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1  UVOD 
 
Prisilna poravnava je postopek pred sodiščem, ki se uvede z namenom, da bi se odpravila 
dolžnikova plačilna nesposobnost oziroma prezadolženost ter da se omogoči nadaljnje 
poslovanje podjetja. Je še zadnja možnost podjetja za preživetje, preden se nad njim začne 
izvajati stečajni postopek, ki pomeni konec obstoja podjetja. Zatorej je postopek potrebno vzeti 
resno in se nanj kar najbolje pripraviti. Še posebej pomemben je načrt finančne reorganizacije, 
na podlagi katerega se sodišče, upniki in upravitelj odločijo o potrditvi prisilne poravnave. 
 
V svojem diplomskem delu se ukvarjam in raziskujem odgovore na številna vprašanja glede 
prisilne poravnave. Pomembno je poznati vzroke, ki pripeljejo do skrajnega ukrepa prisilne 
poravnave, kako le-te odpraviti, jih prepoznati in kako ukrepati. Ko se podjetje odloči za 
postopek prisilne poravnave, je potrebno skrbno slediti zakonskim določilom, ki vodijo do 
pravilno izpeljane prisilne poravnave. Jedro prisilne poravnave predstavlja načrt finančne 
reorganizacije, s katerim dolžnik predstavi izbiro finančnih in poslovnih ukrepov ter poskuša 
prepričati upnike v smotrnost prisilne poravnave. 
 
V poglavju, ki sledi uvodu, so navedeni razlogi oziroma vzroki, ki potisnejo podjetje v težave. 
Poznamo tako notranje kot tudi zunanje vzroke, navadno pa do krize pripelje kombinacija 
obojih. Odločilnega pomena je prepoznavanje vzrokov, saj je le-to izhodišče za reševanje 
podjetja iz krize. Podjetja se odločajo za postopek sanacije, v primeru da ne morejo iz krize brez 
pomoči države oziroma sodišča, pa je najboljša odločitev prisilna poravnava, če so zanjo seveda 
izpolnjeni pogoji.  
 
Tretje poglavje razlaga celoten proces prisilne poravnave. Če so izpolnjeni pogoji za začetek 
prisilne poravnave, torej če je podjetje nelikvidno, insolventno ali kapitalsko neustrezno, je 
dolžnik po zakonu dolžan predlagati začetek enega od insolvenčnih postopkov (npr. prisilne 
poravnave). Ključno vlogo v postopku prisilne poravnave igrata poravnalni senat, ki določi 
upravitelja prisilne poravnave, in upniški odbor, določen na podlagi izbora med največjimi 
upniki dolžnika. V kolikor razloga za zavrnitev predloga ni, poravnalni senat izda sklep o 
začetku prisilne poravnave in obvesti upnike z oklicem. Le-ti prijavijo svoje terjatve, na podlagi 
katerih je nato izdelan načrt finančne reorganizacije in s strani poravnalnega senata razpisan 
narok za prisilno poravnavo. Upniki nato na naroku z glasovanjem potrdijo ali zavrnejo prisilno 
poravnavo.  
 
V četrtem poglavju je obravnavan načrt finančne reorganizacije oziroma finančna reorganizacija 
dolžnika. Predstavljene so metode finančne reorganizacije, ki so uresničljive le v primeru 
izglasovane prisilne poravnave in metode poslovne sanacije, ki se jih lahko poslužuje katerokoli 
podjetje, ne glede na stanje, v katerem se nahaja. Posebej pomembne so metode finančne 
reorganizacije, s pomočjo katerih podjetje odpravi kapitalsko neustreznost in insolvenčnost. 
Metoda odložitve oziroma zmanjšanja terjatev vpliva neposredno na zmanjšanje obveznosti ali 
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podaljšanje zapadlosti le-teh. Druga metoda finančne reorganizacije je konverzija terjatev v 
deleže, kjer se zmanjšajo obveznosti podjetja na račun povečanja kapitala. Poleg tega velja v 
pogojih prisilne poravnave tudi poseben privilegij dolžnika pri zmanjšanju števila zaposlenih. 
Ostale metode so poslovne metode, ki pomagajo podjetju dolgoročno preživeti in se nanašajo na 
poslovanje podjetja. 
 
Zadnje poglavje je namenjeno predstavitvi konkretnega primera načrta finančne reorganizacije. 
V skrajšani obliki je obravnavan načrt finančne reorganizacije podjetja LIV Hidravlika, d.o.o., 
Postojna. Poudarek namenjam predvsem razvrščanju terjatev upnikov v razrede in vplivu, ki ga 
ima razvrstitev v primeru izglasovane prisilne poravnave na podjetje. Iz predračunskih izkazov 
in planov so razvidni rezultati sprejetih ukrepov v načrtu finančne reorganizacije. 
 

2  ZAKAJ SE PODJETJE ZNAJDE V PRISILNI PORAVNAVI? 

2.1 Kriza in znamenja 
 
Nekatera podjetja kljub dobri nameri in trudu zasledovanja svojega cilja ne uspejo. Kažejo se 
slabi rezultati poslovanja, zmanjšana prodaja, neugodni finančni kazalci, izguba, … Vse to so 
znaki, da je podjetje zapadlo v krizo. Krizo v podjetju lahko razlagamo kot  finančno krizo ali 
kot podjetniško krizo v širšem smislu. Pri finančni krizi gre za postopno nelikvidnost, 
insolventnost in kapitalsko neustreznost, kar pomeni, da je potemtakem po Zakonu o prisilni 
poravnavi, likvidaciji in stečaju (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97, 52/99; v nadaljevanju: ZPPSL) 
izpolnjen pogoj za prijavo prisilne poravnave oziroma stečaja. Pojem podjetniška kriza poleg 
finančne krize zajema tudi težave na ostalih področjih podjetja. Seveda poznamo tudi druge vrste 
kriz, kot so npr. svetovne gospodarske krize, panožne krize, naravne katastrofe, vojne, ki vse 
lahko vplivajo na podjetje kot samostojno enoto. Torej, ko govorim o krizi, mislim pri tem tako 
na podjetniško kot na finančno krizo, ker je ponavadi težko določiti ločnice med obema, saj se 
medseboj stalno prepletata. 
 
Obstaja več definicij krize, vendar bi izpostavil sledečo, ki se mi zdi najbolj dopolnjena in 
realna. Drago Dubrovski opisuje krizo kot neugodno, nezaželeno, kritično stanje v podjetju na 
kratek rok, ki nastane zaradi notranjih in zunanjih dejavnikov in lahko vodi v propad podjetja 
(Dubrovski, 2004, str. 18). 
Pojmi, ki opredeljujejo krizo in njene znake (Brigham, 1996, str. 891), so:  

• Ekonomski neuspeh (Economic failure) podjetja pomeni, da podjetje s svojimi prihodki 
ni več sposobno pokriti vseh stroškov. Podjetje lahko na tak način ekonomsko neuspešno 
posluje, dokler so upniki pripravljeni zagotavljati nove vire sredstev. Nadaljnje 
poslovanje je odvisno od bodočih pričakovanih donosih in od sposobnosti pokrivanja 
variabilnih stroškov. 

• Poslovni neuspeh (Business failure) nastopi, če podjetje preneha svoje poslovanje z 
neporavnanimi obveznostmi.  
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• Tehnična insolventnost (Technical insolvency) pomeni nezmožnost poravnave tekočih 
zapadlih obveznosti. 

• Insolventnost v stečaju (Insolvency in bankruptcy) nastopi, ko je obveznost do tujih 
virov sredstev podjetja večja od njegovih sredstev. 

• Stečaj (Legal bankruptcy) pomeni, da je podjetje v skladu z zakonom prenehalo s 
poslovanjem. 

 
Pred pojavom krize nastopijo znamenja oziroma simptomi, ki opozarjajo na neravnovesje v 
podjetju ali na morebitno krizo, kot je upadanje obsega poslovanja, povečevanje dolga, strah 
vodilnih, padec tržnega deleža, … Našteli bi lahko še mnogo simptomov, ki lahko opozarjajo na 
začetek krize, medtem ko v poslovno finančnih standardih navajajo donosnost kapitala kot 
bistveni kazalec oziroma simptom prepoznavnosti bližajoče se krize.  
 

Poleg negativnih posledic lahko kriza podjetje tudi prerodi in mu pomaga, da se le-to zave svojih 
prednosti. Kriza odpira nove priložnosti, do katerih sicer ne bi prišlo. Ključnega pomena je tudi 
pridobivanje novih znanj in priložnosti za učenje, ki jih nudi delovanje v težkih razmerah.  
 
Da se lahko prednost pretvori v priložnost, je potrebno odpraviti vzroke krize v izogib ponovitvi. 
Potrebno je tudi odpraviti nastalo krizo, da lahko podjetje ponovno normalno posluje. Opravijo 
se različne analize, posebnega pomena pa so pri tem računovodski izkazi (le-ti so ključnega 
pomena pri finančni reorganizaciji). 
 

2.2 Vzroki krize 
 
Sodobna podjetja so vse bolj kompleksno sestavljena, zato je tudi več potencialnih vzrokov, ki 
lahko pripeljejo do neuspešnega poslovanja ali krize.  
Glede na to, iz kje izvirajo vzroki, krize delimo na notranje (endogene) in zunanje (eksogene).  
 
Zunanji vzroki so določene spremembe v okolju, na katere se podjetje ne odzove pravočasno in 
pravilno, zatorej to lahko prinese začetek krize. Notranji vzroki pa so vzroki znotraj podjetja, na 
katere podjetje ima možnost vplivanja, zato podjetje navadno samo prevzame krivdo, če zaide v 
krizo. Najverjetneje in najpogosteje pa prihaja do kriznih situacij zaradi prepletanja notranjih in 
zunanjih dejavnikov. 
 
Obstaja mnogo razlag vzrokov kriz in opredelitev le-teh, vendar bi izpostavil sledečo, ki 
predvideva razdelitev vzrokov krize v pet skupin (Ivanjko, 1997, str. 964):  

1. Prva skupina vzrokov so strukturne pomanjkljivosti organiziranosti podjetja, ki 
predstavljajo napake in pomanjkljivosti, nastale že ob ustanovitvi podjetja. Gre za, na 
primer, ustanovitev podjetja na napačnem kraju, s premajhnim kapitalom, pomanjkljivim 
znanjem o organizaciji podjetništva, napačno zastavljenimi cilji podjetja, napačno 
izbrano dejavnostjo oziroma izdelki ali storitvami, neraziskanim trgom ipd. 
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2. Druga skupina vzrokov so nenavadni in nepričakovani dogodki, kot so naravne in druge 
katastrofe, katerih posledica je uničenje premoženja podjetja, ali pa gre za odškodninske 
zahtevke tretje osebe, ki bremenijo podjetje. Gre za dolgotrajne stavke delavcev, bolezni 
delavcev, zakonske posege, ki prepovedujejo poslovanje ipd. 

 
3. Tretja skupina vzrokov so zunajpodjetniške okoliščine, predvsem vzroki na področju 

politike, katerih posledice so zakonske spremembe v gospodarjenju, socialni varnosti, 
ekologiji, ki negativno vplivajo na finančno poslovanje družbe in izkazujejo vpliv na 
obstoj družbe. 

 
4. Četrta skupina vzrokov so medpodjetniški vzroki, ki navadno ovirajo nastop podjetja na 

trgu ali pa nastanejo, ker podjetje nanje ni pripravljeno. Primer so nove tržne razmere 
oziroma spremembe potrošniških navad, tehnične novosti konkurentov na trgu, 
spremembe pri nabavi ipd. 

 
5. Peta skupina vzrokov so notranji podjetniški vzroki, ki se nanašajo na organizacijo 

podjetja, kadrovsko strukturo ipd. 
 
Dostikrat so krivci za neuspeh podjetja zunanji, nepredvidljivi vzroki. Vendar pa je največkrat za 
nastalo situacijo posredno krivo podjetje samo, saj se ni ustrezno prilagodilo spremembam 
zunanjega okolja. Podjetje se mora s strategijami, notranjimi procesi, marketingom ter s 
pravilnimi in zadostnimi odločitvami prilagajati nenehno spreminjajočemu se okolju. 
  

2.3 Reševanje krize 
 
Ko se podjetje znajde v krizi, ima več možnosti. Seveda so možnosti odvisne od tega, v kako 
globoko krizo je podjetje zapadlo, katere pogoje izpolnjuje in kakšne priložnosti se kažejo v 
prihodnosti. Še preden podjetje sprejme katerekoli ukrepe za ozdravitev, se mora odločiti, kako 
oziroma v kakšni obliki bo nadaljevalo svoje delovanje v prihodnosti (Weston, 1992, str. 1447): 
• Formalni zakonski postopek; 

 Podjetje posluje naprej v postopku prisilne poravnave, ki pomeni s strani sodišča 
nadzorovano znižanje ali preoblikovanje terjatev upnikov do podjetja. 

 Ustavitev podjetja: 
- zakonsko določen zastopnik (stečajni upravitelj) odproda premoženje podjetja v 

zakonsko določenih postopkih, 
- likvidacija, ki pomeni prenehanje podjetja, pod pogojem da so vsi upniki v celoti 

poplačani. 
• Združitev z drugim podjetjem; 

 Podjetje nadaljuje poslovanje kot samostojna enota v okviru drugega podjetja. 
 Podjetje postane del drugega podjetja. 

• Izvensodna poravnava; 
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 Podjetje posluje naprej: 
- odložitev oz. podaljšanje plačila, 
- privolitev na nižje poplačilo. 

Ne glede na izbrano možnost pa so ukrepi, ki naj jih podjetje sprejme, enaki oziroma podobni ter 
nujni za preživetje. Tako kot krizo lahko tudi ukrepe delimo na finančne in poslovne. Katere 
ukrepe bo podjetje izvajalo je odvisno predvsem od položaja, v katerem se podjetje nahaja. 
Največkrat gre za kombinacijo obeh vrst ukrepov.  
 
Najpomembnejši ukrepi reševanja podjetja so (Repovž, 1992, str. 12; Prašnikar, 1992, str. 65): 

• Zamenjava vodilnega managementa v podjetju, kar je navadno glavni vzrok, da se 
podjetje znajde v težavah. 

• Vzpostavitev oziroma izboljšanje finančnega nadzora, saj je slab nadzor nad financami v 
podjetju eden glavnih vzrokov za finančno krizo. Zato so potrebni dosleden centralni 
finančni nadzor, analiza trenutnega stanja in projekcija denarnih tokov. 

• Opredelitev vsebine in velikosti proizvodnega programa oz. izdelava nove proizvodno 
tržne strategije, ki je dveh vrst: strategija kratkoročnega preživetja in strategija 
dolgoročne ozdravitve podjetja. 

• Spremembe v organizacijski strukturi kot rezultat sprememb v proizvodno tržni strategiji, 
ki so lahko uvedene tudi zaradi dezinvestiranja. 

• Analiza oziroma znižanje stroškov poslovanja, pri čemer gre za znižanje stroškov dela, 
materiala in storitev ter različnih posrednih stroškov kot posledico nove organizacije 
podjetja ali novega proizvodno tržnega programa ter, v povezavi s finančnim 
prestrukturiranjem, tudi stroškov financiranja. 

• Določitev velikosti in strukture potrebnega premoženja oziroma sredstev in s tem 
povezana odprodaja sredstev ali dezinvestiranje, saj podjetje v novi poslovno-tržni 
strategiji ugotovi presežek sredstev podjetja, ki jih ne bo potrebovalo tako na kratki kot 
na dolgi rok, odprodaja teh pa pomeni relativno hiter dotok potrebnega denarja. 

• Določitev velikosti in strukture potrebnega kapitala oziroma virov financiranja in s tem 
povezano finančno prestrukturiranje virov sredstev, ki je nujen element strategije 
reševanja prezadolženih podjetij iz krize, tako da se odloži vračilo in / ali zmanjša 
dolžniške obveznosti oziroma pridobi sveža finančna sredstva s povečanjem osnovnega 
kapitala z denarnimi vložki. 

• Investiranje, ki zahteva finančna sredstva, katerih podjetje v krizi navadno nima, zato se 
zanje odloči šele po zagotovitvi kratkoročnega preživetja ali pa v primeru, da podjetje 
kupi neko drugo podjetje in vanj investira. 

 

2.4 Iz krize s prisilno poravnavo 
 
Stečaji, likvidacije in prisilne poravnave so v razvitem gospodarstvu povsem naraven in zakonit 
pojav, ki nastane takrat, ko podjetje s kakršnimikoli drugimi ukrepi ni bilo več mogoče ubraniti 
pred krizo. 
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Zakon o finančnem poslovanju predpisuje, da podjetje zaide v finančno krizo, če postane 
nelikvidno, insolventno ali kapitalsko neustrezno. To so trije formalno pravni razlogi za začetek 
enega od treh pravnih postopkov (prisilna poravnava, stečaj in likvidacija). Takrat je podjetje 
dolžno v skladu z zakonom ZPPSL ustrezno ukrepati oziroma poročati o nastali situaciji. 
 
Insolventnost pomeni dolgoročno trajno nesposobnost poravnavanja pričakovanih obveznosti 
podjetja. 
 
