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POVZETEK
Kapitalska družba, katere sposobnost servisiranja najetih posojil postane ogrožena, ima že
v času pred nastopom insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,1 dispozitivne možnosti
reguliranja svojih dolžniško-upniških razmerij. Med slednjimi navadno prevladujejo razmerja
z bankami zaradi najetih kreditov. Stranke situacijo lahko sanirajo zunajsodno s sklenitvijo
pogodbe o finančnem prestrukturiranju (angl. master restructuring agreement ali »MRA«).«.
MRA poleg refinanciranja oziroma reprograma obstoječih bančnih terjatev uredi tudi predmet
prestrukturiranja, pogoje za refinanciranja (tj. cena, pogoji črpanja in pogoji vračila kreditov),
druge zaveze, ki jim mora slediti dolžnik, sankcije za kršitev plačilnih obveznosti in drugih
zavez ter druge zahteve banke, ki naj bi pomenile ščitenje pred kreditnim tveganjem določenega
komitenta.
MRA zaradi ščitenja interesa bank prinese dokaj rigorozne ukrepe nadzora nad poslovanjem
dolžnika ter stroge pogodbene obveznosti in sankcije za kršitve. Banke imajo tako preko MRA
lahko znaten vpliv na poslovanje svojih dolžnikov, na njihove finančne in poslovne odločitve
ter na samo vodenje; predvsem tekom procesa prestrukturiranja in trajanja pogodb z dolžniki.
Na ta način se banke lahko izpostavijo neveljavnosti sankcij (npr. niso v celoti izpolnjeni strogi
pogoji za odpoved kreditne pogodbe po 1067. členu Zakona o obligacijskih razmerjih),2 v
skrajnih primerih pa tudi (odškodninski) odgovornosti zaradi škodljivega vpliva na družbo
dolžnika po določili o povzročanju škodljivega ravnanja poslovodstva po 264. členu Zakona o
gospodarskih družbah3 ter kot obvladujoča družba tako v dejanskem kot v pogodbenem
koncernu (predvsem 541. – 543. ter 545. in 547. člen ZGD-1), če le so izpolnjeni pogoji
koncernskih pravil o prevzemanju odškodninske in reparacijske odgovornosti.

1

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Uradni list RS, št.

13/2014 – uradno prečiščeno besedilo in 10/2015 – popr., 27/2016 in 31/2016 – odl. US; v nadaljevanju ZFPPIPP.
2

Zakon o obligacijskih razmerjih, Uradni list SFRJ, št. 29/1978, 39/1985, 2/1989, 45/1989, 57/1989, Uradni list

RS, št. 88/1999 - ZRTVS-B, 83/2001 - OZ, 30/2002 - ZPlaP, 87/2002 – SPZ; v nadaljevanju ZOR.
3

Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 65/2009 – uradno prečiščeno besedilo, 83/2009 Odl.US: U-I-

165/08-10, Up-1772/08- 14, Up-379/09- 8, 33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl.US: U-I- 311/11-5, 32/2012, 57/2012,
44/2013 – odl. US in 82/2013 ter 55/2015; v nadaljevanju ZGD-1.
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KLJUČNE BESEDE
Finančno prestrukturiranje, prostovoljno prestrukturiranje, načela prestrukturiranja, banka,
upnik, insolventnost, pogodba o prestrukturiranju (master restructuring agreement), kreditna
pogodba, zaveze (covenants), prenehanje pogodbe, direktor v senci, vpliv tretjih na organe
vodenja in nadzora, poslovodenje, obvladovanje, dejanski koncern, pogodbeni koncern,
kvalificiran koncern.
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ABSTRACT
A corporation, whose ability to service loans becomes compromised, has a possibility of
regulating their relationships with its creditors before insolvency as it is defined by Article 14
of Financial Operations, Insolvency Proceedings and Compulsory Winding-up Act (ZFPPIPP).
Predominant creditors are usually banks with their loans. Customers can rehabilitate their
financial crisis in an out of court financial restructuring by signing a master restructuring
agreement (MRA). In addition to refinancing and reprogramming of existing bank loans MRA
usually regulates terms and conditions for refinancing (i.e. price, terms of repayment of loans
etc.), covenants, to be followed by the debtor, the sanctions for breach of payment obligations
(payment default) and other commitments which mostly represent hedging against credit risk
of the debtor.
To protect their interest, the banks in MRA bring fairly rigorous measures of control over
the operations of the debtor and the strict contractual obligations and sanctions for violations.
Therefore, banks may have a significant impact on the operations of their clients, their financial
and strategic decisions, and management; especially during the restructuring process and the
duration MRA. This way, banks can expose themselves to ineffectiveness of MRA sanctions
(egg. not fully meet the strict conditions for terminating the credit agreement according to
Article 1067 of Obligations Act, (ZOR)). In extreme cases also (compensation and reparation)
liability due to the adverse impact on its debtor under the provisions of causing harmful conduct
by debtors management according to Article 264 of the Companies Act (ZGD-1), as well as
liability of the parent company in both, the real (actual) and the contractual group (mostly
covered by Articles 541 - 543 and 545, 547 of the Companies Act), if the conditions are met.

KEY TERMS
Financial restructuring, voluntary restructuring, principles of restructuring, bank, creditor,
insolvency, Master Restructuring Agreement, the credit agreement commitments (Covenants),
termination of the contract, shadow director, influence of others to the management and
supervisory bodies, management, actual concern (group), contractual group, qualified concern.
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1. UVOD IN PREDSTAVITEV DELA
1.1 Predstavitev okolja
Korporativno prestrukturiranje dolgov oziroma finančno prestrukturiranje je težaven proces
tudi v najboljših makroekonomskih časih. Z zadnjo globalno krizo od leta 2008 dalje se je
težavnost prestrukturiranja podjetij še zaostrila. Recesija je prinesla nepredstavljive dolžniške
pritiske v podjetniškem, zasebnem in finančnem sektorju. Razvila pa se je celo v krizo držav.
Razdolževanje je potekalo globalno. Poenostavljeno povedano: finančne institucije,
podjetja in gospodinjstva so bili prisiljeni zmanjšati svoje finančne obveznosti. Na drugi strani
so odpisi bančnih terjatev banke potisnili v stanje zmanjšane likvidnosti. Slednje je močno
omejilo možnosti kreditiranja gospodarstva ter gospodinjstev in posledično zaposlovanja ter
potrošnje. Znižanje kapitalskih tokov je dodatno zmanjšalo likvidnost finančnega sveta in
močno pritisnilo na menjalne tečaje. Tako so se gospodinjstva in gospodarstvo začela lomiti.
Sposobnost servisiranja dolgov je ponekod upadla na nič in krog je bil sklenjen.
Vlade držav so skušale z raznimi ukrepi pripomoči k ponovnemu zagonu gospodarstva.
Priča smo bili predvsem ukrepom spodbujanja likvidnosti finančnih institucij s kapitalskimi
finančnimi injekcijami. Spomnimo, v Republiki Sloveniji je država prispevala znaten vložek v
kapital (državnih) bank in s tem ogromno k njihovi kapitalski ustreznosti. Banke so tudi zaradi
takih ukrepov prevzele moralno dolžnost aktivno sodelovati pri prestrukturiranju dolgov
gospodarstva. Ne nazadnje smo to od bank pričakovali vsi, saj smo jim pripisovali precejšen
del odgovornosti za svetovno krizo. Upadel je ugled finančnih institucij in to je bil prav gotovo
naslednji razlog, zakaj so banke resno pristopile k sanaciji gospodarstva.
Država je gospodarstvu pomagala tudi z vrsto sprememb v sistemu zakonov. Med drugim
smo bila v Sloveniji v obdobju po letu 2010 sprejeta prenovljena insolvenčna pravila, ki
vključujejo tudi pravila za lažje in hitrejše prestrukturiranje.4 Ne nazadnje smo bili tudi priča
4

O tem pričajo številne novele ZFPPIPP, med katerimi gre posebej izpostaviti Zakon o spremembi Zakona o

finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP-D (Uradni list RS, št.
26/2011 z dne 8. 4. 2011): novela je uvedla obvezni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da se postopek prisilne poravnave
sploh začne; gre za pogoj minimalnega poplačila upnikov in najdaljšega obdobja poplačila upnikom, tj. najmanj
50-odstotno poplačilo navadnih terjatev v največ štirih letih. Naslednja novela Zakon o spremembi Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP-E (Uradni list RS, št.
47/2013 z dne 31. 5. 2013) je k dvema temeljnima postopkoma zaradi insolventnosti dodaja še postopek
poenostavljene prisilne poravnave nad gospodarsko mikro družbo. Novela Zakon o spremembi Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP-F (Uradni list RS, št.
1

nastanku in dejanski uporabi načelnih smernic za zunajsodno prestrukturiranje s pomočjo
bank.5
1.2 Opredelitev problema
Danes gre na podlagi spleta vseh okoliščin in izvedenih ukrepov nekaj zaslug za uspehe v
prestrukturiranju gospodarskih subjektov, spodbujanju zdravih dejavnosti in ohranitvi delovnih
mest pripisati ravno bankam. Banke pa so hkrati tiste, ki tudi v nadaljevanju nosijo precejšnjo
odgovornost pri postavljanju novih struktur virov financiranja gospodarstva, saj jih večinoma
tudi zagotovijo. Da zavarujejo svoje možnosti poplačila v prihodnje, imajo lahko banke znaten
vpliv na poslovanje svojih dolžnikov, na njihove finančne in poslovne odločitve ter na samo
vodenje; predvsem tekom procesa prestrukturiranja in trajanja pogodb z dolžniki.
Z namenom pospešitve pogajanj in njihove predvidljivosti so banke v okviru Združenja
bank Slovenije leta 2014 v sodelovanju z Banko Slovenije in Ministrstvom za finance RS
dopolnile Slovenska načela finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu (v nadaljevanju
Načela prestrukturiranja).6 Načela prestrukturiranja so eden izmed ukrepov za sistemsko
reševanje zdravih poslovnih jeder gospodarskih družb in bank v Republiki Sloveniji. So
neobvezujoče smernice za pogajanja o prestrukturiranju in za samo prestrukturiranje, kar
pomeni, da naj se prostovoljno uporabijo.7 Tako dolžnik kot upniki naj bi si prizadevali k
spoštovanju načel kljub neobvezujoči naravi. V nalogi bom Načela prestrukturiranja analizirala,
da bi ugotovila, ali vsaj nekatera načela prestavljajo temeljna načela po Obligacijskem
zakoniku8 in moralna načela nasploh, ki skladno s 3. členom OZ omejujejo svobodno urejanje
obligacijskih razmerij med banko in dolžnikom, saj so povzdignjena na raven pravnih pravil.
100/2013 z dne 6. 12. 2013) pa je uvedla učinkovitejše postopke razdolžitve prezadolženih podjetij in tako prinesla
mehanizem za rešitev gospodarskih razmer, v katerih se je znašla Slovenija. Pomembna je predvsem nova možnost
postopka preventivnega prestrukturiranja, ki omogoča sklepanje sporazumov o finančnem prestrukturiranju
velikih in srednjih gospodarskih družb, ki jim insolventnost neposredno grozi, a še niso insolventne. Ravno takšni
postopki lahko zagotovijo sistemsko razdolžitev gospodarstva.
5

Več o tem glej poglavje 2.2.2.

6

Slovenska načela finančnega prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu, ki jih je sprejel in potrdil Nadzorni svet

Združenja bank Slovenije na 23. izredni seji dne 31. 3. 2014 ter spremenil na 1. redni seji v novem mandatu dne
11. 6. 2014. Dostopna so na http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=887. Več o načelih
prostovoljnega finančnega prestrukturiranja, glej poglavje 2.2.2.
7

Glej uvod Načel prestrukturiranja na http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=887, str. 1.

8

Obligacijski zakonik, Uradni list RS, št. 97/2007 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju OZ.
2

Kot nakazuje naslov v pričujoči nalogi obravnavamo dolžniško-upniško razmerje med
banko kot upnikom in kapitalsko družbo, ki je dolžnik. Za kapitalsko družbo, ki najema kredite
in ugotovi, da jih v dogovorjenih rokih zaradi »krize podjetja«9 ne bo mogla povrniti, je
pomembno, da v sodelovanju z bankami upnicami opredeli vzroke in razloge za svojo krizo ter
skupaj z njimi dogovori plan finančnega prestrukturiranju, s katerim prostovoljno in zunajsodno
omeji možnosti nastopa insolventnosti.10 Samo podaljšanje dospelosti terjatev v večini
primerov ne bo dovolj za odpravo težav, ki so nastale v podjetju – sploh, če so razlogi za krizo
notranji (v poslovodenju, organizaciji podjetja, poslovnem modelu ipd.). V ta namen se v praksi
v odnosu banke-komitent zasnuje širši koncept prestrukturiranja, ki ga stranke dogovorijo v
obliki ti. pogodbe o finančnem prestrukturiranju (ang. master restructuring agreement, v
nadaljevanju tudi »MRA«).11 Finančno prestrukturiranje v prvi vrsti pomeni prestrukturiranje
obstoječih dolgoročnih in kratkoročnih dolžniških obveznosti ali z vidika banke upnice, njenih
(finančnih) terjatev z dospelostjo v plačilo po enem letnemu od njenega nastanka in tistih z
dospelostjo v enem letu. Finančno prestrukturiranje lahko delimo na (i) obligacijsko
prestrukturiranje in (ii) korporacijsko prestrukturiranje terjatev.12 Sklenil se bo MRA kot
dodatek ali ločen sporazum, ki bo uredil bodisi zmanjšanje terjatve, podaljšanje (odlog)
dospelosti terjatve v plačilo ali spremembo načina plačila, spremembo obrestne mere, dodal
finančne in druge zaveze dolžnika v pogodbo, možnosti nadzora bank nad izvajanjem
pogodbenih zavez, vpletanje v poslovno sfero dolžnika ter sankcije za kršitev pogodbenih zavez
(nemalokrat kar odpoved pogodbe). V nalogi bom MRA razčlenila na pogodbene zaveze ter

9

Opredelitev krize podjetja glej v nadaljevanju, poglavje 2.1.4.

10

Vloga »lastnikov«, ki seveda družbo lahko dokapitalizirajo, na tem mestu ne bo podrobneje obravnavana. Zaradi

visoke kapitalske prepletenosti gospodarskih družb v Sloveniji mnogokrat rešitev z zagotovitvijo svežega kapitala
tudi ne pride v poštev, saj so družbe udeleženke podvržene podobnim finančnim problemom, prevzemni
zakonodaji in drugim pravilom, ki jih odvračajo od pridobivanja višje kapitalske udeležbe v drugi družbi. V
preteklih nekaj letih pa nove probleme odpira tudi udeležba države v kapitalski strukturi bank in problematika
državne pomoči.
11

Sklenitev in vsebina te pogodbe sta odvisni od predhodnih pogajalskih faz, od kompleksnosti primera, višine,

strukture in števila kreditnih terjatev bank, zavarovanj terjatev, števila bank, vprašanja, ali je komitent le ena
gospodarska družba, ali je kapitalska družba, ali gre za skupino povezanih družb, ali gre za čezmejno
prestrukturiranje, finančnega in poslovnega plana, ki ga pripravi komitent s pomočjo profesionalnih svetovalcev,
ali prestrukturiranje vključuje le spremembe v dolžniškem (bančnem) financiranju ali tudi drugih postavk bilance
(npr. dokapitalizacija, oddelitev zdravega jedra družbe ipd.) ter ne nazadnje ali stranke v MRA vključijo tudi
korake in postopke poslovne reorganizacije komitenta oziroma njegove skupine.
12

Več v nadaljevanju, poglavje 2.2.1.
3

posamezne ukrepe zaščite interesa bank upnic (oziroma varovalke pred odpovedjo kredita z
njihove strani).
Sam proces prestrukturiranja kot tudi izvajanje MRA mora biti pregleden za vse deležnike,
zato banke težijo k nadzoru posameznih faz prestrukturiranja ter izpolnjevanju dogovorjenih
zavez v MRA. Najpogostejša oblika »nadzora« nad izvajanjem pogodbe o prestrukturiranju in
nadaljnjim poslovanjem komitenta, ki jo je najlažje pogodbeno dogovoriti, je periodično
obveščanje bank o poslovanju podjetja, finančnih kazalnikih ter uresničevanju poslovnega
plana. Kljub preprostosti te oblike nadzora pa mora med bankami in komitentom obstajati
visoka stopnja zaupanja, da je poslovodstvo družbe (komitenta) kompetentno voditi posle
skladno z dogovorom, v korist družbe in s ciljem maksimizacije dobička ter da upnikom
sporoča resnično stanje. Stopnja zaupanja bank (kot tudi lastnikov družb) v korektno vodenje
podjetij je v zadnjih letih močno upadla zaradi samovolje poslovodstva v gospodarskih družbah
v RS, kjer so uprave dobesedno »ugrabile« družbo ter pri vodenju zasledovale lastne interese
in ne interesov družbe ter maksimizacijo dobička za lastnike. Take uprave niso bile sposobne
nepristransko voditi družb in jih v obdobju gospodarske krize učinkovito lastniško
prestrukturirati (dokapitalizirati ali drugače lastniško sanirati).13 Zato ne presenečajo težnje in
zahteve bank, da se pred celovito sanacijo podjetij zamenja njihovo (poslo)vodstvo, da banke
v MRA zahtevajo stroge pogodbene zaveze, ki jih mora izpolnjevati dolžnik ter tekom
veljavnosti MRA želijo imeti besedo pri vodenju podjetja oziroma (finančnih) poslov.
Da zavarujejo svoje možnosti poplačila v prihodnje in si povrnejo zaupanje v poslovanje
komitenta, se banke poslužujejo množice pogodbenih ukrepov zaščite svojega interesa. Poleg
opredelitve načina in predmeta prestrukturiranja je za stranke pogodbe izrednega pomena tisti
del MRA, ki govori o dodatnih obveznostih dolžnika. V literaturi najdemo opredelitev treh
sklopov zavez dolžnika v pogodbah z upniki: affirmative covenants ali dolžnost določenega
ravnanja, negative covenants ali dolžnost opustitve ravnanj ter financial covenants ali finančne
zaveze, ki so numerične omejitve tveganj in poslovanja.14 Poleg sankcij za kršitve osnovne
obveznosti vračila posojil in plačila obresti, banke z dolžnikom v MRA dogovorijo tudi ukrepe
in sankcije za kršitve navedenih zavez. Ukrepi so lahko povsem običajni obligacijsko pravni,
kot je prenehanje pogodbe zaradi neizpolnitve oziroma odstop zaradi kršitve, ali pa pomenijo

