tem trenutku upravitelj
pridobi pooblastila za zastopanje in vodenje poslov dolžnika v skladu s potrebami
stečajnega postopka.68 Nanašajoč se na to pa so tudi določila 292. člena ZFPPIPP, ki
določa predajo in prevzem prostorov, premoženja in poslov stečajnega dolžnika. Menim,
da se določbe 292. člena posredno nanašajo na zgoraj omenjene določbe 245. člena
ZFPPIPP, saj na neki način 292. člen pomeni izvedbo 245. člena. Dikcija 292. člena
ZFPPIPP je namreč naslednja: osebe, ki so opravljale funkcijo poslovodstva, morajo
65

Glej drugi odstavek 221. h člena ZFPPIPP.
Glej šesti odstavek 221. j člena ZFPPIPP.
67
Tako veleva prvi odstavek 244. člena ZFPPIPP.
68
Določba 245. člena ZFPPIPP. Zastopanje in vodenje poslov stečajnega dolžnika je treba razlagati in
gledati precej široko, saj ZFPPIPP v več členih določa, katere diskrecijske pravice in na drugi strani
obveznosti pripadajo upravitelju iz naslova zastopanja. Upravitelj stečajnega dolžnika zastopa pri
procesnih in drugih dejanjih v zvezi s preizkusom terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic, pri procesnih
in drugih dejanjih v zvezi z izpodbijanjem pravnih dejanj dolžnika, pri pravnih poslih in drugih dejanjih,
potrebnih za unovčitev stečajne mase. Lep primer tega pooblastila je legitimacija upravitelja za
uveljavljanje izpodbojnega zahtevka v imenu stečajnega dolžnika, kar je podrobneje urejeno v pododdelku
5.3.4 ZFPPIPP, natančneje v prvem odstavku 276. člena.
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upravitelju omogočiti dostop do prostorov, opreme in premoženja, ki ga morda imajo v
posesti. Najpomembnejše je, da morajo v treh delovnih dneh po začetku stečajnega
postopka te osebe upravitelju predati posle stečajnega dolžnika ter mu dati na razpolago
vso poslovno in drugo dokumentacijo. Osebe, ki so bile kakor koli vpletene v delovni
proces dolžnika, morajo upravitelju dati tudi pojasnila o poslih stečajnega dolžnika ter
drugih pomembnih okoliščinah in dejstvih, ki lahko vplivajo na (uspešno) vodenje
stečajnega postopka. Tudi v stečajnem postopku ima upravitelj dolžnost najpozneje
naslednji delovni dan po začetku stečajnega postopka o tem obvestiti izvajalce
plačilnega prometa, ki vodijo dolžnikove transakcijske račune.69
Upravitelj je dolžan za stečajnega dolžnika voditi poslovne knjige in sestavljati
računovodske izkaze v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju:
SRS), ki urejajo postopanje s podjetji v stečaju. V skladu s tem zakonskim določilom je
upravitelj dolžan v štirih mesecih (po začetku stečajnega postopka) pripraviti
otvoritveno bilanco po stanju na dan začetka stečajnega postopka.70 Na podlagi
otvoritvene bilance mora upravitelj izdelati otvoritveno poročilo, ki mora vsebovati opis
stečajne mase, ki mora vključevati podatke o vrednosti stečajne mase in premoženju,71
ki jo sestavlja, predlog načrta poteka stečajnega postopka in predlog predračuna
stroškov stečajnega postopka.72
V skladu s četrtim odstavkom 290. člena ZFPPIPP mora upravitelj »sestavljati in
predlagati davčnemu organu obračune davka za obdobje po začetku stečajnega
postopka z vsebino in v rokih, ki jih določat zakon, ki ureja davčne postopke, in zakon, ki
ureja obdavčevanje.«73
Na začetku poglavja o vlogi upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti je bilo
poudarjeno, da je ena izmed ključnih nalog upravitelja v vseh postopkih zaradi
insolventnosti sestava rednega poročila upravitelja.74 Na tem mestu se zdi smiselno
predstaviti še vsebino, ki bi jo redno poročilo naj vsebovalo. Redno poročilo upravitelja
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Določbe 245. člena ZFPPIPP.
O tem 290. in 291. člen ZFPPIPP.
71
O tem bo več govora pri poglavju o vlogi pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.
72
294. člen ZFPPIPP.
73
Glej tudi prvi odstavek 291. člena ZFPPIPP.
74
Glej str. 15 in 16.
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mora vsebovati naslednje elemente: opis poslov in drugih dejanj, ki jih je upravitelj
opravil, stanje unovčene stečajne mase na začetku in koncu obdobja, na katero se
poročilo nanaša, višino prihodkov od upravljanja stečajne mase, razčlenjeno po vrstah
prihodkov, višino stroškov stečajnega postopka, razčlenjeno po vrstah stroškov, podatke
o vrednosti stečajne mase, ki še ni unovčena, in o premoženju, ki jo sestavlja, in druge
podatke, ki so pomembni za presojo, ali upravitelj opravlja dejanja v skladu z načrtom
poteka stečajnega postopka in, ali so stroški vključeni v predračun stroškov stečajnega
postopka, po vrsti ali obsegu še potrebni ali zadostni za izvedbo dejanj, ki jih je treba
opraviti v stečajnem postopku.75
Pomembna upraviteljeva naloga v stečajnem postopku je že bila predhodno omenjena76
na začetku tega podpoglavja. Gre za upraviteljevo dolžnost izreči se o vseh prijavljenih
terjatvah upnikov, ki so nastale pred začetkom stečajnega postopka, in tistih terjatvah,
ki so nastale po začetku stečajnega postopka,77 ter terjatvah, ki so nastale po začetku
stečajnega postopka, vendar jih ni treba posebej prijavljati.78 Upraviteljev je dolžan
sestaviti seznam vseh prijavljenih terjatev in se o njih izreči.
Po uvedbi stečajnega postopka je dovoljeno sklepati samo tiste pogodbe in opravljati
samo tiste posle ali dejanja, ki so potrebni za upravljanje in unovčevanje stečajne
mase.79 Izjemi od tega splošnega pravila o poslovanju v stečajnem postopku sta:


dokončanje nujnih poslov, ki so bili v teku pred začetkom stečajnega
postopka, v primeru, da sodišče na upraviteljev predlog dovoli takšno
dokončanje,80 in



nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika, kar z drugimi besedami
pomeni, da sme dolžnik nadaljevati proizvodnjo ali opravljati druge vrste
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Vsebina 295. člena ZFPPIPP.
Glej str. 17.
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Glej četrti odstavek 296. člena ZFPPIPP.
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Terjatve, ki jih v stečajnem postopku ni treba posebej prijavljati, so prednostne terjatve (iz 4., 5. in 6.
točke prvega odstavka 21. člena ZFPPIPP), ker veljajo za prijavljene z dnem njihovega nastanka, in
nezavarovane terjatve za plačilo davkov in prispevkov, ki jih mora dolžnik obračunati in plačati v skladu z
zakonodajo in ki so nastale v zadnjem letu pred začetkom stečajnega postopka. Več o tem glej peti
odstavek 296. člena ZFPPIPP.
79
Določba 315. člena ZFPPIPP.
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Za več informacij glej določbe 316. člena ZFPPIPP:
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poslov iz svoje dejavnosti, če sodišče na upraviteljev predlog dovoli takšno
nadaljevanje.81
V primeru, da sodišče dovoli dolžniku nadaljevanje poslovanja, ima upravitelj kar nekaj
dolžnosti iz tega naslova. Upravitelj mora namreč mesečno poročati o poslovanju
dolžnika, o poteku prodaje premoženja stečajnega dolžnika, ki se uporablja pri
poslovanju, kot poslovne celote. K mesečnemu poročilu mora upravitelj priložiti še
mesečno bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. Prav tako pa mora upravitelj pridobiti
soglasje sodišča za vsak najem posojila ali kredita, poroštvo ali aval, ki ga da, dovoljenje
ustanovitve ločitvene pravice na premoženju dolžnika ali drugega posla v zvezi z
nadaljevanjem poslovanja dolžnika, če sodišče tako določi s sklepom, s katerim dovoli
nadaljevanje poslovanja.82
Najverjetneje sta eni izmed pomembnejših nalog upravitelja upravljanje in (uspešna)
unovčitev stečajne mase.83 »Med pravne posle in druga pravna dejanja unovčenja
stečajne mase spadajo vsi pravni posli in druga pravna dejanja, ki so potrebna za
preoblikovanje premoženja stečajnega dolžnika v denarno dobroimetje (razdelitveno
maso), iz katere se plačujejo terjatve upnikov.«84 Pravna dejanja unovčitve stečajne
mase lahko razdelimo v tri skupine glede na pravila, ki se za posamezno skupino
uporabljajo: »prodaja premoženja stečajnega dolžnika,85 izterjava njegovih terjatev in
vsak drug posel za uresničitev njegovih premoženjskih pravic.«86 Ker mora stečajni
postopek potekati brez nepotrebnega zavlačevanja in kar se da hitro, mora upravitelj
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Za več informacij glej določbe 317. člena ZFPPIPP.
Tako določa vsebina 318. člena ZFPPIPP.
83
»Stečajna masa je vse premoženje stečajnega dolžnika (po vrsti in obsegu), za katero v stečajnem
postopku veljajo posebna pravila o razpolaganju (unovčenju in upravljanju) in o namenu njegove
uporabe (kritje stroškov postopka in plačilo terjatev upnikov). Zaradi plačila terjatev upnikov je treba
unovčiti premoženje, ki spada v stečajno maso. Z unovčenjem tega premoženja nastaja razdelitvena
masa, iz katere se plačujejo terjatve upnikov.« Več o tem glej Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP, Razširjena uvodna pojasnila, GV
Založba, Ljubljana, 2008, str. 246–247.
84
Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
ZFPPIPP, Razširjena uvodna pojasnila, GV Založba, Ljubljana, 2008, str. 247.
85
S tem v zvezi bo tudi v nadaljevanju prikazana povezava med delom upravitelja in pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti, kar je primarna tema magistrskega dela.
86
Glej določbo prvega odstavka 320. člena ZFPPIPP.
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začeti opravljati dejanja za unovčenje stečajne mase takoj po pripravi otvoritvenega
poročila87 in jih opravljati v rokih, določenih v načrtu poteka stečajnega postopka.88
V stečajnem postopku so z novelo ZFPPIPP-E dovoljenja naslednja upravljanja stečajne
mase:


oddaja premoženja stečajnega dolžnika v najem,89



nalaganje denarnega dobroimetja stečajnega dolžnika90 in



sklenitev sodne ali izvensodne poravnave ali izvedba drugega pravnega posla
oziroma dejanja s smiselno enakim učinkom, ki jih določa ta zakon.

Upravitelj mora pred sklenitvijo vsakega posla pridobiti soglasje sodišča.91
V skladu s 327. členom ZFPPIPP, ki je v pododdelku o prodaji premoženja stečajnega
dolžnika, mora upravitelj za vsako vrsto premoženja, ki sestavlja stečajno maso, pridobiti
oceno vrednosti tega premoženja za namen prodaje. Oceno vrednosti premoženja mora
izdelati pooblaščeni ocenjevalec vrednosti za vrsto premoženja, za katero je
specializiran, o čemer bo več govora v drugem delu tega magistrskega dela, saj bomo do
podrobnejše vsebine 327. člena še prišli, ko bo govora o pooblaščenih ocenjevalcih
vrednosti. Kljub temu, da se vloga upravitelja pri pridobitvi ocene vrednosti premoženja
stečajnega dolžnika v zvezi s prodajo premoženja ne zaključi, bomo temu delu ZFPPIPP
namenili več pozornosti nekoliko kasneje.
Pododdelek 5.8.3 ZFPPIPP, ki nosi naslov Posebna pravila za uveljavitev zahtevkov do
osebno odgovornih družbenikov stečajnega dolžnika, določa nekatere sicer pomembne
obveznosti za upravitelja, vendar pa le-te niso toliko pomembne za nadaljnjo razpravo
magistrskega dela, zato se v podrobnejšo obravnavo ne bomo spuščali.92
Ena izmed zaključnih, vendar pomembnejših nalog upravitelja se nanaša na izvedbo
plačil v breme stečajne mase. Kljub temu, da je pojem stečajne in razdelitvene mase že
bil predhodno omenjen, menim, da je smiselno, da še enkrat povzamemo ta dva pojma,
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Glej str. 24.
Glej določbo drugega odstavka 320. člena ZFPPIPP in določbo 321. člena ZFPPIPP o načrtu poteka
stečajnega postopka.
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Podrobneje o tem glej 323. člen ZFPPIPP.
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Podrobneje o tem glej 324. člen ZFPPIPP.
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Primerjaj določbe 322. člena ZFPPIPP.
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Več o tem glej Pododdelek 5.8.3 oziroma 348. do 352. člen ZFPPIPP.
88

