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Tisti, ki so poslovali z danes slabo- oziroma nelikvidnimi 
podjetji, skoraj ne morejo več upati na celotno poplačilo 
terjatev. Kako lahko podjetja z meseci in meseci 
blokiranih računov sploh še poslujejo? 

Še denimo država svojih dolžnikov ne pošilja v insolvenčne postopke, zato ni 

presenetljivo, da se za to možnost neradi odločajo tudi v podjetjih, sploh ker je doslej 

lastnikom pogosto uspelo z zanje ugodnejšo prisilno poravnavo. Kot smo že poročali, 

se na Dursu zelo redko odločajo za pošiljanje podjetij v stečaj. Lani so predlagali 

stečaj za 83 dolžnikov, čeprav je vseh na seznamu skoraj 16 tisoč; razlog za to pa je 

predujem za kritje stroškov postopka, ki bi ga moral plačati Durs in pri pravnih 

osebah znaša okoli 3.600 evrov. Upniki po zdajšnji zakonodaji s težavo sprožijo 

stečajni postopek, saj velja, da obstoječim lastnikom 

pogosto uspe prisilna poravnava. 

Kaj torej podjetje lahko stori? 

Čakanje tokrat ni tako slaba možnost kot sicer. Lahko 

namreč počaka do sredine avgusta in uveljavlja stečaj 

dolžnika. Novela zakona o finančnem poslovanju, 

postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) namreč uvaja 

zaostrena merila v zvezi z nastopom insolventnosti - podjetje je insolventno, če ima 

60 dni nepretrgano blokiran račun ali če ima blokiranega 60 dni prekinjeno v 90 

dneh. Štetje se je začelo s 15. junijem, to pa pomeni, da bi na tej podlagi prve zahteve 

za stečaj lahko začele prihajati takoj po sodnih počitnicah, ki bodo do 15. avgusta. Po 

novi zakonodaji bodo upniki imeli večjo moč, s tem pa se bo tudi izboljšal delež 

poplačila. 

Kot vedno se lahko upnik odloči tudi za izvršbo, a so postopki lahko dragi, težava pa 

nastane, kadar dolžnik nima več veliko premoženja. 

Čakanje je navadno najslabša 

možnost, ko gre za reševanje 

težav z neplačniki. Po zaslugi 

ZFPPIPP pa se z avgustom 

upnikom nasmihajo boljši 

dnevi, tako da bi se tokrat 

komu celo splačalo nekoliko 

počakati. 
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