Prezadolženost se pojavi, ko so obveznosti podjetja večje od njegovega premoženja. Ker 
obveznosti presežejo vrednost sredstev, pride do negativne vrednosti kapitala (podjetje celotna 
sredstva financira s tujimi viri). 
 
Kapitalska neustreznost je finančni položaj, ko izguba tekočega leta s prenesenimi izgubami iz 
preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala. 
 
To so razlogi, po katerih je podjetje zakonsko dolžno začeti oziroma vložiti predlog za začetek 
prisilne poravnave, kar pa ne pomeni, da je to vedno smotrno. Altman (1993, str. 6) pravi, da v 
kolikor je ekonomska vrednost podjetja večja, kot je njegova likvidacijska vrednost, je podjetje, 
tako s stališča družbe kot celote kakor tudi s stališča lastnikov podjetja, smiselno reorganizirati in 
nadaljevati s poslovanjem. 
 
Seveda pa ti razlogi niso krivi za nastanek krize, temveč gre zgolj za posledice vzrokov kriz. 
Potrebno je ugotoviti vzroke, ki pripeljejo do insolventnosti oz. prezadolženosti. Naslednja slika 
ponazarja zaporedje neugodnih dogodkov, ki pripeljejo do globoke krize in s tem do stečaja 
oziroma prisilne poravnave. 
 
V prikazanem zaporedju neugodnih dogodkov (glej Slika 1) poslovodstvo ni zaznalo simptomov 
krize ali se na njih ni odzvalo oziroma se je odzvalo z napačnimi ukrepi, zato se kriza postopoma 
poglablja, s tem pa se zmanjšujejo možnosti njene ugodne rešitve (Dubrovski, 2004, str. 147). 
 
Ko podjetje zabrede tako globoko, da pride do insolventnosti, prezadolženosti ali kapitalske 
neustreznosti, pomeni da mora v skladu z zakonom nemudoma ukrepati, saj v nasprotnem 
primeru ogroža ostale gospodarske subjekte. ZPPSL daje podjetju pod nadzorom sodišča 
možnost rešitve iz krize v postopku prisilne poravnave. 
 
 
 
 
 
 



 

Slika 1: Tipično zaporedje dogodkov 

 
Vir: Dubrovski, 2004, str. 147 
 
Stečaj ali prisilna poravnava? 
Četudi so formalnopravni pogoji za uvedbo enega ali drugega postopka enaki, se postopka 
bistveno razlikujeta. Medtem, ko je stečaj namenjen preprečitvi nadaljnjega poslovanja in 
poplačila upnikov, prisilna poravnava stremi ravno k nasprotnemu, k ohranitvi pravne osebe in 
znižanju obveznosti do upnikov. V stečaju se unovči celotno premoženje podjetja za poplačilo 
upnikov, zanemarijo pa se organizacija, položaj na trgu in ime podjetja – le-ti se namreč izničijo.  
Nasprotno pa prisilna poravnava želi preprečiti stečaj (poplačilo upnikov) in obenem izgubo 
funkcionalne vrednosti podjetja z nadzorovano sanacijo. Stečaj se je v zadnjih desetletjih 
preoblikoval iz postopka z namenom poplačila upnikov v postopek, katerega namena sta nova 
razporeditev podjetniškega premoženja in omogočanje nadaljevanja dejavnosti v drugačnih 
organizacijskih in pravnih oblikah (Ivanjko, 1997, str. 968). 
 
Postopek prisilne poravnave se za razliko od stečaja vedno začne na pobudo dolžnika, vendar o 
njem odločajo upniki na naroku za prisilno poravnavo, kjer jih dolžnik s svojim načrtom 
finančne reorganizacije poskuša prepričati v smiselnost le-te. Če ne izglasujejo v prid dolžnika 
oziroma za prisilno poravnavo, se avtomatično sproži stečajni postopek. 
 

3  PRISILNA PORAVNAVA 

3.1 Insolvenčno pravo 
 
Da bi bolje razumeli, kako in pod kakšnimi pogoji ter pravili poteka prisilna poravnava, moramo 
dobro poznati insolvenčno pravo. Le-to se uporablja, kadar določena pravna oseba postane 
dolgoročno plačilno nesposobna ali ji plačilna nesposobnost grozi. V slovenski zakonodaji 
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insolvenčno pravo obsega Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter Zakon o 
finančnem poslovanju podjetij. Prvi ureja postopek prisilne poravnave in pogoje za njegovo 
izvedbo ter poskuša odpraviti insolventnost dolžnika s finančno reorganizacijo. Zakon o 
finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99; v nadaljevanju: ZFPP) vsebuje pravila, 
ki so jih podjetja oziroma vodstvo podjetja dolžni upoštevati v skladu s poslovnofinančnimi 
načeli, ko v podjetju nastopi finančni položaj plačilne nesposobnosti in prezadolženosti. Obenem 
ZFPP vsebuje sankcije, ki so predpisane za primer morebitnega neupoštevanja pravil. 
 

3.2 Organi v postopku prisilne poravnave 
 

Poravnalni senat 
Prisilno poravnavo vodi senat treh sodnikov okrožnega sodišča, od katerih enemu pripada vloga 
predsednika senata. Naloga senata je predvsem preverjanje obveznih sestavin in predpisanih 
listin predloga. Če so le-te ustrezne oziroma je iz njih razvidno, da podjetje izpolnjuje pogoje za 
prisilno poravnavo, sodišče izda sklep o začetku prisilne poravnave, v nasprotnem primeru pa s 
sklepom predlog zavrže. Ob predpostavki, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek postopka 
prisilne poravnave, senat določi upravitelja prisilne poravnave. Poleg tega senat odloča tudi o 
povrnitvi stroškov in o določitvi nagrade za delo upravitelja, nadzira delo upravitelja, imenuje 
upniški odbor, predvsem pa vodi postopek prisilne poravnave z vidika formalnopravnih določil. 
(Šinkovec, 1999, str. 50, 57).  
 
Upravitelj prisilne poravnave 
Upravitelj sodne poravnave je lahko oseba s sedmo stopnjo izobrazbe, ki ima opravljen posebni 
izpit za opravljanje nalog upravitelja. Poleg tega mora biti upravitelj pravno, osebno in 
gospodarsko neodvisen od dolžnika in upnikov, tako da ni moč dvomiti o njegovi 
nepristranskosti (Šinkovec, 1999, str. 51–52). 
 
Naloge upravitelja so preizkusne in nadzorne narave. Preizkusne naloge so namenjene 
ugotavljanju gospodarskega položaja dolžnika, nadzorne pa se nanašajo na poslovno vodenje 
dolžnika (Šinkovec, 1999, str. 53). 
 
Preizkusne naloge: 

• preizkus stanja premoženja in poslovanje dolžnika; 
• preizkus seznama upnikov in seznam dolžnikovih dolžnikov; 
• preizkus verodostojnosti prijavljenih terjatev. 

 
Nadzorne naloge: 

• ugovor zoper neutemeljenim prijavljenim terjatvam, če dvomi o njihovi utemeljenosti; 
• prijava poravnalnemu senatu, če dolžnik ravna v nasprotju z 31. členom ZPPSL (dolžnik 

ne sme ne odtujiti ne obremeniti svojega premoženja niti dati poroštva ali avala od dne 
vložitve predloga); 

• opravljanje drugih dolžnosti, določenih s tem zakonom.  
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Upravitelj prisilne poravnave je upravičen do nagrade, ki je predpisana v Odredbi o merilih za 
določanje nagrad stečajnim upraviteljem in upraviteljem prisilne poravnave v Ur. l. RS. Obenem 
je v skladu z 80. členom ZPPSL upravitelj odgovoren tudi za morebitno škodo, ki jo je povzročil 
udeležencem v postopku. 
 
Upniški odbor 
Upniški odbor je imenovan zaradi zavarovanja koristi upnikov v prisilni poravnavi. Sestavljen je 
iz upnikov, ki imajo nasproti dolžniku najvišje terjatve in ima liho število članov. Je organ 
upnikov in tudi pomožni organ upravitelja z namenom, da podpira in nadzira upravitelja prisilne 
poravnave, predvsem zaradi enakopravnega obravnavanja upnikov (Šinkovec, 1999, str. 60–62). 
 
Naloge in pravice vsakega upniškega odbora so (Ivanjko, Kocbek, 2001, str. 507):  

• pregled poslovanja in finančnega stanja dolžnika ter zahtevanje podatkov, ki so ključnega 
pomena za oblikovanje načrta finančne reorganizacije; 

• sodelovanje pri oblikovanju načrta finančne reorganizacije; 
• predlaganje postavitve ali odstavitve upravitelja; 
• dajanje predlogov in mnenj ter opravljanje drugih dejanj, ki so pomembna za zaščito 

upnikov v postopku.  
 

3.3 Postopek prisilne poravnave 

3.3.1 Uvedba postopka prisilne poravnave 
 
Postopek se uvede z dnem, ko dolžnik na sodišče vloži predlog za začetek postopka prisilne 
poravnave. Predlog mora vsebovati ime sodišča, na katerega je predlog naslovljen, ime, sedež, 
matično številko in šifro dejavnosti dolžnika, navedbo predstavnika sveta delavcev in podpis 
predlagatelja. K predlogu je potrebno priložiti vso dokumentacijo, iz katere so razvidni 
upravičenost in pogoji za začetek postopka. To so ekonomsko finančni kazalci in listine, seznami 
upnikov (ločeno so podani ločitveni in izločitveni upniki) in dolžnikovih dolžnikov ter dospele in 
nedospele terjatve. (ZPPSL, 1993) 
 
Nepopolni predlogi se vrnejo v dopolnitev z določenim časovnim rokom, ki ne sme biti krajši od 
8 dni – krajši je lahko le v primeru, če je pomanjkljivost mogoče odpraviti in le-ta ni povzročena 
krivdno z namenom, da se odloži stečaj. Za zavrnitev je zadostna že najmanjša pomanjkljivost. 
(ZPPSL, 1993)  
 
Od dne vložitve predloga dalje in vse dokler ni odločeno o začetku postopka prisilne poravnave 
lahko dolžnik opravlja zgolj tekoče posle v zvezi z opravljanjem dejavnosti in poravnavanjem 
obveznosti iz tega naslova. V tem času ne sme obremeniti svojega premoženja niti dati poroštva 
ali avala. 
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3.3.2 Začetek postopka prisilne poravnave 
 
V kolikor ni razlogov za zavrnitev predloga, poravnalni senat izda sklep o začetku postopka 
prisilne poravnave. Zoper sklep je možna pritožba v osmih dneh po razglasu sklepa na oglasni 
deski. Sklep vsebuje obrazložitev dejstev, ki kažejo na to, ali so podani pogoji (insolventnost, 
prezadolženost oziroma kapitalska neustreznost) za začetek postopka. Sklep je vročen 
predlagatelju, od katerega se zahteva tudi položitev predujma za kritje stroškov in za nadaljnje 
vodenje postopka. Krijejo se nagrada in stroški upravitelja, stroški objav in morebitnih 
izvedencev. 
 
Upniki so o začetku postopka obveščeni istega dne, ko je izdan sklep, z oklicem, razglašenim na 
oglasni deski sodišča, in z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. Oklic je izredno 
pomemben za upnike, saj na podlagi le-tega prijavijo svoje terjatve zoper dolžnika. Po objavi 
oklica sme dolžnik obremeniti svoje premoženje ali dati poroštvo le z dovoljenjem poravnalnega 
senata in po predhodnem mnenju upniškega odbora. Od začetka postopka prisilne poravnave je 
dolžnik dolžan nuditi upnikom vpogled v celotno poslovno-finančno dokumentacijo in jim 
posredovati vse informacije, pomembne za ugotovitev dolžnikovega ekonomsko-finančnega 
stanja ali za oblikovanje načrta finančne reorganizacije (Šinkovec, 1999, str. 75). 
 
Poravnalni senat lahko na obrazložen predlog vsakega upnika ali upravitelja prisilne poravnave 
postopek ustavi, če na strani dolžnika ugotovijo sledeča ravnanja (Šinkovec, 1999, str. 89): 

• da lahko dolžnik tudi brez finančne reorganizacije izpolni svoje obveznosti; 
• da dolžnik ravna v nasprotju z 31. členom (favoriziranje upnikov) tega zakona, zaradi 

česar se zmanjšujejo možnosti za poplačilo upnikov; 
• da ni možnosti za dolžnikovo izpolnitev obveznosti na podlagi predloga za prisilno 

poravnavo; 
• da lahko dolžnik izpolni svoje obveznosti v večjem delu oziroma v krajšem roku, kot ga 

predlaga v prisilni poravnavi. 
 
Po prejemu predloga za ustavitev postopka poravnalni senat razpiše narok za obravnavo 
predloga, kamor povabi predlagatelja, dolžnika, upniški odbor in upravitelja. Če je predhodno že 
določen narok za prisilno poravnavo, lahko senat odloči, da bo predlog obravnaval na naroku za 
prisilno poravnavo.  
 
Pravne posledice postopka prisilne poravnave 
Od začetka postopka prisilne poravnave proti dolžniku ni mogoče dovoliti kakršnokoli izvršbo, 
ne glede na to, ali je bila vložena pred ali po uvedbi postopka prisilne poravnave. Če sodišče še 
ni obravnavalo izvršilnega predloga, ga zavrne, če pa je bil sklep o izvršbi že sprejet, se postopek 
prekine in nadaljuje, ko se prekine postopek prisilne poravnave (ZPPSL, 1993). 
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Ta učinek pa ne velja za (Volk, 2006, str. 227): 
- izločitvene upnike; 
- tiste ločitvene upnike, ki so s prisilno poravnavo dobili pravico do ločenega poplačila z 

izvršbo prej kot v zadnjih treh mesecih pred začetkom postopka prisilne poravnave; 
- upnike s privilegiranimi terjatvami oziroma za vse zaposlene, zadnje tri mesece pred 

začetkom postopka prisilne poravnave.  
 
 
Z dnem začetka postopka se vse nedenarne terjatve spremenijo v denarne, vse nedospele v 
dospele in vse terjatve v tuji valuti v terjatve domače valute. Nezapadle terjatve, ki se ne 
obrestujejo, se diskontirajo za čas od začetnega dneva postopka do dneva, ko bi terjatev zapadla. 
Terjatve, ki jih je bilo na dan začetka postopka prisilne poravnave mogoče pobotati z 
dolžnikovimi nasprotnimi terjatvami, se štejejo za pobotane (ZPPSL, 1993).  
 
Prijava in preizkus terjatev 
Prijava terjatve je v postopku prisilne poravnave potrebna zaradi pridobitve glasovalne pravice 
upnika na naroku. V kolikor upnik ne prijavi terjatve, izgubi glasovalno pravico, ne pa tudi 
terjatve. Za terjatve, nastale po začetku prisilne poravnave, potrjena prisilna poravnava ne velja. 
Te terjatve je dolžnik v primeru sklenjene prisilne poravnave dolžan poravnati, v nasprotnem 
primeru pa se terjatve poplačajo kot ostale terjatve, torej iz stečajne mase (Šinkovec, 1999, str. 
103).  
 

3.3.3 Narok za prisilno poravnavo 
 
Načrt finančne reorganizacije je obvezen akt in ga dolžnik lahko predloži k predlogu za začetek 
prisilne poravnave, najkasneje pa ga mora predložiti v roku treh mesecev od dneva vložitve 
predloga. Poravnalni senat po pregledu načrta in po prejemu mnenja upniškega odbora o načrtu 
finančne reorganizacije razpiše narok za prisilno poravnavo ter z oklicem v Uradnem listu 
Republike Slovenije povabi upnike na narok. 
Dolžnik na naroku z načrtom finančne reorganizacije in z morebitno dodatno obrazložitvijo 
poskuša prepričati upnike v smotrnost prisilne poravnave. O načrtu se mora izjaviti še upniški 
odbor, katerega član lahko ob kakršnikoli ugotovljeni ali morebitni diskriminaciji upnikov vloži 
ugovor, ki pa se mora obravnavati pred glasovanjem o prisilni poravnavi. Ugovor lahko vloži 
tudi vsak upnik, ki ni član upniškega odbora ali upravitelj prisilne poravnave. Po obravnavi 
morebitnih ugovorov sledi glasovanje, do katerega so upravičeni tisti upniki, ki so pravočasno 
prijavili svojo terjatev, zoper katero ni bil vložen ugovor in so njihove terjatve ugotovljene 
oziroma spoznane za verjetne (ZPPSL, 1993). 
 
Glasovalne pravice pa nimajo upniki, za katere prisilna poravnava ne bi imela pravnih učinkov. 
To so upniki s prednostno pravico (delavci, ki jim preneha delovno razmerje zaradi finančne 
reorganizacije), izločitveni upniki (imajo terjatev, ki ni všteta v premoženje dolžnika, ker ni 
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njegova last) in ločitveni upniki (ki imajo zastavno pravico, pravico pridržka lastninske pravice 
ali druge ločitvene pravice).  
Glasovalna pravica je odvisna od višine upnikove terjatve. Nekaterim upnikom se prizna 
močnejša glasovalna pravica, ker so se odpovedali ločitveni pravici ali ker so pristali na 
spremembo dolžniškega razmerja in se je v obeh primerih povečalo njihovo tveganje. Družbeniki 
oziroma delničarji imajo pravico glasovati le, če je osnovni kapital, ugotovljen z bilanco stanja 
na dan začetka postopka prisilne poravnave, večji kot nič (Plavšak, 2000, str. 280–283).  
 