28

saj v stečajnem postopku igrata ključno vlogo. Zakon predpisuje, da pod pojem stečajne
mase spada celotno dolžnikovo premoženje, ki je predmet stečajnega postopka. Iz tega
premoženja, torej iz stečajne mase, se izplačajo: stroški stečajnega postopka in terjatve
upnikov. Pojma stečajne mase pa ne smemo mešati s pojmom razdelitvene mase, ki je
tisto premoženje oziroma tisti del stečajne mase, ki ostane, ko se pokrijejo stroški
stečajnega postopka.93 Razdelitvena masa je torej ostanek premoženja celotne stečajne
mase, ki je namenjen poplačilu terjatev stečajnih upnikov.94 Kot določa 353. člen
ZFPPIPP, lahko upravitelj opravi plačilo ali kakšno drugo izpolnitev v breme stečajne
mase samo na podlagi ustreznega sklepa sodišča, razen če ZFPPIPP ne določa drugače.
Ustrezni sklepi sodišča, na podlagi katerih lahko upravitelj izvede plačilo, so naslednji:


sklep o soglasju k plačilu stroškov stečajnega postopka (prvi odstavek 357.
člena ZFPPIPP),



sklep o razdelitvi95 (razdelitvene mase) (prvi odstavek 365. člena ZFPPIPP) in



sklep o odmeri nagrade upravitelja (103. člen ZFPPIPP).96

Ker ZFPPIPP izjemno natančno določa razdelitev stečajne mase, se v podrobnejšo
obravnavo ne bomo spuščali, namreč, ne samo, da sem omejena glede teme
magistrskega dela, temveč sem omejena tudi prostorsko. Zato se naj bralec za
podrobnejše informacije, nanašajoče se na razdelitev stečajne mase, obrne na oddelek
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354. člen ZFPPIPP določa, da so stroški stečajnega postopka tiste obveznosti stečajnega dolžnika, ki
nastanejo po začetku stečajnega postopka, razen tistih obveznosti, za katere zakon določa, da se plačajo
iz razdelitvene mase po pravilih o plačilu terjatev upnikov.
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Povzeto po Prelič S., Stečajno pravo, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, 1999, str. 148–
149.
95
Upravitelj je dolžan izdelati načrt prve razdelitve (razdelitvene) mase (prvo prednostno razdelitev je
treba opraviti, ko splošna razdelitvena masa zadošča za plačilo polovice zneska prednostnih terjatev, ki
jih je treba upoštevati pri razdelitvi (prvi odstavek 361. člena ZFPPIPP)) in ga skupaj s posodobljenim
končnim seznamom preizkušenih terjatev predložiti sodišču. Upniki lahko podajo ugovor na izdelan
načrt prve razdelitve, nato pa sodišče s sklepom o prvi razdelitvi odloči o tem ugovoru, prav tako pa
odloči o odmeri sorazmernega dela nadomestila upravitelju in določi končni načrt prve razdelitve. Na
takšen sklep sodišča je še možno vložiti pritožbo. Na podlagi končnega načrta prve razdelitve mora
upravitelj upnikom plačati določene zneske. Za poznejšo razdelitev (poznejše razdelitve je treba opraviti,
ko splošna razdelitvena masa zadošča za poplačilo dodatnih 10 % zneska prednostnih ali navadnih
terjatev, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi (tretji odstavek 361. člena ZFPPIPP)) se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja prvo razdelitev. Več o tem glej v členih 360.–369. ZFPPIPP.
96
Povzeto po Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju, ZFPPIPP, Razširjena uvodna pojasnila, GV Založba, Ljubljana, 2008, str. 263.
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5.9 ZFPPIPP. Naj povemo še, da je naloga upravitelja tudi ta, da opravi končno razdelitev
stečajne mase.97
Po opravljeni končni razdelitvi stečajne mase mora upravitelj v roku enega meseca
sodišču predložiti končno poročilo,98 ki mora v skladu z drugim odstavkom 375. člena
ZFPPIPP vsebovati še naslednje podatke:


skupni znesek unovčene stečajne mase,



končni delež plačila terjatev upnikov,



predlog upravitelja za odmero zadnjega dela nagrade za njegovo delo in



izjavo upravitelja, da je izvedel vsa dejanja, ki jih je bilo treba opraviti v
stečajnem postopku v skladu z ZFPPIPP.

Na podlagi končnega poročila upravitelja in mnenja upniškega odbora sodišče odloči o
odmeri zadnjega dela nagrade upravitelju ter izda sklep o končanju stečajnega
postopka.99 Ena izmed posledic izdanega sklepa sodišča o dokončanju stečajnega
postopka je tudi razrešitev upravitelja.100
Možna je tudi situacija, ko se stečajni postopek zaključi na predlog upravitelja in na
podlagi mnenja upniškega odbora, ne da bi bila opravljena razdelitev upnikom. To se
pripeti v primeru, da je stečajna masa neznatne vrednosti in ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka. Tudi v takem primeru se stečajni postopek zaključi, ko sodišče izda
sklep o končanju stečajnega postopka brez razdelitve stečajne mase upnikom in je
upravitelj razrešen svojih dolžnosti.101
Ne smemo spregledati dejstva, da ZFPPIPP ureja tudi osebni stečaj in stečaj zapuščine,
ki pa jih v tem magistrskem delu ne bomo posebej obravnavali. Za takšno odločitev
obstaja več razlogov, in sicer, najpomembnejši razlog je vsekakor to, da se to magistrsko
delo poskuša dotakniti tako dela stečajnih upraviteljev kot pooblaščenih ocenjevalcev
vrednosti, pri osebnem stečaju pa pooblaščeni ocenjevalci vrednosti ne igrajo nikakršne
vloge, prav tako se moramo držati okvirjev v številu strani idr. Zapisano seveda ne
97

Končna razdelitev stečajne mase je poznejša razdelitev, ki se opravi, ko je unovčena vsa stečajna
masa. Več o tem glej 373. člen ZFPPIPP.
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Prvi odstavek 375. člena ZFPPIPP.
99
Vsebina povzeta po določbah 375. člena ZFPPIPP.
100
Glej prvi odstavek 376. člena ZFPPIPP.
101
Več o tem 378. člen ZFPPIPP.
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pomeni, da upravitelji v teh vrstah stečajnega postopka ne igrajo nikakršne vloge.
Upravitelj ima npr. v postopku osebnega stečaja še kako pomembno vlogo, saj za
prodajo premoženja stečajnega dolžnika ni treba pridobiti ocene vrednosti,102 ki jo izdela
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, temveč lahko vrednost tega premoženja oceni
upravitelj sam.103 Za postopek osebnega stečaja se seveda smiselno uporabljajo določila
ZFPPIPP, ki ureja stečaj, uveden nad pravno osebo, razen specifičnih določb, ki v
postopku osebnega stečaja ne pridejo v poštev zaradi narave subjekta, ki je podvržen
stečajnemu postopku.104 Smiselno enako velja tudi za postopek stečaja zapuščine.105
Obravnavanje dela upravitelja in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti v luči zakonodaje
ZFPPIPP je izjemno obširna naloga. Ne le, da v ta sklop spadajo vsi postopki zaradi
insolventnosti, sem spada tudi postopek likvidacije družbe. Namreč, oboji organi tudi
tukaj igrajo pomembno vlogo. Sreča je edino ta, da se ZFPPIPP v 6. poglavju, v katerem
obravnava postopek prisilne likvidacije, sklicuje na uporabo zakonskih določb, ki so bile
že predhodno obravnavane, zato se že iz zgoraj navedenih razlogov v podrobnejšo
obravnavo ne bomo spuščali.106

3. OCENJEVALCI VREDNOSTI
Že v uvodu se zdi pomembno predstaviti sistematiko ureditve in razjasniti ključne pojme.
Delo pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti je urejeno z Zakonom o revidiranju107 in z
Zakonom o sodiščih.108
V osnovi je pomembno ločiti pooblaščene ocenjevalce vrednosti podjetij ter
pooblaščene ocenjevalce vrednosti strojev in opreme ter nepremičnin. Po prvem
odstavku 25. členu ZFPPIPP je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja fizična oseba,
102

O tem nekoliko več v nadaljevanju.
Glej prvi odstavek 395. člena ZFPPIPP.
104
Več o tem 383. člen ZFPPIPP.
105
Več o tem glej 416. člen ZFPPIPP.
106
Več o tem glej 6. poglavje ZFPPIPP.
107
Zakon o revidiranju (ZRev-2), Uradni list RS, št. 65/2008, 63/2013 (v nadaljevanju: ZRev-2).
108
Zakon o sodiščih (ZS), Uradni list RS, št. 19/1994, 45/1995, 38/1999, 26/1999 - ZPP, 28/2000, 26/2001
- PZ, 67/2002 - ZSS-D, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 73/2004, 72/2005, 127/2006, 49/2006 ZVPSBNO, 67/2007, 45/2008, 96/2009, 86/2010 - ZJNepS, 33/2011, 75/2012, 63/2013, 17/2015 (v
nadaljevanju: ZS).
103
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ki ima dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja v
skladu z zakonom, ki ureja revidiranje. Medtem je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
strojev in opreme ter nepremičnin (drugi odstavek 25. člena ZFPPIPP) lahko ali fizična
oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
strojev in opreme ali nepremičnin v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali pa fizična
oseba, ki je imenovana za sodnega cenilca za ocenjevanje vrednosti strojev in opreme
ali nepremičnin v skladu z zakonom, ki ureja sodišča.

3.1. Pridobitev naziva in pravila delovanja pooblaščenih ocenjevalcev
vrednosti po Zakonu o revidiranju
Kot je že bilo napovedano, bosta v tem poglavju predstavljena ureditev pridobitve
strokovnega naziva in delovanje pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.
V skladu z 31. točko 3. člena ZRev-2 je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti fizična oseba s
strokovnim nazivom pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja, pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti strojev in opreme ter pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin, ki ima v skladu z ZRev-2 veljavno dovoljenje za opravljanje nalog
pooblaščenega ocenjevalca, o čemer bo več govora v naslednjem podpoglavju. 32. točka
3. člena ZRev-2 pa določa, da je ocenjevanje vrednosti aktivnost, ki jo izvaja pooblaščeni
ocenjevalec v skladu s pravili ocenjevanja vrednosti, da bi določil oceno vrednosti
podjetja, nepremičnin oziroma strojev in opreme za računovodsko poročanje ter druge
namene ocenjevanja vrednosti. Nad delom ocenjevanja vrednosti se opravlja nadzor, ki
ga opravlja Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljevanju SIR) ali Agencija za javni nadzor
nad revidiranjem.109
3.1.1. Naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
Časar opredeljuje strokovnega ocenjevalca vrednosti premoženja kot osebo, ki ima
potrebno izobrazbo, sposobnosti in izkušnje za oceno vrednosti za različne namene.110

109

33. točka 3. člena ZRev-2, več o tem v nadaljevanju.
Povzeto po Č. Časar, MSOV – osnovno orodje ocenjevalcev vrednosti, Poslovodno računovodstvo, 3
(4), str. 59.
110
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Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti bi naj delovali v imenu javnosti, kar pomeni, da
morajo s kakovostjo in standardi dela pri javnosti doseči zaupanje, da opravljajo poklic
strokovno in ga obvladajo s stališča ocenjevalske stroke za vse namene ocenjevanja.111
Za lažje razumevanje naj še pojasnimo kratice, ki bodo uporabljene v nadaljevanju. SIR
je namreč v Slovenskem poslovnofinančnem standardu (v nadaljevanju SPS) 4112
opredelil uporabo naziva pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti. Tako so se tudi v praksi
uveljavile kratice POVN, POVSO in POVP. Torej pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin kot POVN, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme kot POVSO
in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij kot POVP.113
Nazive pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podeljuje SlR v skladu s Pravilniki o
pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenih ocenjevalcev.
Sprejeti so bili trije pravilniki o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog
pooblaščenih ocenjevalcev, ločeni za posamezno vrsto ocenjevanega premoženja, torej
za nepremično premoženje,114 premično premoženje115 in podjetja.116 Glede na
različnost ocenjevanega premoženja se kaže kot logična posledica tudi dejstvo, da
izobraževanja potekajo ločeno, za vsako od prej naštetih vrst premoženja. Seveda pa
imajo pravilniki tudi stične člene. Eden izmed teh je 2. člen Pravilnika, ki določa pogoje,
ki jih mora kandidat izpolnjevati, da se lahko sploh prijavi na izobraževanje za pridobitev
ustreznega znanja ocenjevalca. Kandidat mora kumulativno izpolnjevati naslednje
pogoje:


da je zaključil najmanj študijski program druge stopnje po zakonu, ki ureja visoko
šolstvo, oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo,

111

Povzeto po Č. Časar, V kriznem obdobju čarobne palice ocenjevalcem vrednosti, Bančni vestnik, 58
(5), 2009, str. 43.
112
Slovenski poslovnofinančni standard 4 – Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, Uradni
list RS, št. 106/2013, str. 1.
113
V registru pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki ga vodi SIR, je na dan 31. 10. 2015 zabeleženih 100
pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin, 74 pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij in 11
pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti strojev in opreme. Podatki so pridobljeni na naslednji povezavi:
http://www.si-revizija.si/sekcijaocenjevalcev/register (31. 10. 2015).
114
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti nepremičnin, Uradni list RS, št. 97/2010, 56/2013, 77/2014.
115
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti strojev in opreme, Uradni list RS, št. 97/2010.
116
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti podjetij, Uradni list RS, št. 93/2011, 56/2013.
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da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju, ki zahteva strokovno
znanje, potrebno za ocenjevanje vrednosti,117



da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine ter



da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma
gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.