13

Tako ugotavlja F. Ocepek, Direktorjev položaj v korporacijskem in obligacijskem pravu, Podjetje in delo 8/2014,

str.1464.
14

Glej npr. G. Nini, D. C. Smith, A. Sufir v Creditor Control Rights, Corporate Governance, and Firm Value. The

Review of Financial Studies / v 25 n 6, 2012, str. 1719 in 1720. Več o tem pa v nadaljevanju, poglavje 3.2.
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postrožitev nadzora nad poslovanjem dolžnika. V magistrski nalogi bodo najprej obravnavane
obligacijsko pravne sankcije in njihove pravne značilnosti. Analizirala bom možnosti in pogoje
prenehanja MRA po pravilih o kreditni pogodbi ter splošnih pravilih, nato pa ukrepe in pravice
bank, ki imajo lahko za posledico poseg v pristojnosti kapitalske družbe, njenih organov
vodenja ter v samo upravljanje družbe.
Med »izvirnejše« ukrepe po MRA sodijo na primer zahteva po menjavi ali dopolnitvi
vodstva ter navodila bank glede določenega bolj ali manj poslovnega ravnanja komitenta.15 Tu
se postavlja vprašanje, kje je meja med ščitenjem interesa banke z ukrepom, ki je tudi v interesu
dolžnika in takim, ki nasprotuje njegovemu interesu. V nalogi bom skušala odgovoriti, ali in v
kolikšni meri sme poslovodstvo dolžnika upoštevati navodila bank oziroma njihov veto na
poslovno odločitev (čeravno banka s tem ščiti svoj ekonomski interes poplačila). Naslednje
vprašanje je, kdaj navodila oziroma zahteve bank(e) pomenijo poseg v funkcijo vodenja družbe.
Ali dajanje takih navodil prestopa meje z dejanskim koncernom in ne nazadnje, kakšne sorodne
pasti se še skrivajo v takih dogovorih, možnostih bank, določbah pogodbe o prestrukturiranju.
Če povzamem, bom v nalogi obravnavala predvsem naslednje sklope pravnih vprašanj:
PRVI DEL – Kaj pravzaprav za dolžnika, kapitalsko družbo, pomeni sodelovanje bank v
prostovoljnem prestrukturiranju oziroma kakšna je njihova vloga/sodelovanje.
-

opredelitev dolžnosti in pristojnosti direktorja po slovenskem in nemškem pravu – 263.
člen ZGD-1 ter 93. člen Aktiengesetz16,

-

opredelitev »krize podjetja«, prestrukturiranja, delitev prestrukturiranja na finančno in
operativno (slovenska in tuja pravna in poslovna teorija), primerjava z opredelitvijo v ZFPPIPP,
prostovoljno prestrukturiranje (svobodno urejanje pogodbenih razmerij, če to ni omejeno z
ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli po 3. členu OZ),

-

prestrukturiranje z vidika bančnih terjatev (kreditna terjatev po 1065. členu ZOR,
finančna terjatev po 20.a členu ZFPPIPP), vprašanje novacije (323. člen OZ),

15

Med obdobjem prestrukturiranja dolžniki navadno brez soglasja upnikov ne smejo: (i) povzročiti stroškov zunaj

rednega poslovanja, (ii) prodati sredstev zunaj rednega poslovanja, (iii) posojati denarja, (iv) skleniti transakcije s
povezanimi osebami zunaj rednega poslovanja, (v) obremenjevati premoženja oziroma dajati poroštev ali
prevzemati podobnih obveznosti, (vi) skleniti transakcij z izvedenimi finančnimi instrumenti, razen v sklopu
rednega poslovanja, da bi pokrili obstoječo poslovno izpostavljenost, (vii) se dodatno zadolževati, (vii) predlagati
izplačila bilančnega dobička, (xi) pristopiti k statusnim spremembam, (xii) kupovati vrednostne papirje, (xiii)
poravnavati obveznosti do dobaviteljev, lastnikov, finančnih upnikov ter drugih poslovnih partnerjev idr.
16

Aktiengesetz, z dne 6. 9. 1965 (BGBl. I S. 1089), spremenjen 10. 5. 2016 (BGBl. I S. 1142), dostopen na

http://www.gesetze-im-internet.de/aktg/; v nadaljevanju nAktG oziroma nemški AktG.
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-

pogajanja za MRA in analiza načel prestrukturiranja – z vidika vsebine in vprašanje
njihove obvezujoče narave z vidika 3. člena OZ in 12. členom ZFPPIPP.

DRUGI DEL – struktura MRA ter narava ukrepov, ki se jih banke skušajo dogovoriti v
MRA za zaščito svojih interesov:
-

pravni pomen prenehanja kreditne pogodbe zaradi neizpolnitve ter kakšni pogoji morajo
biti izpolnjeni, da banka lahko odstopi od pogodbe (1067. člen ZOR – odpoved kredita
in vprašanje insolventnosti kot razloga za odpoved ter 103. do 111. člen OZ –
prenehanje pogodbe zaradi neizpolnitve, 112. člen OZ – prenehanje zaradi
spremenjenih okoliščin),

-

institut waiverja - odpoved pravici banke oziroma spregled dolžnikove kršitve MRA
(319. člen – odpust dolga ali 22. ter 28. člen OZ – ponudba za spremembo MRA in njen
sprejem s strani banke.

TRETJI DEL – narava ukrepov, ki se jih banke dogovorijo z dolžnikom za nadzor nad
njegovim izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti po MRA:
-

pravni pomen nadzora bank na poslovne odločitve dolžnika preko uveljavitve veta na
poslovno odločitev dolžnika ter obveznost pridobivanja soglasja bank za določena
(poslovna) ravnanja oziroma opustitve (vprašanje odškodninske odgovornosti zaradi
vpliva tretjih oseb po 264. člena ZGD-1 ter primerjava z angleško oziroma drugo
ustrezno ureditvijo in sodno prakso glede shadow directorship – kriteriji, ki jih je
izoblikovala (tuja) sodna praska za vprašanje, kdaj se upnik šteje za direktorja v senci
in tako prevzema odgovornost);

-

ali banke z ukrepi v MRA nedovoljeno posegajo na področje korporativnega upravljanje
dolžnika, kakšne pravne posledice ima to za razmerje med banko kot upnikom in
kapitalsko družbo kot dolžnikom in kakšna je potencialno prevzeta odgovornost bank
zaradi posega v pravice organov družbe (obravnava z vidika pravil o dejanskem in
pogodbenem koncernu – členi 541. – 543. 545. in 547. ter primerljivi nemški predpisi).

1.3 Cilji in teze magistrske naloge
1.3.1 Cilji
Cilj te naloge je s pomočjo zbrane literature, relevantne sodne prakse in poslovne prakse ter
pravnih virov na enem mestu predstaviti zunajsodno prestrukturiranje, pravne okvire, razloge
6

za nastanek potrebe po prestrukturiranju, njegov pomen in vpliv na dolžniško-upniško razmerje
kapitalske družbe in banke ter upravljanje te družbe.
Nadalje je cilj naloge preko analize postopka zunajsodnega prestrukturiranja in pa
uporabljenih pogodbenih ukrepov za zaščito upnikov začrtati mejo med pravno dovoljenim
vplivom bank, ki pomeni ščitenje njihovega lastnega interesa (to je plačilo njihovih terjatev
oziroma vračilo posojil), ter vplivom in ukrepi bank, ki prestopajo prag korporativnega
upravljanja družbe, njenega vodenja in obvladovanja. Opozorjeno bo tudi na prednosti in
slabosti uporabljenih pravil, načel ter ukrepov in možnosti, ki se jih poslužujejo stranke
obravnavanega dolžniško-uniškega razmerja. Ob tem bomo pozornost namenili tudi
morebitnim pomanjkljivostim obstoječe ureditve in nakazali možne izboljšave ter v tem okviru
opozorili na to, kje bi bila morda dobrodošla zakonodajalčeva intervencija, kje pa bi zadoščala
zgolj ustrezna razlaga obstoječe ureditve. Pri razlagi si bomo pomagali z domačo in tujo sodno
prakso ter primerjavo interpretacije sorodnih pravil nemške, angleške oziroma druge ureditve
področja vpliva upnikov na korporativno upravljanje družbe. S pomočjo analize dejanskega
stanja ter analize pravnih predpisov, teorije in sodne prakse bomo preverili dopustnost
poseganja v vodenje podjetja in upravljanje družbe - bančnega komitenta v prestrukturiranju s
strani bank; torej kaj pomenijo zahteve in ukrepi za zaščito bančnih interesov (to je povrnitev
kreditov) z vidika obvladovanja, koncernskega prava, vodenja »v senci« ter kaj pomenijo in
kakšne pasti lahko prestavljajo pogodbene klavzule v kreditnih pogodbah oziroma pogodbah o
prestrukturiranju finančnih dolgov, če take klavzule zahtevajo ali onemogočajo določeno
ravnanje poslovodstva dolžnika, ker mora slednje paziti (tudi) na interese bank kot upnikov (in
»ekonomskih lastnikov«).

1.3.2 Hipoteze
V znanstveni nalogi bom preverila naslednje hipoteze:
(i) Načela prostovoljnega finančnega prestrukturiranja podrobneje urejajo nekatera splošna
načela po OZ in tako pomenijo obvezujoč okvir pri pogajanjih za sklenitev MRA;
(ii) refinanciranje obstoječih kreditov z MRA je predmet drugega odstavka 323. člena OZ
in ne pomeni novacije (prenovitve);
(iii) dolžnikove zaveze (covenants) v MRA predstavljajo ključno izhodišče za neformalni
prenos moči odločanja o poslovanju dolžnika na banko kot upnika;
(iv) trenutna zakonodaja v Sloveniji nima enoznačnega odgovora (ureditve) glede situacije,
ko banka kot upnik (in »ekonomski lastnik«) s pogodbeno zahtevo po imenovanju poslovodstva
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posega v pravila korporativnega upravljanja ter izvaja pristojnosti obvladujoče družbe dolžnika
v prestrukturiranju; ter
(v) ukrepi banke za zaščito svojih upniških in ekonomskih interesov z dajanjem navodil
poslovodstvu svojega dolžnika posegajo v področje vodenja podjetja (npr. ti. Shadow
managementa), slovenska zakonodaja in slovenska sodna praksa pa nimata izoblikovanjih
kriterijev, do kje banke zasledujejo svoj ekonomski interes in kdaj prevzemajo odgovornost
zaradi vpliva na vodenja kapitalske družbe dolžnika.
Pri obravnavani temi se bom omejila na izvensodno (dispozitivno) prestrukturiranje,
kapitalske družbe (predvsem delniške družbe) ter banke kot finančne upnike. Med ukrepi bank
bom obravnavala pogodbeno dogovorjene ukrepe za vzpostavitev zaupanja v poslovanje
dolžnika in plačila njihovih terjatev.

1.4 Potek in metode dela
Za pisanje magistrske naloge bom uporabila metodo iskanja pravnih virov, pojasnila k njim,
domače in tuje literature s področja obligacijskega prava, koncernskega prava, odgovornosti in
odškodninske odgovornosti direktorja ter bank, direktorja v senci. Posamezna vprašanja bodo
obravnavana in preučena na podlagi dognanj pravne teorije, sodne in poslovne prakse.
Raziskovalna metoda pri pripravi magistrske naloge bo analiza vsebine s klasifikacijo pravnih
pravil, postopkov in problemov zunajsodnega prestrukturiranja ter pravne narave pogodbenih
sankcij za zaščito upnikov, njihovega vpliva na dolžnikova notranja razmerja, razmerja vodenja
ter upravljavska razmerja. Deduktivna metoda bo uporabljena v delih, ki že imajo zakonsko
podlago v tujih pravnih redih (predvsem nemški in angleški), ne pa tudi v slovenski. Deduktivna
metoda in primerjava tujih ureditev ter tuje sodne prakse lahko prinese odgovore na vprašanje
dometa slovenskih pravil, ki jih sodna praksa še ni obravnavala iz sorodnega vidika (tj.
dovoljenost vpliva upnika na poslovanje dolžnika zaradi zasledovanja upniškega interesa).
Ker se v zvezi s posameznimi pogodbenimi instituti in ukrepi zaščite upnikov po MRA
odpirajo številna vprašanja, ki v sodni praksi še niso (celovito) obdelana, bom za osnovo
uporabila analizo pravne ureditve s pomočjo jezikovne in teleološke razlage. Kjer bo to
smiselno, bom razumevanje pravnih pravil, ki ga bom izoblikovala na podlagi te razlagalne
metode, preverila tudi s pomočjo logične in sistematične razlage
Za dosego cilja naloge bo sledila sinteza ugotovitev. Podatki za izdelavo magistrske naloge
ne bodo numerični, zato bo ocena kvalitativne narave.
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Literatura, objavljena v revijah Podjetje in delo ter Pravna praksa, je citirana skladno z
objavami na portalu Ius Info (http://www.iusinfo.si/) in tam opredeljeno zaporedje strani.
Odstopanja glede na dispozicijo magistrske naloge niso bistvena za predstavljeno vsebino in
utemeljevanje predvidenih hipotez. Kazalo, naslovi in podnaslovi imajo nekoliko spremenjen
vrstni red. Predvidena vsebina je večinoma povzeta v drugih poglavjih, kot je bilo sprva
predvideno v dispoziciji.
1.5 Pomen naloge za teorijo in prakso
Magistrska naloga bo zaključeno delo, ki sistematično obravnava dolžniško-upniško
razmerje v zunajsodnem finančnem prestrukturiranju kapitalske družbe. Na enem mestu bodo
razčlenjena pogajanja in sklenitev MRA, njena vsebina in pravna narava pogodbenih ukrepov
za zaščito bank upnic. Kot taka bo magistrska naloga prispevek k slovenski pravni teoriji,
pravno-poslovni stroki, sodni praksi ter predvsem poslovni praksi pri (pravilnem) razumevanju
in uporabi pogodbenih klavzul, ki jih je praksa izoblikovala v tujini in doma ter tudi k morebitni
dograditvi obstoječe zakonodaje.
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2. OPREDELITEV KLJUČNIH POJMOV
2.1 Vodenje podjetja
2.1.1 Podjetje in družba
Pojmu podjetja v kapitalističnem sistemu botruje teorija podjetja kot organizacije: podjetje
(nem. Unternehmen, angl. undertaking) je funkcionalno organizirano premoženje, ki ima
organizirano poslovanje ter predstavlja organizirano združenje ljudi. Namenjeno je opravljanju
gospodarske dejavnosti in ima lastne interese. Pravni red v Sloveniji ga sicer ne definira,
posredno pa mu priznava status pravne osebe preko družbe, ki je nosilka podjetja. Podjetje samo
ni pravna oseba in ni nosilec pravic in obveznosti, temveč pravni red to sposobnost priznava
gospodarski družbi kot pravni osebi. ZGD-1 skladno s 4. členom vsem družbam priznava status
pravne osebnosti, ki ga te pridobijo z registracijo v sodnem registru. Ne uporablja pa ZGD-1
tega pojma kot skupne lastnosti družb in posameznikov. Kot bomo za primerjavo videli v
nadaljevanju se nemški AktG pri določenih temah poslužuje pojma Unternehmen in na ta način
pušča odprto možnost statusno pravnega ustroja podjetja, ki naj ga zadenejo določila zakona.17
Pravno gledano je podjetje objekt prava, gospodarska družba, ki je nosilka podjetja, pa je
subjekt prava. Podjetje je torej sredstvo družbe (ne nujno gospodarske družbe, lahko pa tudi
podjetnika posameznika), s katerim slednja opravlja gospodarsko dejavnost in skrbi za
doseganje svojih ciljev.18 V funkciji zastopnika družbe pa za opravljanje dejavnosti in
doseganje ciljev družbe skrbi poslovodstvo. Ko govorimo o krizi, v kateri se je znašla
gospodarska družba, so razlogi zanjo ravno v delovanju podjetja oziroma v vodenju le tega.
Posledice v pravnem prometu skladno s predpisi pa nosi gospodarska družba (npr. postopki
zaradi insolventnosti).19

2.1.2 Poslovodstvo
Poslovodstvo je v matičnem zakonu ZGD-1 opredeljeno kot organ ali oseba, ki je po zakonu
ali po aktih družbe pooblaščena, da vodi njene posle (10. člen ZGD-1). V nalogi se
osredotočamo na člane uprave oziroma izvršne direktorje d.d. (256. in 290. člen ZGD-1) in
poslovodje pri d.o.o. (515. člen ZGD-1). Skupno vse tri različice poimenujemo direktor

17

Tako v poglavju o povezanih družbah in koncernih nAktG uporablja izraz podjetje. Glej poglavje 4.3

18

Š. Ivanjko v Kocbek, Ivanjko, Prelič, Korporacijsko pravo, 2009. Str. 97 – 116.