Če pri glasovanju ni bila dosežena potrebna večina glasov upnikov z glasovalno pravico, se 
predlog o sklenitvi prisilne poravnave zavrne in poravnalni senat po uradni dolžnosti prične 
izvrševati stečajni postopek. Če za prisilno poravnavo glasujejo upniki, katerih terjatve znašajo 
več kot 60 % vseh terjatev upnikov z glasovalno pravico, se šteje le-ta za sprejeto (ZPPSL, 
1993). 
 

3.3.4 Potrditev prisilne poravnave 
 
Poravnalni senat torej potrdi prisilno poravnavo v primeru, da je prisilna poravnava sprejeta z 
večino glasov in da so predlogi za ustavitev postopka zavrnjeni. S sklepom poravnalni senat 
potrdi prisilno poravnavo in na ta način na novo definira razmerja med dolžnikom in upniki. V 
sklepu mora biti navedena razvrstitev terjatev v razrede in način poplačila za posamezni razred. 
Če se je dolžnik s posameznim upnikom dogovoril za drugačno poplačilo terjatve (v nedenarnem 
premoženju ali za konverzijo terjatev v delnice), mora biti to v sklepu posebej obravnavano 
(Plavšak, 2000, str. 289–290).  
 
Sklep o potrditvi prisilne poravnave pomeni za upnike tudi izvršilni naslov. To pomeni, v kolikor 
je ista terjatev ugotovljena v sklepu o prisilni poravnavi, predhodne izvršbe na ta način ugasnejo 
oziroma izgubijo svojo moč, saj je v veljavi nov izvršilni naslov. 
V primeru neizpolnitve obveznosti iz potrjene prisilne poravnave s strani dolžnika ima upnik 
pravico predlagati izvršbo, ki se nanaša na sklep, sprejet ob potrditvi prisilne poravnave zoper 
dolžnika (Volk, 2006, str. 227). V primeru naknadnega stečaja oziroma ponovnega postopka 
prisilne poravnave je upnik upravičen zahtevati terjatev, ki je veljala na dan začetka postopka 
prisilne poravnave oziroma pred potrditvijo prisilne poravnave. 
 

4  NAČRT FINANČNE REORGANIZACIJE 
 
Načrt finančne reorganizacije je obvezen akt, ki ga predloži dolžnik, in najpomembnejši del 
prisilne poravnave. Z njegovo pomočjo poskuša dolžnik prepričati upnike, da bo sposoben 
izpolniti vse obveznosti iz predlagane prisilne poravnave. Obsega vse poslovno-finančne 
metode, katerih namen je zagotoviti, da bo dolžnik postal plačilno sposoben, solventen, 
kapitalsko ustrezen in da bo zagotovil normalno poslovanje v prihodnosti. Dolžnik mora načrt 
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finančne reorganizacije obvezno predložiti najkasneje v roku treh mesecev od dneva vložitve 
predloga. Rok je prekluzivne narave, sankcija za zamudo je tako ustavitev postopka. Če je načrt 
nepopoln, senat pozove dolžnika na dopolnitev načrta in določi se nov rok za dopolnitev.  
V načrtu se predlaga prisilno poravnavo, s tem ko se opiše več načinov in metod, ki bodo 
pomagale uspešno prestati prisilno poravnavo, pri čemer pa se mora izkazati za verjetno, da bodo 
vse te obveznosti tudi izpolnjene. Z metodo finančne reorganizacije je razumljena vsaka metoda, 
ki pripomore k odpravi plačilne nesposobnosti in prezadolženosti oziroma kapitalske 
neustreznosti ter omogoča pogoje za normalno poslovanje dolžnika. Načrt finančne 
reorganizacije lahko ločimo na dva dela. Prvi del vsebuje metode, ki odpravljajo kratkoročne 
likvidnostne ali finančne težave dolžnika in so v prisilni poravnavi nujne, saj se le tako lahko 
zagotovi nadaljevanje poslovanja. Drugi del pa predstavlja dopolnilne metode, ki odpravljajo 
vzroke za nastale težave v podjetju, ki so privedli do prisilne poravnave. Torej, prvi del oziroma 
metode rešujejo podjetje pred finančnim propadom in mu zagotovijo likvidnost, medtem ko so 
metode drugega dela strateške usmeritve, ki podjetju pomagajo dolgoročno preživeti in mu 
zagotoviti tekoče poslovanje. Brez strateških in dobro obrazloženih metod upniki ne bodo verjeli 
v prihodnost podjetja in se bodo posledično zmanjšale možnosti za potrditev prisilne poravnave.  
 
Načrtu finančne reorganizacije mora dolžnik predložiti računovodske izkaze, iz katerih je 
razviden finančni položaj dolžnika in je možno ovrednotenje učinkov, predlaganih v načrtu 
finančne reorganizacije (ZPPSL, 1993), ki so: 
 

• revidirana obračunska bilanca stanja zadnjega tromesečja pred vložitvijo načrta finančne 
reorganizacije (v nadaljevanju: zadnja bilanca); 

• revidirana zadnja predračunska bilanca stanja ob predpostavki, da bi začela veljati 
predlagana prisilna poravnava (glede znižanja terjatev, načina poplačila terjatev in 
spremembe osnovnega kapitala); 

• revidiran izkaz uspeha in finančnih tokov za zadnje in za tekoče poslovno leto; 
• predračunska izkaza finančnih in denarnih tokov za obdobje, na katero se nanaša prisilna 

poravnava (do izteka roka za izplačilo vseh terjatev); 
• pisne izjave upnikov, ki pristanejo na morebitno nadomestno izplačilo in poročilo 

revizorja o vrednosti premoženja predmeta nadomestnega izplačila, če ta presega 
10.000,00 SIT; 

• notarski zapis skupščine o spremembi osnovnega kapitala; 
• izjava ločitvenega upnika, da pristane na manj ugodno poplačilo. 
 

4.1 Metode prestrukturiranja obstoječih virov financiranja s sklenitvijo     
prisilne poravnave 

 

Med metode prestrukturiranja obstoječih virov financiranja s sklenitvijo prisilne poravnave 
spadajo vse metode, ki so uresničljive v okoliščinah, ko velja potrjena prisilna poravnava. Zakon 
jih omogoča le v primeru prisilne poravnave, saj se podjetju s pomočjo teh metod zagotovijo 
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prepotrebna likvidna sredstva za njegov nadaljnji obstoj. Učinek metod je znižanje terjatev 
upnikov oziroma terjatve odložijo za določen čas in na ta način pomagajo podjetju v prisilni 
poravnavi. Omenjene metode oziroma posli se uporabljajo pod odložnim pogojem, da bo prisilna 
poravnava pravnomočno potrjena in začnejo učinkovati šele, če bo ta pogoj izpolnjen (Plavšak, 
2000, str. 191–197). Prestrukturiranje obstoječih virov financiranja je mišljeno zlasti kot 
sprememba razmerja med obveznostmi in kapitalom ter sprememba razmerja med kratkoročnimi 
in dolgoročnimi viri financiranja. To je mogoče doseči z metodami finančne reorganizacije, in 
sicer z znižanjem obveznosti ali s konverzijo obveznosti v delnice oziroma kapital. Posledica 
obeh metod je odprava prezadolženosti in vplivanje na dolžnikovo plačilno sposobnost. 
 

4.1.1 Odložitev terjatev oziroma zmanjšanje terjatev 
 
Dolžnik ima v primeru potrjene prisilne poravnave možnost znižati ali odložiti terjatve upnikov. 
Če dolžnik ponuja posameznim upnikom različne pogoje, jih mora razvrstiti v ločene sezname 
oziroma razrede glede na pravni in poslovni temelj ter druge znake istovrstnosti. Ti razredi so 
navadno: terjatve iz naslova kratkoročnih likvidnostnih kreditov, terjatve iz naslova dolgoročnih 
investicijskih kreditov, terjatve dobaviteljev, razred zaposlenih, … Za vsak razred se predlaga 
določeno znižano izplačilo terjatve in roke za izplačilo.  
Pri tem pa so roki in znižanje terjatev zakonsko predpisani v določenem razmerju, in sicer 
(ZPPSL, 1993, 48. člen): 
 

1. 20-% poplačilo, če rok za izplačilo ni daljši od enega leta; 
2. 40-% poplačilo, če rok za izplačilo ni daljši od dveh let; 
3. 60-% poplačilo, če rok za izplačilo ni daljši od treh let; 
4. 80-% poplačilo, če rok za izplačilo ni daljši od štirih let; 
5. 100-% poplačilo z odložitvijo za največ pet let. 

 
Znižani deleži poplačila se nanašajo na višino terjatve na dan začetka postopka prisilne 
poravnave, in sicer na glavnico in obresti, natekle do tega dneva.  
Poplačila lahko dolžnik ponudi le v denarju, razen če posamezen upnik pristane na drugačno 
izplačilo. Splošni pogoji poplačila za upnikovo terjatev, ki se izplača v nadomestnem 
premoženju, ne veljajo, zato je potrebno takšne terjatve upnikov postaviti v poseben razred. Da 
ne bi prišlo do nepravilnosti ali diskriminacije upnikov, je potrebno poročilo revizorja o oceni 
vrednosti premoženja, ki je predmet nadomestne izpolnitve.  
Prav tako lahko posamezen upnik v določenem razredu terjatev pristane na manjše oziroma manj 
ugodno poplačilo. V obeh primerih je potrebno k načrtu finančne reorganizacije priložiti pisno 
izjavo upnikov, da pristanejo na takšno poplačilo, kot tudi podatke o terjatvi in načinu znižanja 
le-te.  
 
Razdelitev v razrede, kjer je ponujeno poplačilo v zmanjšanem znesku oziroma z odloženim 
rokom, pa ne velja za privilegirane upnike. Njihov položaj se po potrditvi prisilne poravnave ne 
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spremeni, z izjemo, če se upnik privilegiranemu položaju odpove. V primeru, da pristane na 
manj ugodne pogoje, mora to potrditi z izrecno pisno izjavo. 
 
Splošni pogoji poplačila tudi ne veljajo za terjatve upnikov, ki pristanejo, da bodo svoje terjatve 
cedirali na dolžnika zaradi vplačila novih delnic. 

4.1.2 Konverzija terjatev v delnice oziroma deleže 
 
Dolžnik lahko poplača upnike s konverzijo terjatev v lastniške deleže oziroma delnice, če 
pristojni organ dolžnika sprejme sklep o povečanju oziroma spremembi osnovnega kapitala. 
Tovrstni upniki tvorijo poseben razred in potrebno je ugotoviti, kakšen delež v osnovnem 
kapitalu dolžnika bo posamezen upnik pridobil.  
Pri konverziji terjatve v deleže oziroma delnice ločimo dva načina:  

1) Konverzija terjatev v obstoječe delnice oziroma deleže 
2) Konverzija terjatev v bodoče delnice oziroma deleže 

 
V prvem primeru ima dolžnik med svojim premoženjem lastne delnice oziroma deleže, ki bodo 
predmet konverzije terjatve. V drugem primeru pa mora nove delnice ali deleže šele izdati in 
posledično opraviti postopek povečanja osnovnega kapitala z vložki. 
 
Konverzija terjatev v obstoječe delnice oziroma deleže 
S pogodbo o konverziji dolga v obstoječe delnice oziroma deleže se dolžnik zaveže upniku 
namesto denarne izpolnitve obveznosti izročiti svoje lastne delnice oziroma deleže. Gre za 
spremembo predmeta upnikove pravice ali dolžnikove obveznosti ter posledično za spremembo 
lastništva podjetja. Tovrstna konverzija je v praksi zelo redka. 
 
Konverzija terjatev v bodoče delnice oziroma deleže 
Dolžnik se zaveže upniku, da bo namesto izplačila denarne terjatve ponudil bodoče delnice 
oziroma deleže. Dolžnik mora pred konverzijo povečati osnovni kapital s stvarnimi vložki. Pri 
tem se morajo obstoječi delničarji odpovedati prednostni pravici za nakup novih delnic, preden 
lahko upnik pride do delnic. Upnik vplača delnice oz. stvarne vložke tako, da prenese na 
dolžnika svojo terjatev. S cesijo dolžnik obenem postane upnik in terjatev zaradi združitve 
preneha (Zakon o obligacijskih razmerjih, 1978). Terjatev bo prenehala, medtem ko se bo 
povečala obveznost podjetja do njenih lastnikov. Torej se s prenehanjem terjatve zmanjša dolg, 
hkrati pa se poveča dolžniški lastniški kapital. Pride do spremembe v bilanci stanja na delu 
obveznosti do virov sredstev, medtem ko se premoženje podjetja oziroma aktiva ne spreminja. 
Istočasno pa konverzija dolga v deleže pripelje do zmanjšanja deležev obstoječih delničarjev v 
kapitalu dolžnika. 
 
Konverzijo terjatev v lastniške deleže in spremembo osnovnega kapitala z uporabo ustreznih 
določb omogoča Zakon o gospodarskih družbah s pomočjo Zakona o obligacijskih razmerjih. 
Zato se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo gospodarske družbe, razen v posebnih primerih 
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(primer prisilne poravnave), ko v zakonu  ni drugače določeno. Posebno ureditev je uzakonjena v 
noveli v 49.a do 49.b členih ZPPSL: 

1) Po Zakonu o gospodarskih družbah je potrebno opraviti revizijo stvarnih vložkov in tako 
zagotoviti, da vrednost stvarnega vložka ni manjša do nominalne vrednosti delnic 
oziroma deležev, ki jih upnik dobi z vplačilom stvarnega vložka. Terjatev kot predmet 
stvarnega vložka mora biti za družbo vredna toliko, kolikor se zaradi konverzije 
zmanjšajo obveznosti družbe. 
V primeru prisilne poravnave revizija ni potrebna, saj je bila že predhodno opravljena 
revizija terjatev, izkazanih v bilanci stanja, s strani pooblaščenega revizorja, ki potrdi 
pravilnost in višino izkazane terjatve. 
 

2) V 410. členu Zakona o gospodarskih družbah je navedeno, da mora biti tretjina 
povečanega osnovnega kapitala vplačana v denarnem vložku. Upniki v postopku prisilne 
poravnave na to ne bi pristali, saj bi morali poleg stvarnega vložka zagotoviti še denarni 
vložek. V prisilni poravnavi se upnik že s samo konverzijo terjatev postavi v bolj tvegan 
položaj. Ker bi to oviralo postopek prisilne poravnave in njeno učinkovitost, velja pri 
prisilni poravnavi posebna ureditev.  

 

3) Izjema je tudi vprašanje pravne zakonitosti sočasnega zmanjšanja in povečanja 
osnovnega kapitala, česar Zakon o gospodarskih družbah ne ureja. Pogosto je finančno 
stanje dolžnika, ki predlaga prisilno poravnavo, takšno, da je njegov celotni lastniški 
kapital (zaradi nepokrite izgube) manjši od osnovnega kapitala. Z vplačilom novih delnic 
po nominalni vrednosti s konverzijo terjatev upnik pridobi delež v osnovnem kapitalu  
družbe, ki je knjigovodsko manjši, kot znaša vrednost plačila za ta delež (glej Tabela 2 na 
str. 17). To je za upnika seveda nesprejemljivo, zato mora dolžnik prvotno zmanjšati 
osnovni kapital za znesek nepokrite izgube, s čimer se nominalna vrednost osnovnega 
kapitala izenači z njegovo knjigovodsko vrednostjo. Šele, ko pokrije izgubo preteklih let 
in izgubo tekočega leta z zmanjšanjem kapitala, je za upnika sprejemljiva in smiselna 
konverzija terjatve v deleže s povečanjem kapitala (glej Tabela 3 na str. 17). 

 

Tabela 1: Pasiva bilance stanja pred konverzijo 
pasiva    Delež v osnovnem 

kapitalu 
Upnik A 100.000    

Upnik B 80.000    

Upnik C 75.000    

Upnik D 20.000    

Skupaj dolg  275.000 

Delničarji   70.000  100 % 

Nepokrita izguba  -50.000   

Skupaj kapital  20.000 

   295.000 

Vir: Lasten prispevek. 
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Tabela 2: Pasiva bilance stanja po konverziji terjatev brez zmanjšanja kapitala za nepokrito           
izgubo 

pasiva    Delež v osnovnem 
kapitalu 

Upnik A 100.000    
Upnik B 80.000    
Skupaj dolg 180.000 
Delničarji    70.000  42,45 % 
Delničar C   75.000  45,45 % 
Delničar D   20.000  12,1 % 
Nepokrita izguba  -50.000   
Skupaj kapital 115.000 
   295.000 

Vir: Lasten prispevek. 
 
Tabela 3: Pasiva bilance stanja po konverziji terjatev z zmanjšanjem kapitala za nepokrito izgubo 

pasiva    Delež v osnovnem 
kapitalu 

Upnik A 100.000    

Upnik B 80.000    

Skupaj dolg 180.000 

Delničarji   20.000  17,39 % 

Delničar C  75.000  65,22 % 

Delničar D  20.000  17,39 % 

Skupaj kapital 115.000 

   295.000 

Vir: Lasten prispevek. 
 