Tako kot za vsak pridobljeni naziv, je treba tudi za naziv pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti pridobiti določena specialna znanja in ta znanja uporabiti v zaključni nalogi. Še
ena skupna točka vseh Pravilnikov je prvi odstavek 3. člena, ki določa, da je strokovni
izpit za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti podjetij sestavljen iz dveh delov. V prvem delu kandidat opravlja
teoretični in praktični izpit iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja
zaključno delo. Nadalje Pravilniki določajo, katera specialna znanja je treba pridobiti
glede na posamezno vrsto ocenjevanega premoženja.
Nadalje je treba opozoriti na določbe ZRev-2, ki je primarni zakonodajni akt urejanja
področja ocenjevanja. Posebej bi rada opozorila na 90. člen ZRev-2, ki določa pogoje, ki
jih mora fizična oseba izpolnjevati, da se ji izda dovoljenje za opravljanje nalog
pooblaščenega ocenjevalca. Kot bo vidno v nadaljevanju, se nekateri pogoji, določeni v
90. členu ZRev-2, v primerjavi s prej omenjenimi pogoji za vpis na izobraževanje za
ocenjevalca vrednosti, kot jih določajo Pravilniki, podvajajo, vendar ZRev-2 dodaja še
dodatne zahteve. Tako prvi odstavek 90. člena ZRev-2 določa, da SIR izda dovoljenje za
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca, če kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:


da je zaključil najmanj študijski program druge stopnje po zakonu, ki ureja
visoko šolstvo, oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo,



da ima najmanj petletne delovne izkušnje na področju, ki zahteva znanje,
potrebno za opravljanje nalog ocenjevanja vrednosti premoženja,



da je opravil preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti,



da mu v preteklosti ni bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje nalog
pooblaščenega ocenjevalca,
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Tukaj pride do razhajanj med Pravilniki. Torej, ali je zahtevano potrebno znanje ocenjevanja vrednosti
nepremičnin, strojev in opreme ali pa podjetij.
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da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma
gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz uradne evidence ter



da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine.

Kot je lepo razvidno iz zgoraj naštetih pogojev, se v veliki meri prekrivajo že s prej
naštetimi. Ostaja pa pomembno, da ločimo ene od drugih, saj so za pridobitev dovoljenja
za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca določeni strožji pogoji.
V zvezi s SPS 4, ki določa uporabo naziva pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, bi še
želela opozoriti na določene zadeve. SPS 4 glede uporabe naziva določa, da mora
ocenjevalec naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, ki ga je pridobil v skladu z ZRev-2,
uporabljati vedno, kadar ocenjuje vrednost podjetja, nepremičnine oziroma premičnine
skladno s pravili, razvrščenimi v Hierarhiji pravil ocenjevanja vrednosti.118 Kadar se
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti sklicuje na svoj naziv, mora v skladu s SPS 4 predložiti
kopijo veljavnega dovoljenja, ki ga je pridobil. Ker pa ocenjevanje vrednosti predstavlja
širok spekter delovanja, lahko ocenjevalec vrednosti opravlja še druge storitve, kot so
izdelava mnenja o vrednosti, sodelovanje pri sodnih postopkih, podaja izvida o
gospodarskih lastnostih stvari ali pravice oziroma mnenje o njeni vrednosti oziroma o
denarni vrednosti na stvari povzročene škode itd. Vse naštete dejavnosti, razen kot že
prej omenjeno ocenjevanje v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (v
nadaljevanju MSOV), pa lahko opravlja samo v vlogi sodnega cenilca v skladu z ZS in če
uporablja naziv, pridobljen pri Ministrstvu za pravosodje. Ocenjevalec mora svojo vlogo
in zakonsko podlago, na osnovi katere je bil pozvan k izvajanju storitve, opredeliti v
poročilu o oceni vrednosti. Prav tako ocenjevalec ne sme uporabljati pomanjkljivega
naziva, torej brez navedbe področja.119
Opozoriti bi želela še na drugi in tretji odstavek 48. člena ZRev-2, na katera se
zakonodajalec sklicuje v drugem odstavku 90. člena ZRev-2 in s tem napoti na uporabo
določil ZRev-2, ki urejajo delo revizorjev. Drugi odstavek 48. člena ZRev-2 določa
naslednje: »Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja velja dve leti od
izdaje. Veljavnost dovoljenja se na zahtevo imetnika podaljša vsakič za dve leti, če opravi
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Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti, Uradni list RS, št. 2/2015 (v nadaljevanju: Hierarhija).
Slovenski poslovnofinančni standard 4 – Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, Uradni
list RS, št. 106/2013, str. 1.
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program dodatnega strokovnega izobraževanja po pravilniku«. Tretji odstavek 48. člena
ZRev-2 pa nadalje določa, da če imetnik dovoljenja ne opravi programa dodatnega
strokovnega izobraževanja iz drugega odstavka tega člena oziroma ne vloži zahteve za
podaljšanje dovoljenja, dovoljenje preneha veljati. […].120 Pravo je veda, ki je v
nenehnem nastajanju, spreminjanju, v napredovanju, v nenehnem gibanju, bi lahko
rekli. Tako je tudi področje ocenjevanja vrednosti premoženja svojstvena veda, ki
konstanto sledi razvoju, spreminjajočim se potrebam na trgu, gospodarskim razmeram
itd. Zato je edino smiselno, da se izobraževanje ocenjevalcev vrednosti nikdar ne
zaključi, saj je sledenje spremembam potrebno. Sledenje spremembam pa se odraža v
dopolnilnih izobraževanjih pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, ki se jih morajo
udeležiti, če želijo obdržati pridobljeni naziv. Za podaljšanje dovoljenja za opravljanje
nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti mora ocenjevalec v dveh letih zbrati 80 ur
dodatnega izobraževanja. Vsaj 60 % od zahtevanega števila ur mora pridobiti na
dodatnem izobraževanju, ki ga organizira SIR, preostalih 40 % pa lahko pridobi v drugih
oblikah izobraževanja, ki so opredeljene v Pravilniku o dodatnem izobraževanju za
podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti.121

3.1.2 Pravila delovanja pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti
Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti
Hierarhija je dokument, ki so ga pooblaščeni ocenjevalci vrednosti dolžni upoštevati pri
svojem delu. Namen Hierarhije je predvsem doseči preglednost, enostavno uporabo,
poenoten način dela in s tem poenostavitev za izvajalca, poenoteno obliko in s tem
poenostavitev za uporabnika ter enostaven nadzor kakovosti dela.122
Kot določa 12. člen Hierarhije pravil ocenjevanja vrednosti, so ravni pravil ocenjevanja
vrednosti, določene v tem dokumentu, razvrščene prioritetno po njihovi obvezni
uporabi tako, da se v primeru nasprotja med pravilom na višji ravni in pravilom na nižji
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Zakon o revidiranju (ZRev-2), Uradni list RS, št. 65/2008, 63/2013.
Povzeto po Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2012, str. 33.
122
Povzeto po Gračanić S., Kratnar J., Hojnik G., Navodilo 1 za ocenjevanje vrednosti s prilogami,
Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 2011, str. 5.
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ravni uporabi pravilo na višji ravni. V primeru nasprotij med pravili iste ravni pa se
uporabi višje razvrščeno pravilo ocenjevanja na tej ravni. Ravni pravil ocenjevanja
vrednosti so v 13. členu Hierarhije razvrščene v tri ravni. Prvo raven sestavljajo ZRev-2,
MSOV, drugi zakoni, ki urejajo ocenjevanje vrednosti posameznih oblik premoženja, in
predpisi, izdani na njihovi podlagi, SPS za ocenjevanje vrednosti in kodeks poklicne etike
ocenjevalca vrednosti. Drugo raven sestavljajo strokovno informativno gradivo Odbora
za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti, pojasnila in navodila Strokovnega
sveta SIR, metodološka gradiva in priročnik SIR ter splošno sprejeta pravila stroke
ocenjevanja vrednosti v domači in tuji praksi. Tretjo raven sestavljajo strokovna
literatura in objavljeni strokovni prispevki (doma in v tujini). Uporaba pravil, ki sodijo na
prvo raven, je pri ocenjevanju vrednosti premoženja za ocenjevalca obvezna. Pravila na
drugi ravni pa imajo namen, da so ocenjevalcu v pomoč pri izvajanju pravil ocenjevanja
vrednosti.
Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti
Ko ocenjevalci vrednosti pridobijo svoj naziv in so vpisani v register pri SIR, se hkrati
zavežejo, da bodo delovali v skladu s Kodeksom etičnih načel za ocenjevalce vrednosti.123
Kodeks zavezuje ocenjevalce vrednosti k nenehnemu strokovnemu izpopolnjevanju
(spremljanju teoretičnih in praktičnih dosežkov v stroki), izmenjavi izkušenj in znanja
med ostalimi ocenjevalci itd. Kodeks določa izvedbena temeljna načela, po katerih
morajo ocenjevalci vrednosti delovati (npr. neoporečnost, zaupnost, strokovna
usposobljenost, nepristranskost, poklicu primerno obnašanje idr.). Kodeks vsebuje tudi
pojasnila o neetičnem in nestrokovnem ocenjevanju ter potencialne nevarnosti, ki jih
morajo ocenjevalci vrednosti pri svojem delovanju vzeti v obzir skupaj s prej omenjenimi
temeljnimi načeli.
V primeru, da ocenjevalec vrednosti krši strokovna pravila, strokovna načela, standarde
in poklicno-etična načela, je odgovoren pred pristojnim organom SIR, ki mu sme izreči
ustrezen ukrep.
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Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti, Uradni list RS, št. 91/2012 (v nadaljevanju: Kodeks).
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MSOV podrobneje ne obravnavajo vsebine poročila ocenjevalca vrednosti, zaradi česar
je SIR sprejel Pojasnilo 1 – Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega
ocenjevalca (v nadaljevanju Pojasnilo 1). Vsebina dokumenta je razdeljena na štiri dele:
»1. Podrobnejša vsebina pisnega poročila o ocenjevanju vrednosti podjetij, pripravljena
na podlagi petega in šestega odstavka SPS 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij, 2.
podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti v skladu s
146. členom ZFPPIPP,124 3. Podrobnejša vsebina pisnega poročila o ocenjevanju
vrednosti nepremičnin, pripravljena na podlagi četrtega in petega odstavka SPS 2 –
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin, 4. podrobnejša vsebina pisnega poročila o
ocenjevanju vrednosti strojev in opreme, pripravljena na podlagi četrtega in petega
odstavka SPS 3 – Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin.«125
Eden izmed pomembnejših predpisov, sprejetih na podlagi Hierarhije, pa je
poslovnofinančni standard SPS 5.126 SPS 5 je zelo specifičen standard, ki se nanaša samo
na POVP. Težava, povezana v zvezi s sprejetjem SPS 5, je naslednja. Z zadnjimi novelami
ZFPPIPP se je vloga pooblaščenih ocenjevalcev precej okrepila, kot je že bilo omenjeno.
Pooblaščeni ocenjevalci so se dolžni vključiti v insolventne postopke, hkrati pa se niso
nastavila ustrezna pravila stroke. Delo pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti v
insolventnih postopkih je vsekakor drugačne narave kot klasično ocenjevanje vrednosti.
Prav tako pooblaščeni ocenjevalci vrednosti, kot strokovnjaki na svojem področju, niso
bili povabljeni k sooblikovanju novel ZFPPIPP. Odbor pooblaščenih ocenjevalcev se je iz
tega razloga nemudoma odzval in začel pripravljati pravila stroke, ki bodo določala
vsebino izdelanih mnenj pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti. V SPS 5 sta tako
podrobneje opredeljena vloga in način poročanja pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti,
ki jih predvideva insolventna zakonodaja.127
SPS 5 je »namenjen podrobnejši metodološki opredelitvi nekaterih postopkov,
namenjenih oblikovanju mnenja in izdelavi poročila pooblaščenega ocenjevalca

124

Več o tem v nadaljevanju.
Pojasnilo 1 – Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca, Uradni list RS, št.
106-3871/2013, str. 1.
126
Slovenski poslovnofinančni standard 5 – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
podjetij v zvezi z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (ZFPPIPP), Uradni list RS, št. 77/14 (v nadaljevanju: SPS 5).
127
Povzeto po: Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2014, str. 30.
125
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vrednosti v skladu z določili ZFPPIPP-ja, podrobnejši opredelitvi nekaterih vsebin
poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, ki so specifična za postopke prisilne
poravnave, in podrobnejši opredelitvi same vsebine poročila ocenjevalca […]. Določila
SPS 5 veljajo in se smiselno uporabljajo za vsa mnenja in poročila ocenjevalca vrednosti,
ki jih predvideva ZFPPIPP, po svoji vsebini pa ne predstavljajo ocenjevanja vrednosti.«128

3.2. Pridobitev naziva in pravila delovanja ocenjevalcev vrednosti po
Zakonu o sodiščih
Razmejitev med ocenjevalci, ki so naziv dobili v skladu z ZRev-2, in tistimi, ki so naziv
pridobili v skladu z ZS, smo v grobem že naredili. Menim, da bo še kakšna beseda več o
tem več kot koristna za lažje razumevanje ureditve v praksi. V grobem lahko ocenjevalce
vrednosti (ločeno od terminologije, ki jo vsebuje ZFPPIPP) delimo na pooblaščene
ocenjevalce vrednosti129 in sodne ocenjevalce oziroma cenilce.130 Oba naziva se
medsebojno ne izključujeta. V praksi je celo pogosto, da so pooblaščeni ocenjevalci
hkrati tudi sodni cenilci. Sodne cenilce imenuje predvsem sodišče za izvedenska mnenja
v civilnih in drugih zadevah za različna področja vrednotenja. Sodni cenilci, kot je že bilo
poprej omenjeno, pridobijo svoj naziv v skladu z ZS.

