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Zadeva:

Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena
Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ

Spoštovani,
Zbornica upraviteljev Slovenije meni, da je Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz
prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ, objavljena v Uradnem
listu RS št. 39, dne 30. 3. 2020 (»Odredba«) najmanj v delu, ki se nanaša na stečajne postopke in
postopke prisilnih poravnav, preuranjena, nezadostno premišljena ter v nasprotju z nameni, ki bi jih
morala Odredba zasledovati.
Iz Odredbe namreč izhaja, da se kot nujne ne štejejo zadeve prisilne poravnave in stečaja.
V času torej, ko Vlada Republike Slovenije razmišlja o ukrepih, ki bi okrepili likvidnost gospodarstva, je
naslovno sodišče sprejelo odločitev, ki je v direktnem nasprotju s takšnim izhodiščem.
V stečajnih postopkih, ki so se začeli že zdavnaj pred izbruhom nalezljive bolezni, so namreč
akumulirana znatna denarna sredstva, ki so v tem trenutku neposredno razpoložljiva za razdelitev med
upnike, med katere sodijo tako ranljive kategorije (kot npr. delavci), kot tudi gospodarski in drugi
subjekti (družbe, banke, država, itd.).
S tem, ko je torej naslovno sodišče sprejelo odločitev, da stečajnim zadevam odreče nujnost, je
preprečilo razdelitev akumuliranih sredstev med upnike. Sodišča namreč sklepov o razdelitvi stečajnih
mas ne bodo dolžna izdajati, pa tudi če jih bodo, sklepi v času veljavnosti takšnega ukrepa ne bodo
postali pravnomočni, kar pa je ovira za njihovo razdelitev.
Iz spletne strani za objave v postopkih zaradi insolventnosti tako izhaja, da je bilo v obdobju med 1. 3.
2020 in 30. 3. 2020 objavljenih:
- 20 načrtov prve prednostne razdelitve;
- 39 načrtov prve splošne razdelitve;
- 6 načrtov poznejše splošne razdelitve;

-

87 načrtov razdelitve posebne razdelitve.

pri čemer najmanj v teh primerih do razdelitve premoženja gotovo ne bo prišlo, saj sodišče (tudi
če bo že izdalo ustrezne sklepe o razdelitvi) ne bo moglo potrditi pravnomočnosti sklepa o
razdelitvi, kar predstavlja oviro za plačilo (glej npr. drugi odstavek 366. člena ZFPPIPP).
Nadalje opozarjamo, da je bilo v obdobju med 1. 1. 2020 in 30. 3. 2020 objavljenih 1.196 postopkov
javnih prodaj premoženja v stečajnih postopkih in domnevamo, da je bilo najmanj 1/2 teh prodajnih
postopkov uspešnih.
Poleg navedenega zaradi posledic Odredbe ne bodo:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(v)
(vi)
(vii)

realizirani sklepi o izročitvi nepremičnin, ki še niso pravnomočni (27 je takšnih sklepov, ki
so že bili izdani, pa zaradi posledic Odredbe ne bodo pravnomočni), novi sklepi o izročitvi
pa kljub plačani kupnini ne bodo izdani;
odpuščene obveznosti dolžnikom v osebnih stečajih (50 je takšnih sklepov, ki so že bili
izdani, pa zaradi posledic Odredbe ne bodo pravnomočni, pri čemer je gotovo vsaj 50 tudi
takšnih, ki jim bo preizkusna doba potekla ravno v času veljavnosti Odredbe, pa sploh ne
bodo izdani);
tekli postopki že začetih prisilnih poravnav (po podatkih ZUS je v teku najmanj 12 takšnih
postopkov), kar bo negativno vplivalo na možnost takšnih dolžnikov, da se
prestrukturirajo;
začeti novi postopki prisilnih poravnav nad družbami, ki v tem času nujno potrebujejo
celoten nabor ukrepov prestrukturiranj;
začeti novi stečajni postopki in to celo nad družbami, ki so insolventne postale že pred
razglasitvijo epidemije virusa;
zaključeni stečajni postopki, kjer so bila že opravljena vsa dejanja;
itd.

Nadalje opozarjamo, da bodo v posledici ne-izdajanja sklepov o začetku stečajnega postopka prizadete
tudi pravice delavcev. Po 18. členu Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in
preživninskem skladu Republike Slovenije (»ZJSRS«) je namreč pogoj za pridobitev pravic delavca po
ZJSRS, da je svoje pravice prijavil v rokih in na način določen z ZFPPIPP. Tega pogoja delavci ne bodo
mogli izpolniti, saj stečajni postopki nad njihovimi delodajalci sploh ne bodo začeti.
Nenazadnje pa bodo v posledici Odredbe nastale tudi likvidnostne posledice na področju davkov.
Družbe, ki imajo pravico uveljavljanja popravka odbitka DDV v zvezi s prijavljeno terjatvijo, do popravka
odbitka ne bodo upravičene, saj je pogoj za uveljavljanje popravka odbitka DDV ravno pravnomočen
sklep o preizkusu terjatev.
Menimo tudi, da se bodo negativne posledice Odredbe kazale še v času, ko bodo posledice epidemije
odpravljene, saj bodo sodišča dobesedno prenatrpana z vlogami upraviteljev ter strank v stečajnih
postopkih.

************
V stečajnih postopkih in postopkih prisilnih poravnav se naroki praviloma ne izvajajo in do osebnih
stikov udeležencev sploh ne prihaja. Sodišča lahko v teh postopkih odločajo in izvajajo vsa opravila tudi
z oddaljenim dostopom, saj so postopki prisilnih poravnav in stečajev povsem digitalizirani. Tako
menimo, da drastični ukrepi v resnici v ničemer ne bodo pripomogli k omejitvi širjenja virusa COVID19, temveč zgolj k povzročitvi zastojev v postopkih, ki so po oceni naše zbornice nujni.
Upoštevajoč kadrovsko razpoložljivost in zmogljivost sodišč ter ostalih udeležencev postopka (med
drugim tudi upraviteljev, na katere vsi odločevalci v tem času praviloma pozabljajo), predlagamo, da
naslovni organ Odredbo nemudoma
spremeni tako, da določi, da:
so stečajni postopki in postopkih prisilnih poravnav nujni, pri čemer pa se ne opravljajo zgolj tista
dejanja, ki zahtevajo osebne stike udeležencev v postopku, roki določeni za sodišče in upravitelja za
izvedbo posameznih dejanj pa ne tečejo in se vsa opravila izvedejo takoj, ko je to razumno mogoče
glede na kadrovsko zmogljivost sodišča in upraviteljev.
************
Obenem vam sporočamo, da smo pripravljeni z naslovnim sodiščem tvorno sodelovati pri iskanju
ustreznejše rešitve nastale situacije in smo kadarkoli na razpolago tudi za izvedbo sestanka v kakršnikoli
obliki.
S spoštovanjem,
Zbornica upraviteljev Slovenije, Marko Zaman, predsednik

Ljubljana, dne 30. 3. 2020