4) Privilegirani in ločitveni upniki, na katere niti prisilna poravnava niti stečajni postopek ne 
bi učinkovala, s konverzijo terjatev prevzamejo večje tveganje kot navadni upniki. Zato 
je ekonomsko smiselno, da ti upniki na enoto svoje terjatve pridobijo večji delež v 
osnovnem kapitalu dolžnika, kot ga na enoto svoje terjatve pridobijo navadni upniki. Z 
odpovedjo ločitvene oziroma prednostne pravice pridobijo z vplačilom svoje terjatve 
število delnic, katerih skupna nominalna vrednost je večja od nominalne višine njihove 
terjatve. Menjalno razmerje je stvar dogovora dolžnika in upnika in se po 49.b členu 
ZPPSL ne sme ozirati na Zakon o gospodarskih družbah, ki prepoveduje vplačilo delnic 
za znesek, ki je nižji od nominalne višine delnice. 

 
5) Vsi pravni učinki konverzije (sprememba osnovnega kapitala in vplačilo novih delnic s 

prenosom terjatev upnikov) so sprejeti pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava 
potrjena. Zato se nove delnice štejejo za vplačane in osnovni kapital za spremenjen z 
dnem pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave. Gre za pomembno razliko 
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od Zakona o gospodarskih družbah, kjer sprememba kapitala pravno učinkuje šele z 
vpisom v sodni register. 

 
Za izvedbo konverzije terjatev je potrebno sprejeti sklep o spremembi osnovnega kapitala (z 
vsemi potrebnimi vsebinami), kar se zgodi, če ga podpre kvalificirana večina družbenikov 
oziroma delničarjev. Po potrjeni prisilni poravnavi se predloži predlog za vpis sklepa o 
spremembi – povečanju kapitala v sodni register. 
 

4.1.3  Zmanjšanje števila zaposlenih 
 
Zmanjšanje števila zaposlenih je dodatna metoda, za katero veljajo posebni pogoji in ugodnosti 
pri prisilni poravnavi. Če se dolžnik odloči za metodo zmanjšanja števila zaposlenih, mora načrtu 
finančne reorganizacije priložiti program prenehanja delovnih razmerij zaradi finančne 
reorganizacije. Pogoji prenehanja delovnega razmerja zaradi prisilne poravnave so za dolžnika 
veliko bolj ugodni kot pogoji pri programu tehnoloških presežkov, ki jih ureja delovnopravna 
zakonodaja. Zaposleni, ki jim na podlagi določb ZPPSL, ki kot eno izmed metod finančne 
reorganizacije opredeljuje tudi predvideno zmanjšanje števila zaposlenih, preneha delovno 
razmerje, imajo enake pravice kot tisti, ki jim preneha delovno razmerje zaradi začetka 
stečajnega postopka (Hieng, 2002, str. 13). Tako je, ker bi v primeru stečaja prenehalo delovno 
razmerje vsem delavcem, prisilna poravnava pa daje možnost vsaj nekaterim delavcem, da 
obdržijo delovno mesto. Zato, da bi nekaj delavcev obdržalo zaposlitev in bi finančna 
reorganizacija uspela, je zakonodaja prilagojena in omogoča drugačen način zmanjšanja števila 
delavcev. 
  
Program zmanjšanja števila delavcev sprejme uprava in z njim seznani pristojni organ za 
zaposlovanje. Ta lahko predlaga ukrepe za čim večjo omejitev prenehanja delovnih razmerij. 
Uprava je na tak predlog vezana le v primeru, da v svojem programu predvideva prenehanje 
delovnega razmerja za več kot 25 odstotkov delavcev oziroma, če je skupno število takšnih 
delavcev najmanj 10 (Plavšak, 2000, str. 279). Ponavadi predlog predvideva razporeditev 
prenehanja delovnega razmerja za daljše obdobje. Ko postane sklep o potrditvi prisilne 
poravnave pravnomočen, preneha delovno razmerje za tolikšno število delavcev, kot je 
predvideno v programu. Presežni delavci v tem primeru niso upravičeni do takšnih odpravnin kot 
delavci, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi operativnih razlogov po Zakonu o delovnih 
razmerjih.  
 

4.2 Dodatne metode finančne reorganizacije 
 
Metoda finančne reorganizacije je na splošno katerakoli poslovno finančna metoda ali 
kombinacija le-teh, ki zagotovi, da bo postal dolžnik plačilno sposoben., da bo odpravljena 
prezadolženost in da bo zagotovil normalno poslovanje v prihodnje. Do sedaj naštete metode v 



 

19 

točki 4.1 so specifične metode, ki so uresničljive le pod pogoji prisilne poravnave in odpravljajo 
predvsem plačilno nesposobnost, medtem ko so metode za uspešno bodoče poslovanje ukrepi, ki 
jih lahko zasledimo v vsakem podjetju, ki ni nujno v likvidnostnih težavah. Te metode 
odpravljajo vzroke, ki podjetje pripeljejo do prisilne poravnave in so ključnega pomena za 
nadaljevanje poslovanja ter pozitivno vplivajo na zaupanje upnikov in na verjetnost uspeha 
podjetja v prihodnje.  
 
Metode, ki jih posamezno podjetje uporabi, se razlikujejo glede na velikost podjetja, 
gospodarsko obliko in glede na to, v kako globoke težave je podjetje zapadlo. Navkljub 
različnosti položajev pa se nekatere metode oziroma ukrepi več ali manj ponavljajo. Najbolj 
pogoste in pomembne metode oziroma ukrepe je opisal Dubrovski in so navedeni v tem poglavju 
pod sledečimi točkami (Dubrovski, 2004, str. 93–118). 
 

4.2.1 Ukrepi na področju managementa in način delovanja  
 
Zamenjava managementa:  
Krivdo, da je podjetje zašlo v prisilno poravnavo, nosi vrhnji management, običajno zaradi 
napačnih odločitev ali opustitve potrebnih odločitev. Zatorej je nesmiselno, da krizo zdravi 
management, ki je pri njenem nastajanju sodeloval oz. jo povzročil. Poleg tega takšno vodstvo 
nima podpore zaposlenih niti ni deležno pravega zaupanja okolja. Menjava managementa se zdi 
smiselna odločitev, vendar je kljub temu koristno obdržati kakšnega člana managementa, 
predvsem zaradi posedovanja ključnih informacij, omogočanja kontinuitete delovnih procesov in 
lajšanja pojasnjevanja preteklih dogodkov z vplivi na sedanjost.  
 
Pri izbiri novega managerja je potrebno upoštevati njegovo širino znanja, poslovne in osebne 
povezave z različnimi poslovneži, poznavanje panoge in izkušnje s področja kriznega 
managementa. V malih podjetjih, v katerih je lastnik obenem tudi manager, je priporočljivo 
najeti zunanjega svetovalca, saj se lastnik manager najverjetneje ne bo umaknil iz svoje funkcije.  
 
Centralizirano poslovodenje:  
Za podjetje v stanju krize velja, da je veliko učinkovitejše avtoritativno vodenje. Potrebne so 
hitre in natančne odločitve, zato ni prostora za široko razpravljanje o problemih. Še zlasti je 
pomembno centralizirati finančno poslovanje, da se vzpostavi nadzor nad denarnimi tokovi, 
stroški in naložbami.    
 
Spremenjena organizacija: 
Je posledica prvih dveh ukrepov, saj se s spremembo managementa in načinom vodenja 
spremeni tudi neformalna organiziranost podjetja. Pojavila se bo bolj  mrežna organizacija, ki bo 
temeljila na projektu razreševanja problemov. Šele po krizi nastane večja formalizacija. 
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Učinkovito komuniciranje: 
Manager sam ne more prebroditi krize brez pomoči zaposlenih in zunanjih delavcev. Zato je 
izrednega pomena komunikacija v podjetju in izven njega. Najpomembnejša naloga je 
prenašanje nove vizije o uspehu, strateških ciljih in izhodu iz krize med zaposlenimi.  
Nasveti za učinkovito komuniciranje pri podjetjih v krizi (Carr, 1995, str. 55): 

• Nemogoče je uporabljati preveč komunikacij; 
• Poenostavite sporočila, ne glede na njihovo zahtevnost; 
• Predvidite izhode in dovolj zgodaj sporočite svoja stališča; 
• Določite osebo, odgovorno za komuniciranje z javnostmi v primeru krizne situacije; 
• V sporočanje naj bo vedno vključen vrhnji management; 
• Govorite resnico; 
• Proučite prejemnike vaših sporočil ter na tej osnovi izberite pravilno oblikovana 

sporočila in medije, ki targetirajo vašo ciljno publiko. 
 

4.2.2 Ukrepi na področju prihodkov 
 
Povečanje prodaje: 
Pogoj za obstoj podjetja je povečanje prodaje. To zahteva daljše časovno obdobje in 
razpoložljiva sredstva za vlaganje, ki pa ga podjetje v prisilni poravnavi nima. Zato je potrebno 
skrbno izbirati metode in načine povečanja prodaje.  
Podjetje se mora osredotočiti na sortiment izdelkov ali storitev, ki so donosni oziroma pokrivajo 
vsaj mejne stroške poslovanja. Da lahko določimo sortiment, je bistvenega pomena ocena 
prodajnih možnosti, saj se glede na to prilagodijo stroški poslovanja. Nedonosne izdelke je treba 
ukiniti in tako bodo stroški upadli v večji meri kot prihodki. 
S povečanjem prodaje je neposredno povezan tudi intenziven marketing. Tržno komuniciranje 
lahko ustvari pozitivno mnenje pri kupcih, saj se zaradi prisilne poravnave pojavljajo govorice o 
slabem poslovanju in ukinitvi prodaje.  
Metode povečevanja prodaje in s tem prihodkov imajo prej dolgoročen kot kratkoročen učinek, 
vendar velja dejstvo, da prej kot se začne z aktivnostmi, prej se pokažejo rezultati. 
 
Selekcija proizvodno–prodajnega programa: 
Management podjetja mora zaradi omejenih finančnih sredstev osredotočiti vsa sredstva na 
ključne dejavnosti, proizvode in kupce, medtem ko naj odproda ali izloči obrobne in dopolnilne. 
Odločitev, kateri proizvodi bodo v prihodnosti ključni, je odvisna od kriterijev in presoje 
managerja. Pri odločitvi o izboru managerja Pušnik (1997, str. 24) predlaga sledeče Slatterjeve 
kriterije: obseg prodaje, faza življenjskega cikla proizvoda, prispevek za kritje, hitrost odzivanja 
kupcev ter sezonskost povpraševanja. Pomembno vlogo pri odločitvah o jedrnih programih 
predstavlja informacijski sistem o strukturi stroškov po posameznih stroškovnih objektih. Pri tem 
je potrebno paziti, da ne pride do prirejenih informacij, saj bi to lahko kaj kmalu vodilo v 
napačne poslovne odločitve.  
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Zvišanje ali znižanje cen ter preoblikovanje drugih prodajnih pogojev: 
Zvišanje cen izdelkov je izredno težko izvedljivo in je včasih odvisno od soglasja kupcev, 
pogajalske moči in položaja izdelka na trgu. Na eni strani pogajanja lahko pripeljejo do 
poslabšanja odnosov s stranko, na drugi strani pa lahko stranka v korektnih poslovnih odnosih 
uvidi, da bi bilo povišanje cene (npr. povišanje zaradi inflacije) sprejemljivo. Lepo opravičilo za 
zvišanje cen je ponudba dodatnih storitev k izdelku oziroma kombinacija obeh, saj so storitve 
težje vrednotene in konkurenčno manj primerljive, zato lahko ceno povišamo sorazmerno toliko, 
kot se ob dodatni ponudbi povišajo stroški. Pri pogajanjih pa lahko poleg cene manipuliramo tudi 
s plačilnimi roki, stroški pakiranja, Incotermsi, količinami, stroški skupnih marketinških akcij 
itd. Te priložnosti velja izkoristiti, še posebej v mednarodnem poslovanju, in si tako izboljšati 
prodajno oziroma nabavno pozicijo.  
Izdelki, po katerih ni povpraševanja in imajo za kupce nesprejemljivo ceno, posledično ostajajo 
na zalogi, zato jih je potrebno po znižani ceni prodati in se tako rešiti dodatnih stroškov 
vzdrževanja in skladiščenja.  
 

4.2.3 Ukrepi na področju financ 
 

Zagotavljanje plačilne sposobnosti: 
Likvidnost podjetja je mnogo pomembnejša kot poslovni izid, četudi je bilanca stanja tista, iz 
katere lahko razberemo sanacijske možnosti podjetja. Zaradi podatkov o nepremičninah, 
naložbah, terjatvah, zalogah in strukturah obveznosti so lepa priložnost za strateške odločitve. Za 
pokrivanje obveznosti potrebuje podjetje zadostne prilive. Še posebej to velja za podjetje v krizi 
oziroma prisilni poravnavi. To je mogoče z ukrepi bolj racionalnega gospodarjenja z obratnimi 
sredstvi in ukrepi za zmanjšanje vezave v stalnem premoženju: 

• Doslednejše in načrtno poslovanje z denarjem in vrednostnimi papirji, predvsem kar 
zadeva rokov in načinov plačila; 

• Učinkovitejša izterjava s premišljenim in urejenim postopkom za obvladovanje 
zmanjšanja terjatev (bonitete kupca, fakturiranje, zavarovanje, izterjava); 

• Odprodaja nekaterih gibljivih sredstev (dolgoročnih naložb in terjatev), factoring in 
forfaitiranje; 

• Zmanjšanje in hitrejše obračanje zalog (materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih 
izdelkov) z odločitvijo, spremljanjem in nadzorom kazalnikov obračanja; 

• Čim hitrejša odprodaja nekurantnih zalog z neprestano selekcijo njihove kurantnosti; 
• Odprodaja nepotrebnih ali slabo izkoriščenih osnovnih sredstev s kasnejšim najemom po 

potrebi; 
• Nabava osnovnih sredstev po načelu leasinga; 
• Zmanjšanje in selekcija predvidenih investicij. 

 

Podjetje naj z odprodajo sredstev ne nameni likvidnostnih sredstev za vračila kreditov, ampak 
naj se osredotoči na zagotovitev nemotenega poslovnega procesa (plače, dobavitelji, 
vzdrževanje, kakovost) in širitev poslovne dejavnosti. Pri iskanju finančnih sredstev se nemalo 
podjetij obrne na državne in lokalne institucije za pridobitev nepovratnih ali podpornih sredstev.  



 

22 

Ponavadi skrbno ravnanje in pridobivanje likvidnih sredstev ni dovolj, zato je potrebno poiskati 
tuje vire financiranja. Te so za podjetje v krizi posledično dražji (višje obresti bank zaradi slabe 
bonitete, zamudne obresti), vendar je na to potrebno računati zavoljo uspešnega nadaljevanja 
poslovanja. Ko si podjetje likvidnostno opomore, je potrebo zmanjšati visoke odhodke 
financiranja. Nelikvidnost se v prisilni poravnavi uspešno in s pomočjo zakona lažje odpravlja s 
pomočjo metod, naštetih v točki 4.1. Pri tem je potrebno biti pozoren, da nelikvidnost ni vzrok 
krize oziroma prisilne poravnave, temveč njena posledica. Vzroke je potrebno iskati drugje in jih 
s primernimi strategijami in ukrepi z različnih področij tudi odpraviti.     
 

Prestrukturiranje tujih virov financiranja: 
Pridobitev tujih virov financiranja ali ugodnejših pogojev je zaradi že omenjenih težav težko 
mogoče. Poleg tega so potrebna še dolgotrajna pogajanja, cenitve, elaborati, za kar podjetje nima 
dovolj razpoložljivega časa. Ko operativni denarni tok ne omogoča več rednega pokrivanja 
obresti in glavnice, nastopi potreba po reprogramiranju ali prolongiranju kredita. Gre za metodo, 
ko podjetje najame kredit pri drugi banki, s katerim nato vrne prvotni kredit. Ponavadi se to 
zgodi, ko s prvotnim upnikom oziroma banko ni mogoče doseči dogovora o reprogramiranju 
obveznosti.  
 

Področje lastnega financiranja: 
Negativno vrednost kapitala je mogoče spremeniti le z radikalnimi ukrepi, kot je prisilna 
poravnava (konverzija terjatev, dokapitalizacija, odpis obveznosti). Bolj kot je podjetje 
prizadeto, manj je prostora in možnosti za ukrepanje pri lastnih virih. Če je mogoče, so 
priporočljivi naslednji ukrepi: 

• Sproščanje tihih rezerv v premoženju in kapitalu (pravne in davčne omejitve); 
• Pospešena amortizacija, razni odpisi, rezervacije; 
• Kritje izgube iz sestavin kapitala ali rezervacij; 
• Odpoved obračuna in izplačila dividend; 
• Povečanje lastnega kapitala na račun rezultata poslovanja; 
• Povečanje lastnega kapitala z dokapitalizacijo; 
• Zmanjšanje odhodkov financiranja (čim cenejši viri financiranja, kasnejši obračuni in 

plačila obresti, konverzije, spremembe vrednosti valute in s tem nastale tečajne razlike, 
zmanjšanje in odlaganje obračuna in plačila davkov ter prispevkov). 