3.2.1. Naziv sodnih ocenjevalcev vrednosti
Delo sodnih cenilcev je urejeno v 12. poglavju 1 dela ZS, začenši s 84. členom, ki v drugem
odstavku določa naslednje: »Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejen čas s
pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih
lastnostih stvari ali pravice ter cenitev njene vrednosti oziroma vrednosti na njej
povzročene škode.« V nadaljnjem odstavku ZS določa še, da morajo sodni cenilci po
preteku petih let od dneva imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih pet let predložiti

128

SPS 5, str. 1.
S tem so mišljene fizične osebe, ki so svoj naziv pridobile v skladu z ZRev-2 in jim je naziv podelil
Slovenski inštitut za revizijo.
130
S sodnimi ocenjevalci imam v mislih fizične osebe, ki so svoj naziv pridobile v skladu z ZS in jim je
naziv podelilo Ministrstvo za pravosodje.
129
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ministru, pristojnemu za pravosodje, dokazila o strokovnem izpopolnjevanju in
seznanitvi z novimi dognanji in metodami v stroki oziroma o sodelovanju na
posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih.
ZS v prvem odstavku 87. člena131 določa, da je lahko za sodnega cenilca imenovana
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:


je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države
članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski
jezik,



je poslovno sposoben,



je osebnostno primeren,



ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje
izvedenskega dela, ker bi to lahko škodovalo nepristranskosti ali
strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu sodišča,



ima univerzitetno izobrazbo ali končan magistrski študijski program in ima
ustrezno strokovno znanje ter praktične spodobnosti in izkušnje za določeno
vrsto izvedenskega dela,



ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati
izvedensko delo,



ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedenstvom.

Po nadaljnjih določbah 87. člena (šesti odstavek) ZS pa je narekovano še naslednje. Sodni
izvedenci so se dolžni strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati zlasti z novimi
dognanji in metodami v stroki oziroma sodelovati na posvetovanjih in strokovnih
izobraževanjih, ki jih organizira pristojni organ, pooblaščena organizacija ali strokovno
združenje (npr. SIR). Minister, pristojen za pravosodje, lahko določi, da morajo sodni
izvedenci iz posameznih strokovnih področij v določenem roku opraviti posebne
preizkuse znanja. Če se izvedenec ne prijavi k preizkusu ali preizkusa ne opravi, se razreši.
Osebe, imenovane za sodnega cenilca, se smejo na svoj status sklicevati:

131

Določbe 87. člena ZS, ki naslavlja sodne izvedence se v skladu z 92. členom ZS, se smiselno
uporabljajo tudi za sodne cenilce.
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kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo sodišča v sodnem
postopku,



kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo upravnega organa v
upravnem postopku ali



če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.132

To spremembo je prinesla novelacija ZS, ki je bila pripravljena v prvi polovici leta 2015.
Do te spremembe zakona so namreč tudi sodni cenilci lahko izdelovali ocene vrednosti,
tako kot pooblaščeni ocenjevalci vrednosti, izven sodnih in upravnih postopkov. Danes
to ni več mogoče, oziroma se, v primeru, da sodni cenilci opravljajo takšno storitev za
naročnika, ne smejo sklicevati na naziv »sodnega cenilca«. Menim, da je takšna
sprememba zakona primerna, saj, kot je že lahko bilo vidno in še bo v nadaljevanju, delo
sodnih cenilcev ni primerljivo delu pooblaščenih ocenjevalcev, saj tudi ni zakonsko
ustrezno normirano. Prav tako pa nadzor nad delom sodnih cenilcev ni ustrezen, vendar
o tem nekoliko več v nadaljevanju.

3.3. Razlike v delovanju sodnih ocenjevalcev vrednosti in pooblaščenih
ocenjevalcev vrednosti
Osebno menim, da je ureditev v ZRev-2 veliko preglednejša in natančnejša. Jasno je
namreč določeno, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za pridobitev naziva ter za
ohranitev naziva in sankcij v primeru kršitev, medtem ko se ZS ne zdi toliko natančen in
jasen. Na primer, preizkus znanja je predstavljen samo kot nekakšna izbirna oziroma
fakultativna možnost v petem in šestem odstavku 87. člena ZS. Že zelo ohlapna doba
petih let za dodatna izobraževanja in sledenje razvoju se zdi predolgo obdobje za tako
hitro napredujoče področje, kot je ocenjevanje.
Bistveno razliko med sodnimi cenilci in pooblaščenimi ocenjevalci vidim v tem, da sodni
cenilec naziv pridobi s tem, da na ministrstvo za pravosodje naslovi vlogo za imenovanje
za sodnega cenilca,133 kateri mora med drugim134 priložiti dokazila o ustreznem

132

85. člen ZS.

133

Drugi odstavek 4. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, Uradni list RS, št. 50/2015.

134

Glej na prejšnji strani naštete pogoje iz 87. člena ZS.
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strokovnem znanju in praktičnih izkušnjah za posamezna strokovna področja in
podpodročja, za katera želi biti imenovan.135 Medtem pa se pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti izobražuje za pridobitev strokovnega naziva približno dve leti z zaključno
nalogo. Prav tako sodni cenilec pridobi svoj naziv za neomejen čas (s siceršnjim
priporočilom po dodatnem izobraževanju), medtem pa pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti sledi konstantnim spremembam na ocenjevalskem področju, saj je v to
prisiljen, če ne želi izgubiti svojega naziva po preteku dveh let. Ne bi želela zveneti preveč
kritično, ampak kot sem imela priložnost ugotoviti v praksi, je v splošnem gledano delo
sodnih cenilcev manj kakovostno od dela pooblaščenih ocenjevalcev. Kot sem že
predhodno omenila, se nemalokrat zgodi, da ima oseba, ki je pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti, hkrati naziv sodnega cenilca. Najverjetneje je po že pridobljenem nazivu
pooblaščenega ocenjevalca »mačji kašelj« pridobiti še naziv sodnega cenilca. Obratno si
ne bi upala trditi.
Kar se zdi še pomembno poudariti glede kakovosti končnih cenitev, je dejstvo, da
zakonodaja ne predpisuje vsebine cenitvenega poročila. SIR je sicer izdelal obrazec za
ocenjevanje nepremičnin, ki ob ustrezni izpolnitvi s strani ocenjevalca vsebuje vse
komponente, ki so predvidene v MSOV.136 Medtem pa sodni ocenjevalci vrednosti pri
svojem delu niso zavezani Hierarhiji ocenjevanja vrednosti, in se zato njihova poročila o
oceni vrednosti oziroma cenitve lahko v bistvenem razlikujejo. Kot je bilo ugotovljeno
tudi v enem izmed člankov: »Določene cenitve so izdelane korektno, nekatere pa so zelo
površne. Cenitve nekaterih cenilcev so skoraj povsem identične, razlikujejo se le po nekaj
stavkih.«137
V časopisu Delo bilo izpostavljeno in na kratko povzeto tudi vse tisto, kar sem že omenila
zgoraj. »V Sloveniji imamo dve vrsti cenilcev, razlike med sodnimi cenilci in
pooblaščenimi ocenjevalci pa so velike. Sodni cenilci lahko delajo brez preizkusa znanj,
izobraževanja in usposabljanja so krajša in v daljših intervalih, zahtevano izobrazbo je
135

1. točka prvega odstavka 5. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, Uradni list RS, št.
50/2015.
136

Ocenjevalec, ki bi želel ta obrazec uporabljati, se mora udeležiti izobraževanja in tudi plačati ustrezno
nadomestilo, da se mu odobri dostop do elektronske uporabe tega obrazca. Prav tako je obrazec
primeren samo za ocenjevanje enostavnih nepremičnin, torej stanovanjskih hiš, stanovanj ipd., ne pa
npr. industrijskih kompleksov itd.
137
Krivec Vasilij, Precej cenitev za sodne prodaje nepremičnin je preveč površnih, Finance,
Nepremičninski informator, št. 27, februar 2015, str. 18–20.
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moč nižati. Dovoljenja sodnih cenilcev trajajo dlje, podaljšujejo se v daljšem času, pogoji
so skromnejši, nadzora nad kakovostjo izobraževanja ni. Pri pooblaščenih ocenjevalcih
izvaja nadzor pri subjektih, zavezanih obvezni reviziji, torej pri gospodarskih družbah,
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem.«138

3.4.

Delo ocenjevalcev vrednosti

V tem poglavju bo ogovora o nalogah, ki jih ima ocenjevalec vrednosti pri svojem delu.
Pri tem naj opozorim, da se to podpoglavje nanaša tako na pooblaščene ocenjevalce
vrednosti kot sodne cenilce, saj trenutno njihovo razlikovanje ni več bistvenega pomena.
Delo, ki se tiče ocenjevanja, bi naj opravili tako eni kot drugi.
Kljub temu, da je naziv »ocenjevalec vrednosti« lahko zavajajoč, nas ne sme preslepiti,
da bi imeli v mislih, da ocenjevalci vrednosti opravljajo samo vlogo ocenjevanja, kljub
temu, da je to njihovo najpogostejše delo. Kot bo vidno iz nadaljevanja, ocenjevalci
vrednosti podajajo tudi strokovno mnenje, pregledujejo izdelana poročila in načrte na
podlagi svojih specifičnih znanj in izkušenj. Vendar pa zdaj kljub vsemu namenimo nekaj
besed ocenjevanju vrednosti premoženja.
Ocenjevalec o zaključku svojega dela izdela poročilo o oceni vrednosti.139 Pomembno je
vedeti, da se poročila v bistvenem med seboj razlikujejo po namenu, za katerega cenilec
sploh vrednoti določeno premoženje. Nameni so lahko različni, od zanimanja za tržno
vrednost premoženja, likvidacijsko vrednost premoženja oziroma vrednost ob
predpostavki prenehanja poslovanja družbe, za računovodsko poročanje, poslovne
odločitve itd. Namen vrednotenja je pomemben, saj se bodo od tega razlikovale tudi
naloge in delo, ki ga mora ocenjevalec opraviti. Več o tem pa v nadaljevanju.

138

Stergar A., Nenadzorovani sodni cenilci so nepotrebni, Delo, Ljubljana, 11. 03. 2014.
Zasledili bomo tudi imena, kot so cenitev, mnenje o oceni vrednosti itd., vendar imamo vedno v mislih
isto zadevo, to je zaključno mnenje ocenjevalca vrednosti glede predmeta ocenjevanja.
139
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3.4.1. Splošno o delu ocenjevalcev vrednosti
Postopek dela ocenjevanja je opisala Sonja Gračanić v enem izmed svojih prispevkov in
ga razdelila na naslednje korake:


definiranje problema,



načrt vrednotenja,



zbiranje in preverjanje podatkov,



vrednotenje s pomočjo izbranih pristopov,



uskladitev vrednosti in



pisanje poročila o vrednosti.140

V prvi fazi je torej treba natančno definirati namen cenitve, saj je od tega odvisno,
kateremu standardu vrednosti bo ocenjevalec v poročilu sledil. Opredeliti je treba še
datum veljavnosti cenitve, datum ogleda in datum pisanja poročila ter opisati vse
omejitve in specialne okoliščine, ki morda veljajo.141Večina teh podatkov se dogovori že
v sklopu naročila cenitve, ki ga ocenjevalec prejme s strani fizične osebe ali pravne
osebe, bančne institucije ali sodišča. »Ob samem naročilu se naročnika običajno obvesti
o dokumentaciji, ki jo cenilec potrebuje za svoje delo (dokumentacija o npr. zgrajenih
objektih, potrdila o namenski rabi zemljišča, lokacijska informacija za gradnjo ter
morebitne pogodbe, v kolikor je na nepremičnini vzpostavljena pravica tretjih oseb,
bodisi za določen bodisi za nedoločen čas).«142
Dejavnikov, ki lahko vplivajo na oceno vrednosti, je ogromno. Tako je pomembno, da
ocenjevalec zbere in preveri vse podatke, ki bodo morda lahko vplivali na končni izračun
ocene vrednosti.
V nadaljevanju, torej v četrti fazi, je treba izbrati ustrezen način vrednotenja. Izbira
ustreznega načina je v konkretnem primeru odvisna od vrste okoliščin ter prednosti in
pomanjkljivosti vsake izmed metod.143 Poznamo tri načine vrednotenja, in sicer: način
140