19

Druga točka 1. člena ZFPPIPP določa, da ta zakon ureja postopke zaradi insolventnosti pravnih (in fizičnih)

oseb.
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poslovodstvo oziroma člani poslovodstva. Z vidika odgovornosti za sprejemanje poslovnih
odločitev v okviru gospodarske družbe je pomembno razlikovanje med direktorji kot
poslovodnimi osebami in vodilnimi delavci. Direktorji imajo v gospodarski družbi, ki jo vodijo,
statusno-pravni položaj, katerega pravni temelj je v določbah ZGD-1. Zakon takega položaja
vodilnim delavcem ne zagotavlja. Direktorji so torej z družbo v dvojnem pravnem razmerji, in
sicer statusno-pravnem in pogodbenem (delovnem) razmerju.20 V teoriji je mnenje, ali so
izvršni direktorji pri delniški družbi z enotirnim sistemom upravljanja tudi poslovodje v smislu
10. člena ZGD-1 deljeno.21 Za to raziskavo predpostavimo, da izvršni direktorji sodijo pod
opredelitev poslovodje v smislu 10. člena ZGD-1, če so sočasno člani upravnega odbora. Ostale
gre šteti med širše vodstvo oziroma poslovne pooblaščence.22
Korporacijsko pravo za direktorje ureja pravila tako glede imenovanja v funkcijo,
opravljanja funkcije, odškodninske odgovornosti pri opravljanju funkcije (263. člen ZGD-1,
šesti odstavek 515. člena ZGD-1), kot tudi glede prenehanja funkcije. Za pravice in obveznosti
člana vodenja ali nadzora d. d., ki niso izrecno določene v ZGD-1, zakon predvideva (262. člen
ZGD-1) njihovo določitev v posebni pogodbi, ki jo mora odobriti nadzorni svet ali upravni
odbor, sicer mora član organa vodenja ali nadzora vrniti koristi iz pogodbe. Z imenovanjem v
funkcijo delničarji (družbeniki) kot imetniki lastniškega kapitala
po načelu ločitve lastništva od upravljanja prenesejo izvrševanje svojih upravljavskih
upravičenj na poslovodstvo, ki pa mora posle voditi v korist družbe. Direktor tako postane

20

D. Senčur Peček, Pravni položaj vodilnih delavcev v Republiki Sloveniji, Anali PAZU, letnik 1, številka 1,

2011.
21

O tem D. Šenčur Peček v prispevku Pojem poslovodne osebe, direktorja in vodilnega delavca. Delavci in

delodajalci – 1/2008. Str. 9 – 12. Avtorica zagovarja stališče, da bi izvršne direktorje morali šteti med poslovodje
že na podlagi tega, ali so pooblaščeni voditi tekoče posle in ne glede na to, ali so sočasno člani upravnega odbora
ali ne. Eden od argumentov je obveznost njihovega vpisa v sodni register. Slednje bi kazalo tolmačiti bolj kot
instrument varstva upnikov, ne toliko izkaz zakonskega pooblastila za poslovodenje. Poslovodja je tisti, ki določa
strategijo vodenja podjetja, dnevne posle pa lahko zaupa drugim osebam, na katere prenese pooblastilo. Nekoliko
drugačno stališče zavzema N. Samec v prispevku Izbira upravljavskega sistema v d.d. z vidika plačil organov.
Zbornik Gospodarski subjekti na trgu - 2006. Str. 68. Avtorica 10. člen ZGD-1 poskuša pojasniti z gramatikalno
razlago – tako da izvršni direktorji, ki niso člani upravnega odbora, ne morejo šteti za poslovodje.
22

Na poslovne pooblaščence se recimo nanaša tudi 264. člen ZGD-1, če jih tretja oseba pripravi do tega, da

poslujejo v škodo družbe.
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funkcionar družbe, njegova naloga pa je opravljanje funkcije - vodenje poslov in zastopanje
družbe, kar je korporacijska pravica in dolžnost.23
Direktor, ki je zakoniti zastopnik družbe, lahko del svojih nalog s pooblastilom poveri
drugim osebam, ki so v veliki večini primerov zaposleni v družbi in zadolženi za vodenje ožjih
segmentov oziroma opravljanje posameznih poslov. Gre za poslovne pooblaščence kot vodstvo
v širšem pomenu besede. Tudi pooblaščenci seveda sklepajo posle v imenu in za račun družbe,
vendar je podlaga za tako upravičenje različna. Zakoniti zastopnik črpa svoje upravičenje za
zastopanje iz zakona, pooblaščenec pa iz pravnega posla oziroma pogodbe. Bistvena razlika
med njima je tudi, da zakoniti zastopnik oblikuje voljo namesto zastopanega, medtem ko
pooblaščenec voljo zastopanega pogosto le izraža oziroma jo oblikuje v skladu z navodili
zastopanega. Zastopnik črpa pooblastilo za zastopanje na izviren način, pooblaščenec na drugi
strani pa na derivativen oziroma izveden način.24 Pooblaščenec torej vodi posle, medtem ko
direktor vodi podjetje kot celoto oziroma sprejema strateške odločitve. Direktorjevo delo je
samostojno, opravlja ga na lastno odgovornost, pooblaščenec je v odvisnem položaju.
Odgovornost direktorja je osebna in neposredna, in sicer za vodenje poslov na način, ki ustreza
skrbnosti dobrega in vestnega gospodarja, torej s strožjim standardom, kot velja za
pooblaščenca, in tudi s širšo postavljeno odgovornostjo za posle v družbi, drugače od
odgovornosti za omejeno število delovnih operacij, ki velja za pooblaščenca.25
2.1.3 Dolžnosti in pristojnosti direktorja (s poudarkom na dolžni skrbnosti)
Položaj direktorja je kot rečeno predvsem korporacijsko pravni. Kljub temu mora direktor
z družbo skleniti ustrezno pogodbo. Pri delniški družbi sklenitev pogodbe določa prvi odstavek
262. člena ZGD-1. Za družbo z omejeno odgovornostjo ZGD-1 v tretjem odstavku 515. člena
določa, da se za zahtevke iz pogodbe o opravljanju funkcije poslovodje uporabljajo pravila, s
katerimi so urejena obligacijska razmerja in enako za izvršnega direktorja pri delniški družbi z
23

Povzeto po F. Ocepek, Direktorjev položaj v korporacijskem in obligacijskem pravu, Podjetje in delo – 8/2014,
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Podrobneje glej A. Perko, Pravni položaj prokurista, Podjetje in delo – 4/2012, stran 492. D. Šenčur Peček,

navedeno delo, str. 16, pa podobno pravi, da je ključ za razmejitev med poslovodno osebo in (pooblaščenim)
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R. Bohinc, Delovnopravni in korporacijski položaj direktorjev (prejemki in pogodba o vodenju poslov), Podjetje

in delo – 2/1999, str. 288.
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enotirnim sistemom upravljanja (osmi odstavek 290. člena). Tip pogodbe je prepuščen
pogodbenim strankam: lahko se direktor zaposli, če razmerje vsebuje bistvene elemente
zaposlitve po Zakonu o delovnih razmerjih,26 lahko sklene pogodbo o poslovodenju (kot
pogodbo civilnega prava), morda sklene celo pogodbo o vodenju podjetja kot podjetniško
pogodbo ali katero drugo.
Pravna standardizacija direktorjeve korporacijsko pravne odgovornosti je neodvisna od
odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi. Korporacijsko pravne dolžnosti direktorja delniške
družbe in d.o.o. lahko delimo na:
(i)

dolžnost skrbnega ravnanja (duty of care),

(ii)

dolžnost lojalnosti do podjetja (duty of loyalty) ter

(iii)

dolžnost varovanja poslovne skrivnosti.

Člani organov vodenja (in nadzora) delniške družbe morajo pri opravljanju svojih nalog
ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika ter varovati
poslovno skrivnost družbe (prvi odstavek 263. člena ZGD-1, ki se skladno s šestim odstavkom
515. člena ZGD-1 uporablja tudi za d.o.o.).27 Pravna teorija v tem kontekstu pojasnjuje, da so
člani organov vodenja in nadzora zavezani, da v okviru zakonodaje, statuta in za vodenje
podjetja pomembnih odločitev drugih organov spodbujajo uspešno delovanje in od družbe
odvračajo škodo.28 Namen skrbnosti in odgovornosti je v izravnavi škode in preprečevanju
nastanka škode družbi – poravnava škode služi zaščiti premoženja družbe, posebne zakonsko
urejene modalitete odgovornosti pa naj bi skrbele za njeno učinkovitost.29 Ne glede na to, ali so
posamezne obveznosti poslovodstva v obliki ravnanja ali opustitev urejene v zakonu ali
pogodbi o zaposlitvi, jih je član poslovodstva dolžan opravljati s predpisano skrbnostjo
vestnega in poštenega gospodarstvenika. Izpolnjevanje obveznosti z nezadostno stopnjo
skrbnosti pomeni namreč protipravno ravnanje kot eno od predpostavk odškodninske
odgovornost. Navedena določba ZGD-1 zajema dolžnost skrbnosti (angl. duty of care, nem.
Sorgfaltspflicht) ter dolžnost varovanja zaupnosti. Izvedenke dolžnosti zvestobe (angl. duty of
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Aufsichtsrat, 2. izdaja, Carl Heymans Verlag KG, 1988.
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loyalty, nem. Treupflicht) pa so pri nas urejene v 39. - 42. členu ZGD-1, in sicer kot prepoved
konkurence (angl. duty of noncompetition) in dolžnost varovanja poslovne skrivnosti (angl.
confidentiality), kakor tudi prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij iz 382. člena
ZTFI (insider trading ter self dealing). Nadalje ima skladno s prvim odstavkom 38.a člena
ZGD-1 direktor dolžnost izogibanja nasprotju med svojimi interesi in interesi družbe (duty to
avoid conflicts of interest). Navedeni člen v naslednjih odstavkih ureja tudi transakcije s
povezanimi osebami.
Dolžnost skrbnega ravnanja je v slovenskem pravnem redu nekoliko drugače zapisana v
drugem odstavku 28. člena ZFPPIPP. Poslovodstvo mora pri zagotavljanju kratkoročne in
dolgoročne plačilne sposobnosti ravnati s profesionalno skrbnostjo poslovno finančne stroke.
To gre interpretirati, da se dejanja direktorja (ki so usmerjena v zagotavljanje plačilne
sposobnosti) presoja skladno s standardom, ki velja za skrbnega finančnega strokovnjaka. Za
opredelitev pravnega standarda skrbnosti kot tistega ravnanja, ki izključuje protipravno
ravnanje, je treba v vsakem primeru posebej vsebinsko napolniti navedene nedoločne pravne
pojme. Pri tem bodo lahko pomagala zakonska pravila, še zlasti pravila stroke, poslovni običaji,
praksa, kodeksi ravnanja in druga avtonomna pravna pravila gospodarskega prava. Pravila
stroke pa niso povprečna znanja, temveč gre za znanja udeležencev ožjega poslovnega kroga.
Tudi Vrhovno sodišče RS je leta 2010 poudarilo, da se od članov uprave zahteva postrožena –
profesionalna skrbnost ravnanja,,30 ki je, drugače povedano, skrbnost, značilna za udeležence
ožjega poslovnega kroga. Določilo ZFPPIPP glede skrbnosti tako ne gre interpretirati kot
zaostritev dolžne skrbnosti glede na 263. člen ZGD-1, temveč jasnejši zapis tistega, kar se
pričakuje od direktorja pri vodenju (finančnega) poslovanja podjetja.31
Predpisi glede dolžnosti in odgovornosti direktorja v RS imajo dvojno funkcijo: na eni strani
predpisujejo odškodnino, na drugi strani pa določajo obvezno vedenje v obliki splošnih klavzul,
ki se uresničujejo v posameznih primerih dolžnih ravnanj oziroma opustitev. Člani organov
vodenja (ali nadzora) so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve
30
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njihovih dolžnosti, skrbnost pa se presoja individualno. Odgovornost je torej krivdna
odgovornost z obrnjenim dokaznim bremenom, kar je potrdilo tudi Vrhovno sodišče v zadevi
II Ips 166/2003, z dne 3. julija 2003.32
Tudi nemški AktG govori o dolžnosti ravnanja s skrbnostjo vestnega in poštenega
gospodarstvenika (93. člen AktG). Nemški AktG v istem členu dodatno opredeljuje zaupne
informacije in skrivnost družbe, za katere velja prepoved razkritja oziroma je njihovo razkritje
kršitev dolžne skrbnosti. Zakon namreč določa, da gre za informacije in skrivnosti na področju
trgovine in poslov, do katerih so člani prišli pri opravljanju službe v upravi. Tega določila ZGD1 v 263. členu ne ureja.33 Določa pa tudi pravilo podjetniške presoje, angl. business judgement
rule (drugi stavek prvega odstavka 93. člena nAktG), odbitno franšizo pri sklepanju zavarovanj
D&O (drugi odstavek 93. člena nAktG) ter navaja primere nezakonitega ravnanja, v katerih
imajo člani organov vodenja dolžnost povrniti škodo nastalo družbi.34 Skladno z nemško
pravno teorijo morajo člani vodenja opustiti vse ukrepe, ki bi lahko povzročili družbi škodo.
Kršenje dolžnosti je izključeno, če pri svojem delovanju v okviru družbe upoštevajo načela
ustrezne presoje in hkrati če pri sprejemanju odločitev upoštevajo normalno podjetniško
tveganje. Teorija nadalje določa, da pričakovana skrbnost člana organa vodenja ni
nespremenljiva kategorija, pač pa se razlikuje od primera do primera, glede na velikost podjetja,
dejavnost, razdelitev vlog med vodilne v družbi, itd. Posamezni tipični primeri in zahteve v
zvezi z opravljanjem funkcije vodenja so, med drugim, skrb za zakonsko skladno organizacijo
družbe in njenih notranjih procesov, moralno nastopanje družbe in članov vodenja v odnosih
do zunanjih, delovanje v skladu s pravili o financiranju podjetja, itd.35
Odbitna franšiza je bila v drugi odstavek 263. člena ZGD-1 dodana z novelo ZGD-1L
(odbitna franšiza vsaj v višini 10 % škode, vendar ne več, kot znaša 1,5-kratnik fiksnih letnih
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prejemkov). Pravilo podjetniške presoje pa je bilo umaknjeno iz predloga novele, saj je Vlada
očitno ocenila, da uzakonitev pravila ni nujno potrebna in je opredelitev podjetniške presoje
prepustila sodni praksi. Še pred sprejemom novele je Vrhovno sodišče RS v zadevah že
omenjene VSRS sodbe III Ips 75/2008 ter sodbe III Ips 80/2010 z dne 9. 7. 2013 (obe dostopni
na https://www.sodnapraksa.si) opozorilo na posebnosti podjetniškega odločanja in na
nevarnost pretirano strogih zahtev za potrebno podjetnost uprave, ki je nujno povezana tudi s
tveganji. V omenjeni sodbi 80/2010 je Vrhovno sodišče opredelilo elemente instituta proste
podjetniške presoje, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da se poslovna odločitev kvalificira
v okvir proste podjetniške presoje in da je s tem izključena odgovornost odločevalca za škodo
nastalo poslovni družbi. Ti elementi so dobra vera odločevalcev, ustrezna informiranost pred
odločitvijo in ravnanje v najboljšem interesu družbe. Upravi je treba omogočiti, da sprejema
odločitve brez strahu, da bo zaradi njih morala odgovarjati, če se izkažejo za škodljive. Vrhovno
sodišče je tako poudarilo pomen določenega polja proste presoje pri podjetniškem odločanju
(in tako delno omejitev protipravnosti kot predpostavke za odškodninsko odgovornost).
V Združenem kraljestvu so dolžnosti direktorja urejene v Companies Act 2006:36 (i) Duty
to act within powers, člen 171, (ii) Duty to promote the success of the company, člen 172, (iii)
Duty to exercise independent judgment, člen 173, (iv) Duty of care, člen 174, (v) Duty to avoid
conflicts of interest, člen 175, (vi) Duty not to accept benefits from third parties, člen 176, (vii)
Duty to declare interest in proposed transaction, člen 177. Gre za dolžnosti po common law,
ki so bile uzakonjene. Za razliko od slovenske in nemške presoje skrbnosti ravnanja po
objektivnih kriterijih pa v Združenem kraljestvu velja kombinacija subjektivnih in objektivnih
meril. Objektivna merila, kakršna je mogoče razumno pričakovati od osebe, ki se znajde v
primerljivi situaciji, predstavljajo izhodišče. Če pa ima konkretna oseba posebna znanja in
izkušnje, jih mora uporabiti v korist družbe. Pričakovana skrbnost se torej poveča zaradi
subjektivnih okoliščin.
V anglosaškem sistemu se je razvilo že omenjeno pravilo podjetniške presoje. Namen
uporabe tega pravila je zagotoviti članom organov vodenja sprejemanje smiselnega tveganja
brez stalnega strahu pred tožbo, v primeru da bi se kasneje poslovna odločitev, sprejeta v dobri
veri, izkazala za napačno. Omenjeno pravilo torej odločevalcem daje določeno stopnjo
diskrecije pri sprejemanju poslovnih odločitev, znotraj katere se razlika med pričakovanimi
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ravnanji in že omenjenim standardom dobrega strokovnjaka ne bo štela kot kršitev dolžnosti.
Člani uprave in nadzornega sveta družbe tako ne odgovarjajo za vsako napačno odločitev, če v
njihovem okvirju delovanja ni prepovedano sprejemati tveganih odločitev.37
Ravno izostanek tega instituta v slovenski zakonodaji in ob pomanjkanju poglobljene sodne
prakse, je razlog, da ima pravni sistem, razen v očitnih primerih kršitev, težavo opredeliti, pod
katerimi pogoji so organi vodenja odgovorni za slabe poslovne odločitve.38 Nemški
Aktiengesetz ta institut ureja na način, da člani upravnega odbora niso odgovorni, če sprejmejo
poslovno odločitev na podlagi primernih informacij in imajo dober razlog za prepričanje, da so
delovali v najboljšem interesu podjetja (drugi stavek prvega odstavka 93. člena nAktG).

