Posledice osebnega stečaja
Če predlagate osebni stečaj, se morate
zavedati, da se bo vaša poslovna sposobnost
delno omejila. To pomeni, da ne boste mogli
več samostojno razpolagati s premoženjem,
ki spada v stečajno maso.

Začetek osebnega stečaja lahko predlagata
dolžnik ali upnik. V zadnjih letih so več
kot 90% osebnih stečajev predlagali
dolžniki sami.
Leto 2015
3997 predlogov
osebnega stečaja

Prodano bo vse vaše premoženje:

Osebni
stečaj

Leto 2016
3444 predlogov
osebnega stečaja

• nepremično premoženje (stanovanje, hiša, garaža,
zemljišče),
• vrednejše premičnine (npr. avtomobil, plovilo,
računalnik, telefon, zlatnina),
• delnice, vrednostni papirji, police življenjskega

97 %
na predlog
dolžnika

Leto 2017
2350 predlogov
osebnega stečaja

zavarovanja.
V stečajno maso spada
tudi plača in drugi
prejemki v znesku, ki
presega zakonski minimum
(ta znaša 76 % zneska
bruto minimalne plače).

94 %
na predlog
dolžnika

93 %
na predlog
dolžnika

Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/osebni-stecaj

Tekoče obveznosti morate še vedno
plačevati
Odpust obveznosti bo učinkoval samo za
tiste obveznosti, ki so nastale do začetka
osebnega stečaja, in le za tiste vrste
obveznosti, za katere tako določa zakon.
Osebni stečaj ne pomeni, da vam ni treba več
redno plačevati sprotnih življenjskih stroškov
(npr. plačilo telefona, vrtca, elektrike,
najemnine ipd.).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada v okviru operacije Učinkovito pravosodje.
Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo
pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost
za napake v podanih informacijah v brošuri je izključena.
Vsebina je bila nazadnje pregledana dne 12. 7. 2018.

Sodstvo Republike Slovenije

Informacije o postopku osebnega
stečaja in odpusta obveznosti
pred sodiščem

Osebni stečaj

Udeleženci

Cilj postopka osebnega stečaja je, da se v njem

Stečajni dolžnik

proda vse dolžnikovo premoženje. Iz tako

STROŠKI
Če postopek predlaga dolžnik
Dolžnik je oproščen založitve predujma za

Stečajni dolžnik je oseba, nad premoženjem katere

dobljenih sredstev se v enakih deležih poplačajo

stroške postopka in plačila sodne takse.

sodišče vodi postopek osebnega stečaja.

upniki. Nekatere vrste terjatev se poplačajo

Če postopek predlaga upnik

Upnik

prednostno.

Ob vložitvi predloga mora upnik založiti

Upnik je oseba, ki ji stečajni dolžnik nekaj dolguje.

predujem za stroške postopka in plačati sodno
takso, ki je določena v Zakonu o sodnih taksah.

Upravitelj

Dolžnik lahko kadarkoli med postopkom

Upravitelja določi sodišče. Po začetku stečajnega

predlaga odpust obveznosti, nastalih do začetka

postopka upravitelj prevzame in upravlja stečajno maso

stečajnega postopka. Sodišče predlogu ugodi

TRAJANJE

ter skrbi, da so iz premoženja upniki čim bolj poplačani.

le, če dolžnik izpolnjuje zakonsko določene

Povprečni postopek do izdaje sklepa o začetku
osebnega stečaja je v letu 2017 trajal manj kot

pogoje. Premoženje, ki spada v stečajno maso,

1 mesec.

bo prodano ne glede na odpust obveznosti.

Kako poteka?
Poenostavljeni koraki
postopka

Sodišče izda
sklep o začetku
postopka
osebnega stečaja.

Zaseg sredstev
na TRR, rubež
plače.

Upravitelj
ugotovi katero
premoženje spada
v stečajno maso in
preizkusi terjatve.

Povprečni postopek osebnega stečaja je v letu
Upravitelj poskrbi
za prodajo
premoženja.

2017 trajal približno 3 leta.

Poplačilo
upnikov.

Povprečna preizkusna doba za odpust
Sodišče izda
sklep o končanju
postopka.

obveznosti je v letu 2017 trajala približno 2 leti
in 6 mesecev.

Zaključek osebnega stečaja
Dolžnik ali
upnik predlaga
osebni stečaj.

PREIZKUSNA DOBA
Dolžnik predlaga
odpust obveznosti.

Sodišče izda sklep o začetku postopka
odpusta obveznosti (ob izpolnjenih pogojih).

Sodišče izda
sklep o odpustu
obveznosti.

Pristojno sodišče

Osebni stečaj ne pomeni nujno
odpusta vseh dolgov

Postopek navadno teče pred krajevno
pristojnim okrožnim sodiščem, v večini
primerov po kraju dolžnikovega stalnega
prebivališča. Postopek osebnega stečaja
nad podjetnikom vodi sodišče, kjer ima
podjetnik registriran svoj sedež.

Dolžniki ne dosežejo odpusta (vseh)
obveznosti v vsakem stečajnem postopku.
Za nekatere vrste obveznosti odpust ni
mogoč (npr. preživnine, globe za prekrške,
denarne kazni, neplačani prispevki od plač
samozaposlenih).

Postopek se navadno zaključi, ko se unovči vse
unovčljivo dolžnikovo premoženje in se izvede
poplačilo upnikov.
Če teče postopek odpusta obveznosti, postopek
osebnega stečaja traja najmanj toliko časa, kot
traja preizkusna doba.
Novega odpusta obveznosti ni mogoče
predlagati, dokler ne preteče 10 let od
prejšnjega odpusta.
Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/osebni-stecaj