Kljub temu, da se našteti pogoji nanašajo predvsem na vrednotenje nepremičnega premoženja, jih
lahko smiselno subsumiramo tudi na ostala vrednotenja premoženja.
141
Povzeto po Gračanić Sonja, Problemi in težave pri ocenjevanju nepremičnin, Konferenca ocenjevalcev
vrednosti 2010, str. 117–118.
142
Cehtl Andrej, Delo cenilca, Re/max nepremičninski katalog, poletje 2014, str. 12.
143
Povzeto po Gračanić Sonja, Problemi in težave pri ocenjevanju nepremičnin, Konferenca ocenjevalcev
vrednosti 2010, str. 122.
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primerljivih prodaj oziroma način tržnih primerjav, na donosu zasnovan način in
nabavno-vrednostni način. Na kratko bomo pojasnili definicijo posameznih načinov
vrednotenja za lažjo predstavo, kljub temu, da to ni tema dotičnega magistrskega dela.
Torej MSOV opredeljujejo pojem nabavno-vrednostnega načina z naslednjimi besedami:
»Nakazuje vrednost z uporabo ekonomskega načela, da kupec za sredstvo ne bo plačal
več, kot je cena za pridobitev sredstva enake koristnosti z nakupom ali z izgradnjo
oziroma izdelavo. Način tržnih primerjav nakazuje vrednost s primerjavo ocenjevanega
sredstva z enakimi ali podobnimi sredstvi, za katera so na razpolago informacije o cenah.
Na donosu zasnovan način pa nakazuje vrednost s pretvorbo prihodnjih denarnih tokov
v sedanjo vrednost kapitala.«144
Kljub temu, da sem z začetkom tega podpoglavja zapisala, da nadaljnje razločevanje med
pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti in sodnimi cenilci ne bo več potrebno, je, ko je
govora o šestem koraku, torej pisanju poročila, treba storiti manjšo izjemo. In sicer,
medtem ko za sodne cenilce zakon ne predpisuje vsebine poročila, so pooblaščeni
ocenjevalci vezani s predpisi SIR in Odbora za Mednarodne standarde ocenjevanja
vrednosti (ki je izdal MSOV). Namreč, vsebina pisnega poročila o oceni vrednosti je
predpisana s standardom SPS2, ki ga je sprejel SIR, in z MSOV3. Za vsak namen in vsako
vrsto ocenjevanega premoženja je poročilo o oceni vrednosti drugačno. Kljub temu pa
mora vsako poročilo vsebovati naslednje elemente, da bo zadoščalo osnovnim zahtevam
standardov:


opis namena vrednotenja (npr. ocena likvidacijske vrednosti),



zakaj bo poročilo uporabljeno (npr. za določitev izklicne ali izhodiščne cene pri
prodaji premoženja),



podroben opis predmeta ocenjevanja z dokazili o lastništvu in fotografijami,



opis primerljivega trga,



ocena vrednosti mora biti primerno podprta z dokazi,



predstavitev cenilca ter

144

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2013, International Valuation Standards Council,
London, 2013, str. 9.
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podpis in kvalifikacije cenilca.145

3.5 Vloga pooblaščenega ocenjevalca vrednosti v postopkih
insolventnosti

V predhodnih poglavjih je bilo govora predvsem o razlikovanjih med ocenjevalci
vrednosti, pridobitvi nazivov in splošno o njihovem delu. V tem podpoglavju pa se bomo
lotili veliko bolj specifične tematike ocenjevanja, in sicer ocenjevanja v postopkih
insolventnosti. Predvidevam, da bo v tem poglavju več govora tudi o pooblaščenih
ocenjevalcih vrednosti podjetij, saj ne nazadnje v postopkih insolventnosti med
ocenjevalci ravno oni odigrajo največjo vlogo.

Glede na to, da je bilo že predhodno veliko napisanega o delu in vlogi stečajnega
upravitelja, je jasno, da je upravitelj ves čas trajanja postopka vpleten v proces
dogajanja. Za ocenjevalca vrednosti je zadeva malenkost drugačna. Glede na to, da smo
v poglavju o stečajnih upraviteljih ločeno obravnavali vlogo v postopku prisilne
poravnave in vlogo v stečajnem postopku, se v nadaljevanju zdi smiselno slediti
prejšnjemu vzorcu.
3.5.1. Vloga pooblaščenega ocenjevalca vrednosti v postopku prisilne poravnave
Do sprejema novele ZFPPIPP-F vloga pooblaščenega ocenjevalca vrednosti v postopkih
zaradi insolventnosti ni bila tako izrazita, s sprejeto novelo pa je tudi pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti pridobil pomen. Kot bo razvidno iz naslednje obravnave, v
postopku prisilne poravnave največjo vlogo odigra ravno POVP. Poleg temeljnega
predpisa ZFPPIPP je pri tej problematiki treba vzeti v obzir SPS 5, o katerem je bilo govora
že predhodno, saj izjemno natančno določa naloge ter vsebino mnenj in poročil
pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti, predvsem v nadalje obravnavanih nalogah.

145

Povzeto po Gračanić Sonja, Problemi in težave pri ocenjevanju nepremičnin, Konferenca ocenjevalcev
vrednosti 2010, str. 124–125.
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V postopek prisilne poravnave se ocenjevalec vključi že zelo zgodaj, namreč že pri vložitvi
predloga za začetek prisilne poravnave je treba priložiti izdelano mnenje ocenjevalca
vrednosti. V skladu s 141. členom ZFPPIPP je predlogu za začetek postopka prisilne
poravnave treba poleg identifikacijskih podatkov o dolžniku in zahtevka, da se nad
dolžnikom začne postopek prisilne poravnave, priložiti tudi naslednje:


poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika,



revizorjevo poročilo, v katerem je revizor podal revizijsko mnenje brez pridržkov,



načrt finančnega prestrukturiranja,



poročilo POVP, v katerem je POVP podal pritrdilno mnenje ali v primeru iz
drugega odstavka 145. člena ZFPPIPP mnenje s pridržkom146 ter



dokaz o plačilu začetnega predujma.

Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika mora med drugim147 vsebovati tudi
seznam dolžnikovih ločitvenih upnikov, ki za vsakega ločitvenega upnika vsebuje
določene podatke, med njimi tudi ocenjeno tržno vrednost premoženja, ki je predmet
ločitvene pravice (vrednost zavarovanja).148 Povedano z drugimi besedami, kadar je
predmet prisilne poravnave prestrukturiranje zavarovanih terjatev, je treba pridobiti
oceno vrednosti zavarovanja. Takšno oceno vrednosti lahko izdela samo pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti, ki je svoj naziv pridobil s strani SIR, torej v skladu z določili ZRev2 (peti odstavek 142. člena ZFPPIPP). Upnik, ki je imetnik zavarovane terjatve, ima v
skladu z 221. r členom pravico z ugovorom izpodbijati izdelano oceno vrednosti
zavarovanja. Upnik mora ugovoru proti oceni vrednosti zavarovanja priložiti novo
poročilo pooblaščenega ocenjevalca z novo oceno vrednosti, ki je izdelana v skladu s
petim odstavkom 141. člena ZFPPIPP.

146

Določba drugega odstavka 145. člena ZFPPIPP veleva naslednje: »Če je za uspešno finančno
prestrukturiranje treba prestrukturirati tudi zavarovane terjatve, mora načrt finančnega
prestrukturiranja vsebovati tudi:
 opis zavarovanih terjatev, ki jih je treba prestrukturirati,
 način, na katerega je treba prestrukturirati te zavarovane terjatve,
 opozorilo, da je soglasje imetnikov teh zavarovanih terjatev za njihovo prestrukturiranje na
način iz 2. točke tega odstavka nujen pogoj uspešnega finančnega prestrukturiranja.«
147
Več o tem glej prvi odstavek 142. člena ZFPPIPP.
148
Glej četrto alinejo 5. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP.
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Poročilo o finančnem položaju pa mora vsebovati tudi, za to magistrsko delo
pomembno, vrednost sredstev, ocenjeno v skladu z MSOV ob predpostavki prisilne
prodaje v stečajnem postopku (v nadaljevanju: likvidacijska vrednost).149
Izjemno pomembno vlogo odigra POVP, ki mora v skladu s 146. členom ZFPPIPP
pregledati načrt finančnega prestrukturiranja150 in o pregledu sestaviti poročilo. Poročilo
mora v skladu z drugim odstavkom 146. člena ZFPPIPP vsebovati naslednje komponente:


uvod, v katerem je naveden načrt finančnega prestrukturiranja, ki je predmet
obravnave,



opis namena in obseg pregleda, ki vsebuje tudi navedbo, na podlagi katerih načel
in standardov ocenjevanja vrednosti je bil opravljen pregled,



mnenje POVP, v katerem mora biti nedvoumno navedeno:
o ali je dolžnik insolventen,
o ali bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omogočila odpravo
insolventnosti (torej ali bo dolžnik ob uspešni izvedbi načrta finančnega
prestrukturiranja kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben),
o ali bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave zagotovljeni ugodnejši
pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni
postopek, ter



datum in podpis POVP.

POVP lahko poda pritrdilno mnenj151 odklonilno mnenje152 in mnenje s pridržkom.153 V
primeru, da ugotovi, da je dolžnik insolventen, da bo izvedba načrta finančnega
prestrukturiranja omogočila ponovno plačilno sposobnost dolžnika in da bodo upniki v
postopku prisilne poravnave ugodneje poplačani, ocenjevalec poda pritrdilno mnenje.
Če te predpostavke niso izpolnjene, poda odklonilno mnenje.

149

7. točka prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP.
Za dolžnika je izjemnega pomena, da pripravi dober načrt finančnega prestrukturiranja in s tem
prepriča upnike, da bo sposoben izpolniti obveznosti iz prisilne poravnave. Z načrtom finančnega
prestrukturiranja dolžnik poskuša sanirati svoj položaj. V načrtu finančnega prestrukturiranja dolžnik
opredeli vse metode, ki bodo uporabljene, da se odpravijo vzroki insolventnosti.
151
Glej Prilogo 2.
152
Glej Prilogo 3.
153
Glej prilogo 4.
150
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Mnenje s pridržkom pa poda takrat, kadar so predmet prestrukturiranja tudi zavarovane
terjatve upnikov (ločitvene pravice). Takrat je v primeru, da so izpolnjene prej naštete
predpostavke, potrebno še soglasje imetnikov zavarovanih terjatev, da soglašajo s
prestrukturiranjem teh terjatev na način in v obsegu, navedenem v načrtu finančnega
prestrukturiranja.154 V primeru, da POVP v skladu s petim odstavkom 146. člena ZFPPIPP
v svojem poročilu poda mnenje s pridržkom, kar pomeni, da so predmet
prestrukturiranja tudi zavarovane terjatve, se v primeru spremembe načrta finančnega
prestrukturiranja mora dodatno upoštevati določbe 185. a člena ZFPPIPP, ki ga je kot
novost vpeljala novela ZFPPIPP-F. 185. a člen določa, kateri dodatni pogoji morajo biti
izpolnjeni za uspešno finančno prestrukturiranje. Dolžnik je dolžan v roku treh mesecev
»po začetku postopka prisilne poravnave z imetniki zavarovanih terjatev skleniti
ustrezne pogodbe o prestrukturiranju njihovih zavarovanih terjatev in izdelati poročilo
o izpolnitvi dodatnih pogojev za uspešno prestrukturiranje – privolitvi imetnikov
zavarovanih terjatev k ustreznemu prestrukturiranju teh terjatev (drugi odstavek in 1.
točka tretjega odstavka 185. a člena ZFPPIPP).«155 K poročilu od izpolnitvi dodatnih
pogojev je poleg sklenjenih pogodb z imetniki zavarovanih terjatev treba priložiti še
dodatno poročilo POVP o presoji učnikov teh pogodb za uspešno finančno
prestrukturiranje dolžnika, v katerem POVP poda pritrdilno mnenje (2. točka tretjega
odstavka 185. a člena ZFPPIPP).
Pojasnilo 1, o katerem je bilo že predhodno govora, pa izredno natančno določa vsebino
poročila in našteva podatke, ki jih poročilo POVP mora vsebovati.156 Dolžnik lahko samo
s pritrdilnim mnenjem POVP dokaže predpostavki157 za uvedbo vodenja postopka
prisilne poravnave.
V skladu s 181. členom ZFPPIPP mora POVP podati svoje mnenje in izdelati poročilo o
pregledu v primeru, da pride do spremembe načrta finančnega prestrukturiranja. 158 V

154

Glej četrti, peti in šesti odstavek 146. člena ZFPPIPP.
Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP), z novelo ZFPPIPP-F, uvodna pojasnila, GV založba, Ljubljana, 2014, str. 45.
156
Več o tem glej Pojasnilo 1, str. 4–7.
157
Torej nastop insolventnosti dolžnika in 50-odstotna verjetnost, da bodo upniki ob uvedbi prisile
poravnave prejeli višje poplačilo njihovih terjatev, kot pa, če bi se nad dolžnikom začel stečajni postopek.
158
Za še boljšo podkrepitev navedena navajam še vzorčno sodno prakso Višjega sodišča v Ljubljani VSL
sklep Cst 162/2013, kjer sodišče v samem jedru določa, da je najprimerneje, da ponovno presojo glede
155
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primeru, da dolžnik spremeni načrt finančnega prestrukturiranja tako, da upnikom
ponudi ugodnejše pogoje poplačila njihovih terjatev, kot jih je ponudil v prejšnjem
predlogu,159 mora poročilo POVP vsebovati tudi pritrdilno ali odklonilno mnenje, ali so
pogoji za plačilo terjatev v spremenjenem načrtu ugodnejši za upnike. Za odobritev
zahteve za dovolitev spremembe načrta finančnega prestrukturiranja je med drugim
potrebno tudi pritrdilno mnenje POVP.160
O pomembnosti vloge POVP pri izdelavi mnenja o pregledu načrta finančnega
prestrukturiranja, priča tudi naslednja sodna praksa, kjer je stališče Vrhovnega sodišča
bilo naslednje: »Po presoji Vrhovnega sodišča je materialnopravno zmotno tožbeno
izhodišče, da pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja s poročilom po 146. in 181.
členu ZFPPIPP „le pomaga predstaviti finančni vidik obstoječega stanja“. Vloga
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja je namreč ključna pri presoji
materialnopravnih predpostavk za vodenje postopka prisilne poravnave. Prav on s
pritrdilnim mnenjem po četrtem odstavku 146. člena ZFPPIPP v končni posledici presodi,
da materialnopravne predpostavke za vodenje prisilne poravnave obstajajo. Čeprav drži,
da odločitev o sprejetju prisilne poravnave sprejmejo upniki, pa le-ti navadno nimajo
vseh potrebnih poslovno finančnih znanj in se posledično zanesejo na poročilo
neodvisnega strokovnjaka, konkretno pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja.
[…]«161
Splošno pravilo glede odločanja upnikov o sprejetju prisilne poravnave je, da upnik nima
pravice glasovati o prisilni poravnavi glede zavarovane terjatve in prednostne
terjatve.162 Vendar pa tudi tukaj obstajajo izjeme od pravila. Kot je že bilo omenjeno, so
tudi zavarovane terjatve lahko predmet finančnega prestrukturiranja, vendar pod
posebnimi pogoji. Ne glede na splošno določbe tretjega odstavka 200. člena ima upnik
pravico glasovati o prisilni poravnavi glede zavarovane terjatve, in sicer v primeru, da je
z dolžnikom sklenil dogovor. Z dogovorom se dospelost terjatve odloži v skladu s
potrebami izvedbe načrta finančnega prestrukturiranja. »Dogovor je lahko sklenjen pod
ustreznosti načrta finančnega prestrukturiranja opravi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, ter svoje
mnenje tudi vključi v poročilo o pregledu spremenjenega načrta.
159
Glej 1. točko prvega odstavka 180. člena ZFPPIPP.
160
Več o tem glej tretji odstavek 182. člena ZFPPIPP.
161
Več o tem glej sodbo Vrhovnega sodišča G 52/2011.
162
Več o tem glej tretji odstavek 200. člena ZFPPIPP.
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odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena, in pod razveznim
pogojem, ki se uresniči, če je potrjena prisilna poravnava pozneje razveljavljena.«163
Upnik glasovalno pravico uveljavi tako, da glasovnici o glasovanju o sprejetju prisilne
poravnave priloži dogovor, sklenjen s stečajnim dolžnikom, in poročilo POVP s pozitivnim
mnenjem, da je odložitev dospelosti zavarovane terjatve v skladu s potrebami izvedbe
načrta finančnega prestrukturiranja.164