2.1.4 Kriza podjetja
Krizo podjetja lahko ponazorimo z vidika razlogov za njen nastanek. Razlogi so lahko (i)
notranji, v delovanju družbe ali podjetja in vodenja podjetja, ali pa (ii) zunanji. Med slednje
sodi sistemska recesija zadnjih nekaj let, ki ima sama po sebi za posledico finančni razpad
podjetij zaradi sprememb v relativnih cenah, motnjah pri dostopu do kreditov in zaradi krčenja
proizvodnje. Ta motnja lahko pomembno vpliva na bilance stanja in dobičkonosnost v
podjetniškem sektorju (z ustreznim pritiskom na denarni tok in kapital bančnega sektorja).
Trajno šibko povpraševanje ustvarja presežne zmogljivosti v gospodarstvu, ki vodi do
neučinkovitega zaposlovanja, in sčasoma »obrabi« človeškega in finančnega kapitala.39
Notranji razlogi so najpogosteje posledica slabega vodenja podjetja – slabe strategije,
strateških odločitev poslovodstva, napačnih pooblastil za vodenje dnevnih poslov in slaba
izvedba teh poslov (torej na vseh ravneh vodenja podjetja – tako raven poslovodstva po 10.
členu ZGD-1, kot nižjega vodstva z izvedenim pooblastilom za vodenje poslov). V razmerju do
finančnih upnikov je pokazatelj notranjih razlogov krize podjetja kršenje finančnih in drugih
zavez dolžnika iz pogodbe z banko, ki ne pomenijo nujno takojšnje nezmožnosti plačila, temveč
nakazujejo na nepravilnosti v delovanju podjetja, v njegovem vodenju, zgrešenem poslovnem
modelu ipd. Slednje posledično lahko privede do finančne krize podjetja in nezmožnosti
plačevanja upnikovih terjatev (in donosa na kapital, tj. dividend lastnikom) – tj. do kršitve
37
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obligacijskih zavez s strani dolžnika in tudi do korporacijsko pravne odgovornosti poslovodstva
za škodo povzročeno družbi zaradi neskrbnega vodenja.
Nezmožnost družbe, kot nosilke podjetja, odplačevati dolgove je tudi glavni pokazatelj, da
je podjetje zašlo v težave (zaradi notranjih ali zunanjih razlogov). Med slednjimi so po vsoti
večinoma najvišji finančni dolgovi do bank kreditodajalk, ki so bodisi financirale samo
poslovanje (opravljanje osnovne dejavnosti, investicije ipd.) ali pa morda poskuse takih in
drugačnih oblik prevzemanja družbe, podjetja oziroma dejavnosti s strani »managerjev« ali
drugih udeležencev, pri čemer je breme odplačila dolga »padlo« na gospodarsko družbo.
Dolžnikova plačilna sposobnost je torej okrnjena. V prvem odstavku 11. člena ZFPPIPP je
kratkoročna plačilna sposobnost opredeljena kot sposobnost pravne (ali fizične) osebe v
določenem časovnem obdobju poravnati vse obveznosti, ki so zapadle v tem časovnem
obdobju. Dolgoročna plačilna sposobnost po drugem odstavku navedene določbe pa je trajna
sposobnost pravne (ali fizične) osebe izpolniti vse obveznosti ob njihovi zapadlosti. Pravna
oseba je torej dolgoročno plačilno nesposobna, če je obseg njenih dolgoročnih virov nezadosten
glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri
opravljanju teh poslov – torej ni kapitalsko ustrezna.
Na dolgoročno plačilno nesposobnost kot pokazateljem resnejše (finančne) krize podjetja
se navezuje tudi opredelitev insolventnosti (ne nujno sodno potrjene). Skladno s prvim
odstavkom 14. člena ZFPPIPP je insolventnost položaj dolžnika, ki v daljšem obdobju ni
sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (trajnejša
nelikvidnost), ali postane dolgoročno plačilno nesposoben. V naslednjih odstavkih zakon
določa (i) izpodbitne domneve trajnejše nelikvidnosti (cash flow insolvency ali actual
insolvency), med katerimi sta za pravne osebe ključni zamuda s plačili in nezadostna sredstva
na računu za izvršitev sklepa o izvršbi (zakon dodaja še neizpodbitno domnevo, da je pravna
oseba postala trajneje nelikvidna, če zamuja s plačilom plač delavcem); ter (ii) domnevo
dolgoročne plačilne nesposobnost (balance-sheet insolvency ali techniqul insolvency), ki jo
opredeljuje prezadolženost, ko je vrednost dolžnikovega premoženja manjša od vsote njegovih
obveznosti oziroma pri kapitalski družbi tudi izguba tekočega leta, ki je skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme
prenesenega dobička ali rezerv.40
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Najpreprostejša oblika, ki se je poslužujejo banke in njihovi komitenti preden komitent
resneje krši svoje plačilne obveznosti in banke posežejo po ukrepih izvršitve morebitnih
zavarovanj, izvršbe po sodni poti, pričetka postopka zaradi insolventnosti itd., je dogovor o
obdobju mirovanja ukrepov ter podaljšanje dospelosti odplačila glavnice kredita, v nekaterih
primerih tudi obresti (ti. »moratorij« oziroma »standstill«).41 Ko pa razmere kažejo na globlje
težave poslovanja podjetij, ki niso le kratkoročna nelikvidnost kot posledica trenutnega
pomanjkanja povpraševanja pa storitvah oziroma produktih podjetja v težavah, sam moratorij
na plačilo dolgovanih zneskov mnogokrat ni dovolj. Rešitve je potrebno iskati v vseh plasteh
poslovanja družbe in njenega podjetja in s pomočjo tako »lastnikov«42 kot tudi upnikov družbe
dogovoriti plan prestrukturiranja. Ko je plan finančnega in poslovnega prestrukturiranja
dolžnika dogovorjen, sledi izvedbena faza, ki pa poleg izvajanja dogovorjenih ukrepov dolžnika
vključuje tudi možnost nadzora s strani bank upnic nad izvajanjem finančnega in poslovnega
plana družbe, vodenjem družbe in podjetja, možnost pogodbenega sankcioniranja komitenta
idr. V kršenem pogodbenem odnosu imajo banke navadno možnost bodisi odstopiti o pogodbe
in zahtevati predčasno plačilo terjatev, pogosteje pa kršitev spregledajo in se odpovejo pravici

opredeli cash flow test (“unable to pay its debts as they fall due”), v naslednjem odstavku 123(2) pa balance sheet
test insolventnosti (“assets is less than the amount of its liabilities”). Insolventnost tudi veljavni nemški InsO v
členih 18. do 20. opredeli kot nelikvidnost (Zahlungsunfähigkeit) ali prezadolženost pravne osebe
(Überschuldung).
41

V času moratorija upniki navadno ne bodo: (i) spreminjali pogojev obstoječ̌ih posojil, (ii) pridobivali dodatnih

zavarovanj ali jamstev, (iii) zahtevali predčasnega vračila posojil, (iv) zaračunavali zamudnih obresti, (v)
izterjevali terjatev, (vi) pričeli s postopkom za uvedbo stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave,
likvidacije, izbrisa ali drugačnega prenehanja dolžnika, (vii) unovčevali oziroma izvrševali zavarovanj. Med
mirovanjem dolžniki brez soglasja upnikov ne smejo: (i) povzročiti nobenih stroškov zunaj rednega poslovanja,
(ii) prodati nobenih sredstev zunaj rednega poslovanja, (iii) posojati denarja, (iv) skleniti nobene transakcije s
povezanimi osebami zunaj rednega poslovanja, (v) obremenjevati premoženja oziroma dajati poroštev ali
prevzemati podobnih obveznosti, (vi) skleniti transakcij z izvedenimi finančnimi instrumenti, razen v sklopu
rednega poslovanja, da bi pokrili obstoječo poslovno izpostavljenost, (vii) se dodatno zadolževati, (vii) predlagati
izplačila bilančnega dobička, (xi) pristopiti k statusnim spremembam, (xii) kupovati vrednostne papirje, (xiii)
poravnavati obveznosti do dobaviteljev, lastnikov, finančnih upnikov ter drugih poslovnih partnerjev, idr.
42

Pod »lastnik« so mišljeni družbeniki oziroma delničarji kapitalske družbe. Ker pa slednji pravnoformalno niso

lastniki družbe ali podjetja (nimajo lastninske pravice temveč le korporacijskopravna (članska in upravljavska)
upravičenja na podlagi svojega vložka v družbo), je zapis v navednicah ustreznejši. Več o razmerjih in pravicah
delničarjev oziroma družbenikov M. Kocbek v Kocbek M., Ivanjko Š., Prelič S., Korporacijsko pravo, 2009, str.
502 in nasl. ter Ivanjko Š., navedeno delo, str. 914 in nasl.
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popolne izterjave pod pogojem, da se spremenijo plačilni pogoji ter finančne in druge zaveze
dolžnika v pogodbi z banko.43

2.2 Prestrukturiranje
2.2.1 Pojem prestrukturiranja
Prestrukturiranje v gospodarstvu pomeni kakršnokoli temeljno spremembo statusne
strukture družbe, vodenja in poslovanja podjetja ali njegove finančne sestave s ciljem povečanja
vrednosti podjetja za delničarje ter upnike. Če gre za prestrukturiranje podjetja v krizi ali celo
insolventnega dolžnika, je tem pomembneje pri izbiri prestrukturiranja (in ukrepov) zasledovati
odpravo takega stanja ter vzpostavitve dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti,
posledično pa zvišati možnost poplačila upnikov in donos na vloženi kapital.
Pogosto prestrukturiranje delimo na finančno in operativno prestrukturiranje ali pa na
finančno in poslovno prestrukturiranje.44 Z vidika pravne obravnave razmerja z upniki se zdi
ustreznejša delitev, ki jo najdemo v slovenski pravni literaturi in tvori osnovo za delitev ukrepov
sodnega prestrukturiranja: finančno, korporacijsko in poslovno prestrukturiranje. Navedena
delitev je shematsko predstavljena kot skupek ukrepov prestrukturiranja z vidika upnikov, in
sicer:
a) prestrukturiranje terjatev (finančno prestrukturiranje):


obligacijsko prestrukturiranje terjatev in



korporacijsko prestrukturiranje terjatev,

b) korporacijsko prestrukturiranje družbe ter
c) poslovno prestrukturiranje družbe. 45

43

Primerjaj G. Nini, D. C. Smith, A. Sufir v Creditor Control Rights..., str. 1720. V poglavju 3.3 pa podrobneje

razčlenimo ukrepe bank ob nastanku kršitev pogodbenih zavez dolžnika.
44

Tako v Načelih prestrukturiranja. Banke so v sodelovanju z Banko Slovenije in Ministrstvom za finance

omenjena načela dopolnile, tako da bolje rešujejo kompleksne razmere v finančni dejavnosti in gospodarstvu
nasploh.
45

Delitev povzeta pa po N. Plavšak v Ukrepi finančnega prestrukturiranja, Podjetje in delo 6-8/2014, str. 956.

Avtorica delitev uporabi za shematski prikaz ukrepov prestrukturiranja po ZFPPIPP, vendar ni videti razloga, da
ne bi enake delitve tipov prestrukturiranja uporabili tudi za prostovoljno (zunajsodno) prestrukturiranje. Razlike
nastanejo predvsem pri naboru ukrepov za zaščito upnikov.. .
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Finančno prestrukturiranje povezujemo predvsem z izboljšanjem dolžniških virov v pasivi
bilance družbe. Med take kot korporacijsko pravni ukrep sodi dokapitalizacija s terjatvami
upnikov kot stvarnimi vložki, ti. debt-to-equity swap). Drugi primer finančnega
prestrukturiranja je obligacijsko pravni, in sicer reprogramiranje terjatev upnikov npr. tako, da
se družba dodatno zadolži, spremeni pogoje odplačila obstoječih dolgov (podaljšanje dospelosti
terjatve, dinamike poplačila, stroškov in obresti) ipd. Slednje pride v poštev predvsem za družbe
z zdravim jedrom poslovanja, ki pa so zaradi različnih dejavnikov zašle v finančne težave.
Operativno (to je korporacijsko in poslovno prestrukturiranje družbe) je proces krepitve
poslovne moči in osnovnega modela poslovanja. Tak primer je lahko združitev podjetij pod
okrilje ene družbe (namesto dveh in tako znižanje stroškov poslovanja) ali druge oblike statusno
pravnih preoblikovanj,46 spremembe v strukturi kapitala družbe,47 odprodaja poslovno
nepotrebnega premoženja ali celo dela podjetja, sprememba strategije poslovanja, ukinitev
nedonosne dejavnosti, spremembe v sestavi organov vodenja in nadzora ipd.48
V večini primerov reorganizacije ali insolventnosti bo družba z namenom ohranitve
zdravega jedra poslovanja izvedla tako finančno kot operativno prestrukturiranje. Pri tem je
pomembno sodelovanje tako poslovodstva, lastnikov kot upnikov družbe, predvsem pa
zadostna mera zaupanja med deležniki, zdravo korporativno upravljanje dolžnika in kvaliteten
skupek pravil, ki predstavljajo podlago ter meje za izvedbo ukrepov prestrukturiranja.
2.2.1.1 Finančno prestrukturiranje z vidika bank upnic
Finančno prestrukturiranje v prvi vrsti pomeni prestrukturiranje obstoječih dolgoročnih in
kratkoročnih dolžniških obveznosti ali z vidika banke upnice, njenih (finančnih) terjatev z
dospelostjo nad enim letom in tistih z dospelostjo do enega leta.49 Po večini je finančno
prestrukturiranje namenjeno predvsem družbam, ki se srečajo s plačilnimi težavami skozi daljše

46

Glej VI. del ZGD-1 (Statusno preoblikovanje družb).

