
 

 

 

Brezplačna delavnica 

Praktični vidiki reševanja insolventnosti 
 

Zakaj in kako pride do nastanka insolventnosti, kakšne so obstoječe 

možnosti reševanja in kaj se pripravlja?  
 

Delavnica bo potekala 

aprila 2020 

Program delavnice: 

 

1. Plačilna nesposobnost in insolventnost 

Opredelitev pojmov  

• Kratkoročna plačilna sposobnost,  

• Dolgoročna plačilna sposobnost 

• Insolventnost 

2. Osnovno o vzrokih, ki privedejo do nelikvidnosti in insolventnosti 

a. Zunanji vzroki (opredelitev zunanjih vzrokov za nastanek nelikvidnosti) 

b. Notranji vzroki (opredelitev notranjih vzrokov za nastanek nelikvidnosti) 

3. Odgovornost poslovodstva 

a. Odgovornost po ZGD 

b. Odgovornost po ZFPPIPP 

4. Obstoječe možnosti za sanacijo finančnega stanja po ZFPPIPP (Zakon o 

finančnem poslovanju, prisilni poravnavi in postopkih zaradi insolventnosti) 

a. Prisilna poravnava 

b. Poenostavljena prisilna poravnava 

c. Poslovanje dolžnika potrošnika v osebnem stečaju kot podjetnika ali 

zasebnika 389a-c ZFPPIPP  

5. Kaj pomeni »Druga priložnost« glede na cilje direktive (EU) 2019/1023 o 

okvirih preventivnega prestrukturiranja, odpustu dolgov in prepovedih opravljanja 

dejavnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov glede prestrukturiranja, 

insolventnosti in odpusta dolgov ter o spremembi Direktive (EU)2017/1132 (Direktiva 

o prestrukturiranju in insolventnosti), razmejitev Zgornjih opozorilnih sistemov in 

»Druge priložnosti«. 

6. Odgovori na vprašanja 

 

Cilj delavnice je pridobivanje podjetniškega finančnega znanja in veščin za uspešno 

vodenje podjetja in preprečevanje situacij  insolventnosti. 

V pripravi je tudi nova zakonodaja, kjer bo na voljo več orodij za ugotavljanje zgodnjih 

opozorilnih znamenj morebitnih finančnihj težav podjetij, ter novi načini podpore 

podjetnikom, ki ponovno želijo zagnati svojo poslovno dejavnost (»Second chance«). 



 

 

 

Tema delavnice: 

 

Poslovni vodje (podjetniki, direktorji, finančni vodje)  pogosto potrebujejo informacije in 

pojasnila v zvezi z INSOLVENTNOSTJO. Še posebej je ugotovljena potreba po 

naslednjih informacijah: 

- DEJANSKI PRAKTIČNI POMEN IZRAZOV povezanih z insolventnostjo,  

- kateri so najpogostejši zunanji in notranji VZROKI za insolventnost,  

- kakšno ODGOVORNOST prinese insolventnost (kdo je odgovoren in po katerih 

zakonih),  

- kakšne so obstoječe praktične možnosti za sanacijo (npr. nekatere manj poznane 

možnosti v primeru sp).  

 

Delavnica je primerna za: 

1. aktivne podjetnike, direktorje, finančne vodje; 

2. vse tiste, ki so že šli skozi podjetniško izkušnjo in se je na neki točki iz 

kateregakoli razloga zalomilo, vendar kljub temu razmišljajo o ponovnem 

podjetniškem začetku in  

a. želijo ugotoviti vzrok za predhodni neuspeh in/ali  

b. pridobiti potrebne finančne podjetniške veščine za ponovni začetek; 

3. razmišljajo o prvem vstopu v podjetništvo in želijo pridobiti potrebne 

podjetniške veščine za uspešni začetek. 

 

 
 
O predavatelju: 
 
mag. Branko Mavrič 
 
"Upravitelj v insolvenčnih postopkih" 
 
"Poslovni svetovalec“ 
 
Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/branko-
mavri%C4%8D-526b51b5/ 

Kontaktna oseba za prijave in dodatne informacije: 

Tomaž Lapoša 

tomaz.laposa@p-tech.si, telefon 02 530 82 29 

Na delavnico se je potrebno prijaviti do konca marca 2020. 
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