3.5.1.1 Vloga pooblaščenega ocenjevalca vrednosti v postopku prisilne poravnave nad srednjo
in veliko družbo

Kot že naslov pove, gre v tem primeru za posebna pravila v primeru, da se postopek
prisilne poravnave vodi nad srednjo ali veliko gospodarsko družbo. Specifično določilo
221. k člena ZFPPIPP (naknadni predlog prisilne poravnave) se nanaša na primere, kadar
sodišče začne postopek prisilne poravnave na podlagi upniškega predloga za začetek
postopka. Najprej pa lepo po vrsti, da bo vsebina lažje razumljiva.
V skladu s 221. j členom ZFPPIPP imajo tudi upniki, ki so imetniki več kot 20 odstotkov
vseh finančnih terjatev do stečajnega dolžnika, pravico predlagati začetek prisilne
poravnave. Menda je namen te nove ureditve, ki jo je prinesla novela ZFPPIPP-F, da je
bankam omogočena aktivna vključitev v postopke finančnega prestrukturiranja večjih
dolžnikov.165 »Ker upniki ob vložitvi predloga za začetek postopka prisilne poravnave
navadno nimajo zadosti informacij, potrebnih za pripravo (kakovostnega) načrta
finančnega prestrukturiranja, tega načrta ni treba priložiti že predlogu za začetek
postopka (primerjaj tretji odstavek 221. j člena ZFPPIPP), temveč ga morajo upniki
(predlagatelji postopka) predložiti v treh mesecih po začetku postopka z naknadnim
predlogom prisilne poravnave (drugi odstavek 221. k člena ZFPPIPP). Ta rok je dovoljeno

163

Peti odstavek 200. člena ZFPPIPP.
Glej šesti odstavek 200. člena ZFPPIPP.
165
Povzeto po: Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (ZFPPIPP), z novelo ZFPPIPP-F, uvodna pojasnila, GV založba, Ljubljana, 2014, str. 39.
164
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podaljšati samo enkrat, in sicer za dva meseca (šesti odstavek 221. člena v zvezi s četrtim
odstavkom 182. člena ZFPPIPP).«166
Predlogu prisilne poravnave morajo med drugim predlagatelji priložiti tudi:


listine iz 1. do 4. točke drugega odstavka 141. člena ZFPPIPP,



v primeru iz drugega odstavka 145. člena ZFPPIPP poročilo o izpolnitvi dodatnih
pogojev in listine iz 1. točke tretjega odstavka 145. člena ZFPPIPP,



[…]167

Peti odstavek pa določa posebna pravila, ki veljajo za poročilo POVP, ki mora biti
priloženo naknadnemu predlogu prisilne poravnave:


ne glede na 4. točko drugega odstavka 141. člena ZFPPIPP mora biti mnenje POVP
pritrdilno,



v primeru iz drugega odstavka 145. člena ZFPPIPP mora POVP pregledati in dati
mnenje tudi o izpolnitvi dodatnih pogojev v skladu z 2. točko tretjega odstavka
185. a člena ZFPPIPP.

166

Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP), z novelo ZFPPIPP-F, uvodna pojasnila, GV založba, Ljubljana, 2014, str. 39.
167
Več o tem glej četrti odstavek 221. k člena ZFPPIPP.
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3.5.2. Vloga pooblaščenega ocenjevalca vrednosti v stečajnem postopku
V stečajnem postopku pooblaščeni ocenjevalec vrednosti s svojim strokovnim znanjem
nastopi nekoliko kasneje, in sicer, ko pride do prodaje premoženja stečajnega dolžnika.
Kot je že bilo omenjeno, je naloga upravitelja, da proda premoženje stečajnega dolžnika,
saj med drugim tudi to premoženje tvori stečajno maso, iz katere je nato treba poplačati
upnike. V tem delu se vlogi stečajnega upravitelja in pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti še posebej prepletata, zaradi česar bom kakšno besedo več namenila tudi vlogi
upravitelja.168
326. člen ZFPPIPP določa, da morajo priprave za prodajo premoženja vsebovati oceno
vrednosti premoženja in zbiranje drugih informacij za presojo najugodnejših pogojev
prodaje glede rokov, v katerih je mogoče prodajo opraviti, in kupnine, ki jo je mogoče
doseči. V tem delu insolventne zakonodaje bi rekla, da sta vlogi stečajnega upravitelja in
pooblaščenega ocenjevalca najbolj prepleteni. Kot je že bilo povedano v poglavju o
stečajnih upraviteljih, mora namreč upravitelj za vsako premoženje, ki sestavlja stečajno
maso, pridobiti oceno vrednosti tega premoženja zaradi namena njegove prodaje. V
skladu z določili 327. člena ZFPPIPP mora oceno vrednosti premoženja izdelati
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti za tisto vrsto premoženja, ki je predmet ocene, če
ZFPPIPP za posamični primer ne določa drugače. Drugače določa prvi odstavek 346.
člena ZFPPIPP, ki pravi, da lahko za določeno vrsto premoženja, kot so vrednostni papirji,
hitro pokvarljivo blago, netržne zaloge materiala, rabljena oprema in stroji, trgovsko
blago in končni izdelki ter nepremičnine, vrednosti tega premoženja oceni upravitelj sam
in se določbe 327. člena ZFPPIPP v tem oziru ne uporabljajo.169
Ocenjevalec vrednosti mora oceniti tako tržno kot likvidacijsko vrednost premoženja, in
sicer v skladu s standardi ocenjevanja vrednosti, določenih v prvem odstavku 88. člena
ZRev-2. Ocenjeni vrednosti morata biti izdelani v skladu z MSOV in drugimi pravili
ocenjevanja vrednosti, ki jih izdaja oziroma določa SIR.
Tržna vrednost je po MSOV 2013 opredeljena kot »ocenjen znesek, za katerega naj bi
voljan kupec in voljan prodajalec zamenjala sredstvo ali obveznost na datum
168
169

Glej poglavje 2.4.
Primerjaj določbo 346. člena ZFPPIPP.
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ocenjevanja vrednosti v poslu med nepovezanima in neodvisnima strankama po
ustreznem trženju in pri čemer sta stranki delovali seznanjeno, preudarno in brez
prisile«.170
Pod pojmom likvidacijska vrednost pa se razume ocenjena vrednost »čistega pritoka
denarja, doseženega pri likvidaciji oziroma stečaju podjetja z udenarjenjem njegovih
sredstev ali obveznosti do njihovih virov. Odvisna je od tržne vrednosti sredstev in
obveznosti, stopnje uresničitve te vrednosti, neposrednih in posrednih stroškov
likvidacije, časa udenarjenja, diskontne mere zaradi odloga udenarjenja.«171
Likvidacijska vrednost pomeni vrednosti ob predpostavki prenehanja poslovanja
poslovnega subjekta, zaradi česar bomo zasledili tudi, da je poimenovana vrednost ob
predpostavki prenehanja poslovanja. Nina Plavšak pa likvidacijsko vrednost
opredeljujejo kot vrednost, ki »je potrebna za presojo, kakšno vrednost (če sploh) bi
sedanju delničarji dolžnika prejeli na podlagi ostanka stečajne mase po poplačilu vseh
upnikov, in kakšno poplačilo bi prejeli imetniki posameznih vrst terjatev.«172
Likvidacijska vrednost je netržna vrednost. Gre za znesek, ki ga je možno prejeti za
prodajo premoženja v določenem kratkem časovnem obdobju, saj ni časa za trženje,
tako kot je to mogoče pri tržni vrednosti. Čas in s tem v zvezi nepotrebno zavlačevanje
postopka sta bistvenega pomena za uspešno vodenje postopkov zaradi insolventnosti,
zaradi tega si dolgega časa trženja prodajanega premoženja ni mogoče privoščiti.
Posledica tega pa je po navadi manjši izkupiček. Likvidacijska vrednost namreč nikoli ne
more biti višja od tržne vrednosti, po navadi je nižja, lahko pa je z njo tudi izenačena.
V primeru, da predmet ocene vrednosti predstavlja poslovno celoto,173 mora
ocenjevalec vrednosti podati oceno vrednosti za vsako stvar ali drugo premoženje, ki je
vključeno v poslovno celoto, in oceno vrednosti poslovne celote ob predpostavki
poslujočega podjetja v skladu s standardi ocenjevanja, določenimi v ZRev-2. Cilj prodaje
premoženja stečajnega dolžnika je vsekakor največji izplen v korist stečajne mase in
170

MSOV 2013, str. 10.
37.41 člen SRS 37.
172
Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP) z novelo ZFPPIPP – F, Uvodna pojasnila, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2014, str. 31.
173
Kot primer premoženja, ki predstavlja poslovno celoto, je lahko industrijski obrat, ki lahko vključuje
poslovne prostore, hale, skladišča, parkirna mesta, nadstreške, industrijske prostore itd. Odvisno od
vrste in narave premoženja je namreč tudi to, po katerem načinu bo ocenjevalec vrednosti ocenil
premoženja.
171