47

S spremembo strukture kapitala v prvi vrsti mislimo na ukrepe povečanja in zmanjšanja osnovnega kapitala

urejenih v ZGD-1 in v ZFPPIPP, med spremembe kapitala pa sodi tudi pokrivanje izgube ter spremembe v strukturi
rezerv.
48

Na tem mestu gre poudariti, da je poslovno prestrukturiranje družbe predvsem prestrukturiranje v njeni vsebini

poslovanja – torej v njenem podjetju in v strategiji ter načinu vodenja.
49

Finančna terjatev je v 20.a členu ZFPPIPP opredeljena kot terjatev, ki je nastala na podlagi kreditne pogodbe,

pogodbe o finančnem leasingu, posojilne pogodbe, poroštva. Vsaka druga terjatev je poslovna terjatev banke do
dolžnika.
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časovno obdobje. Prestrukturiranje terjatev je med drugim namenjeno vzpostavitvi stanja, ko
bo dolžnik pravočasno odplačeval svoje obveznosti.
Kot rečeno, finančno prestrukturiranje lahko delimo na (i) obligacijsko prestrukturiranje in
(ii) korporacijsko prestrukturiranje terjatev.50 Prvo implicira sodelovanje družbe, njenega
poslovodstva in sodelovanje upnikov družbe. Zanj je značilna sprememba obligacijskega
razmerja, katerega predmet je upnikova terjatev. Spremeni se vsebina terjatve oziroma plačilni
pogoji.51 Če navedeno prenesemo na razmerje med dolžnikom in banko kot finančnim upnikom,
je obligacijsko razmerje, ki se spreminja, najpogosteje kreditna pogodba.52 Tako se bo h kreditni
pogodbi sklenil dodatek ali ločen sporazum, ki bo uredil bodisi zmanjšanje terjatve, podaljšanje
(odlog) dospelosti terjatve v plačilo ali spremembo načina plačila, spremembo obrestne mere,
dodal druge zaveze dolžnika v pogodbo53 itd. Mutatis mutandis velja tudi za druge vrste
finančnih terjatve banke.
50

Primerjaj 15. člen ZFPPIPP, ki kot vodilo finančnega prestrukturiranja navaja odpravo insolventnosti in

zagotavljanje dolžnikove kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti.
51

N. Plavšak, navedeno delo, str. 955.

52

Kreditno pogodbo ureja Zakon o obligacijskih razmerjih Uradni list SFRJ, št. 29/1978, 39/1985, 2/1989,

45/1989, 57/1989, Uradni list RS, št. 88/1999 - ZRTVS-B, 83/2001 - OZ, 30/2002 - ZPlaP, 87/2002 – SPZ (v
nadaljevanju ZOR) v členu 1065 in naslednjih. Ker naloga predpostavlja dolžniško – upniško razmerje med banko
in kapitalsko družbo, gre sočasno tudi za gospodarsko pogodbo po 13. členu OZ. K temu gre dodati, da se v
bančnem poslovanju pojem »kredit« pogosto uporablja za vsako bančno naložbo (posel), ki predstavlja kreditno
tveganje. Kreditno tveganje predstavlja možnost (verjetnost) nastanka izgube zaradi neizpolnitve pogodbenih
obveznosti dolžnika do kreditodajalca. Povezano je z nepripravljenostjo ali nesposobnostjo dolžnika, ki je lahko
začasna (nelikvidnost) ali trajna (insolventnost), da v dogovorjenem roku izpolni svoje finančne obveznosti. Tako
npr. tudi drugi odstavek 1. člena Priloge I Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja
ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, določa, da pojem kredit zajema vsak posel, pri katerem se
pojavi kreditno tveganje. Po taki opredelitvi je kredit torej tudi revolving kredit, limit na poslovnem računu,
garancija, izpostavljenost iz naslova obrestnega finančnega instrumenta za ščitenje pred spremembo obrestne
mere, odkup terjatev (factoring) ipd. Kljub temu gre kredit enačiti z ostalimi posli, ki prinašajo kreditno tveganje,
zgolj za namen uporabe navedenega Sklepa in upravljanja s tveganji, ne pa tudi razlago pogodb ter vsebine
finančnih terjatev.
53

Kot uvodoma rečeno lahko zaveze dolžnika v pogodbah z bankami upnicami razdelimo v tri sklope: (i) dolžnost

določenega (poslovnega) ravnanja (affirmative covenants), (ii) zaveze opustitve ravnanj (negative covenants) ter
(iii) finančne zaveze (financial covenants). Tako G. Nini, D. C. Smith, A. Sufir, navedeno delo, str. 1719. Zaradi
kreditnega tveganja (tj. verjetnost nastanka izgube zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti dolžnika do
kreditodajalca) druge pogodbene zaveze pogosto posegajo na področje operativnega (predvsem poslovnega)
prestrukturiranja dolžnika. Več o tem v poglavju 3.2.
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Pri korporacijskem prestrukturiranju terjatev pa je nujno tudi sodelovanje lastnikov družbe.
Pri tem obligacijsko razmerje med banko in dolžnikom preneha, nadomesti pa ga korporacijsko
razmerje: izvede se konverzija terjatev v deleže oziroma dokapitalizacija družbe s terjatvami
upnikov kot stvarnimi vložki.54 Za izvedbo takega prestrukturiranja morajo lastniki družbe
sprejeti ustrezen skupščinski sklep.55 Večinoma se bo ukrep uporabil kot alternativa odpisu
terjatev (znižanju glavnic), saj morajo banke pri odpisu imeti v izkazih knjižene ustrezne
rezervacije.56 Sočasno lahko tak ukrep »spremembe« dolžniške obveznosti v kapital izboljša
kapitalsko ustreznost dolžnika. Tak ukrep ima zakonsko osnovo, če dolžnik izpolnjuje pogoj
insolventnosti zaradi kapitalske neustreznosti, ko izguba presega kapital.57
2.2.1.2 Prostovoljno finančno prestrukturiranje
Finančno prestrukturiranje je lahko prostovoljno ali prisilno. Delitev temelji na pravnih
okvirih, ki jih imata upnik in dolžnik, oziroma na mejah svobodnega urejanja medsebojnih
obligacijskih razmerij (finančnih terjatev). Prisilno prestrukturiranje temelji na predpisih, ki
bodisi upniku bodisi dolžniku nalagajo izvedbo določene vrste ukrepov prestrukturiranja
oziroma začetek določenega postopka prestrukturiranja. Taka pravila določajo, (i) da se mora
ob izpolnitvi določenih finančnih ali drugih pogojev pričeti točno določen postopek
prestrukturiranja, (ii) da mora biti ukrep določene vrste vključen v načrt prestrukturiranja, (iii)
da določen ukrep ne sme biti del posameznega prestrukturiranja, (iv) da se v določenem
postopku lahko uporabijo le nekateri ukrepi, med katerimi udeleženci (oziroma predlagatelj
postopka) lahko izbirajo ter (v) da ukrep učinkuje tudi na tiste terjatve, katerih upniki niso
soglašali s prestrukturiranjem (npr. s pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave po
214. členu ZFPPIPP ta učinkuje za vse terjatve, ki so njen predmet.58

54

N. Plavšak, navedeno delo, str. 955 in 965.

55

Glej 334. člen ZGD-1 (povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki) in naslednje. .

56

V teku življenjskega cikla kredita se banka zaradi razlogov na strani dolžnika (lahko) odloči za oblikovanje

rezervacij zaradi kreditnega tveganja dolžnika. Odločitev je odvisna od rednosti plačevanja, finančnih rezultatov
poslovanja dolžnika, zavarovanja terjatve, zakonodaje, bonitetne ocene in strategije banke. Glej 151. do 155. člen
Zakona o bančništvu, Uradni list RS, št. 25/2015, v nadaljevanju ZBan-2 (Upravljanje kreditnega tveganja in
tveganja nasprotne stranke).
57

Glej 36. člen ZFPPIPP.

58

Primerjaj N. Plavšak, navedeno delo, str. 955 – 958, kjer avtorica podrobneje razčlenjuje nabor prisilnih ukrepov

po ZFPPIPP, kar pa ni predmet te magistrske naloge. V ZDA npr. taka prisilna pravila ureja U.S. Code, Title 11 –
23

Iz navedenega izhaja, da je finančno prestrukturiranje (tj. obligacijsko in korporacijsko
prestrukturiranje terjatev) lahko omejeno s kogentnimi predpisi. Vse ostalo je torej moč šteti
kot prostovoljno prestrukturiranje, za katerega se deležnika sama odločita.59 Navedeno je kot
osnovno pravilo zapisano že v 3. členu OZ: Udeleženci prosto urejajo obligacijska razmerja,
ne smejo pa jih urejati v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli. Vrste
pravil, navedene zgoraj pod točkami (i) do (v) so tiste, ki omejujejo svobodo urejanja
obligacijskih pravil. Ukrepi, ki učinkujejo tudi na tiste terjatve, katerih upniki niso soglašali s
prestrukturiranjem (točka (v)), npr. omejujejo tudi domet 125. člen OZ. Ta v tretjem odstavku
po argumentu a contratio določa, da pravni posel (npr. pogodba ali prisilna poravnava) ne more
učinkovati v breme nekoga tretjega. Prisilni predpisi ZFPPIPP pa določajo ravno to. Upnik
(banka) in dolžnik (kapitalska družba) lahko svojo kreditno pogodbo in s tem terjatev torej
spreminjata, če to ni omejeno z ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli. Terjatev lahko
prosto spreminjata tudi s korporacijsko pravnimi ukrepi, pri čemer pa morata slediti
predpisanim postopkom.60
Kot prostovoljno finančno prestrukturiranje v nadaljevanju uporabljamo tisto, ki ga upnik
in dolžnik urejata s pogodbo brez vnaprej predpisanega postopka prestrukturiranja. Gre torej za
prestrukturiranje, ki ne izpolnjuje katerega od prisilnih pogojev za začetek vnaprej predpisanega
postopka po ZFPPIPP zaradi insolventnosti (to so stečaj, prisilna poravnava in poenostavljena
prisilna poravnava), zaradi prisilnega prenehanja (izbris iz sodnega registra zaradi likvidacije
in prisilna likvidacija) ali zaradi preventivnega prestrukturiranja po 2.3 Oddelku ZFPPIPP.
Banke in dolžniki se avtonomno in zunajsodno odločajo o ureditvi svojih obligacijskih razmerij

Bankruptcy, Pub. L. 95–598, title I, §101, Nov. 6, 1978, 92 Stat. 2549, dostopen 21. 7. 2016 na
http://uscode.house.gov v Chapter 7 (likvidacija ali stečaj) in delno Chapter 11 (reorganizacija družbe) in 13
(reorganizacija), ki recimo v poglavju 7 določa, da ta le izjemoma velja za fizične osebe in samostojne podjetnike,
angl. individuals (glej določilo 11 U.S.C. §§ 109, 111). Pravila, kdo lahko vloži stečaj bi lahko šteli med predpise,
ki jih v tekstu navajamo pod točko (i).
59

Četudi nek dogovor ali dogovorjeno ravnanje ni omejeno s kogentnim predpisom, ki bi ob nespoštovanju

pripeljal do ničnostne sankcije, pa lahko dogovor med strankama pripelje do drugih pravnih sankcij (npr.
odškodninske odgovornosti banke, če s pogodbeno zahtevo posega v poslovno voljo komitenta).
60

Npr. debt-to-equity swap navadno upnik in dolžnik dogovorita v pogodbi (spremembi kreditne pogodbe), sledi

mu pa izvedbeni del, ki se ga opravi po določilih ZGD-1 za povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki.
Pogodbeni nabor ukrepov, za katere se dogovorita banka kot upnik in njen dolžnik, so nadalje obravnavana v
poglavju 3.
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(sami odločajo, ali bodo sploh sklenili obligacijsko razmerje, sami si izberejo sopogodbenika
in določijo vsebino pogodbe).
2.2.2 Načela prostovoljnega finančnega prestrukturiranja (pravna narava)
Da bi prostovoljno (finančno) prestrukturiranje gospodarskih subjektov kar najbolje steklo
v času svetovne finančne recesije od leta 2008 dalje, so banke, kot rečeno, leta 2014 dopolnile
Načela prestrukturiranja, ki jih je leta 2011 pripravilo Združenje Manager.61 Načela so eden
izmed ukrepov za sistemsko reševanje zdravih poslovnih jeder gospodarskih družb in bank v
Republiki Slovenije. Služijo kot podlaga za »finančno prestrukturiranje dolgov podjetij«,62 ki
so večinoma zajeta v okvir velikih gospodarskih (kapitalskih) družb z več upniki. Tako dolžnik
kot upniki naj bi si prizadevali k spoštovanju Načel prestrukturiranja kljub njihovi neobvezujoči
naravi. Za banke pa načela prinašajo še moralni imperativ v medsebojnih upniških odnosih,
odnosih z regulatorjem (Banko Slovenije) ter odgovornem kreditiranju gospodarstva (slednje
je bilo kot moralna odgovornost bank konec leta 2015 še dodatno okrepljeno s sprejemom Načel
odgovornega kreditiranja gospodarskih družb v okviru Združenja bank Slovenije).63 Hitro,
pregledno in odgovorno reševanje prezadolženih podjetij namreč precej doprinese tudi k
sistemskemu reševanju bank in obratno.64
Zavzeti gre stališče, da Načela prestrukturiranja lahko dobijo obvezujočo naravo inter
partes, če se dolžnik z bankami v pogodbi dogovori za njihovo uporabo (sklenitev takega
61

Načela so že v različici iz leta 2011 nastala na podlagi ti. londonskega pristopa, ki ga je formulirala britanska

centralna banka (Bank of England) v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko so se s pritiskom
prezadolženosti in ekonomske krize soočala britanska podjetja. T. Laryea o londonskem pristopu v navedenem
delu, str. 16 pravi: »The so-called London Approach has influenced the evolution of government sponsored
guidelines for multicreditor out-of-court debt restructurings. Under the leadership of the Bank of England, UK
banks developed the London Approach as a set of informal guidelines on a collective process for voluntary
workouts to restructure debts of corporates in distress, while maximizing their value as going concerns. The
initiative grew from the recognition that creditors would likely achieve better returns through collective efforts to
support an orderly rescue of a firm in distress, instead of forcing it into a formal insolvency. Subsequently,
countries facing wide scale corporate debt distress in the late 1990’s turned to the London Approach as a basis to
develop their own guidelines to encourage out-of-court corporate debt workouts.«
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Prav tam.
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Navedena načela so bila sprejeta na 7. seji Nadzornem svetu Združenja bank Slovenije 9. 12. 2015 in so dostopna

na http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=887.
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Več o sistemskemu reševanju gospodarstva in bank glej M. Simoneti, »Dobro« razdolževanje podjetij v Sloveniji

po začetku sanacije bank, Podjetje in delo, 6-7/2014, str. 939 – 941.
25

dogovora je sicer neobvezna, s samo sklenitvijo pa postane uporaba načel, na katera se dogovor
sklicuje, obvezna za stranke dogovora). Tako Načela prestrukturiranja dobijo naravo dogovora,
ki veže stranke (pacta sunt servanda – 9. člen OZ). Dogovor lahko določi uporabo načel,
predvidenega postopka prestrukturiranja, uporabo predvidenih osnutkov pogodb za ureditev
pooblastil in drugih razmerij med deležniki (lahko pa dogovor izrecno izključi nekatera načela
ali vključi zgolj določena načela iz dokumenta). Tretji odstavek 44.c člena ZFPPIPP pri
preventivnem prestrukturiranju celo zapoveduje uporabo usmeritev za pogajanja o sklenitvi
sporazuma o finančnem prestrukturiranju, ki so splošno uveljavljena v poslovni praksi. Skladno
z 12. členom ZFPPIPP so pravila poslovno finančne stroke: (i) poslovno finančna načela in
standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje,
ter (ii) druga izkustvena pravila skrbnega finančnega poslovanja, ki so splošno uveljavljena v
poslovno finančni stroki. Pravila stroke upravljanja podjetij pa so izkustvena pravila skrbnega
upravljanja podjetij, ki so splošno uveljavljena v stroki upravljanja podjetij. Novela ZFPPIPPF je bila sicer sprejeta pred uveljavitvijo Načel prestrukturiranja, vendar ni najti razloga, da jih
ne bi šteli za usmeritve pogajanj, ki so v poslovni praksi finančnega prestrukturiranja splošno
uveljavljena (ki so pravila skrbnega finančnega poslovanja) in določbo ZFPPIPP analogno
uporabiti za prostovoljno prestrukturiranje.
Ne glede na dogovor strank o uporabi Načel prestrukturiranja, menimo, da je njihovo
spoštovanje predvsem s strani bank kot profesionalnih udeležencev v finančnem
prestrukturiranju in kot udeležencev, ki imajo v razmerju do dolžnika velikokrat boljše
pogajalsko izhodišče, utemeljeno tudi zaradi zagotovitve enakopravnosti udeležencev (kar
veleva 4. člen OZ), načela vestnosti in poštenja (5. člen OZ), prepovedi zlorabe pravic (7. člen
OZ), načela enake vrednosti dajatev (8. člen OZ) ter še nekaterih drugih. Ne gre pozabiti še na
ničnosti pravnega posla zaradi nasprotovanja moralnim načelom (86. člen OZ). Tako bi npr.
kršitev načela vestnosti in poštenja imela za posledico ničnost pravnega posla po 86. členu
OZ.65
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Višje sodišče v Ljubljani je v 17. točki sklepa VSL sklep II Cp 210/2013, z dne 2. 10. 2013, dostopni na

https://www.sodnapraksa.si obrazložilo, da do takšne situacije pripelje konkretizacija temeljnih načel na raven
pravnih pravil: »Če vzajemni dajatvi zgolj nista enakovredni, to samo po sebi še ne pomeni, da je takšna pogodba
neveljavna... Če pa je takšno nesorazmerje posledica nepoštenega ravnanja (op.p.: kršitve načela vestnosti in
poštenja – 5. člen OZ) ene izmed strank, tedaj pa lahko preraste celo v ničnega bodisi po splošni določbi 86. člena
OZ bodisi po specialni določbi o oderuški pogodbi (118. člen OZ). Slednja je le poseben primer nemoralne
pogodbe...«
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Pri analizi Načel prestrukturiranja gre ugotoviti, da vsaj nekatera načela predstavljajo
našteta temeljna načela po OZ in moralna načela nasploh, ki skladno s 3. členom OZ omejujejo
svobodno urejanje obligacijskih razmerij med banko in dolžnikom, saj so povzdignjena na
raven pravnih pravil. Udeleženci obligacijskih razmerij ne morejo urejati v nasprotju z ustavo,
prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. Ratio tega načela obligacijskega prava je, da so se
pogodbene stranke dolžne držati načel urejenega trga in urejenih medsebojnih razmerij
pravnega prometa. Pravila splošne ureditve pravnega prometa v prvi vrsti izključujejo zlorabo
svobode, do katere pride, če si katera od strank zagotovi ali zlorablja svoj monopolni položaj.66
Pravila pogodbenega prava določneje urejajo tiste institute in razmerja, za katera je mogoče
postaviti relativno trajna pravna pravila, to pa so le tisti instituti in razmerja, ki so uveljavljeni
v praksi in raziskani v pravni teoriji. Prilagoditev najraznolikejšim okoliščinam, katerih
zakonodajalec ni predvidel oziroma ni mogel predvideti pa je omogočena z vključitvijo
dopolnilnih normativnih pravil - družbenih standardov in s poudarjeno avtonomijo volje
pogodbenih strank.67
Združenje bank Slovenije (torej same banke) kot avtor Načel prestrukturiranja je že pri
zapisu posameznih členov (tj. načel) uporabljalo glagole, ki odkazujejo obveznost naslovnikov.
K temu pa nagovarja tudi osnovna predpostavka Načel prestrukturiranja, ki predvideva, »da je
treba ohraniti gospodarsko dejavnost (op.p.: pristopiti k prestrukturiranju), kjer koli obstaja
razumna možnost, da je dejavnost sposobna preživetja na trgu.«68 Torej, če obstaja možnost
ohranitve dejavnosti, naj se uporabijo Načela prestrukturiranja. Ne glede na jezikovni pomen
glagolov zavzemamo stališče, da vsaj naslednja načela predstavljajo tudi temeljna načela v
začetnih določbah OZ:
-

pričakuje se, da je vodstvo dolžnika etično, korektno in kredibilno (načelo 1 d), da se
upnike obravnava pošteno in enakovredno (načelo 4 g) ter se bremena iz
prestrukturiranja pravično razdeli s sklepanjem kompromisov (uvod načela 15). Dajanje
prednosti posameznemu upniku s strani dolžnika pomeni neenakopravno obravnavo in
diskriminacijo, proti kateri lahko ukrepa posamezni upnik ali skupina upnikov tudi
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S. Cigoj, Teorija obligacij, splošni del obligacijskega prava, ČZ Uradni list, 1981, str. 18 -19.
V. Kranjc, O pravnih standardih pogodbenega prava, Pravnik, letnik 51, št. 9/10, Gospodarski vestnik, 1996, str.

