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Prijava prekrškovnih terjatev v postopku osebnega stečaja – odgovor

Prejeli smo vaše vprašanje glede smiselnosti uveljavljanja prekrškovnih terjatev v postopku osebnega
stečaja. Pojasnjujete, da po do sedaj veljavni praksi terjatve, ki jih izrekajo občinski prekrškovni organi,
prijavljate v postopek osebnega stečaja, vendar pa imajo občine pri tem samo dodatno delo ter stroške,
povezane s prijavljanjem terjatev iz tega naslova.
V skladu z določilom 296. člena Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju - ZFPPIPP1, morajo upniki v stečajnem postopku prijaviti vse svoje terjatve do
stečajnega dolžnika, ki so nastale do začetka stečajnega postopka, razen tistih, za katere zakon
določa, da se ne prijavijo. Prijavljene in priznane terjatve se upoštevajo pri razdelitvi stečajne mase.
Enako velja tudi za postopek osebnega stečaja. Upnik, ki uveljavlja terjatev iz naslova globe v
postopek osebnega stečaja ima tako pravico, da se predmetna terjatev najprej poplača iz razdelitvene
mase. V kolikor razdelitvena masa ne bi zadoščala za poplačilo globe, lahko upnik preostanek terjatve
proti stečajnemu dolžniku uveljavlja tudi po koncu postopka osebnega stečaja, saj v skladu z določbo
408. člena ZFPPIPP, odpust obveznosti na globe ne učinkuje.
V zvezi z zaprosilom po posredovanju podatkov o uspešnosti poplačila terjatev prekrškovnih organov
iz razdelitvene mase v postopkih osebnih stečajev, pojasnjujemo, da Finančna uprava RS s tovrstnimi
podatki ne razpolaga.

S spoštovanjem,
Pripravila:
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