54

upnikov. Prodaja premoženja pa je lahko tudi zelo dolgotrajen proces, kar pa ne gre v
korist vodenemu stečajnemu postopku, kot je že bilo omenjeno.
V primeru, da vrednosti premoženja ni mogoče določiti na podlagi primerljivih tržnih
cen, mora upravitelj objaviti nezavezujoče zbiranje ponudb174 ali opraviti druga dejanja
za pridobitev informacij, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev prodaje.175
Po splošnem pravilu iz prvega odstavka 329. člena ZFPPIPP se pogodba o prodaji
premoženja lahko sklene samo na podlagi javne dražbe ali zavezujočega zbiranja
ponudb. Pogodba o prodaji premoženja se lahko sklene tudi na podlagi nezavezujočega
zbiranja ponudb, vendar samo v primeru, da sta javna dražba in zavezujoče zbiranje
ponudb predhodno bila neuspešna.176
Prodaja se začne s sklepom sodišča o prodaji.177 Sodišče izda sklep o prodaji na predlog
upravitelja in na podlagi mnenja upniškega odbora. Sodišče s sklepom o prodaji določi
način prodaje, izklicno ceno pri javni dražbi ali izhodiščno ceno pri zavezujočem zbiranju
ponudb in znesek varščine. V primeru, da sta bila javna dražba ali postopek zbiranja
ponudb za prodajo posameznega premoženja neuspešna, lahko sodišče z dodatnim
sklepom o prodaji bodisi ponovno odloči, da se prodaja opravi na podlagi javne dražbe
ali zavezujočega zbiranja ponudb ter hkrati določi nižjo izklicno ali izhodiščno ceno kot v
prvem sklepu o prodaji, bodisi sodišče odloči, da se opravi nezavezujoče zbiranje ponudb
zaradi prodaje na podlagi neposrednih pogajanj v skladu s četrtim odstavkom 329. člena
ZFPPIPP.178 332. člen ZFPPIPP določa, da mora sodišče izklicno ali izhodiščno ceno
določiti na podlagi ocenjene (tržne) vrednosti premoženja, ki jo je izdelal pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti. Pri prvem sklepu o prodaji sodišče ne sme določiti izklicne ali
izhodiščne cene, nižje od polovice vrednosti, ocenjene na podlagi likvidacijske vrednosti.
V primeru, da upniški odbor s tem soglaša, lahko sodišče z dodatnim sklepom določi
izklicno ali izhodiščno ceno v znesku, ki je nižja od polovice vrednosti premoženja,
ocenjene na podlagi likvidacijske vrednosti.
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Drugi odstavek 328. člena ZFPPIPP določa, da je nezavezujoče zbiranje ponudb javno vabilo za dajanje
ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s
ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena.
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Prvi odstavek 328. člena ZFPIPP.
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Četrti odstavek 329. člena ZFPPIPP.
177
Glej prvi odstavek 330. člena ZFPPIPP.
178
O tem 331. člen ZFPPIPP.
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V primeru, da sodišče odloči, da se premoženje stečajnega dolžnika prodaja na javni
dražbi, mora upravitelj v osmih dneh po pravnomočnosti sklepa, s katerim je sodišče o
tem odločilo, sodišču predložiti razpis javne dražbe, ki ga mora sodišče naslednji delovni
dan po prejemu objaviti. Praviloma dražbo vodi upravitelj ali oseba, ki jo upravitelj
pooblasti. Upravitelj je tudi tisti, ki pripravi besedilo pogodbe o prodaji premoženja in jo
tudi podpiše, poleg dražitelja, ki je na dražbi uspel.179
Tudi v primeru, ko sodišče s sklepom odloči, da se premoženja stečajnega dolžnika proda
na podlagi javnega zbiranja ponudb, je naloga upravitelja in sodišča enaka kot pri prodaji
premoženja na javni dražbi. Upravitelj mora v osmih dneh sodišču predložiti vabilo k
dajanju ponudb, ki ga mora sodišče naslednji delovni dan po prejemu objaviti.
Upraviteljeva naloga je, da mora ponudnike obvestiti o izidu javnega zbiranja ponudb v
roku, ki je določen v vabilu. Ponudniku, ki je uspel v postopku javnega zbiranja ponudb,
mora upravitelj hkrati z obvestilom o izidu poslati tudi besedilo pogodbe in ga pozvati,
da mu podpisan izvod pogodbe vrne v treh delovnih dneh po prejemu.180 Sklenjene
prodajne pogodbe so sklenjene pod odložnim pogojem, da bo sodišče dalo soglasje, in
pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje. Sodišče pa o soglasju
odloči na predlog upravitelja. Upraviteljeva naloga je, da predlog za soglasje k prodajni
pogodbi predloži sodišču v treh delovnih dneh po sklenitvi prodajne pogodbe in mu
predloži besedilo pogodbe. Poleg besedila pogodbe pa mora priložiti še, odvisno od
načina prodaje: pri prodaji na podlagi javne dražbe: zapisnik dražbe; in pri prodaji na
podlagi javnega zbiranja ponudb: poročilo o ponudbah, ki jih je prejel, s podatki o
ponudnikih in ponujenih cenah; pri neposredni prodaji pa poročilo o ponudbah, ki jih je
prejel na podlagi nezavezujočega zbiranja ponudb, in o poteku pogajanj s ponudniki.181
Pri vsem povedanem je treba upoštevati, »da je vrednost (ki jo oceni pooblaščeni
ocenjevalec) gospodarska zasnova, ki izraža ceno, za katero se najverjetneje pogodijo
kupci in prodajalci proizvodov ali storitev, ki so na voljo za nakup. Vrednost ni dejstvo,
pač pa ocena možne cene, ki bo plačana za proizvode in storitve ob določenem času v
skladu s posebno opredelitvijo vrednosti. Zato je ocenjena vrednost samo (pogajalsko)
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Več o tem glej določbe 334. člena ZFPPIPP.
Več o tem glej določbe 335. člena ZFPPIPP.
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Prvi do tretji odstavek 341. člena ZFPPIPP.
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izhodišče stečajnega dolžnika v postopku prodaje. Cena, za katero je v resnici (v
konkretnih okoliščinah) mogoče prodati premoženje, pa se izoblikuje (izkaže) na podlagi
konkretnih ponudb, ki jih zainteresirani kupci dajo na javni dražbi, v postopku zbiranja
ponudb oziroma pri neposrednih pogajanjih«.182 Povedano pomeni, da ne glede na to,
kako visoko je ocenjena vrednost premoženja, bo v stečajnem postopku pri prodaji
veliko težje doseči takšno ceno, saj tudi potencialni kupci vedo, da je bistvenega pomena
čim hitrejša prodaja premoženja stečajnega dolžnika in lahko tak položaj tudi
»izkoristijo« v svojo korist.

4. KRŠITVE IN NADZOR NAD DELOM STEČAJNIH
UPRAVITELJEV IN POOBLAŠČENIH OCENJEVALCEV VREDNOSTI
4.1. Nadzor nad delom stečajnih upraviteljev
106. člen ZFPPIPP določa, da je ministrstvo, pristojno za pravosodje, pristojno za
izvajanje nadzora nad upravitelji. Za ta namen je ministrstvo pristojno neposredno
dostopati in pridobivati podatke iz centralnega registra prebivalstva, poslovnega registra
in podatke, ki jih vodijo drugi upravljavci osebnih podatkov. V bistvu gre pri tej vrsti
nadzora za upravni postopek, saj se za postopek odločanja v teh zadevah smiselno
uporabljajo določbe Zakon o splošnem upravnem postopku. Kot je že bilo predhodno
omenjeno, nadzor nad upravitelji obsega odločanje o izdaji in odvzemu dovoljenja za
opravljanje funkcije upravitelja, odločanje o prenehanju dovoljenja in vodenje seznama
upraviteljev.
Četrti odstavek 106. člena ZFPPIPP določa, da lahko ministrstvo pri opravljanju nadzora
izvaja naslednje zahteve:


opravi pregled dokumentacije insolventnega dolžnika, ki jo je prevzel
upravitelj z zvezi s postopkom zaradi insolventnosti, in dokumentacije, ki jo
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Plavšak N., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
Razširjena uvodna pojasnila, GV Založba, Ljubljana, 2008, str. 251.
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mora voditi upravitelj v zvezi s tem postopkom, ali zahteva od zbornice
upraviteljev, da opravi tak pregled,


zahteva uvedbo disciplinskega postopka proti upravitelju in



odredi ali izvede druge ukrepe, potrebne za preveritev, ali upravitelj opravlja
svoje naloge v postopki zaradi insolventnosti v skladu z zakonom.

Peti odstavek 106. člena ZFPPIPP pa predstavlja novost insolventne zakonodaje.183
Določa, da se pregled iz prve točke prej navedenega odstavka opravi po vnaprejšnjem
obvestilu upravitelju ali brez njega. Pregled opravijo sodniki, ki so v skladu z določbami
zakona, ki ureja sodniško službo, dodeljeni ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, za
opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog in imajo izkušnje na področju postopkov
zaradi insolventnosti, gospodarskih sporov in izvršbe, ali univerzitetni diplomirani
pravniki z najmanj petimi leti praktičnih izkušenj na pravniških delih s področja
insolventnega prava po opravljanem pravniškem državnem izpitu ali revizorji, ki jih
imenuje minister, pristojen za pravosodje. O opravljenem pregledu pregledovalci
sestavijo poročilo, katerega en izvod se posreduje upravitelju. Ugotovitve iz poročila se
lahko uporabijo za izvrševanje zakonitih pristojnosti ministrstva, pristojnega za
pravosodje.
107. člen ZFPPIPP določa, da minister, pristojen za pravosodje, imenuje komisijo, ki jo
sestavlja pet članov. Dva od njih sta neodvisna strokovnjaka za insolventno pravo, dva
sta sodnika, ki sodita v postopkih zaradi insolventnosti, in predstavnik ministrstva,
pristojnega za pravosodje. Člani komisije imajo mandat, ki traja pet let, in se lahko po
poteku mandata ponovno imenujejo za člane te komisije. Člani komisije med seboj
izvolijo predsednika komisije. Tako sestavljena komisija daje mnenja o izdaji in odvzemu
dovoljenj za opravljanje funkcije upravitelja ter mnenja o drugih zadevah glede izvajanja
tega zakona.
Hkrati pa tudi Zbornica upraviteljev (v nadaljevanju: zbornica) opravlja nadzor nad
poslovanjem upraviteljev. Zbornica je najverjetneje, poleg ministrstva, pristojna za
nadzor, saj so se vse osebe, ki imajo veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije
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Več o tem glej: Volk D., Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju, z novelo ZFPPIPP-E, neuradno prečiščeno besedilo, Planet GV, Ljubljana, 2013, str. 21.
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upravitelja, dolžne včlaniti v zbornico.184 Oseba pridobi položaj člana zbornice, ki ji tudi
preneha, z vpisom (oziroma izbrisom) v seznam upraviteljev.185 V zbornico je trenutno
včlanjenih 149 stečajnih upraviteljev.186 Podobno kot nadzorni organ v sestavi
ministrstva lahko tudi zbornica pri opravljanju nadzora nad delom upravitelja:


opravi pregled dokumentacije insolventnega dolžnika, ki jo je prevzel
upravitelj v zvezi s postopkom zaradi insolventnosti, in dokumentacije, ki jo
mora voditi upravitelj v zvezi s tem postopkom,



odredi ali izvede druge ukrepe, potrebne za preveritev, ali upravitelj opravlja
svoje naloge,



odredi upravitelju, da odpravi nepravilnosti pri svojem poslovanju in o tem
izdela poročilo.187

V primeru, da pregled dokumentacije insolventnega dolžnika, ki jo je upravitelj prevzel
(iz prve točke prvega odstavka 120. c člena ZFPPIPP), zahteva minister, pristojen za
pravosodje, pa zbornica mora opraviti takšen pregled in o tem izdelati ustrezno
poročilo.188
Tudi znotraj zbornice se oblikuje disciplinska komisija. V predlogu novele ZFPPIPP-F je
bila predlagana sprememba sestave disciplinske komisije, ki bi opravljala nadzor nad
delom upraviteljev, in sicer zaradi očitkov, da se včasih pojavljajo neprimerne povezave
med upravitelji in sodniki. Ideja je torej bila, da bi minister, pristojen za pravosodje,
imenoval predsednika disciplinske komisije za ugotavljanje disciplinske odgovornosti
upravitelja, in sicer enega izmed univerzitetnih diplomiranih pravnikov, ki bi imeli
najmanj šest let praktičnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem
državnem izpitu. Kot je bilo v predlogu rečeno, naj bi se s to rešitvijo odpravil potencialni
konflikt interesov, ki obstaja pri veljavni ureditvi, v kateri so predsednik in člani komisije
lahko samo sodniki.189 Takšna sprememba je bila tudi upoštevana pri oblikovanju končne
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Glej prvi odstavek 120. a člena ZFPPIPP.
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188
Drugi odstavek 120. c člena ZFPPIPP.
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Povzeto po: Sistem razdolžitve – nova možnost za slovensko gospodarstvo, Priloga – podrobnejše
informacije o predlogu sprememb, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, 2013, str. 7.
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različice spremembe zakona.190 Povsem natančno ni jasna razdelitev dela med komisijo,
ustanovljeno v okviru ministrstva za pravosodje, in disciplinsko komisijo, ustanovljeno
znotraj zbornice. Vendar pa se zdi, da je iz dikcije zakona možno razbrati naslednje. Kot
je že bilo omenjeno na začetku tega podpoglavja, je ministrstvo tisto, ki opravlja nadzor
nad delom upraviteljev in s tem v zvezi opravi dejavnosti, določene v četrtem odstavku
106. člena ZFPPIPP. Ministrstvo odredi ali zahteva od zbornice, da uvede disciplinski
postopek zoper upravitelja ali, da zbornica opravi pregled dokumentacije insolventnega
dolžnika ali, da izvede kakšne druge ukrepe. Na prvi pogled je videti, kot da ZFPPIPP
predpisuje dve ločeni komisiji, ki opravljata vsaka svoje delo. Vendar temu ni tako. Delo
ene in druge komisije se namreč dopolnjujeta.191 Poleg tega pa je ministrstvo pristojno
še za to, da nadzoruje delo zbornice.192 Lahko bi rekli, da je zagotovljen dvojni nadzor.

4.2. Nadzor nad delom ocenjevalcev vrednosti
Glede na dejstvo, da področje ocenjevanja vrednosti urejata dva zakona (ZRev-2 in ZS),
je potrebno ločeno obravnavanje, saj tudi nadzor nad delom ocenjevalcev vrednosti
opravljajo ločeni organi.
4.2.1. Nadzor nad delom pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti po Zakonu o
revidiranju
ZRev-2 celovito ureja področje ocenjevanja vrednosti. Seveda ocenjevanje vrednosti ni
edino strokovno področje, katerega ureja ZRev-2. Primarno področje urejanja je
vsekakor, kot že ime pove, revidiranje.193 Kot je že bilo omenjeno, nadzor opravljata SIR
in Agencija za javni nadzor nad revidiranjem. 5. točka drugega odstavka 9. člena ZRev-2
določa, da med pristojnosti SIR spada tudi opravljanje nadzora nad kakovostjo dela
190

Glej tretji odstavek 120. k člena ZFPPIPP.
Več o tem glej pododdelek 3.6.4 ZFPPIPP.
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Ministrstvo lahko v tem oziru: opravi pregled poslovanja zbornice, zahteva poročilo zbornice o
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tudi za področje ocenjevanja vrednosti.
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revizijskih družb, pooblaščenih revizorjev in pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti.
Oseba, ki lahko izvaja nadzor nad delom ocenjevalcev vrednosti, mora v skladu z ZRev-2
izpolnjevati določene pogoje.194 Peti odstavek 17. člena ZRev-2 določa, da morajo
izvajalci nadzora biti pri opravljanju svoje naloge nepristranski in neodvisni od osebe, ki
jo nadzorujejo, in med njimi ne sme biti navzkrižja interesov. Iskreno povedano, ne vem,
ali je popolno nepristranskost možno vzpostaviti, saj ostaja dejstvo, da se večina ljudi, ki
so strokovnjaki na istem področju, med seboj pozna tudi osebno. »Za posamezen nadzor
so praviloma pooblaščeni trije pooblaščeni ocenjevalci vrednosti in vodja postopka. Po
končanem pregledu dokumentacije pooblaščene osebe sestavijo zapisnik, v katerem
podrobno opišejo nepravilnosti, ki so jih ugotovile v postopku izvajanja nadzora.«195
Namen preverjanja kakovosti ocenjevanja vrednosti je, da ocenjevalci vrednosti pri
opravljanju svojega dela ravnajo v skladu s pravili ocenjevanja vrednosti.196 Določba 93.
člena ZRev-2 določa, da nadzorni organ opravlja nadzor nad ocenjevalci vrednosti:


s sprotnim preverjanjem, ali ocenjevalci vrednosti izpolnjujejo pogoje za vpis v
ustrezne registre,



s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil pooblaščenih
ocenjevalcev, ki so po določbah tega zakona dolžni poročati SIR-u oziroma ga
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah,



z opravljanjem pregledov dela pooblaščenih ocenjevalcev in



z izrekanjem ukrepov nadzora po ZRev-2.