493 – 512.
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Načela prestrukturiranja, str. 1. V praksi smo bili priča pritisku nadzornika (Banke Slovenije) in predvsem ostalih

komercialnih bank, če katera od bank upnic ni želela pristopiti k prestrukturiranju skupnega dolžnika in pri tem
slediti Načelom prestrukturiranja.
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skladno z določili 227. člena Kazenskega zakonika. Po drugi strani tudi OZ v 4. in 5.
členu zahteva enakopravnost deležnikov ter spoštovanje načela vestnosti in poštenja, ki
med drugim nalaga ravnanje skladno z dobrimi poslovnimi običaji (in gotovo pomeni
tudi etično, korektno in kredibilno ravnanje udeležencev, pri čemer je meja dopustnega
začrtana z interesi druge stranke).69 Načelo vestnosti in poštenja zahteva, da si
pogodbena stranka pri sklepanju pogodbe, pri uresničevanju pravic, ki jih je pridobila s
sklenitvijo pogodbe, in pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ne prizadeva samo za
uresničitev svojih interesov, zaradi uresničitve katerih sklepa ali je sklenila pogodbo,
temveč mora s pravo mero in na ustrezen način skrbeti tudi za uresničitev in zaščito
interesov druge pogodbene stranke.70 Pravna teorija vestnost in poštenje opredeljuje kot
moralna pravila, ki so se razvila v poslovnem svetu,71 med avtonomna pravila
obligacijskega prava pa uvršča tudi poslovne običaje. Običaji so avtonomni v tem
smislu, da nastane njihova vsebina neodvisno od zakonodajalčeve volje in le to jih enači
z drugimi avtonomnimi pravili. Glede svojih učinkov in pogojev za uporabo pa so
primerljivi z drugimi formalnimi viri prava.72 Korektno ravnanje, etično in kredibilno
ravnanje stranke bi bilo torej tisto, ki v zakup vzame lastnosti druge stranke, vrsto in
vsebino pogodbenega razmerja z njo in interese druge stranke. Pravično porazdelitev
bremen pa bi lahko šteli kot odraz načela enake vrednosti dajatev iz 8. člena OZ, ki velja
za dvostranske pogodbe, kamor štejemo kreditno pogodbo oziroma pogodbo o
prestrukturiranju. Načelo enake vrednosti dajatev poudarja, da naj dvostransko
vzajemne (oziroma odplačne) pogodbe določijo tako vsebino, da bodo medsebojne
pravice in obveznosti enakovredne. Glede te vsebine se mora poleg ekvivalentnosti
dajatev upoštevati tudi posebne razmere na trgu ipd.73 To omejevanje pogodbene
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V. Kranjc pravi, da se meja dopustnosti ravnanja na podlagi načela vestnosti in poštenja odraža v interesih druge

stranke v razmerju. Glej komentar k 5. členu OZ v Plavšak N., Juhart M. in drugi, Obligacijski zakonik s
komentarjem (splošni del), 1. knjiga. GV založba, 2003, str. 98.
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N.Plavšak, M.Juhart in R. Vrenčur, Obligacijsko pravo, splošni del, GV založba, 2009, str. 135.
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S. Cigoj, navedeno delo, str. 22 – 33.
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M. Pavčnik, O pojmu formalnega vira prava in družbenem standardu (običaju) kot viru prava, Pravni viri v

jugoslovanskem pravu, str. 27 – 39.
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V. Kranjc, komentar k 8. členu OZ, navedeno delo, str. 119. Kršitev tega načela sicer ne privede nujno do

neveljavnosti pogodbe. Sicer pa Načelo prestrukturiranja pravične porazdelitve bremen poleg ekvivalentnosti
pogodbenih pravic in obveznosti pomeni tudi pravično porazdelitev stroškov prestrukturiranja.
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avtonomije strank ne pomeni omejevanja pogodbene svobode same po sebi, temveč
zaščito javnih koristi in zaščito katere od pogodbenih strank ter s tem konkretizacijo
načel obligacijskega prava.74
-

člani vodstva (dolžnika) ves čas aktivno sodelujejo v procesu prestrukturiranja dolga
(uvod načela 5). Člani vodstva so namreč dolžni delati in sprejemati odločitve v korist
družbe (dolžnika) že po mandatu, ki ga imajo kot člani organa vodenja. Proces
prestrukturiranja zasleduje korist dolžnika v obliki dolgoročne in kratkoročne plačilne
sposobnosti, kar nedvomno sodi med redne dolžnosti članov vodstva.75 Redno
izpolnjevanje nalog poslovodstva pomeni tudi izpolnjevanju obveznosti po pogodbi z
upnikom, kar predstavlja izpolnjevanje obligacijskih obveznosti iz 9. člena OZ. Član
organa vodenja je zastopnik družbe, torej se njegova ravnanja neposredno odražajo v
ravnanju družbe kot dolžnika pri izpolnjevanju obveznosti po pogodbi z upnikom, za
kar član organa vodenja tudi prevzema odgovornost;

-

odločitve morajo biti sprejete na podlagi popolnih in zanesljivih informacij (uvod načela
8), saj je splošna zahteva po popolnosti in zanesljivosti informacij vsebovana že v
temeljnih korporacijsko pravnih predpisih zagotavljanja informacij o poslovanju (osmo
poglavje ZGD-1, Poslovne knjige in letno poročilo), prav gotovo pa je zagotavljanje
zanesljivih informacij zajeto tudi v načelu vestnosti in poštenja po OZ. Načelo vestnosti
in poštenja se namreč v OZ konkretizira skozi številne določbe, ki temeljijo ravno na
odkritosti in točnih informacijah: odškodninska odgovornost za nepoštena pogajanja
(20. člen), neveljavnost posla v primeru prevare (49. člen), pravice kupca, če je
prodajalec vedel za napako (465. člen).76 Druga stranka je upravičena do vseh
relevantnih informacij za svojo odločitev. Nemški BGB to načelo ureja v oddelku o
dolžnikovih obveznostih in v 242. členu določa, da dolžnik mora izpolniti svojo
obveznost v skladu z dobro vero in poštenjem, upoštevajoč prometne običaje. V
splošnem je določba pojmovana kot generalna klavzula, ki terja stalno zapolnjevanje in
razvoj skozi sodno prakso. Nekateri jo obravnavajo kot dvojno generalno klavzulo
zaradi nedoločenosti tako abstraktnega dejanskega stanu kakor tudi pravne posledice;77
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V. Kranjc, komentar k 5. členu OZ, navedeno delo, str. 97
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M. Dolenc, Načelo vestnosti in poštenja v sodni praksi, Pravosodni bilten, številka 3, 2013, str. 35.
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-

dolžnik se mora med procesom prestrukturiranja vzdržati vsakršnega komuniciranja z
mediji ali razkrivanja informacij nepooblaščenim osebam (načelo 16), kar ima svojo
osnovo že v pravilih spoštovanja poslovne skrivnosti po ZGD-1, kar proces
prestrukturiranja najpogosteje tudi je. ZGD-1 poslovno skrivnost opredeljuje v 39.
členu, in sicer se kot poslovna skrivnost štejejo podatki, za katere tako določi družba s
pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti seznanjeni družbeniki, delavci, člani
organov družbe in druge osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost. Nadalje zakon
kot poslovno skrivnost opredeljuje tudi podatke, za katere je očitno, da bi nastala
občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani
organov družbe in druge osebe so odgovorni za izdajo poslovne skrivnosti, če so vedeli
ali bi morali vedeti za tako naravo podatkov. Če gre pri dolžniku za javno družbo, torej
družbo katere vrednostni papirji kotirajo na organiziranem trgu, so v tem kontekstu
relevantne tudi določbe ZTFI, ki urejajo področje notranjih informacij in prepovedi
trgovanja z njimi (10. poglavje, 373. člen) in določbe KZ-1 glede prepovedi zlorabe
notranje informacije (238. člen). Po drugi strani to načelo ponovno pomeni odraz načela
vestnosti in poštenja iz 5. člena OZ, trči pa tudi ob načelo prepovedi povzročanja škode
po 10. členu OZ. Vsak se je namreč dolžan vzdržati ravnanj, ki bi drugemu utegnila
povzročati škodo. Predčasna oziroma nepooblaščena objava v medijih lahko povzroči
celo znatno škodo za deležnike prestrukturiranja (ne le drugo stranko, temveč tudi
samemu dolžniku).

Z enakim namenom kot Načela prestrukturiranja so v Sloveniji nastale tudi Smernice za
prestrukturiranje mikro, majhnih in srednjih podjetij, ki so leta 2015 nastale v sodelovanju
Združenja bank Slovenije in Banke Slovenije.78 Uporabljati jih je potrebno skupaj Načeli
prestrukturiranja, opredeljujejo pa pristop, ki naj se ga prostovoljno spoštuje pri celovitem
(finančnem, poslovnem in tudi lastniškem) prestrukturiranju SME podjetij. Sicer pa je njihov
namen in pravna narava v bistvenem podobna Načelom prestrukturiranja, le segment podjetij
je drugače (uporabljajo se za mikro, majhne in srednje gospodarske družbe po ZGD-1),
predvideva pa se tudi manjše število upnikov.

78

Smernice za prestrukturiranje mikro, majhnih in srednjih podjetij, ki jih je potrdil Nadzorni svet Združenja bank

Slovenije na 7. seji dne 9. 12. 2015 in so dostopne na http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=887.
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2.2.3 Pogajanja in sklenitev pogodbe o finančnem prestrukturiranju (»MRA«)
Z ali brez uporabe Načel prestrukturiranja se prostovoljno finančno prestrukturiranje
običajno izvede s sklenitvijo pogodbe. Pogodba med enim upnikom in dolžnikom je velikokrat
zasnovana kot dodatek h kreditni pogodbi. Če je pogodb z enim upnikom več, tem bolj pa če je
tudi bank upnic več, dolžnik z njimi v praksi sklene posebno pogodbo o finančnem
prestrukturiranju, ti. Master Restructuring Agreement (na kratko »MRA«).
Za hip se vrnimo k določbi tretjega odstavka 44.c člena ZFPPIPP (čeprav namen tega
sestavka ni opis postopka pogajanj v preventivnem prestrukturiranju po ZFPPIPP). Določba
pravi, da morajo dolžnik in upniki pri pogajanjih za sklenitev sporazuma o finančnem
prestrukturiranju (tj. MRA) spoštovati usmeritve za taka pogajanja, ki so splošno uveljavljene
v poslovni praksi. Ugotovili smo že, da kot splošno uveljavljeno prakso v Republiki Sloveniji
danes lahko štejemo postopek prostovoljnih pogajanj, h kateremu usmerjajo Načela
prestrukturiranja. Kot taka se je namreč oblikovala že v tujini in smo jo s pripravo Načel
prestrukturiranja le prilagodili na slovenske razmere in pravni red. V praksi pa se banke in
dolžniki skoraj vedno sklicujejo na Načela prestrukturiranja in sledijo tam predlaganemu
postopku pogajanj. Ne nazadnje so vsebino teh načel banke prav za prav »dogovorile« preko
njihove skupne priprave v okviru Združenja bank Slovenije. Če torej sledimo vzpostavljeni
praksi skladno z Načeli prestrukturiranja, lahko postopek pogajanj (za sklenitev MRA)
začrtamo, kot sledi v nadaljevanju:79
(i)

Ob zaznani »krizi podjetja« (pred insolventnostjo) kot jo opredeljujemo v poglavju
2.1.4 se dolžnik in banke sestanejo na uvodnem sestanku, cilj katerega je dogovoriti
nadaljnje korake, ki so potrebni za sanacijo stanja (tj. ohranitev dolgoročne in
kratkoročne plačilne spodobnosti, nadaljnje poslovanje zdravega jedra ipd.). Na
sestanku se sestavi zapisnik v obliki dogovora o nadaljnjih korakih glede
potencialnega finančnega prestrukturiranja, ki ga podpišejo prisotne stranke,
morebitne ostale upnike pa se kasneje povabi zraven. Namen dogovora je urediti:
-

uporabo Načel prestrukturiranja,

-

predlog imenovanja koordinatorja bank (bodisi s podelitvijo mandata bodisi se
to uredi v ločenem sporazumu o imenovanju koordinatorja – predstavljen v
nadaljevanju),

79

Vir vnaprej pripravljenih osnutkov dogovorov, ki se uporabljajo v pogajanjih za sklenitev MRA:

http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=887, povezava do Načel prestrukturiranja.
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-

opredelitev časovnega okvira in nadaljnjih aktivnosti, kot so sklepanje dogovora
o mirovanju (ti. moratorij ali standstill agreement), imenovanje koordinatorja,
najetje finančnih in pravnih svetovalcev, priprava analize poslovanja ter
potrebne pogodbene dokumentacije,

-

ustrezna medsebojna pooblastila strank, ki so potrebna za nemotena pogajanja
(tako je npr. pooblastilo oz. soglasje dolžnika vsaki banki, da ostalim bankam v
času pogajanj lahko posreduje vse podatke o dolžniku, kar sicer predstavlja
bančno skrivnost in se taki zaupni podatki o stranki lahko v danem primeru
razkrivajo s soglasjem stranke ali zaradi izvedbe pogajanj za sklenitev pogodbe
ali izvajanje sklenjene pogodbe znotraj običajne dejavnosti banke).80

Dogovor o nadaljnjih korakih zavezuje (zgolj) podpisnike, da se pošteno pogajajo
in v skladu z načelom dobre vere in poštenih pogajanj spoštujejo dogovorjene
aktivnosti, zaveze in korake. V celoti se za pogajanja na podlagi tega dogovora
uporabi 20. člen OZ.81 Dogovor ne zavezuje bank, da bodo sklenile MRA, kar je
mnogokrat izrecna določba samega dogovora, se pa stranke dogovorijo za obligacijo
prizadevanja skleniti MRA. Dogovora ni mogoče šteti za obvezujočo predpogodbo
po 33. členu OZ, saj ne vsebuje bistvenih sestavin za sklenitev glavne pogodbe (tj.
MRA), kar stranki v primeru, ko nasprotna stranka kasneje ne želi skleniti pogodbe,
ne more uveljavljati obveznosti na sodišču, s tem da bi pokazala, kaj bi pogodba
morala vsebovati.82 Če bi imel naravo predpogodbe, bi stranka lahko sodno
uveljavljala zahtevek za sklenitev glavne pogodbe z dajatvenim tožbenim
zahtevkom, s katerim od sodišča zahteva, naj drugi stranki naloži, da izjavi poslovno
voljo, potrebno za sklenitev pogodbe.83 Lahko bi ga šteli kvečjemu za predpogodbo
k sklenitvi dogovora o imenovanju koordinatorja. Dogovor o pogajanjih namreč že
vsebuje določilo, da bodo stranke dogovora o pogajanjih za koordinatorja imenovale

80

Glej 1. točko tretjega odstavka in peti odstavek 126. člena ZBan-2.