 

4.2.4 Ukrepi na področju odhodkov 
 

Obvladovanje stroškov: 
Če zaradi tržnih razmer prihodkov ni moč zviševati, je potrebno stroške prilagoditi. 
Nenadzorovano zniževanje stroškov lahko negativno vpliva na razvoj podjetja in ogrozi njegovo 
preživetje. Nadaljnji razvoj lahko zahteva večja vlaganja, kot so trenutne koristi zaradi znižanja. 
Zato je potrebno proučiti strukturo stroškov, jih opredeliti po velikosti in oceniti možnosti 
znižanja. 
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Stroški materiala: 
Pri stroških materiala igra najpomembnejšo vlogo oddelek nabave v podjetju, ki opravlja 
tehnično funkcijo (kontrola kakovosti, izbira dobavitelja, opredelitev specifikacij materiala, …), 
komercialno funkcijo (raziskava trga, zbiranje ponudb, pogajanja), logistično funkcijo (kontrola 
in spremljanje zalog ter usklajevanje z naročanjem) in administrativno funkcijo (vodenje 
evidence dobaviteljev, obdelava in spremljanje naročil). Stroške materiala lahko zmanjšamo z 
izboljšanimi nabavnimi pogoji, izboljšano porabo in uporabo novih materialov. Posledično do 
tega pripelje izboljšanje nabavne funkcije. Pomembni so sledeči ukrepi, ki so navadno v podjetju 
zanemarjeni: 

• Pristojnosti in odgovornosti nabavnega oddelka naj bodo jasno opredeljene, naloge pa 
razločno opisane;  

• Raziskovanje nabavnega trga in s tem pridobivanje aktualnih informacij; 
• Preverjanje ustreznosti dobavitelja in ocena njegovih zmožnosti; 
• Strokovno usposobljeni kadri za pogajanja o pogodbah; 
• Vnaprej natančno določeni postopki naročanja, da se prepreči naročanje vsepovprek. 

 
Stroški dela: 
Pri zmanjšanju višine plač in zmanjšanju števila zaposlenih je potrebno upoštevati zakonske 
omejitve. Rešitev je lahko v preselitvi delovno intenzivnih opravil na geografska področja z 
nižjo ceno delovne sile. Seveda gre za zelo radikalen ukrep, ki zahteva tudi določeno vsoto 
kapitala oziroma investicij, kar pa je težko predstavljivo za podjetje na robu preživetja. 
 
Zunanje storitve: 
V podjetju so specializirani za določene dejavnosti. Podjetje opravlja tudi storitve, za katere 
zaposleni niso najbolje usposobljeni in bi jih zato le-ti opravljali po relativno višji ceni, kot če bi 
jih podjetje dalo v izvedbo zunanjim izvajalcem. Gre za tako imenovani outsourcing.  
 
Napake pri iskanju stroškovnih prednosti: 

• Ukvarjanje z nepomembnimi področji in posledično zapostavljanje odločilnih področij; 
• Prestavljanje stroškov z enega na drugo področje; 
• Zniževanje stroškov pod mejo mejnih stroškov; 
• Zanemarjanje navidez nevidnih stroškov; 
• Posledično povečanje stroškov na enem področju zaradi zmanjšanja stroškov na drugem; 
• Brezglavo kratkoročno zniževanje stroškov, ki pripelje do kasnejšega povečanja 

stroškov; 
• Usmerjenost zgolj k proizvodnim stroškom; 
• Izguba konkurenčne prednosti zaradi diferenciacije. 
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4.2.5 Ukrepi na področju zaposlenih 
 
Zmanjšanje števila zaposlenih: 
Gre za skorajda nujen ukrep v vsakem podjetju, ki je v krizi in si želi znižati stroške. Seveda so 
potrebni načrtovanje, selekcija in preučitev. Downsizing je v večini primerov kar nujen ukrep za 
rešitev podjetja in ga je potrebno, kot pravi Slatter (1984, str. 196), opravljati po korakih:  

1. priprava postopka za zmanjševanje števila zaposlenih; 
2. proučitev zakonskih okvirov; 
3. izdelava kratkoročne strategije do zaposlenih; 
4. priprava rezervnega plana za nepredvidene razmere; 
5. odločitev o posameznih detajlih odpuščanja zaposlenih; 
6. priprava obrazložitve, zakaj je prišlo do odpuščanja; 
7. priprava programa komuniciranja. 

 
Zamenjave na srednjem in nižjem managementu: 
Že prej sem omenjal, kako pomembne so zamenjave v vrhnjem managementu za podjetje v 
težavah. Vendar pa so pomembni tudi predstavniki nižjih ravni managementa, ki izpolnjujejo in 
izvajajo naloge ter strategije. Če posamezni nosilci vodstvenih nalog ne ustrezajo merilom 
novega vodstva podjetja, je smiselna zamenjava, vendar po načelu boljšega naslednika, ko je ta 
seveda na razpolago. 
 
Pridobitev novih sodelavcev: 
Predvsem se to nanaša na pridobitev dobrih izkušenih kriznih managerjev. Največkrat ti niso na 
voljo, saj so zasedeni ali pa so že na dobro plačanem mestu v zdravih podjetjih. Poleg tega pa 
podjetje tudi nima zadostnih finančnih sredstev za izplačilo spodbudnih nagrad. 
 
Ukrepi za zdravljenje krize se morajo začeti izvajati čim prej, celovito in radikalno, saj se 
podjetje le na ta način lahko reši propada. Ukrepi se medsebojno prepletajo, dopolnjujejo in 
kombinirajo. Treba je ločevati med finančno in poslovno problematiko. Prvo pomaga 
premagovati v prisilni poravnavi tudi država s posebej prirejenim ZPPSL, pri čemer ne gre 
zanemariti poslovnega dela, ki je izvor finančne problematike in krize nasploh. Kljub različnim 
metodam za zdravljenje krize pa se več ali manj ponavljajo podobne rešitve (glej Tabela 4 na str. 
25). 
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Tabela 4: Pregled najpogostejših ukrepov v zdravljenju krize 
Področje Ukrepi 

Management in način delovanja 

- zamenjava managemanta 
- centralizirano poslovodenje 
- spremenjena organizacija 
- učinkovito komuniciranje 

Prihodki 

- povečanje prodaje 
- selekcija proizvodno–prodajnega programa 
- zvišanje ali znižanje cen ter preoblikovanje 

drugih prodajnih pogojev 

 
Finance 

- zagotavljanje plačilne sposobnosti 
- prestrukturiranje tujih virov financiranja 
- urejanje lastnega financiranja 

Odhodki - obvladovanje stroškov 

 
Zaposleni 

- zmanjšanje števila zaposlenih 
- zamenjave na srednjem in nižjem managementu 
- pridobitev novih sodelavcev 

 Vir: Dubrovski, 2004, str. 116 
 

5  FINANČNA REORGANIZACIJA PODJETJA NA PRIMERU 
PODJETJA LIV HIDRAVLIKA, D.O.O. 

 
V nadaljevanju bom prikazal bistvene elemente načrta finančne reorganizacije na primeru 
podjetja LIV Hidravlika, d.o.o., Postojna. Vsak načrt finančne reorganizacije se prične s 
predstavitvijo podjetja, SWOT analizo, analizo poslovanja in analizo računovodskih izkazov, 
kjer se iščejo vzroki za nastalo situacijo in načini za odpravo vzrokov. V nadaljevanju sledi 
razvrstitev terjatev upnikov v razrede, zmanjšanje njihovih obveznosti ter prikaz učinkov metod 
na predračunskih izkazih. Zaradi poenostavitve sem se subjektivno odločil prikazati le 
najbistvenejše in najpomembnejše elemente načrta. 

5.1 Predstavitev dolžnika in povzetek razlogov za začetek postopka prisilne 
poravnave  

 
Družba LIV Hidravlika, d.o.o., Postojna proizvaja hidravlične žerjave za gozdarstvo in za 
zbiranje ter predelavo sekundarnih surovin. Po širini proizvodnega programa je družba LIV 
Hidravlika, d.o.o., največji tovrstni proizvajalec v Evropi, po obsegu fizične prodaje pa sodi med 
pet največjih proizvajalcev hidravličnih žerjavov. Družba ustvari na domačem trgu v Sloveniji 
11,3 % realizacije, 88,7 % realizacije pa ustvari na zahtevnih evropskih trgih. V zadnjih letih je 
ciljno usmerjena v osvajanje novih trgov ter v aktivno trženje na obstoječih trgih. 
 
Podjetje je v zadnjih letih, kljub povečani realizaciji, konstantno poslovalo z izgubo, ki se je 
prenašala na naslednja leta. Razlogov je več, predvsem pa je za razkritje vzrokov potrebna 
natančna analiza. V letu 2004 so se najpomembnejše vhodne surovine glede na leto 2003 



 

26 

podražile za več kot 30 % in trend se je nadaljeval tudi v letu 2005. Poleg tega je bila v letih 
2003 in 2005 izguba podjetja iz poslovanja večja od amortizacije, kar pomeni, da je imelo 
podjetje likvidnostne težave. Te je reševalo predvsem z zadolževanjem pri dobaviteljih.  
 
Dodatni razlog so izredni odhodki v izkazu uspeha v letu 2005 za 228.003 tisoč sit. Tolikšni 
odhodki so posledica arbitražne odločitve v Franciji v korist družbe Diebolt zaradi kršenja 
patentne zaščite v zvezi s proizvodnjo hidravličnih sistemov za žerjave iz proizvodnega 
programa družbe LIV Hidravlika, d.o.o. V obdobju med januarjem in julijem 2005 je bila iz tega 
razloga izkazana čista izguba v višini 262.733 tisoč sit in posledično negativni kapital družbe v 
višini 248.640 tisoč sit. Vse to nakazuje, da družba LIV Hidravlika, d.o.o., ni imela ustreznih 
virov financiranja oziroma je bila kapitalsko neustrezna v skladu z določili 10. člena ZFPPod. 
 
Družba je bila tudi prezadolžena, saj iz izkaza stanja na dan 30. 07. 2005 izhaja, da je imela 
1.187.760 tisoč sit finančnih in poslovnih obveznosti. Lastnih virov financiranja družba ni imela, 
saj je bil kapital podjetja negativen. Zatorej so bile obveznosti do virov sredstev, zmanjšanih za 
kapital (v tem primeru se obveznosti še povečajo, saj je kapital negativen), avtomatično večje od 
premoženja, ki ga podjetje takrat ni imelo, kar je pomenilo veliko prezadolženost. Podjetje je 
imelo obenem tudi več kot 60 dni zapadlih in neplačanih obveznosti v višini 206.839 tisoč sit, 
kar kaže na plačilno nesposobnost podjetja. 
Iz zgoraj navedenega sledi, da družba ni bila več sposobna zagotavljati načela likvidnega in 
solventnega poslovanja ter načela kapitalske ustreznosti v skladu z ZFPPod. Direktor družbe LIV 
Hidravlika, d.o.o., je o pogojih poslovanja obvestil edinega družbenika in mu kot eno od 
možnosti za rešitev kapitalske neustreznosti predlagal dokapitalizacijo družbe, s katero se ne bi 
rešila le kapitalska neustreznost, pač pa tudi prezadolženost in nelikvidnost podjetja. Lastnik 
sredstev za dokapitalizacijo v višini, s katero bi se v celoti pokril negativni kapital, ni mogel 
zagotoviti, zato je direktor v skladu z ZFPPod podal predlog za uvedbo postopka prisilne 
poravnave nad dolžnikom dne 16. 08. 2005. Pristojno Okrožno sodišče v Kopru je po obravnavi 
predloga in priložene dokumentacije začelo postopek prisilne poravnave z dnem 07. 10. 2005. 
 

5.2 Analiza računovodskih izkazov 

5.2.1 Analiza bilance stanja 
 
Celotna aktiva družbe LIV Hidravlika, d.o.o., je 31. 07. 2005, torej na dan zadnje bilance stanja, 
znašala 1.062.943 tisoč sit. Manjši obseg obratnih sredstev glede na leto 2004 je predvsem 
posledica zmanjšanja terjatev iz poslovanja družbe za 124.661 tisoč sit zaradi izgubljene 
arbitraže proti družbi Diebolt. Družba LIV Hidravlika je del svojih terjatev pobotala z delom 
nasprotnih terjatev do družbe Diebolt. V strukturi aktive so tako stalna sredstva predstavljala 
12,25 % aktive, obratna sredstva 86,8 % aktive, AČR pa 1,0 % aktive, vse na dan zadnje bilance 
stanja ob koncu zadnjega tromesečja pred vložitvijo načrta finančne reorganizacije. 
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Iz bilance stanja je izhajalo, da družba ni imela lastnih zemljišč ali zgradb, temveč je za 
opravljanje dejavnosti najemala nepremičnine pri družbi LIV, d.d. Med stalnimi sredstvi so 
največji del predstavljale oprema in druge naprave, katerih neodpisana vrednost je znašala 
124.500 tisoč sit. Leta 2004 je neodpisana vrednost stalnih znašala 140.897 tisoč sit. Iz 
navedenega sledi, da družba v letu 2005 praktično ni imela nobenih investicij.  
 
Zaloge družbe so predstavljale 44,9 %, poslovne terjatve 51,8 % in kratkoročna likvidna sredstva 
3,3 % vseh obratnih sredstev. Glede na leto 2004 so se  povečale zaloge, kar je deloma posledica 
povečanega obsega poslovanja v letu 2005, medtem ko so se v letu 2005 zmanjšale poslovne 
terjatve zaradi pobota istovrstnih obveznosti z nasprotnimi terjatvami do družbe Diebolt. 
Problematičen je obseg terjatev, saj je bilo okoli 10 % do 15 % terjatev do kupcev zapadlih in 
neplačanih.  
Družba na drugi strani od svojih kupcev zaradi močne konkurence v tej branži ni mogla zahtevati 
avansnih plačil, saj bi se s tem pogoji prodaje v primerjavi s konkurenco poslabšali. 
 
Na dan 31. 07. 2005 so se povečale obveznosti iz financiranja in poslovanja glede na leto 2004. 
Družba ni imela dolgoročnih obveznosti iz financiranja in poslovanja, kratkoročne finančne 
obveznosti do bank so znašale 450.739 tisoč sit, 734.217 tisoč sit pa so znesle kratkoročne 
poslovne obveznosti. 
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Tabela 5: Obračunska bilanca stanja v 000 SIT 
BILANCA STANJA  31. 07. 2005 31. 12. 2004 31. 12. 2003 
        
SREDSTVA    1.062.943     1.138.252     1.043.747  
      
A. Stalna sredstva       129.557        146.146        168.220  
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva          1.479           1.479                -  
II. Opredmetena osnovna sredstva       128.078        144.667        168.220  
    1. Zemljišča in  zgradbe            291             300                -  
    2. Proizvajalne naprave in stroji       124.500        140.897        165.976  
    3. Druge naprave in stroji          2.684           3.005           1.411  
    4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo            603             465              833  
lll. Dolgoročne finančne naložbe               -                -                -  
B. Gibljiva sredstva       922.710        992.106        875.527  
 l. Zaloge        412.229        366.967        383.861  
    1. Material       216.525        190.137        156.637  
    2. Nedokončana proizvodnja       109.138        103.290        104.838  
    3. Proizvodi in trgovsko blago         79.503          72.237        119.500  
    4. Predujmi za zaloge          7.063           1.303           2.886  
 ll. Poslovne terjatve        479.691        604.352        430.444  
    a) Dolgoročne poslovne terjatve               -                -                -  
    b) Kratkoročne poslovne terjatve       479.691        604.352        430.444  
Ill. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina         30.790          20.787          61.222  
C. Aktivne časovne razmejitve         10.676                -                -  
      
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV    1.062.943     1.138.252     1 043.747  
      
A. Kapital -     248.640          14.099        29.361  
I. Vpoklicani kapital          608.878        608.878        608.878  
II. Kapitalske rezerve               -                -                -  
III. Rezerve iz dobička               -                -                -  
IV. Preneseni čisti poslovni izid -     594.787  -     579.535  -     499.933  
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta -     262.733  -       15.252  -       79.602  
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala                2                 8                18  
B. Rezervacije               -                -                -  
C. Finančne in poslovne obveznosti    1.187.760     1.124.153        998.900  
     a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti               -                -           9.420  
        1. Dolgoročne finančne obveznosti               -                -                -  
        2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobav.             9.420  
     b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti     1.187.760     1.124.153        989.480  
        1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank       450.739        450.810        449.230  
        2. Kratkoročne posl. obv. na podlagi predujmov          6.580             118           4.614  
        3. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobav.       657.006        386.549        318.579  
        4. Kratkoročne fin. in posl. obv. do podj. V skupini               -        223.258        158.317  
        5. Kratkoročne fin. in posl. obveznosti do drugih         73.435          63.418          58.740  
Č. Pasivne časovne razmejitve       123.823                -          15.486  

Vir: Podatki podjetja LIV Hidravlika, d.o.o. 
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5.2.2 Analiza izkaza poslovnega izida 
 
Družba je v predstavljenem obdobju, od leta 2003 pa do vključno dne 31. 07. 2005, poslovala z 
izgubo. Poslovanje družbe je bilo tudi pred tem obdobjem negativno. Rezultati poslovanja so se 
po začetku sanacije v letu 2003 pod novim vodstvom kljub veliki podražitvi vhodnega materiala, 
pločevine, izboljševali. Družbo je v letu 2005 močno prizadela arbitražna odločitev in izguba 
tekočega leta se je dvignila na 262.733 tisoč sit. Obveznost do družbe Diebolt je bila delno 
knjižena kot povečanje izrednih odhodkov v višini 122.963 tisoč sit in delno kot prevrednotenje 
poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih v višini 119.443 tisoč sit. Med prevrednotevalnimi  
odhodki je bil evidentiran tudi odhodek iz naslova popravkov drugih terjatev v višini 38.266 
tisoč sit. Brez navedenih prevrednotevalnih odhodkov bi družba v obdobju do 31. 07. 2005 
poslovala s pozitivnim rezultatom v višini 17.939 tisoč sit. 
 