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti je dolžan SIR-u poročati o vseh spremembah
podatkov, ki se vpisujejo v register, in pogodbah o ocenjevanju vrednosti, ki jih je sklenil
za posamezno poslovno leto.197 Drugi in tretji odstavek 96. člena ZRev-2 pa določata, da
mora pooblaščeni ocenjevalec na zahtevo SIR-a ali Agencije za javni nadzor nad
revidiranjem posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za
opravljanje nadzora in drugih nalog. Podrobnejšo vsebino, načine in roke poročanja
določita SIR in Agencija soglasno.
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Več o tem glej 17. člen ZRev-2.
Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2014, str. 32.
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92. člen ZRev-2.
197
Tako določa prvi odstavek 96. člena ZRev-2.
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Agencija je tisti organ, ki pooblaščenim ocenjevalcem lahko izreče različne ukrepe, ki
bodo predstavljeni v nadaljevanju.
Odreditev odprave kršitev
V primeru, da pooblaščeni ocenjevalec krši določbo 96. člena ZRev-2, ki je bil omenjen v
prejšnjem odstavku.198
Odvzem dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
Pri odvzemu dovoljenja moramo ločiti dve vrsti situacij, in sicer, prva nastala situacija se
tiče naziva pooblaščenega ocenjevalca, medtem ko se druga nastala situacija tiče
samega dela pooblaščenega ocenjevalca oziroma kršitev, ki so pri njegovem delu
nastale. Zato agencija odvzame dovoljenje za opravljanje nalog, če je bilo dovoljenje
pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov ali v primeru, da je oseba pravnomočno
obsojena za kaznivo dejanja zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila
izbrisana iz uradne evidence.199 To sta razloga za odvzem po prvi nastali situaciji.
Agencija pa lahko odvzame dovoljenje za opravljanje nalog tudi, če pooblaščeni
ocenjevalec pri izvajanju svojega dela:


»krši pravila ocenjevanja vrednosti in je zaradi te kršitve mnenje o ocenjeni
vrednosti oziroma obrazložitev tega mnenja napačna oziroma zavajajoča,



krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov,



ponavljajoče krši določbe tega zakona oziroma drugih zakonov in predpisov, ki
urejajo ocenjevanje vrednosti premoženja oziroma pravila ocenjevanja
vrednosti,200 tako da mu je bil zaradi tovrstnih kršitev že dvakrat izrečen
opomin.«

V skladu s 100. členom ZRev-2 pa je možen tudi pogojni odvzem dovoljenja za
opravljanje nalog, kar pomeni, da Agencija lahko z odločbo o odvzemu določi, da do
odvzema ne pride, če pooblaščeni ocenjevalec v času, ki ni krajši od šestih mesecev in
ne daljši od dveh let, ne bo storil nove kršitve, zaradi katere bi bilo ocenjevalcu možno
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izreči opomin ali mu odvzeti dovoljenje. V primeru, da v tej poskusni dobi ocenjevalec
stori ponovno kršitev, Agencija prekliče pogojni odvzem in mu dovoljenje odvzame.

Opomin
Lahko bi rekla, da je opomin vmesna sankcija med odreditvijo odprave kršitve in
odvzemom dovoljenja. Agencija izreče opomin v primeru, da pooblaščeni ocenjevalec
krši določbe ZRev-2, druge predpise ali standarde ocenjevanja vrednosti, vendar ni
izpolnjenih pogojev za odvzem dovoljenja.201 Kot je že bilo omenjeno, v primeru, da
ocenjevalec prejme dva opomina, lahko pride do izbrisa iz registra ocenjevalcev
vrednosti.
Osebno menim, da SIR izjemno organizirano in pregledno vodi register pooblaščenih
ocenjevalcev vrednosti. V tem registru so zabeleženi vsi osnovni podatki, prav tako pa je
možno najti tudi zabeležene sankcije pri posameznem ocenjevalcu, če jih ta seveda ima.
Prav tako je možno dostopati do same vsebine sankcije, ki je izrečena (večino krat je to
opomin), kjer se lahko seznanimo tudi z naravo kršitve, ki je terjala takšno sankcijo.
Trenutno je v registru, ki ga vodi SIR, možno videti, da je razdeljenih vse skupaj deset
opominov pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, in sicer štirim POVP in šestim POVN.
Medtem med POVSO ni nikogar, ki bi mu bil izrečen opomin. Pri tem dejstvu je treba
upoštevati tudi to, da so nekateri opomini že iz preteklih let, vendar so še vseeno
zaznamovani.202

201

Glej določbo 101. člena ZFPPIPP.
Informacije so bile pridobljene na dan 12. 11. 2015 na spletni strani: http://www.sirevizija.si/sekcijaocenjevalcev/register.
202
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Tabela 3: Pomembnejše nepravilnosti, ugotovljene pri opravljanju nadzorov v letu
2014203
Zgornja tabela prikazuje zaključene postopke nadzora v letu 2014. Pri tem je treba
upoštevati, da so nekateri postopki bili vodeni že v letu 2013 in so nato v letu 2014 dobili
svoj epilog. S kakšnimi sankcijami so se zaključile ugotovljene kršitve, ni možno natančno
ugotoviti. Vse očitno niso rezultirale v najhujših sankcijah, torej opominu in odvzemu
dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti.
V natančne postopke odločanja nadzornega organa v teh primerih se nismo spuščali niti
pri stečajnih upraviteljih in se iz tega razloga tudi na tem mestu ne bomo.204

4.2.2. Nadzor nad delom ocenjevalcev vrednosti po Zakonu o sodiščih
Kot je bilo že predhodno povedano, menim, da dela pooblaščenih ocenjevalcev
vrednosti, ki so svoj naziv pridobili v skladu z ZRev-2, in sodnih cenilcev, ki so svoj naziv
pridobili v skladu z ZS, ni moč primerjati. Tukaj je še dodaten argument za takšno trditev.

203
204

Tabela 3 je povzeta iz Poročila o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2014, str. 33.
Za več informacij glej 8. poglavje – Postopek odločanja v posamičnih zadevah ZRev-2.
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ZS ne določa konkretnega nadzora nad delom sodnih cenilcev. 89. člen ZS določa samo,
v katerih primerih minister za pravosodje razreši sodnega cenilca. In sicer, sodni cenilec
se razreži v naslednjih primerih:


če sam zahteva razrešitev,



če ne izpolnjuje več pogojev iz četrtega odstavka 84. člena ali prvega odstavka
87. člena ZRev-2,



če svojih dolžnosti ni opravil redno ali jih ne opravlja vestno,



če dvakrat neupravičeno zavrne zahtevo sodišča, da poda cenitev,



če ravno v nasprotju s 85. členom ZRev-2 ali,



če se ukvarja s pridobitno dejavnostjo, ki bi lahko vplivala na objektivno in od
zunanjih vplivov neodvisno opravljanje te funkcije.

V primeru dvoma, da sodni cenilec svojega dela ne opravlja vestno, lahko minister,
pristojen za pravosodje, ustanovi komisijo, sestavljeno iz strokovnjakov s tega področja
ali podpodročja, na katerem je sodni cenilec podal oziroma izdelal svoje mnenje.
Podrobnejše določbe glede sestave komisije bi naj predpisal minister za pravosodje. Prav
tako pa je ministrstvo, pristojno za pravosodje, pristojno, da ugotavlja nezdružljivost
opravljanja pridobitne dejavnosti z delom sodnega cenilca.
Iz zapisanega je jasno razvidno, da konkretnejšega nadzora nad samo kakovostjo
izdelkov sodnih cenilcev ni. Menda je tudi novelacija ZS s spremembo 85. člena ZS, ki je
bila omenjena že predhodno, želela doseči ravno boljši nadzor nad delom sodnih
cenilcev. V članku v časopisu Delo je bilo zapisano naslednje: »V razlogih za spremembe
se ministrstvo sklicuje na računsko sodišče, ki je po pregledu nekaterih spornih cenitev
ministrstvu naložilo, naj nad njihovim delom vzpostavi nadzor. Vendar je ministrstvo na
podlagi dodatne proučitve razmer ugotovilo, da je najustreznejša rešitev omejitev dela
sodnih izvedencev, cenitev in tolmačev na postopke pred sodišči in upravnimi organi, saj
ministrstvo ni sposobno zagotoviti zadostnega in ustreznega nadzora nad (njihovim)
delom, ki ga opravijo na trgu oziroma na podlagi drugih zakonov, ki določajo in
dopuščajo takšno delo.«205

205

Červek U., Omejuje delo sodnih cenilcev, Sprememba zakona o sodiščih: Prizadetih sploh niso vključili
v razpravo, Delo, Maribor, 18. 12. 2014.
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5.

SKLEPNE UGOTOVITVE

Ob dosedanjih izkušnjah, ki sem jih uspela pridobiti, bi si upala trditi, da je ZFPPIPP eden
izmed zahtevnejših zakonov slovenske zakonodaje. Ne samo, da ureja obsežno področje
in da vsebuje ogromno členov, ureja tudi mnogo možnih nastalih situacij v praksi, kar bi
osebno označila kot slabost slovenske zakonodaje nasploh. V samem magistrskem delu
je bilo mogoče ugotoviti, da je normiranje dela in vloge stečajnih upraviteljev ter
pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti v postopkih zaradi insolventnosti razpršeno čez
celoten ZFPPIPP.
Večkrat je bilo poudarjeno, kako pomembno vlogo igrata oba organa v postopkih zaradi
insolventnosti. Stečajni upravitelj odigra pomembno vlogo že od uvedbe postopka
prisilne poravnave oziroma od uvedbe stečajnega postopka. Je tisti organ, na katerega
preidejo pooblastila, ki so jih do sedaj imeli poslovodni organi, zastopniki in organi
upravljanja insolventnega dolžnika. Stečajni upravitelj stopi v vlogo dolžnikovega
zakonitega zastopnika, s tem pa nanj odpade tudi velika odgovornost. Primarni nalogi
stečajnega upravitelja v postopku prisilne poravnave sta predvsem nadzorstvena
funkcija in ustrezen nadzor nad poslovanjem dolžnika. Medtem ko sta v primeru
stečajnega postopka primarni nalogi stečajnega upravitelja predvsem čim hitrejše in čim
ugodnejše unovčenje premoženja stečajnega dolžnika in s tem povezano ustrezno
poplačilo upnikov.
V magistrskem delu je bilo moč ugotoviti tudi, da se vloge stečajnih upraviteljev in
pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti zelo prepletajo. V glavnem so stečajni upravitelji,
v postopkih zaradi insolventnosti, naročniki storitev pri pooblaščenih ocenjevalcih
vrednosti. V slovenski zakonodaji poznamo dve vrsti ocenjevalcev vrednosti, in sicer
ocenjevalce vrednosti, ki so svoj naziv pridobili v skladu z Zakonom o sodiščih, in
ocenjevalce vrednosti, ki so svoj naziv pridobili v skladu z Zakonom o revidiranju.
Ugotovljeno je bilo, da se delo enih in drugih med seboj bistveno razlikuje, predvsem v
kakovosti podanega končnega mnenja ocenjevalca vrednosti. Razlike med ocenjevalci
vrednosti so tudi pri višini stroškov ocenjevalčevih storitev. Namreč, znano je, da sodni
ocenjevalci vrednosti nudijo nekoliko nižje cene svojih storitev kot pooblaščeni
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ocenjevalci vrednosti, zaradi česar stečajni upravitelji večkrat izberejo cenejše storitve,
kar pa se lahko pozna tudi pri kakovosti podanega mnenja.
Tudi ocenjevalci vrednosti odigrajo izjemno pomembno vlogo v postopkih zaradi
insolventnosti. Ne samo pri podaji ocene vrednosti premoženja insolventnega dolžnika,
temveč tudi pri pripravi strokovnega poročila, ki vsebuje mnenje ocenjevalca vrednosti
glede ustreznosti načrta finančnega prestrukturiranja, in drugih dokumentov, ki jih mora
pregledati ravno ocenjevalec vrednosti.
Med obema obravnavanima organoma lahko najdemo več stičnih točk. Oba igrata
izjemno pomembno vlogo v postopkih, ki jih zakonsko ureja ZFPPIPP. Prav tako sta oba
organa podvržena strokovnemu usposabljanju, saj je za takšno opravljanje storitev
potrebno ogromno strokovnega znanja. Tako stečajni upravitelj kot pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti pa nista nujno profesionalizirana poklica, saj je za večino od njih
to le še dodatna »popoldanska« dejavnost. To je tudi dejstvo, o katerem bi bilo v
prihodnje vredno razmisliti.
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