81

Gre prav za prav za del pogajanj, ki se izrazijo (zapišejo) v pismu o nameri (angl. Letter of Intent), o kateri je

Višje sodišče v Ljubljani v zadevi VSL sodba II Cp 1376/2010, z dne 1. 12. 2010, dostopni na
http://www.sodnapraksa.si navedlo: »Nobeno izmed navedenih pisem o nameri tako ne izraža volje za sklenitev
pogodbe, temveč le namen oziroma interes pogodbenih strank za njeno sklenitev v bodočnosti. Stranki sta bili
torej še v fazi pogajanj.«
82

S. Cigoj, navedeno delo, str. 149 – 150.

83

N. Plavšak, M. Juhart in R. Vrenčur, Obligacijsko pravo, splošni del, GV založba, 2009, str. 293 – 295.
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določeno banko (akt imenovanja, tj. sklenitev mandatne pogodbe kot glavne
pogodbe, pa še sledi).
(ii)

Praktično sočasno stranke dogovora o pogajanjih sklenejo še sporazum o
imenovanju koordinatorja (podpisniki so banke, banka koordinatorka in dolžnik).
Če je bank upnic več od 10, je priporočljivo izmed njih izbrati še koordinacijski
(upniški) odbor, ki deluje kot »prostor za izmenjavo mnenj«.84 Pogodba ima naravo
mandata s strani bank. Obligacijski zakonik ta tip pogodbe pozna pod pojmom
pogodbe o naročilu oziroma mandata. Gre za pogodbo, s katero se prevzemnik
naročila zavezuje naročitelju, da bo zanj pravil določene posle, hkrati pa prevzemnik
naročila dobi pravico, da te posle opravi (prvi in drugi odstavek 766. člena).
Mandatna pogodba je nastala zaradi potrebe, da ena oseba opravi kakšen posel za
drugo, t.j. v njeno breme, za njen račun.85 V kontekstu MRA koordinator nastopi kot
točka za stike med dolžnikom in upniki.86 Sočasno dolžnik v sporazumu soglaša, da
bo z bankami komuniciral pretežno preko koordinatorja. V takšni vlogi koordinator
usmerja pogajanja, daje predloge, sklicuje in vodi sestanke, si prizadeva pridobiti
potrebna dovoljenja, odobritve in stališča, v sodelovanju z bankami pa skrbi tudi za
posredovanje in komunikacijo s svetovalci. Pogodba o imenovanju koordinatorja
sicer vsebuje elemente agencijske pogodbe. Koordinator namreč ves čas skrbi, da bi
banke in dolžnik čim prej in čim lažje sklenile MRA.87 Vsekakor pa se koordinator
ne pogaja za račun svojih pooblastiteljev in jih ne zastopa, torej njegove izjave in
dejanja ne zavezujejo zastopancev, če tako pooblastilo ni izrecno urejeno v
sporazumu (takega pooblastila v pogodbah v praksi niso običajna, za namen
zunajsodnega prestrukturiranja pa ne izhajajo niti iz zakona).88

84

Glej 7. načelo Načel prestrukturiranja.

85

S. Cigoj, Institcije obligacij, posebni del obligacijskega prava, kontrakti in reparacije. ČZ Uradni list. 1989, str.

143 – 183.
86

Pogodba o pooblastilu (mandat) po XVII. poglavju OZ.

87

Primerjaj prvi odstavek 807. člena OZ. Navedeni člen določa, da se s pogodbo o trgovskem zastopanju zastopnik

zaveže, da bo ves čas skrbel za to, da bodo tretje osebe sklepale pogodbe z njegovim naročiteljem, in da bo v tem
smislu posredoval med njimi in naročiteljem, kot tudi, da bo po dobljenem pooblastilu v imenu in na račun
naročitelja sklepal z njimi pogodbe, ta pa se zavezuje, da mu bo za vsako pogodbo dal določeno plačilo (provizijo).
88

Glej drugi odstavek 69. glena OZ glede pooblastila (upravičenosti za zastopanje) ter 70. člen OZ glede njegovih

učinkov.
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(iii)

Poleg navedenega v prejšnji točki koordinator pogosto prejme naročilo, da za račun
dolžnika najde pravne in finančne svetovalce. Svetovalci opravijo neodvisni pravni
pregled in poslovni pregled dolžnika, ki lahko zajema pregled projekcij poslovanja,
pripravo predloga prestrukturiranja (strukture pasive), nadzor nad izvedbo ter samo
izvedbo. Nemalokrat se v praksi pojavi zahteva bank, da taki svetovalci delujejo z
duty of care tudi do bank. V osnutku dogovora za imenovanje koordinatorja, ki je
vnaprej pripravljen pri Združenju bank Slovenije, se duty of care enači s prevzemom
dolžne strokovne skrbnosti. Menimo, da določba za stranke sicer ni škodljiva, dokler
vse stranke razumejo njen domet.89 Iz namena take določbe oziroma zahteve bank
pa gre razbrati, da si banke želijo zanesti se na imenovane svetovalce, njihovo delo
ter tudi dajati navodila za opravljanje podeljenega mandata (svetovati in pripravljati
poročila, dokumente ipd.) in velikokrat dolžnik sklene pogodbo z njimi, da bi lahko
veljavno nosil strošek (kot zahtevajo banke in je zapisano tudi v 10. načelu Načel
prestrukturiranja). Iz tega sledi, da bi bilo ustrezneje, če bi dolžnik sklenil pogodbo
s svetovalcem (tudi) v korist bank kot tretjih oseb (126. člen OZ). Banke bi na tak
način dobile lastno in neposredno pravico nasproti svetovalcu kot prevzemniku
naročila (dolžniku v smislu 126. člena OZ), s tem pa tudi obligacijsko razmerje, v
katerem so udeleženci dolžni ravnati skladno z ustrezno skrbnostjo po 6. členu OZ.
Na drugi strani bi svetovalec prevzel obveznost izpolnitve neposredno bankam.90

89

Dolžnost skrbnosti je v Sloveniji načelno urejena v 6. členu OZ., kar se v praksi s tujko označuje kot duty of

care (do bank) in celo uporablja v pogodbah, ki so sklenjene po slovenskem pravu. Slednje je institut common
law (tort) in sodi v odškodninsko-pravno sfero. V korporacijskem pravu se izraz uporablja tudi kot ena izmed
temeljnih dolžnosti direktorja do družbe. V danem primeru podelitev mandata svetovalcu z »duty of care do bank«
prinese kvečjemu možnost bank (na lastno odgovornost) zanašati se na informacije, ki jih je pripravil svetovalec
komitenta. Ne zajema pa pravice bank dajati navodila svetovalcu ali zahtevati izpolnitev naročila neposredno njim
(niti aktivne legitimacije). Svetovalec tudi ne more prevzeti pogodbene odgovornosti zaradi prenizkega standarda
skrbnosti v razmerju do bank, če tako (pogodbeno) razmerje ni vzpostavljeno. Po 6. členu OZ, ki govori o
skrbnosti, se namreč za skrbno izpolnjevanje obveznosti in skrbnega ravnanja predvideva obligacijsko razmerje,
kar bi lahko dosegli s pogodba v korist bank kot tretjega po 126. – 130. členu OZ. Več o duty of care na primer v
Rhee, R. J., The Tort Foundation of Duty of Care and Business Judgment. 2013. Str. 1139 in nasl.
90

O tem je tudi Višje sodišče v Ljubljani v sodbi VSL sodba I Cpg 27/2010, z dne 21. 4. 2010, dostopni na

http://www.sodnapraksa.si izreklo: »Na kršitev načela skrbnosti profesionalnega ravnanja bi se v zvezi z
izpolnjevanjem citirane pogodbe lahko skliceval le naročnik navedenih storitev, tožeča stranka pa le v primeru, če
bi šlo za pogodbo v korist tretjega.« Tožeča stranka bi bila v danem primeru beneficiar, če bi tožena stranka z
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(iv)

Da bi pogajanja med deležniki nemoteno potekala tudi glede plačilnih obveznosti
dolžnika, banke z njim sklenejo ti. Standstill Agreement. Ključne sestavine takega
dogovora o mirovanju predvideva načelo 4 Načel prestrukturiranja. Praviloma bo
obdobje moratorija veljalo od prvega skupnega sestanka upnikov, kjer se to
dogovorijo. Dogovor o mirovanju načeloma še ne vsebuje kakršnih koli pogojev
prestrukturiranja, kot ključno pa določa podaljšanje dospelosti terjatev ter vzdržanje
dolžnikovih ravnanj izven rednega poslovanja, izterjave bank, uveljavitev
zavarovanj ipd. V obdobju moratorija dolžnik navadno plačuje obresti na obstoječe
finančne obveznosti. Upniki si v tem času prizadevajo za pridobitev podatkov in
informacij za oceno sposobnosti preživetja dolžnika in ovrednotenje možnih
ukrepov, vključno z izvedbo finančnega prestrukturiranja in skrbeti za to, da z
individualnimi aktivnostmi ne poskušajo izboljšati lastne upniške pozicije. Glede na
navedeno je dogovor o mirovanju gledano z vidika finančnih terjatev dodatek k
obstoječim pogodbam, katerih predmet so take terjatve. Z dodatkom se uredi
sprememba dospelosti terjatev oziroma sprememba plačilnih pogojev. Sočasno se
dogovori nekatera druga ravnanja in opustitve strank za čas trajanja moratorija (tj.
navadno do sklenitve MRA).

(v)

Svoja pogajanja, napredek in vmesne dogovore stranke lahko zapišejo na razne
načine. Največkrat sled pogajanj stranke zapišejo v zapisnike medsebojnih
sestankov. Ob tem pa začnejo graditi na dokumentu ključnih pogojev MRA (angl.
Term Sheet),91 ki ga v končni različici banke potrebujejo tudi za predstavitev svojim
organom odločanja, sočasno pa tvori osnovo za pripravo MRA. Term sheet bi lahko

naročnikom sklenila pogodbo v korist tretjega (tj. tožeče stranke).Vrhovno sodišče pa je v Sodbi III Ips 5/2010, z
dne 12. 9. 2012, dostopni na http://www.sodnapraksa.si izreklo, da »ne drži revizijski očitek, da med pravdnima
strankama ni moglo nastati nikakršno obveznostno razmerje, ker naj med njima ne bi bilo pogodbenega razmerja.
S sklenitvijo pogodbe v korist tretjega se je namreč tožena stranka zavezala izpolniti tožeči stranki (op.p. tretji
osebi kot beneficiarju), slednja pa je pridobila lastno in neposredno pravico, da od tožene stranke terja izpolnitev
prevzete obveznosti...«. V teoriji je uveljavljeno stališče, po katerem pravica, dogovorjena v korist tretjega, priraste
v načelu v upravičenčevo premoženje že s samo sklenitvijo pogodbe v korist tretjega. Glej A. Polajnar Pavčnik,
komentar k prvemu odstavku 126. člena OZ v N. Plavšak, M. Juhart in drugi, navedeno delo, 2003, str. 659. Druga
teorija pa pravi, da je potrebno v vsakem primeru posebej ugotavljati, kdaj tretji pridobi pravico (glej S, Cigoj
Teorija obligacij, navedeno delo, str. 87).
91

Med ključne pogoje gotovo sodijo vse bistvene sestavine kreditne pogodbe po 1065. členu ZOR (oziroma

posojilne pogodbe po 569. členu OZ), finančne zaveze ter nekatere druge. Več o tem v poglavju 3.1.1.
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šteli kot ponudbo bank za sklenitev MRA. Da bi term sheet bil ponudba, mora
izpolniti pogoje iz 22. člena OZ:
-

»vsebuje vse bistvene sestavine pogodbenega tipa,

-

je dan določeni osebi in

-

izraža predlagateljevo voljo, da zgolj na podlagi tega predloga sklene
pogodbo.«92

Ker pa banke ne morejo skleniti MRA brez vnaprejšnje potrditve bistvenih pogojev
na ustreznih organih bank (kreditni odbor),93 term sheet težko predstavlja
zavezujočo ponudbo. Kvečjemu bi ga lahko šteli za ponudbo z odložnim pogojem
potrditve na takih organih, vendar navadno ne vsebuje animus contrahendi (iz
zadnje alineje zgoraj). Banke torej v term sheet-u ne izrazijo volje in ne pravzamejo
obveznosti sklenitve pogodbe (MRA) zgolj na podlagi predloga v obliki term sheeta, ampak predvidevajo sestavo in podpis posebne pogodbe. V term sheet celo
zapišejo, da jih dokument ne zavezuje. V teoriji se zavzema stališče, da predlagatelj
(v tem primeru banka s term sheetom) lahko izrecno opozori naslovnika, da ne želi
biti zavezan s konkretnim predlogom.94 Vprašanje zavezujoče narave term sheet-a
je pomembno z vidika presojanja morebitne odškodninske odgovornosti bank, za
primer če kasneje ne pride do sklenitve kreditne pogodbe, nasprotni stranki pa zaradi
tega nastane škoda. V primerih, ko gre za ravnanja banke s področja opravljanja
bančnih poslov in storitev, se od banke pričakuje ravnanje v skladu z najvišjim
standardom profesionalne skrbnosti.95 Če banka naslovnika ustrezno opozori na
92

V. Kranjc, Pravila obligacijskega zakonika in mednarodna pravila o sklenitvi pogodbe, Podjetje in delo 1/2002,

str. 20.
93

Kreditni odbor je telo banke, ki je ustanovljeno z namenom upravljanja tveganj in sprejemanja odločitve o

bonitetnem razvrščanju komitentov, določanja zgornje meje zadolževanja in odobravanja naložbenih poslov
komercialnega bančništva (odobritev je običajno pogoj za veljavnost kreditnih pogodb – o tem glej sodbo Višjega
sodišča v Ljubljani VSL sodba I Cpg 1232/2012, z dne 3. 6. 2014, dostopni na http://sodnapraksa.si). Ureditev
notranjega upravljanja, kamor sodi tudi ustanovitev kreditnega odbora (kot nosilca funkcije upravljanja s tveganji),
ima podlago v 2. točki prvega odstavka 128. člena v povezavi s 138. členom ZBan-2. Podrobnejša pravila glede
notranjega upravljanja in upravljanja s tveganji pa predpisuje Svet Banke Slovenije na podlagi 1. točke 58. člena,
1., 2. in 3. točke 135. člena ZBan-2 v podzakonskem Sklepu o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu
in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 73/2015).
94

Glej V. Kranjc, prav tam.

95

M. Juhart, Odškodninska odgovornost bank za neodobrene plačilne transakcije. Podjetje in delo 6-7/2012, stran
36

nezavezujočo naravo term sheet-a, se šteje da je ravnala s skrbnostjo dobrega
strokovnjaka.
V praksi je možna tudi situacija, ko stranke term sheet z lastnostmi nezavezujoče
ponudbe, kot opisano zgoraj, priložijo sporazumu o doseženi stopnji pogajanj.96 Tak
sporazum ima lahko naravo predpogodbe po 33. členu OZ, če stranke s sporazumom
sprejmejo obveznost skleniti MRA pod bistvenimi pogoji, ki jih vsebuje tak
sporazum, npr. v prilogi term sheet. Lahko je predpogodba sklenjena z odložnim
pogojem potrditve na ustreznih organih bank. Predvsem se bo tak princip izbral v
primerih, kjer je večje število upnikov. Na ta način se stranke dodatno zavarujejo,
da kakšen od njih ne odstopi od pogajanj.
Slovenska poslovna praksa v finančnem prestrukturiranju dolžnikov bank v mnogočem
sledi londonskemu pristopu. Ne nazadnje so Načela prestrukturiranja črpala svojo osnovo prav
tam. Sočasno se skozi čezmejna prestrukturiranja ali tista, pri katerih sodelujejo tuje banke,
mnogokrat uporabijo tudi LMA standardi.97 V nadaljevanju bo struktura MRA in pogodbenih
ukrepov za zaščito bank razčlenjena glede na tipsko strukturo pogodbe, ki se je uveljavila v
Sloveniji.

1201. GV Založba. 2012.
96

Poimenujejo ga bodisi lock-up pogodba, predpogodba, okvirna pogodba ali kako drugače. Ker pa se narava

dogovora presoja na podlagi njegove vsebine, poimenovanje ni bistveno.
97

Avtonomni viri za sindicirane kredite organizacije Loan Market Assotiation (LMA), ki je bila ustanovljena leta

1996 s strani bank območja Evrope, Bližnjega Vzhoda in Afrike (EMEA market) in danes šteje okoli 500 članov.
Dostopni so na http://www.lma.eu.com/landing_documents.aspx (pogoj za dostop je registracija in plačilo
članarine). V praksi se tudi v Sloveniji banke, čeprav morda kredit ni bil sindiciran, vse več poslužujejo osnutkov
pravnih aktov (pogodb), pripravljenih v okviru LMA, kot avtonomnega prava, ki se je razvilo v posledici
dinamičnega razvoja poslovanja gospodarskih subjektov in pogoste vpletenosti mednarodnega elementa v
postopkih financiranja in prestrukturiranja (npr. banka, ki je odobrila kredit, ima sedež v drugi državi). Sklepati
gre, da so tem virom botrovala tudi Londonska pravila (ang. London Approach), ki jih je kot neobvezujoča načela
oblikovala Banka Anglije (ang. Bank of England) kot odgovor na krizo v 70. letih prejšnjega stoletja v Veliki
Britaniji. Glavni cilj Londonskih pravil je v povečanju vrednosti za posojilodajalce. Več o slednjem E. C.
Buljevich, Cross-Border Debt Restructurings, 2005, str 1 – 25.
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3. UKREPI ZAČŠČITE BANK UPNIC PO MRA
3.1 Pravna narava MRA in reprogramiranih terjatev
3.1.1 Običajna struktura MRA
Uvodno si oglejmo običajno strukturo MRA, ki se je uveljavila tudi pri urejanju upniško
dolžniških razmerij bank in njihovih dolžnikov v RS.98 Pogodbene stranke v MRA
dogovorijo in podrobneje uredijo naslednje sklope:
(i)

opredelitve uporabljenih izrazov,

(ii)

predmet prestrukturiranja:
-

prestrukturiranje terjatev (ali gre za refinanciranje obstoječih kreditov, le njihov
reprogram oziroma korporacijsko prestrukturiranje terjatev,

-

korporacijsko prestrukturiranje družbe,

-

poslovno prestrukturiranje družbe,

-

drugi poslovni in finančni ukrepi, ki jih je ali jih še mora opraviti dolžnik.
Mednje npr. sodi tudi menjava poslovodstva, imenovanje novih članov
nadzornega sveta;

(iii)

pogoji prestrukturiranja bančnih terjatev (zagotovitev oziroma reprogram kreditov)
ter zagotovitev drugih bančnih poslov:
-

vrsta kreditnih terjatev (po tranšah), namen, pogoji uporabe kredita in valuta,

-

obveznosti banke zagotoviti kredit, zagotoviti druge oblike bančnih poslov (ter
rok za izpolnitev obveznosti),

-

pogoji črpanja (odložni pogoji za veljavnost izpolnitvene obveznosti banke),

-

obveznost vračila kredita (datum dospelosti, način vračila – npr. enkratno ali
obročno, predčasno vračilo, obvezno predčasno vračilo),

-

stroški in obresti (nadomestila, obrestna mera, obveznost plačila obresti,
obrestna obdobja, način plačila in morebitne alternativne možnosti izpolnitve
obrestne obveznosti dolžnika),

(iv)

zaveze (obveznosti) dolžnika, ki so splošne, informacijske, finančne, lahko tudi
jamstva za pretekla ravnanja in trenutno (finančno) stanje,

(v)

98

sankcije zaradi kršitve in neizpolnitve dolžnikovih obveznosti (tudi zavez),
-

možnosti prenehanja pogodbe

-

pogodbena kazen (kazenske obresti ali dvig obrestne mere kot zamudne obresti),

Delitev je delno povzeta po LMA ter razvita na podlagi lastnih izkušenj avtorice.
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-

zaostritev zavez in zahteve bank po nadzoru nad poslovanjem dolžnika,

(vi)

sprememba pogodbenih strank (prenos pogodbe, odstop terjatve s pogodbo),

(vii)

določila o agentu za plačila in druga administrativna vprašanja, če je več bank upnic,

(viii) možnost pobotanja terjatev,
(ix)

medsebojno obveščanje strank,

(x)

spremembe, dopolnitve in waiverji k MRA,

(xi)

zaupnost, druga splošna ter prehodna določila (npr. veljavnost, določbe, ki se
uporabijo po prenehanju pogodbe itd.)