Vsi stroški poslovanja so skupaj znašali 1.280.357 tisoč sit, brez prevrednotovalnih poslovnih 
odhodkov pa 1.122.648 tisoč sit. Stroški materiala so znašali 513.749 tisoč sit (brez nabavne 
vrednosti prodanega blaga za 31.505 tisoč sit) in so predstavljali kar 46 % vseh stroškov iz 
poslovanja (brez prevrednotovalnih odhodkov pri obratnih sredstvih).  
 
Stroški storitev v zadnjem izkazu uspeha so predstavljali 234.814 tisoč sit oziroma 20,8 % 
celotnih stroškov, 28,6 % vseh stroškov pa so predstavljali stroški dela in pomembno je 
poudariti, da je podjetje koristilo režijske storitve pri družbi LIV, d.d., v višini 51.557 tisoč sit, 
kar prav tako predstavlja strošek dela. 
 
Obveznosti do bank v višini 450.739 tisoč sit so se odražale v finančnih odhodkih kot 17.778 
tisoč sit le-teh. Izredni odhodki pa so, kot je navedeno že v prejšnjem poglavju, posledica 
izgubljene arbitraže. 
 
V nadaljevanju poslovne sanacije bo morala družba LIV Hidravlika, d.o.o., težiti predvsem k 
povečanju produktivnosti, deloma s povečevanjem obsega proizvodnje, deloma pa tudi z 
zmanjševanjem delovne sile. Predvsem bo morala zmanjšati strošek zunanjih storitev, tudi na 
način, da bo postopno prevzela vse režijske funkcije (računovodstvo, upravljanje z »IT« ipd.). 
Na področju notranje logistike bo potrebno skrajševati posamezne proizvodne faze (sprejemanje 
in potrjevanje naročil, priprava proizvodnje, …), tako da bo optimizirala obseg obratnih sredstev 
ter dodatno zmanjšala tekoče stroške poslovanja. 
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5.2.3 Kazalniki poslovanja  
 
Tabela 6: Pokazatelji poslovanja za leto 2004 na dan 31. 07. 2005 

Liv hidravlika, d.o.o. L. 2004 
01. 01. –    

31. 07. 2005 
indeks 
05/04 

  
število zaposlenih 128 124  
dodana vrednost na zap. na mesec 390 tisoč sit 419 tisoč sit  
  
koef. obračanja obratnih sredstev 1,83 1,24 0,68 
trajanje enega obrata 199,1 171,4 0,86 
  
Ekonomičnost 0,99 0,82 0,82 

Vir: Podatki podjetja Liv Hidravlika, d.o.o. 
 

Iz primerjave kazalnikov produktivnosti dela je razvidno, da je dodana vrednost na zaposlenega 
glede na leto 2004 narasla za faktor 1,07. Dodana vrednost na zaposlenega naj bi se tudi v 
bodoče povečevala, in sicer na račun povečanja fizične realizacije, deloma pa tudi zaradi 
zmanjševanja števila zaposlenih ter znižanja stroškov storitev zaradi režijskih zunanjih storitev. 
 

Zaradi popravka vrednosti terjatev se je v letu 2005 glede na leto 2004 zmanjšal obrat obratnih 
sredstev. V bodoče bo družba iskala načine, kako kupcem omogočiti daljše plačilne roke in 
obenem angažirati čim manj svojih obratnih sredstev.  
 

Ker ima družba negativen kapital, lastnih virov financiranja nima. S postopkom prisilne 
poravnave se pričakuje, da se bodo viri financiranja preoblikovali na način, da bo družba vsa 
dolgoročna sredstva financirala z dolgoročnimi (predvsem lastnimi) viri. 
 

Kazalci ekonomičnosti so v primerjavi s prejšnjim letom slabši predvsem zaradi nastanka 
nepričakovane obveznosti do družbe Diebolt.  
 

5.2.4 Cilji finančne in poslovne sanacije  
 

Cilji na področju finančne sanacije so:  
- izboljšati plačilno sposobnost, 
- zagotoviti kapitalsko ustreznost virov financiranja ter 
- posledično tudi solventnost družbe. 

 

Cilji na področju poslovne sanacije pa so: 
- izboljšati upravljanje z obratnimi sredstvi in posledično dosegati nižje stroške, 
- povečati dodano vrednost na zaposlenega, 
- poiskati strateškega poslovnega partnerja.        

 

Cilje finančne reorganizacije naj bi podjetje v celoti doseglo v okviru postopka prisilne 
poravnave. 
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5.3 Finančna reorganizacija dolžnika 

5.3.1 Pregled terjatev upnikov 
 
Pregled terjatev je bil izdelan na podlagi revidirane bilance stanja na dan 31. 07. 2005. Terjatve 
upnikov so razdeljene na dolgoročne in kratkoročne, posebej pa so ločene terjatve upnikov iz 
financiranja in terjatve upnikov iz poslovanja. Ločene so terjatve upnikov, ki imajo ločitveno ali 
izločitveno pravico ter terjatve, ki se štejejo za privilegirane v skladu z določili 55. člena ZPPSL. 
Med privilegirane terjatve upnikov se štejejo terjatve iz naslova plačanih predujmov. V skladu s 
1. odstavkom 1. točke 47. člena ZPPSL med prednostne terjatve sodijo tudi terjatve navadnih 
upnikov, ki so edini dobavitelj določenih materialov ali sestavin za proizvodnjo in jih zaradi 
narave proizvodnje ni mogoče nadomestiti z novimi dobavitelji. Zaustavitev dobav katerega od 
privilegiranih navadnih upnikov bi pomenila resno grožnjo za tekočo proizvodnjo.  
 
V okviru postopka prisilne poravnave je možno poplačilo upnikov v skladu s konverzijo terjatev 
pod pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno izglasovana. Zato je družba LIV 
Hidravlika, d.o.o., z javno objavo v Ur. listu RS povabila upnike, da prijavijo svoje terjatve v 
konverzijo v nove poslovne deleže.  
 
Rekapitulacija terjatev upnikov je podana v Tabeli 7. Družba LIV Hidravlika je na dan 31. 07. 
2005 izkazovala vrednostno 1.187.759 tisoč sit obveznosti iz financiranja in poslovanja. Družba 
ni imela dolgoročnih finančnih in poslovnih obveznosti (vsi leasingi opreme so zapadli v plačilo 
do konca leta 2005, tako da je dolgoročni del obveznosti postal kratkoročni). Kratkoročne 
obveznosti do bank so na dan 31. 07. 2005 znašale 450.738 tisoč sit, od tega je bilo 185.424 tisoč 
sit obveznosti do NLB, d.d., ostalih 265.314 tisoč sit pa obveznosti do Banke Koper, d.d. (oboje 
je predstavljalo le glavnico brez natečenih in neplačanih obresti do dne 31. 07. 2005). Ostale 
obveznosti družbe LIV Hidravlika, d.o.o., so bile: 

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 657.005 tisoč sit,  
- kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih v višini 73.435 tisoč sit in 
- obveznosti na podlagi predujmov v višini 6.580 tisoč sit.  
 

Terjatve so sicer dodatno razdeljene še na navadne terjatve, ki so znašale 1.136.090 tisoč sit, 
ločitvene terjatve, ki jih v primeru prisilne poravnave LIV Hidravlika, d.o.o., ni bilo, izločitvene 
terjatve v višini 2.809 tisoč sit za leasinge in privilegirane terjatve, ki so znašale 48.860 tisoč sit. 
Med privilegiranimi terjatvami upnikov so znašale terjatve iz naslova pobotov po 39. členu 
ZPPSL vrednostno 10.876 tisoč sit, kratkoročno prejeti predujmi so znašali 6.580 tisoč sit, 
kratkoročne obveznosti do zaposlencev pa 31.404 tisoč sit. 
Pasivne časovne razmejitve predstavljajo kratkoročne in vnaprej vračunane stroške ter so znašale 
123.824 tisoč sit, v širšem smislu pa so bile to tudi obveznosti družbe LIV Hidravlika, d.o.o. 
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Tabela 7: Rekapitulacija terjatev upnikov na dan 31. 07. 2005 pred prisilno poravnavo v 000 SIT 
v 000 sit – na dan 31. 07. 2005 Navadne Ločitvene Izločitvene Privilegirane Skupaj 

Kratk. fin. in posl. obv. 1.136.090  2.809 48.860 1.187.759 

Kratk. fin. obv. do bank 450.738    450.738 

Kratk. posl. obv. na podlagi 
predujmov 

   6.580 6.580 

Kratk. posl. obv. do dobav. 643.326  2.804 10.876 657.006 

Kratk. Fin. in posl. obv. do drugih 42.026  5 31.404 73.435 

PČR 123.824    123.824 

Skupaj 1.259.914  2.809 48.860 1.311.583 

Vir: Podatki podjetja LIV Hidravlika, d.o.o. 
 

Kot upniki v zgoraj navedeni tabeli niso navedeni lastniki poslovnih deležev družbe LIV 
Hidravlika, d.o.o. V skladu z določili ZPPSL imajo lastniki glasovalno pravico, vendar le v 
primeru, če je njihov kapital v zadnji bilanci stanja pozitiven. Ker je kapital v primeru prisilne 
poravnave v podjetju LIV Hidravlika, d.o.o., negativen, lastniki nimajo glasovalne pravice in 
tudi niso navedeni v tabeli kot potencialni upniki z glasovalno pravico. 
Pri razvrstitvi terjatev upnikov v razrede se upoštevajo knjižene in revidirane terjatve upnikov na 
dan 31. 07. 2005. 
 

5.3.2 Razvrstitev terjatev upnikov v razrede 
 
Družba LIV Hidravlika je v skladu s 1. odstavkom 1. točke 47. člena ZPPSL predlagala 
razvrstitev terjatev v naslednje razrede, ki jih prikazujem v Tabeli 8, glede na pravni in poslovni 
temelj ter druge znake istovrstnosti. 
 

Tabela 8: Razvrstitev terjatev upnikov v razrede in rekapitulacija poplačil upnikov po razredih v       
000 SIT 

Ra
z. 

Opis upnikov Delež popl. Vredn. ter Konv. Učinki PP Preostanek 
ter. 

A Izločitveni upniki 100 % 2.809   2.809 
B Privilegirane terjatve 100 % 48.860   48.860 
C Kratk. posojilo bank 100 % 266.349   266.349 
D Kratk.obv.do dom.dob. + kratk.  

obv. za nezarač. blago 
100 % 73.610   73.610 

E Kratk.obv. do tujih dob. 100 % 126.266   126.266 
F Ostale kratk. obv. 20 % 201.962  161.570 40.392 
G Obv. iz PČR 20 % 123.824  99.059 24.765 
H Konverzije terjatev 100 % 467.903 467.903   
 Vsi razredi skupaj  1.311.583 467.903 260.629 583.051 

Vir: Podatki podjetja LIV Hidravlika, d.o.o. 
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Poplačilo upnikov v postopku prisilne poravnave so razdelili v osem razredov – razred A, B, C, 
D, E, F, G in H. Za vsakega izemd razredov velja določen kriterij razporeditve in predlog višine 
poplačila. V okviru posameznega razreda je predvideno enako obravnavanje upnikov v smislu 
njihovega poplačila.  
 
V razredih A, B, C, D in E ostane višina poplačila upnikov 100 %, medtem ko je v razredih F in 
G predvideno 20-% poplačilo v roku enega leta, kot to določa 48. člen ZPPSL. Zaradi znižanja 
poplačil upnikov v razredu F in G so ocenjeni učinki prisilne poravnave v višini 260.629 tisoč 
sit. Predvideno poplačilo upnikov v postopku prisilne poravnave obračunano na dan 31. 07. 2005 
je bilo 47 % brez konverzij v lastniški delež, ki je vrednostno znašal 467.903 tisoč sit. 
 
Razred A: Izločitveni upniki 
Izločitvena pravica upnikov iz razreda A izhaja iz leasing opreme. Ker izločitvene pravice niso 
predmet prisilne poravnave, ostanejo terjatve iz naslova leasinga v postopku prisilne poravnave 
nespremenjene in znašajo 2.809 tisoč sit, torej se poplačajo 100-% v skladu s pogodbenimi 
določili z leasingodajalcem. 
 
Tabela 9: Specifikacija obveznosti iz razreda A v 000 SIT 

Raz. Upnik Delež popl. Vredn. ter Konv. Učinki 
PP 

Preostanek ter. 

A Leasing - glavnica 100 % 2.804 0 0 2.804 
A Leasing - obresti 100 % 5 0 0 5 
Skupaj  100 % 2.809 0 0 2.809 

Vir: Podatki podjetja LIV Hidravlika, d.o.o. 
 
Razred B: Privilegirane terjatve (tudi poboti v skladu s 39. členom ZPPSL) 
Del privilegiranih terjatev iz razreda B se nanaša na 55. člen ZPPSL, vezano na 2. odstavek 160. 
člena ZPPSL, in se poplačajo 100-%. Med privilegirane terjatve se štejejo tudi plačila predujmov 
ter terjatve delavcev, ki so nastale do treh mesecev pred uvedbo postopka prisilne poravnave 
(poplačajo se 100-%). V predmetni razred so vključene terjatve delavcev za plače in nadomestila 
plač, odškodnine za poškodbe pri delu ter poklicne bolezni in nadomestila plač za čas 
neizrabljenega letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Skupaj znašajo privilegirane terjatve 
48.860 tisoč sit in se plačajo 100-% v skladu s pogodbeno oziroma zakonsko določenimi roki 
zapadlosti, če ni drugače določeno, v roku do enega leta po pravnomočno izglasovani prisilni 
poravnavi.   
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Tabela 10: Pregled privilegiranih terjatev iz razreda B v 000 SIT 
Raz. Upniki Delež 

popl. 
Vredn. ter Konv. Učinki PP Preosta

nek ter. 
B Kratk. obv. do dobav. Tujina – poboti 100 % 10.200 0 0 10.200 
B Kratk. obv. do dobav. Dom. – poboti 100 % 676 0 0 676 
B Kratk. prejeti predujmi, var. 100 % 6.580 0 0 6.580 
B Obv. za čiste plač. in nadom. 100 % 20.876 0 0 20.876 
B Obv. za prispevke 100 % 6.991 0 0 6.991 
B Obv. za davke 100 % 3.537 0 0 3.357 
B Skupaj 100 % 48.860 0 0 48.860 

Vir: Podatki podjetja LIV Hidravlika, d.o.o. 
 
Razred C: Kratkoročna posojila bank v državi (terjatve, ki se ne konvertirajo) 
V razred C so razvrščene kratkoročne terjatve bank. To je razred terjatev iz naslova kratkoročnih 
likvidnostnih kreditov. Terjatve se poplačajo v predvidenem roku do 3 let, kar je ugodneje, kot to 
določa 48. člen ZPPSL (do 5 let). Določila za poplačilo upnikov razreda C začnejo veljati z 
dnem pravnomočnosti prisilne poravnave nad družbo LIV Hidravlika, d.o.o. Dinamika poplačil 
je predvidena s kvartalnimi anuitetami, ki se obračunajo na koncu vsakega četrtletja za nazaj, 
obrestna mera pa znaša 3 % letno. 
 
Tabela 11: Pregled terjatev razreda C v 000 SIT 

Raz. Upniki Delež 
popl. 

Vredn. ter Konv. Učinki PP Preostanek ter. 

C Kratk. posojilo bank v državi 100 % 266.349 0 0 266.349 
C1 Glavnica 100 % 265.314 0 0 265.314 
C2 Obresti 100 % 1.035 0 0 1.035 
 Skupaj 100 % 266.349 0 0 266.349 

Vir: Podatki podjetja LIV Hidravlika, d.o.o. 
 
Razred D: Kratkoročne obveznosti do domačih dobaviteljev in kratkoročne obveznosti za 
nezaračunano blago, ki se poplačajo 100-% 
V razred D so razvrščene kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in kratkoročne 
obveznosti iz poslovanja tistih domačih dobaviteljev, ki so edini dobavitelji materiala, opreme ali 
storitve za proizvodnjo hidravličnih dvigal in jih ni mogoče zamenjati z novimi dobavitelji zaradi 
značilnosti proizvodnega procesa ali pa zaradi zahtev kupcev, ki izhajajo iz ponudbe konkurence 
na trgu. 
 
Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago na dan 31. 07. 2005 so skupaj znašale 467 tisoč 
sit, medtem ko so imele kratkoročne obveznosti do domačih dobaviteljev iz poslovanja s 
predhodno opisano istovrstnostjo vrednost 73.143 tisoč sit. Od tega je glavnica predstavljala 
71.800 tisoč sit, vrednost 1.343 tisoč sit pa so znašale obresti. Skupaj je bilo v razred D 
uvrščenih 73.610 tisoč sit terjatev upnikov. 
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Poplačilo upnikov v razredu D bo zneslo 100 % v roku do 3 let, v času poplačila pa se 
obračunavajo obresti po medbančni obrestni meri, ki jo določa Banka Slovenije. Dinamika 
poplačil se izvaja v skladu z likvidnimi možnostmi družbe LIV Hidravlika, d.o.o., pod pogoji 
pravnomočno izglasovane prisilne poravnave pa bo dolžnik plačal upnikom razreda D vrednost 
73.610 tisoč sit brez upoštevanja natečenih obresti do poplačila. 
 
Tabela 12: Seznam terjatev razreda D, ki se poplačajo 100-% v 000 SIT 

Ra
z. 

Upnik Delež 
popl. 

Vredn. 
Ter 

Konv. Učinki PP Preosta
nek ter. 

D Kratk. obv. za nezaračunano blago 100 % 467 0 0 467 
D Kratk. obv. do dom. dob. – ekskluzivni 100 % 73.143 0 0 73.143 
 Skupaj 100 % 73.610 0 0 73.610 

Vir: Podatki podjetja LIV Hidravlika, d.o.o. 
 
Razred E: Kratkoročne obveznosti do tujih dobaviteljev, ki se poplačajo 100-% 
V razred E so razvrščene kratkoročne obveznosti iz poslovanja tistih tujih dobaviteljev, ki so 
edini dobavitelji materiala, opreme ali storitev za proizvodnjo hidravličnih dvigal in jih ni možno 
zamenjati zaradi značilnosti proizvodnega procesa ali zaradi zahtev kupcev, ki izhajajo iz 
ponudbe konkurence na trgu. To so edini, ekskluzivni ali nominirani, dobavitelji, katerih storitve 
oziroma materiali so strateškega pomena in niso zamenljivi. 
 
Kratkoročne obveznosti do tujih dobaviteljev iz poslovanja skupaj znašajo 126.266 tisoč sit in 
bodo poplačane 100-% v roku 3 let. V času do poplačila se bodo obračunavale obresti po 
medbančni obrestni meri, ki jo določa Banka Slovenije. Dinamika poplačil se izvaja v skladu z 
likvidnimi možnostmi družbe LIV Hidravlika, d.o.o. Pod pogoji pravnomočno izglasovane 
prisilne poravnave bo dolžnik plačal upnikom razreda E vrednost 126.266 tisoč sit brez 
upoštevanja natečenih obresti do poplačila. 
  
Razred F: Navadne terjatve upnikov (iz financiranja in poslovanja), ki se poplačajo 20-% 
V razred F so razvrščene kratkoročne terjatve upnikov iz poslovanja in financiranja, ki lahko 
imajo tudi glasovalno pravico, če jo upniki pravočasno uveljavijo s prijavo terjatev v skladu s 43. 
členom ZPPSL in bodo njihove terjatve priznane oziroma ugotovljene za verjetne. Višina 
terjatev v razredu F do 31. 07. 2005 je skupno znašala 201.952 tisoč sit in se je poplačala 20-% v 
roku enega leta od dneva pravnomočno izglasovane prisilne poravnave. V razred F so razvrščene 
terjatve upnikov, ki niso razvrščene v razred D in E (torej niso strateškega pomena za družbo 
LIV Hidravlika, d.o.o.), in obveznosti iz naslova obresti (če niso upoštevane v drugih razredih). 
V ta razred so uvrščene tudi terjatve, nastale med 16. 08. 2005 pa do začetka postopka prisilne 
poravnave dne 07. 10. 2005 in niso razvrščene v druge razrede. 
 
Za poplačilo v razredu F je predvideno 40.392 tisoč sit denarnih sredstev v roku 1 leta od dneva 
začetka prisilne poravnave, kar predstavlja dejansko 20-% poplačilo upnikov prisilne poravnave. 
V času do poplačila upnikov tega razreda se obračuna na dolžni znesek medbančna obrestna 
mera, določena s strani Banke Slovenije. Obresti se plačajo ob zadnjem plačilu dolžnega zneska 
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posameznemu upniku. Pod plačilnimi pogoji razreda F, upoštevajoč obračunsko bilanco stanja 
na dan 31. 07. 2005, se generirajo učinki prisilne poravnave v višini 161.570 tisoč sit.   
 
Tabela 13: Seznam terjatev razreda F, ki se poplačajo 20-% v 000 SIT 

Raz. Upnik Delež 
popl. 

Vredn. ter Konv. Učinki PP Preosta
nek ter. 

F Kratk. obv. do dobaviteljev v državi 20 % 125.569 0 100.455 25.114 
F Obv. iz posl. – dobav. skupina LIV 20 % 1.820 0 1.456 364 
F Kratk. obv. do dobav. v tujini 20 % 49.020 0 39.216 9.804 
F Obv. za druge prejemke iz del. razmerj 20 % 1.750 0 1.400 350 
F Obv. do države in drugih institucij 20 % 16.955 0 13.564 3.391 
F Kratk. posojila do podj. v državi – iz 

fin. 
20 % 1.057 0 846 211 

F Kratk. obv. za obresti 20 % 5.791 0 4.633 1.158 
 Skupaj 20 % 201.962 0 161.570 40.392 

Vir: Podatki podjetja LIV Hidravlika, d.o.o. 
 
Razred G: Obveznosti iz pasivnih časovnih razmejitev – poplačilo 20-% 
V razred G so razvrščeni kratkoročno odloženi stroški, ki v širšem smislu pomenijo obveznost 
družbe LIV Hidravlika, d.o.o., na dan 31. 07. 2005. PČR na dan 31. 07. 2005 znašajo 123.824 
tisoč sit. 
 
Tabela 14: seznam terjatev razreda G, ki se poplačajo 20-% v 000 SIT 

Raz. ZŠ Upnik Delež 
popl. 

Vredn. ter Konv. Učinki PP Preostane
k ter. 

G 1. PČR 20 % 123.824 0 99.059 24.765 
G 1.1. Popr. rn. 20 % 861 0 689 172 
G 1.2. Arbit. Odločba 20 % 122.963 0 182.402 45.601 
  Skupaj 20 % 123.824 0 99.059 24.765 

Vir: Podatki podjetja LIV Hidravlika d.o.o. 
 
Obveznosti razreda G se poplačajo 20-% v roku enega leta od dneva pravnomočno izglasovane 
prisilne poravnave, vse v skladu z 48. členom ZPPSL. Ker se te obveznosti nanašajo na 
arbitražno odločitev, ki je bila sprejeta v korist družbe Diebolt, in je bil na to odločitev podan 
ugovor oziroma vložena tožba, se bo terjatev poplačala le v primeru, da bo tožba pred pristojnim 
sodiščem v RS rešena v korist Diebolta. V času do končne sodne odločbe se terjatev obrestuje.  
 
Razred H: Konverzija terjatev, nastalih do 07. 10. 2005 
Poplačilo upnikov oz. njihovih terjatev s konverzijo v razredu H se nanaša na družbo LIV, d.d., 
Megainvest, d.d., KS2 Naložbe, d.d., in družbo Merkur, d.d. Terjatve banke NLB, d.d., je v času 
po uvedbi postopka prisilne poravnave dne 07. 10. 2005 odkupila družba LIV, d.d., in vstopila v 
tej višini kot upnik do dolžnika – LIV Hidravlika, d.o.o. 
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Družba LIV, d.d., ima terjatve, ki se konvertirajo v vrednosti 210.515 tisoč sit, kar vključuje tudi 
odkupljene terjatve od banke NLB, d.d. Družba Megainvest, d.d., ima terjatve v vrednosti 
216.750 tisoč sit, družba KS2 Naložbe v vrednosti 22.482 tisoč sit in Merkur, d.d., v vrednosti 
18.157 tisoč sit. Vse terjatve predmetnega razreda H so nastale do 31. 07. 2005 in se po tipu 
uvrščajo med navadne terjatve. Vse terjatve, ki se pod odložnim pogojem potrjene prisilne 
poravnave konvertirajo v tem razredu H, skupaj znašajo 467.903 tisoč sit. 
 

Tabela 15: pregled poplačila terjatev s konverzijo iz razreda H v 000 SIT 
Raz. ZŠ Opis upnikov Delež popl. Vredn. ter Konv. Učinki PP Preostane

k ter. 
H 1. Dobavitelji v državi 100 % 268.385 268.385 0 0 
H 1.1. KS2 Naložbe, d.d. 100 % 21.552 21.552 0 0 
H 1.2. Megainvest, d.d. 100 % 207.788 207.788 0 0 
H 1.3. LIV Postojna, d.d. 100 % 22.106 22.106 0 0 
H 1.4. Merkur, d.d. 100 % 17.029 17.029 0 0 
H 2. Krat. obv.do financerjev 100 % 188.010 188.010 0 0 
H 2.1. LIV Postojna, d.d. 100 % 2.586 2.586 0 0 
H 2.2. NLB, d.d. 100 % 185.424 185.424 0 0 
H 3. Kratk. obv. za obresti 100 % 11.509 11.509 0 0 
H 3.1. KS2 Naložbe, d.d. 100 % 930 930 0 0 
H 3.2. Megainvest, d.d. 100 % 8.962 8.962 0 0 
H 3.3. LIV Postojna, d.d. 100 % 31 31 0 0 
H 3.4. Merkur, d.d. 100 % 1.128 1.128 0 0 
H 3.5. NLB, d.d. 100 % 458 458 0 0 
  Skupaj 100 % 467.903 467.903 0 0 

Vir: Podatki podjetja LIV Hidravlika, d.o.o. 
 

Podlaga za konverzijo terjatev so pogodbe o konverziji, ki veljajo pod odložnim pogojem, da bo 
prisilna poravnava sprejeta. Ker je kapital negativen, mora skupščina dolžnika sprejeti istočasno 
s sklepi o povečanju osnovnega kapitala še sklepe o poenostavljenem zmanjšanju kapitala. 
Skupščina družbenika sprejme sklepe o povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki, 
ki se vplačajo s cesijo terjatev posameznega upnika do dolžnika. Sklepi skupščine o 
dokapitalizaciji ter pred tem o pokrivanju izgube morajo biti podani v obliki notarskega zapisa. 
 

Izhodišče za dokapitalizacijo so revidirane sestavine kapitala družbe na dan 31. 07. 2005. Kapital 
družbe je na dan 31. 07. 2005 negativen in znaša -248.640 tisoč sit, zatorej edini družbenik nima 
glasovalne pravice. Nepokrita izguba v višini 248.640 tisoč sit se pokrije z učinki prisilne 
poravnave, ki znašajo 260.629 tisoč sit, razlika med učinkom prisilne poravnave in izgubo v 
višini 11.989 tisoč sit se prerazporedi med kapitalske rezerve. Kapital družbe je po tej 
spremembi (pokrivanje izgube iz učinkov) enak nič.  Z dokapitalizacijo  s terjatvami upnikov v 
višini 467.903 tisoč sit se oblikuje osnovni kapital oziroma po dokapitalizaciji in po izglasovani 
prisilni poravnavi znaša kapital družbe 467.903 tisoč sit.  
 

Lastnik družbe LIV Hidravlika, d.o.o., (družba 5 dan, d.o.o.)  torej ob pravnomočno izglasovani 
prisilni poravnavi izgubi vse deleže lastništva zaradi pokrivanja izgube z učinkom prisilne 
poravnave. Novi lastniki – družbeniki tako postanejo s konverzijo svojih terjatev v lastniške 
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deleže družba Megainvest, d.d., s 46,3 % upravljalskih upravičenj, družba KS2 Naložbe, d.d., s 
4,8 %, družba Merkur, d.d., s 3,9 % in družba LIV, d.d., s 45 % upravljalskih upravičenj v družbi 
LIV Hidravlika, d.o.o. 
V naslednji tabeli je podano stanje obveznosti po prisilni poravnavi ter učinki prisilne poravnave 
za posamezno obveznost. Končno poplačilo upnikov v postopku prisilne poravnave je 44,4 %. 
 

Tabela 16: Rekapitulacija učinkov prisilne poravnave na podlagi predvidenega obsega poplačil  
upnikov prisilne poravnave, preračunano glede na dan 31. 07. 2005 v 000 SIT 

v 000 sit – na dan 31. 07. 2005 Pred PP Po PP Učinki 
PP 

Dokapital. Delež 
pop. 

Kratkoročne fin. in posl. obveznosti 1.187.759 558.286 161.570 467.903 47 % 

Kratk. finančne obveznosti do bank 450.738 265.314  185.424   58,9 % 

Kratk. poslovne obv. na podlagi predujmov 6.580 6.580   100 % 

Kratk. posl. obveznosti do dobaviteljev 657.006 247.495 141.127 268.384 37,7 % 

Kratk. fin. in posl. obveznosti do drugih 73.435 38.898 20.442 14.095 53 % 

PČR 123.824 24.765 99.059  20% 

Skupaj 1.311.583 583.051 260.629 467.903 44,4% 

Vir: Podatki podjetja LIV Hidravlika, d.o.o. 
 

5.3.3 Bilanca stanja pred in po izglasovani prisilni poravnavi na dan 31. 07. 2005 
 

Bilanca stanja po izglasovani prisilni poravnavi je sestavljena tako, da upošteva učinke in višino 
poplačil upnikov iz predvidenih razredov. Istočasno se upoštevajo tudi sklepi skupščine o 
pokrivanju izgube tekočih in preteklih let s konverzijo terjatev upnikov razreda H.  
 

Prisilna poravnava ima le malo učinka na postavke v aktivi bilance stanja. Edina sprememba v 
aktivi je zmanjšanje poslovnih terjatev za 10.876 tisoč sit na račun pobotov iz razreda B. Zato pa 
ima prisilna poravnava toliko več vpliva na strukturo virov financiranja oziroma na postavke na 
pasivni strani bilance. V strukturi virov financiranja se finančne in poslovne obveznosti 
zmanjšajo iz 1.187.760 tisoč sit na 547.410 tisoč sit. To je posledica konverzije terjatev iz 
razreda H za 467.903 tisoč sit, zmanjšanja obveznosti v razredu F za 161.570 tisoč sit in pobotov 
v razredu B za 10.876 tisoč sit. Poleg tega se na pasivni strani bilance zmanjšajo tudi pasivne 
časovne razmejitve za 99.059 tisoč sit. Poleg tega pa je posledica prisilne poravnave tudi 
razporeditev dela sredstev iz kratkoročnih finančnih in poslovnih obveznosti na dolgoročne 
finančne in poslovne obveznosti zaradi podaljšanja rokov plačila. 
 

Zaradi zmanjšanja finančnih in poslovnih obveznosti iz 117 % na 52 %, posledično naraste delež 
lastnih virov financiranja in sicer iz 0 % (oz. -23,4 %) na 45,6 %. Vezano na kapitalsko strukturo 
je torej učinek prisilne poravnave znaten, kar bo v nadaljevanju družbi LIV Hidravlika, d.o.o., 
omogočilo ustrezno solventnost in likvidnost, slednje tudi z možnostjo uporabe dolžniškega 
potenciala družbe. Drugi ukrepi, ki bodo vplivali na poslovanje družbe in posledično na bilance 
stanja, so predstavljeni v okviru predračunskih izkazov v naslednji točki. 



