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UGOVOR  UPRAVITELJA PROTI VODENJU   POSTOPKA PRISILNE 

PORAVNAVE SCT D.D. LJUBLJANA 
(171 in 172 čl. ZFPPIPP) 

 

 

 

Prisilna  upraviteljica v postopku PP Opr.št. ST 1/2011 SCT Ljubljana, skladno s določili 171 

in 172 členom ZFPPIPP podajam ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave. 

 

Insolventni dolžnik mora skladno z 168 čl. ZFPPIPP svoja redna poročila predložiti sodišču in 

upravitelju v 15 dneh po koncu obdobja, na katero se nanaša. Upravitelj mora o poročilu 

insolventnega dolžnika skladno z 170 čl. ZFPPIPP podati svoje mnenje. 

 

Upraviteljica PP sem na osnovi skoraj vsakodnevnega spremljanja in kontroliranja ter  

poročila insolventnega dolžnika za mesec marec 2011, ugotovila sledeče: 

 

1. Sredstva iz naslova posojila (soglasje so podali: upraviteljica prisilne poravnave, 

upniški odbor in sodišče) v višini 8 mio evra, ki bi naj bila pridobljena v marcu in 

porabljena za plače (januar in februar) ter za zagon proizvodnje do 15.4.2011 niso bila 

pridobljena.  

2. Unovčene garancije v višini cca 8,9 mio evra v mesecu marcu 2011, s strani 

investitorjev: RS Ministrstvo za notranje zadeve, JP Direkcija za ceste FBiH, 

Papirnica Vevče. V mesecu februarju unovčene garancije v višini 6,2 mio evra. 

3. Najava dodatnih unovčitev garancij. 

4. Prekinjene pogodbe s strani investitorjev in prenos vodilnega partnerstva na druge ter 

sporazumna prekinitev pogodb več projektov – seznam naveden v poročilu. 



5. Odklanjanje plačil že preteklih, potrjenih, zapadlih  mesečnih situacij, ki jih  javni 

naročniki ne želijo plačati zaradi sklicevanja na določbe ZJN in uredbe Ministrstva 

za finance o neposrednih plačilih podizvajalcem. Tako so v nasprotju s členi 45,46 in 

34 ZFPPIPP neenako obravnavani upniki. SCT posledično nima likvidnih sredstev za 

normalno poslovanje. 

6. Dolžnik ni izplačal plač za mesec januar 2011, februar 2011, marec 2011 in napotil 

cca 600 delavcev na čakanje.    

 

Na osnovi zgoraj povedanega se neuresničujejo projekcije prikazane v NFR. Prav tako 

nastajajo in  se povečujejo stroški, ki bi v primeru stečaja imeli status stroškov stečajnega 

postopka in s tem zmanjševali maso za poplačilo vseh ostalih upnikov. 

 

Ugovor vlagam v zakonskem roku treh mesecev od objave oklica začetka PP. 

 

Upravitelj vlagam ugovor zato, ker mi tako nalagajo zakonska določila. 

 

S spoštovanjem! 

 

Stečajna upraviteljica: 

Mag. Majda Šantl 

 

 

 