 

39 

Tabela 17: Bilanca stanja na dan 31. 07. 2005 pred in po prisilni poravnavi v 000 SIT 
BILANCA STANJA  pred PP po PP 
      
SREDSTVA    1.062.943     1.052.067  
     
A. Stalna sredstva       129.557        129.557  
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva          1.479           1.479  
II. Opredmetena osnovna sredstva       128.078        128.078  
    1. Zemljišča in  zgradbe            291              291  
    2. Proizvajalne naprave in stroji       124.500        124.500  
    3. Druge naprave in stroji          2.684           2.684  
    4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo            603              603  
lll. Dolgoročne finančne naložbe               -                -  
B. Gibljiva sredstva       922.710        911.834  
 l. Zaloge        412.229        412.229  
    1. Material       216.525        216.525  
    2. Nedokončana proizvodnja       109.138        109.138 
    3. Proizvodi in trgovsko blago         79.503          79.503  
    4. Predujmi za zaloge          7.063           7.063  
 ll. Poslovne terjatve        479.691        468.815  
    a) Dolgoročne poslovne terjatve               -                -  
    b) Kratkoročne poslovne terjatve       479.691        468.815  
Ill. Dobroimetje pri bankah , čeki, in gotovina         30.790          30.790  
C. Aktivne časovne razmejitve         10.676          10.676  
     
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV    1.062.943     1.052.067  
     
A. Kapital -     248.640        479.892  
I. Vpoklicani kapital          608.878        467.903  
II. Kapitalske rezerve               -          11.989  
III. Rezerve iz dobička               -                -  
IV. Preneseni čisti poslovni izid -     594.787                -  
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta -     262.733                -  
VI. Prevrednotovalni popravki kapitala                2                -  
B. Rezervacije               -                -  
C. Finančne in poslovne obveznosti    1.187.760        547.410  
     a) Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti               -        465.758  
        1. Dolgoročne finančne obveznosti               -        266.349  
        2. Dolg. poslovne obveznosti do dobaviteljev         199.409  
     b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti     1.187.760          81.652  
        1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank       450.739                -  
        2. Kratk. poslovne obvezn. na podlagi predujmov          6.580           6.580  
        3. Kratk. poslovne obveznosti do dobaviteljev       657.006          38.552  
        4. Kratk. fin. in posl. obvezn. do podj. v skupini               -                -  
        5. Kratk. finančne in poslovne obvezn. do drugih         73.435          36.520  
Č. Pasivne časovne razmejitve       123.823          24.765  
Vir: Podatki podjetja LIV Hidravlika, d.o.o. 
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5.3.4 Drugi ukrepi finančne reorganizacije 
 
Kratkoročno plačilno sposobnost bo družba zagotovila z izglasovanjem prisilne poravnave, 
medtem ko bo dolgoročno plačilno sposobnost zagotovila tudi z ukrepi poslovne sanacije, 
predvsem na področju kadrovske reorganizacije, uvajanja sistema obvladovanja stroškov, 
centralizirane nabave, planiranja denarnih tokov, z ureditvijo refinanciranja kupcev, izboljšanjem 
upravljanja z obratnimi sredstvi ipd.. 
 
Učinki poslovne sanacije so predstavljeni v predračunskih izkazih, ki so izdelani do leta 2009, 
saj naj bi do takrat zapadle obveznosti iz prisilne poravnave v plačilo. V predstavljenih izkazih je 
upoštevano celotno poplačilo upnikov iz naslova izglasovane prisilne poravnave v skladu s 
predlaganimi pogoji. Predvideni viri za poplačilo upnikov so lastna sredstva, to je pozitivni 
denarni tok iz poslovanja družbe, kratkoročne finančne naložbe družbe (depoziti) in rezervni vir, 
»dezinvestiranje« nepremičnin na lokaciji Osilnica, kjer ima družba svoj obrat.  
 
Družba dosega v evropskem merilu po številu proizvedenih gozdarskih in reciklažnih žerjavov 
četrto oziroma peto mesto, kar je glede na zahtevnost tržišča, ki ga pokriva, ugoden položaj. 
Svoje mesto si je družba utrdila predvsem zaradi visoke kvalitete, prilagodljivosti proizvodnega 
programa zahtevam trga ter širokega spektra proizvodov. Cilj je poznati vse najpomembnejše 
kupce, njihove potrebe in pričakovanja. Postati želijo eden vodilnih evropskih ponudnikov 
hidravličnih dvigal in naprav za manipulacijo s tovori z globalno tržno usmerjenostjo ter 
poudarkom na evropskih trgih. Vsako leto želijo vstopiti na vsaj dva nova trga. Prodaja poteka 
neposredno za slovenski in hrvaški trg, prodaja na druge trge pa preko lastne mreže prodajalcev 
in agentov. Predvidevajo širitev uporabe žerjavov na nova področja, predvsem na ekološka 
področja, tako da se bo v bodoče obseg trga povečeval. 
 
Primarni trgi družbe LIV Hidravlika, d.o.o., bodo ostali obstoječi trgi, kot so Italija, Nemčija, 
Francija in tudi Slovenija. Te trge bo družba razvijala s svojimi agenti in dealerji in jim bo 
postopno omogočila tudi prodajo na daljši plačilni rok za končnega kupca po principu »sell and 
lease back« v svojem imenu ali v imenu tretjega financerja. S tem bo postala družba LIV 
Hidravlika, d.o.o., primerljivo konkurenčna glede plačilnih pogojev.   
 
Družba LIV Hidravlika, d.o.o., po podatkih iz leta 2002 obvladuje 12-% tržni delež pri 
proizvodnji 360 žerjavov. V letu 2005 naj bi družba proizvedla 400 žerjavov in imela realizacijo 
okoli 8.500.000 EUR, kar na zaposlenega predstavlja 72.000 EUR (še leta 2002 je imela družba 
42.000 EUR realizacije na zaposlenega). Produktivnost družbe se je od leta 2002 do 2005 
praktično podvojila, še vedno pa je nižja od najbližjega konkurenčnega podjetja za več kot 30 %. 
Zato je v naslednjih letih cilj podjetja povečati produktivnost, tako s povečevanjem prodaje kot 
tudi z optimiziranjem organizacije poslovanja družbe. Cilj je povečati obseg proizvodnje nad 500 
žerjavov letno ter doseči realizacijo na zaposlenega prek 150.000 EUR.  
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Zato naj bi reorganizacija družbe potekala tudi v smeri vzpostavitve mreže kooperantov za 
posamezne proizvodne faze, kar je značilno tudi za proizvodnjo, kot jo ima organizirana 
konkurenca. 
 
Cilj družbe je tudi skrajšati proizvodni cikel od potrditve naročila pa do dobave žerjava za okoli 
15 % v naslednjih treh letih. K uspešnosti družbe pridpeva tudi izboljšanje proizvodne logistike 
(boljša priprava dela, investiranje v zmanjšanje proizvodnih ozkih grl, prostorsko zaokroževanje 
posameznih proizvodnih faz ipd.). Dolgoročen cilj je tudi preselitev proizvodnje v nove prostore, 
saj poteka proizvodnja v isti proizvodni hali še z eno družbo, Kolesa, d.o.o., kar pa ni optimalno 
s stališča doseganja boljše proizvodne logistike. 
 
Dodatno družba načrtuje doseči večjo dodano vrednost na zaposlenega s standardizacijo ožjega 
jedra proizvodnega programa, vse izvedenke iz tega programa pa bi družba začela dodatno 
zaračunavati. S tem družba ne bo zmanjšala svoje fleksibilnosti v proizvodnem smislu niti ne bo 
zmanjšala odzivnost glede na potrebe kupcev. 
 
Družba bo še naprej razvijala odnose z dobavitelji, predvsem v smeri, da bodo izbrani dobavitelji 
postali izključni dobavitelji posameznih sklopov po ceni, ki bo konkurenčna. To naj bi bilo 
mogoče po izpeljani prisilni poravnavi, ko naj bi se plačilna sposobnost družbe izboljšala. 
 
Dodatno ugotavljajo, da je proizvodni program družbe LIV Hidravlika, d.o.o., razdeljen na dve 
lokaciji, kar povzroča dodatne logistične stroške. Smiselno bi bilo ukiniti en obrat ter s tem 
dodatno zmanjšati stroške poslovanja. Ta ukrep bi bil izvedljiv šele s selitvijo na novo lokacijo. 
 
Pomemben del sanacije je tudi vlaganje v kadre. Družba LIV Hidravlika, d.o.o., ima na 
razpolago dobre kadre na področju razvoja, posebej pa bo potrebno vlagati v kadre za področje 
trženja, obvladovanja proizvodnje, predvsem s stroškovnega stališča. Neugodna je tudi starostna 
struktura zaposlenih, tako da bo potrebno v bodoče zaposlovati mlajše kadre ter jih postopoma 
uvajati na vodilna delovna mesta. Družba bo morala tudi dodatno organizirati podporne funkcije, 
kot so računovodstvo, finance in računovodski kontroling, kot del svoje lastne dejavnosti.  
 
Predračunske bilance stanja 
Izhodišče za pripravo predračunskih izkazov je predračunska bilanca stanja na dan 31. 07. 2005. 
V letih od 2006 do 2009 se dolgoročne obveznosti iz poslovanja zmanjšujejo, tako da se 
vzporedno povečujejo kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kar tudi predstavlja pomemben vir 
za poplačilo upnikov iz razreda D in E. Na področju virov financiranja je planirano povečanje 
dolgoročnih obveznosti iz financiranja v letu 2008 zaradi financiranja opredmetenih sredstev. V 
letu 2009 se deloma financirajo opredmetena sredstva tudi s povečanjem obveznosti iz 
poslovanja. 
 
Zaradi povečevanja obsega poslovanja bo družba morala zagotoviti tudi vire za financiranje 
dodatnih obratnih sredstev. Te vire bo predvidoma zagotovila s pozitivnim tekočim rezultatom 
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poslovanja. Pri obratnih sredstvih se v največji meri povečajo zaloge materiala in kratkoročne 
terjatve iz poslovanja. Glede na preteklost je predvideno, da bo družba uspela bolje upravljati z 
obratnimi sredstvi, predvsem s poslovnimi terjatvami do kupcev ter z zalogami, zaradi 
skrajševanja proizvodnega cikla. Zaradi planirane izboljšane likvidnosti družbe se poveča tudi 
obseg razpoložljivih denarnih sredstev in njenih ustreznikov.  
 
Iz navedenega sledi, da se od leta 2005 do leta 2009 poveča bilančna vsota družbe LIV 
Hidravlika, d.o.o., iz 1.029.347 tisoč sit na 1.561.265 tisoč sit. Leta 2005 so predstavljali lastni 
viri financiranja 46,3 % vseh virov, leta 2009 pa je predvidenih že 70,1 % vseh virov. 
Pomemben je tudi podatek, da se bo po planu do leta 2009 povečal delež stalnih sredstev glede 
na celotna sredstva iz 11,8 % leta 2005 na 28,3 % leta 2009, kar je tudi posledica razvojnih 
vlaganj. 
 
Predračunski izkazi poslovnega izida 
Izhodišče za pripravo predračunskih izkazov poslovnega izida so dejansko doseženi rezultati v 
mesecih avgustu, septembru in oktobru 2005, za meseca november in december pa se upoštevajo 
tekoči plani. Predračunski izkazi so narejeni na podlagi ekstrapolacije doseženih in planiranih 
rezultatov za leto 2005. 
 
Če družba ne bi izgubila arbitraže z družbo Diebolt, bi leto 2005 zaključila z minimalno izgubo. 
Zatorej lahko za vsa naslednja leta upravičeno planirajo pozitiven rezultat. V letu 2006 naj bi 
dobiček znašal do 127.858 tisoč sit, v naslednjih dveh letih naj bi se postopoma povečeval, v 
tretjem in četrtem letu pa se bo čisti dobiček zmanjšal zaradi povečanja stroškov financiranja in 
drugih stroškov, povezanih z izvajanjem investicij v opremo in poslovne prostore. Navedeni 
rezultat je posledica povečevanja obsega proizvodnje in povečevanja produktivnosti (opisano v 
tem poglavju). Družba bo postopno povečevala realizacijo, predvideno najmanj za četrtino v 
naslednjih treh ali štirih letih. Fizično se bo obseg proizvodnje povečal na nivo do 600 žerjavov 
letno. Družba bo z nadaljevanjem uvajanja novih trgov povečevala svoj tržni delež tudi na trgih, 
kjer je malo ali pa sploh ni prisotna. Tržno prednost bo LIV Hidravlika, d.o.o., gradila na 
kvaliteti, inovativnosti, fleksibilnosti proizvodnega programa in poprodajnih storitvah. 
 
Dodatno je predvideno, da bo družba z delnim izločevanjem posameznih proizvodnih faz bolje 
obvladovala strošek dela ter materialne stroške proizvodnje. Materialne stroške proizvodnje ter 
strošek storitev bo družba bolje obvladovala tudi z drugimi ukrepi, kot so standardizacija 
dobaviteljev, izboljšanje plačilne sposobnosti, skrajševanje plačilnih rokov zaradi skrajševanja 
proizvodnega cikla ipd. Načrtujejo, da bi lahko strošek materiala padel na nivo do 45 % v 
strukturi realizacije, strošek storitev pa cca. na 15 % v strukturi realizacije. Cilj družbe je takšno 
obvladovanje stroška dela, da bo le ta pod 25 % v strukturi realizacije. Delno so v plan 
predračunskih izkazov poslovnega izida vgrajene rezerve na področju vračunanih 
prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih in v izrednih odhodkih zaradi 
popravkov terjatev do kupcev, popravkov vrednosti zalog materiala ipd. Ti popravki bi lahko bili 
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tudi nižji, če bi družba uspela organizirati boljše oblike izterjav, tudi na takšnih trgih, kot je 
nemški trg. 
 
Viri poplačila upnikov v prisilni poravnavi 
Glavni ocenjeni notranji vir je tekoče poslovanje družbe LIV Hidravlika, d.o.o., za katero se 
načrtuje, da bo pozitivno v vseh letih, in sicer v višini 680.799 tisoč sit. Za poplačilo upnikov so 
predvidena tudi denarna sredstva, s katerimi družba že razpolaga (na dan 31. 12. 2005 je imela 
na razpolago 46.185 tisoč sit) in financiranje s strani zadolževanja iz naslova povečanja 
kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pri dobaviteljih kot nadomestilo dolgoročnih virov iz 
poslovanja. Potrebno je bilo poplačati upnike v prisilni poravnavi iz razreda A, B, C, D, E, F in 
G v skupni višini 583.051 tisoč sit. Terjatve upnikov razreda A, B, F in G je bilo potrebno 
poplačati v roku enega leta od pravnomočnosti prisilne poravnave (predvidoma leta 2007), ostale 
obveznosti drugih razredov pa tekom leta 2009. 
 
Tabela 18: Poplačilo obveznosti iz prisilne poravnave v 000 SIT 

 
01. 08–31. 12 

2005 L. 2006 L. 2007 L. 2008 L. 2009 Skupaj 
Odlivi skupaj      20.467     159.426     124.684     134.241     144.235     583.053  
Razred A       2.809             -             -             -             -        2.809  
Razred B      14.658       34.202             -             -             -       48.860  
Razred C       3.000       52.670       42.136       84.272       84.272     266.350  
Razred D + E            -       39.975       49.969       49.969       59.963     199.876  
Razred F + G            -       32.579       32.579             -             -       65.158  
Vir: Podatki podjetja LIV Hidravlika, d.o.o. 
 

6  SKLEP 
 
Nobeno vodstvo podjetja ne želi biti primorano uvesti postopek prisilne poravnave. Zato je 
pomembno, da se v podjetjih začnejo pravočasno odkrivati simptomi, ki nakazujejo na 
morebitno krizo oz. poslabšanje poslovanja v prihodnosti, da jim namenijo posvetijo dovolj 
pozornosti in odpravijo njihove vzroke. 
 
Medtem ko si vodstvo v podjetjih zatiska oči pred nastajajočimi težavami in očitnimi simptomi 
krize, podjetje progresivno tone v poslovno finančne težave, vse dokler ne ostane le zadnja 
možnost ohranitve dejavnosti podjetja, in sicer s postopkom prisilne poravnave.  
 
Prisilna poravnava odpravlja kratkoročne finančne in likvidnostne težave, medtem ko je za 
obstoj podjetja v prihodnje odločilna predvsem zdrava, uresničljiva vizija in poslovno sanacijski 
postopki za dosego le-te. 
 
V praksi smo le redkokdaj priča uspešno zaključeni prisilni poravnavi. Bolj verjetno si prisilne 
poravnave sledijo ena za drugo ali pa se poslovanje podjetja konča s stečajem. V večini primerov 



 

44 

prijavijo prisilno poravnavo majhna podjetja, ki so vstopila v neperspektivno panogo oziroma je 
niso dobro proučile, niso našle tržne niše ali pa so jih povozila velika podjetja z ekonomijo 
obsega. Lahko so to tudi podjetja, ki so jih presenetili nenadni izredni odhodki in v trenutku so se 
znašla v situaciji, ko so izpolnjevala kriterije za prijavo postopka prisilne poravnave.  
Obstaja tudi nekaj primerov večjih podjetij, ki so uvedla postopek prisilne poravnave. V tem 
primeru gre najverjetneje za podjetja, ki so poslovala še v prejšnjem planskem sistemu s 
pomočjo države in na nekonkurenčnem trgu. Po tranziciji pa so se v tržnem gospodarstvu brez 
pomoči tretjih oseb soočale s preveliko konkurenco oziroma niso bila v koraku s časom. Ker jim 
zaradi prevelikega zaostanka za konkurenco ni uspela poslovna sanacija brez dodatne finančne 
pomoči države, na katero niso mogla več računati, je bil edini izhod prisilna poravnava, ki se je 
najverjetneje končala s stečajem.  
 
Okrožno sodišče je dne 15. 06. 2006 s sklepom potrdilo prisilno poravnavo Podjetja LIV 
Hidravlika, d.o.o., sklep pa je postal pravnomočen šele dne 16. 02. 2007. Kljub dobrem načrtu 
finančne reorganizacije, na podlagi katerega je bila prisilna poravnava izglasovana, pa je 
predvsem zaradi ponavljajočih se primerov v praksi težko pričakovati, da bodo vsi upniki v 
skladu z načrtom poplačani in da bo prisilna poravnava uspešno zaključena. 
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