(xii)

pravo in pristojnost za reševanje sporov.

3.1.2 Pravna narava MRA glede na ključno vsebino
Kot je razvidno iz prejšnje točke, je prvi del MRA običajno namenjen zapisu ukrepov
celovitega prestrukturiranja dolžnika, ki jih dolžnik (v sodelovanju z bankami in drugimi
deležniki) oceni kot potrebne, da bi stabiliziral svoje poslovanje. V razmerju do bank se zapis
ukrepov in postopkov prestrukturiranja v prvem delu pogodbe lahko odraža v delu, ki govori o
zavezah dolžnika. Na primer med afirmativnimi zavezami stranke zapišejo, da mora dolžnik do
določenega roka sklicati skupščino, na kateri bodo delničarji glasovali o konverziji terjatev
bank v kapital, ki je predvidena v prvem delu MRA. Če sklep ne bo sprejet, lahko banke
uveljavijo dogovorjene sankcije.
Ključen za oceno pravne narave MRA pa je gotovo njegov drugi del. To je poglavje, ki
ureja razmerje dolžnika in bank glede preteklih in novih terjatev bank. Po vsoti prevladujejo
kreditne terjatve, nekaj določil pa je namenjenih tudi drugim bančnim poslom (npr. bančne
garancije). V MRA stranke bodisi uredijo drugačne pogoje plačila obstoječih (kreditnih)
terjatev ali pa zagotovijo kredit pod novimi pogoji z (izključnim) namenom plačila obstoječih
kreditov.99 K običajnim plačilnim pogojem (namen, znesek, rok, obrestna mera) stranke dodajo
še celo poglavje (kreditnih) zavez dolžnika, ki vplivajo na ceno kredita (tj. na višino obrestne
mere) in njegovo zavarovanost s sredstvi dolžnika. Če izhajamo torej iz predpostavke, da je
MRA sklenjen z namenom urediti dolžniško-upniško razmerje glede kreditnih terjatev (tako
del, ki določa plačilne pogoje, kot del, ki predpostavlja druge zaveze dolžnika), gre razlago
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Nov kredit bodo navadno banke zagotovile v primeru, če je obstoječih kreditodajalcev več, so terjatve

raznovrstne, zavarovanja za njihovo plačilo pa razpršena in prepletena. Namen bo torej poenostavitev strukture
financiranja.
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MRA v večinskem delu subsumirati pod določila ZOR o kreditni pogodbi, subsidiarno pa
posojilni.
Kreditna pogodba je posebna oblika posojilne pogodbe, od katere pa se razlikuje v
naslednjih točkah:
-

kreditodajalec je lahko le banka,100 pri posojilni je dajalec posojila kdorkoli,

-

predmet kredita je lahko le denar in ne katerekoli nadomestne stvari, kot pri posojilni
pogodbi,

-

pogodba je po zakonu odplačna (posojilna le, če gre za gospodarsko pogodbo),

-

pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki,101

-

banka ima pravico do odpovedi kreditne pogodbe zaradi insolventnost dolžnika.102

Kreditna pogodba je odplačna. ZOR v 1065. členu določa obveznost kreditojemalca banki
plačati obresti, 558. člen ZOR pa določa, da v gospodarskih pogodbah posojilojemalec dolguje
obresti tudi kadar niso dogovorjene. Obresti so pogodbeno dogovorjene (spremenljiva obrestna
mera je navadno določena v splošnem aktu banke, ki se pogosteje spreminja, banka pa o
spremembi vsakokrat obvesti kreditojemalca) in temeljijo na načelu dispozitivnosti
obligacijskega prava in splošnem načelu avtonomije pogodbenih strank.103 Višina obresti ne
sme presegati meja, ki jih določajo prisilni predpisi ter splošna pravila obligacijskega prava, pri
čemer gre v prvi vrsti za instituta oderuške pogodbe in čezmernega prikrajšanja. 104 Pravna
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Pri opredelitvi banke je potrebno izhajati iz določil ZBan-2. Banka je kreditna institucija, ki je pridobila

dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po ZBan-2. Med bančne (oziroma finančne) storitve pa po drugem
odstavku 5. člena ZBan-2 sodijo tudi krediti. Zakon sicer nikjer ne piše izrecno, da kredite zagotavljajo banke in
hranilnice. Slednje izhaja iz interpretacije 4. člena ZBan-2 v povezavi s 30. členom (za banke) ter prvim odstavkom
315. člena ZBan-2. Obe sta kreditni instituciji, če pridobita dovoljenje za opravljanje teh storitev (banka in
hranilnica s sedežem v RS od Banke Slovenije). Za hranilnico se uporabljajo določila, ki po ZBan-2 veljajo za
banke (če ni posebej kaj drugega določeno v poglavju o hranilnicah).
101

Pisnost kreditne pogodbe je v teoriji določena v interesu pogodbenih strank, ne javnosti. Tako bo pogodba lahko

vseeno veljavna, tudi če ne bo pisna, banka pa lahko podvržena presoji kršitve dolžne skrbnosti. Podrobneje glej
S. Cigoj, Institucije obligacij, posebni del obligacijskega prava, kontrakti in reparacije. ČZ Uradni list, Ljubljana,
1989, str. 97.
102

Podobno je urejena kreditna pogodba po nemškem pravu v 488. členu BGB (določilo ureja tipične obveznosti

po kreditni pogodbi).
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Glej tudi S. Ilovar Gradišar, komentar k 1065. členu ZOR, v N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik s

komentarjem (posebni del), Bančni posli (ZOR, ZplaP) s komentarjem, 4. knjiga. GV Založba, 2004, str. 1166.
104

M. Juhart, Kreditna pogodba. Pravna praksa 13/1997, stran 28. Gospodarski vestnik. 1997.
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teorija obresti opisuje kot plačilo za posojilo ter jih opisuje kot odmeno za uživanje ali
pogrešanje vrste nadomestnih stvari v stvareh iste vrste ter se računa k višini glavnice in trajanju
njenega uživanja ali pogrešanja.105
Po slovenskem pravu je posojilna oziroma kreditna pogodba konsenzualna. Podobno
novejša nemška teorija zagovarja stališče konsenzualnosti. Pogodba je torej lahko sklenjena
pred izročitvijo stvari (denarja). Soglasje volj je doseženo in ureja obveznost banke izročiti
denar ob določenem času in pod določenimi pogoji.106 Obveznost kreditojemalca vrniti kredit
(ter plačati obresti) pa je pogojena z poprejšnjo izpolnitvijo banke. Iz konsenzualnosti pogodbe
izhaja tudi njena dvostranskost. Po sklenitvi kreditne pogodbe je namreč banka zavezana
izročiti denar, kreditojemalec pa zanj plačati dogovorjene obresti, go uporabiti skladno z
dogovorjenim namenom ter ga vrniti skladno z dogovorjenim načinom in v dogovorjenem
roku.107 V MRA gredo obveznosti ene in druge stranke celo dlje: banka je lahko zavezana svojo
terjatev odpisati, jo vložiti kot stvarni vložek v kapital dolžnika; lahko je v MRA celo določba
o izdajanju bančnih garancij (ki je po svoji naravi večinoma predpogodba za sklenitev pogodbe
o izdaji garancije).108 Kreditojemalec pa ima na drugi strani obveznost predložiti zavarovanje
za kredit in izpolnjevati druge pogodbene zaveze (iz poglavja o zavezah). 109 Menimo, da teh
zavez ne gre razlagati kot samostojni del pogodbe, ki je neodvisen od določb o kreditu. Zaveze
dolžnika se strukturirajo v odvisnosti od kreditnega tveganja banke, bonitetne ocene dolžnika,
njegove plačilne sposobnosti, potrditve going concern ipd. Nanje pa bo dolžnik tem lažje pristal,
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S. Cigoj, Institucije obligacij, nvedeno delo, str. 83 – 101.
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Povzeto po I. Strnad, Pogodba o odobritvi kredita. Podjetje in delo 4/1995, Gospodarski vestnik, 1995, str. 406.
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Primerjaj I. Strnad, navedeno delo, str. 407, ki konsenzualnost primerja z realnostjo ravno na primeru kreditne

pogodbe. Starejša nemška teorija je zagovarjala stališče, da je kreditna pogodba realni kontrakt in je sklenjena šele
z izročitvijo denarja kreditojemalcu. Pogodba, ki jo podpišeta stranki pred izročitvijo, pa velja kot predpogodba
za sklenitev realne kreditne pogodbe. Pritrditi gre stališču o konsenzualnosti tudi po nemškem Bürgerliches
Gesetzbuch, z dne 2. 1. 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), nazadnje spremenjen z Artikel 3 des Gesetzes
vom 24. 5. 2016 (BGBl. I S. 1190), v nadaljevanju BGB, saj zakon jasno piše, da je banka zavezana izročiti denar,
kreditna zaveza banke pa lahko nastane le na podlagi veljavno sklenjene pogodbe.
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Banka se v MRA zaveže, da bo z dolžnikom sklepala pogodbe o izdaji garancije v določenem skupnem znesku.

V MRA se zneskovno lahko opredeli tudi posamezne tipe garancij. Garancijska obveznost banke pa nastane na
podlagi ločenih pogodb o izdaji garancije.
109

Zavezovalni pravni posel glede ustanovitve zastavne pravice se navadno sklene že preden banka izroči denar.

Stvarnopravna ustanovitev zavarovanja pa sledi črpanju kredita (oziroma je navidezno sočasna z zamikom
juridične sekunde).
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če bo v zameno prejel nižjo ceno kredita. Enako velja za druge ukrepe prestrukturiranja
podjetja, ki so dogovorjeni v MRA.110 Zaveze in ukrepi prestrukturiranja podjetja so
potemtakem sestavi del kredita in sodijo k interpretaciji MRA kot kreditne pogodbe.

3.1.3 Novacija kreditnih terjatev (ali ne)
V MRA stranke lahko zapišejo naslednje tipe dogovorov o usodi kreditnih terjatev:
-

pri obstoječih (kreditnih) terjatvah se v MRA spremenijo pogoji plačila določeni v
obstoječih kreditnih pogodbah, kot so rok in način plačila, obrestna mera, zavarovanje
izpolnitve ter se dodajo drugi stranski pogoji in določila;

-

obstoječe kreditne terjatve se refinancirajo pod pogoji in na način, določen v MRA. Pri
tem banka odobri nov kredit, ki nadomesti starega (se iz njega poplača).

V nadaljevanju ugotavljamo, kaj mora biti pri teh dogovorih izpolnjeno, da se dogovor šteje
oziroma ne šteje za prenovitev (novacijo) obstoječih terjatev bank. Cigoj novacijo opisuje kot
pogodbo, s katero se stranki že obstoječe obveze dogovorita, da ta obveza ugasne in nastane
namesto nje nova obveza, tako da je veljavno prenehanje prejšnje obveznosti odvisno od
veljavnega nastanka nove obveznosti. Pri tem ne pride v poštev vsaka sprememba obveznosti,
ampak samo sprememba bistvenih sestavin.111
Za novacijo je ključno, da upnik in dolžnik dosežeta soglasje glede nadomestitve obstoječe
obveznosti z novo. Ta nova obveznost mora imeti drugačen predmet ali drugačno pravno
podlago kot obstoječa. Če se z dogovorom upnika in dolžnika pri obstoječi obveznosti
spreminja (dodaja) določilo o roku, kraju ali o načinu izpolnitve, o obrestih, zavarovanju ali se
ureja drugo stransko določilo (npr. zaveze po MRA), potem tak sporazum strank ne šteje za
novacijo.112 V našem pravu namreč ne zadostuje že vsakršna novost za novacijo, marveč se
mora spremeniti glavni predmet obveznosti ali pravni naslov. Druge spremembe povzročijo le
spremembo prvotne obveznosti. Če se na primer v pogodbenem razmerju spremenijo le t.i.

110

Celo del MRA, ki ureja poslovno prestrukturiranje, je namenjen izboljšanju finančne kondicije in s tem nižanju

kreditnega tveganja dolžnika. Toliko bolj ga lahko tolmačimo kot urejanje kreditnega dolžniško-upniškega
razmerja, ker so sankcije za kršitev določil o poslovnem prestrukturiranju navadno vezane na usodo kreditnih
terjatev po MRA.
111

S. Cigoj, Teorija obligacij, navedeno delo, str. 424 – 426.
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Prvi in drugi odstavek 323. člena OZ.
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akcesorije, pravna teorija tega ne priznava kot novacijo.113 Če v obravnavo vzamemo običajni
dogovor strank MRA, zapisan v prvi alineji zgoraj, hitro pridemo do sklepa, da pri takem
dogovoru ne gre za novacijo. Ni namreč izpolnjen pogoj, da se stara obveznost nadomesti z
novo. Ob enem pa se banka in dolžnik dogovorita predvsem o izpolnitvenih in stranskih
določilih. Pri tem ni pomembno, ali MRA predstavlja dodatek k obstoječim kreditnim
pogodbam ali jih v celoti nadomešča.114 Ključno pri izključitvi novacije je, da stara terjatev
ostaja naprej v veljavi, kar izhaja iz sporazuma strank (podana mora biti torej volja strank,
novacija pa mora izhajati tudi iz vsebine).115
Zaradi kompleksnih dolžniško-upniških razmerij, dejstva, da imajo mnoge kapitalske
družbe sklenjene pogodbe z več bankami upnicami ter da so zavarovanja izpolnitve obveznosti
do njih prepletena, zastavne pravice pa večkratno ustanovljene na istih sredstvih, banke in
dolžniki ob prestrukturiranju podjetja težijo tudi k poenostavitvi teh razmerij (toliko bolj, če
pod okrilje MRA stopijo vse banke upnice). Tako bodo stranke kreditnih pogodb reprogram
terjatev (prestrukturiranje obveznosti) dogovorile na način, da se te nadomestijo z novimi. Ali
gre pri tem za novacijo ali ne, si oglejmo v nadaljevanju.
Stranke se v MRA dogovorijo, da bodo obstoječe kreditne obveznosti nadomestile z novimi.
Dolžnikova izpolnitvena (vračilna) obveznost ugasne in se nadomesti z novo. Pri tem ugasnejo
zavarovanja izpolnitve in druge akcesorne pravice. Nove zastavne pravice nosijo tekoči vrstni
red (in ne starega). Do tu argumenti kažejo, da je dogovor v MRA dogovor o novaciji.116

113
114

S. Cigoj, Teorija obligacij, navedeno delo, str. 424 – 426.
MRA je lahko pripravljen kot krovna pogodba, ki ima naravo splošnih pogojev ali tudi predpogodbe za sklepanje

kreditnih in drugih poslov. Lahko je pogodba, ki v celoti ureja prestrukturiranje dolžnika ter nadomešča vse
obstoječe kreditne pogodbe, lahko pa je pripravljena kot dodatek k obstoječim pogodbam. V vseh primerih je njena
narava odvisna od same vsebine MRA. Ker v razmerju do bank upnic v veliki večini primerov posega v kreditna
razmerja, je nujno upoštevati njeno pravno naravo kreditne pogodbe.
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Podrobneje o izključitvi novacije pri reprogramiranih kreditnih terjatvah glej B. Bratina in D. Jovanovič, Pravna

narava reprogramiranih kreditnih pogodb, Podjetje in delo 5/2014, str. 876 in 877. Avtorja izhajata iz
predpostavke, da s sklenitvijo pogodbe o reprogramu (tj. MRA) ne gre za zagotavljanje novega kredita, ki bi
obstajal neodvisno od tistega iz obstoječe kreditne pogodbe. Torej gre za vprašanje, ali z novimi kreditnimi
pogodbami (MRA) ugašajo stare kreditne obveznosti.
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Primerjaj M. Juhart, komentar k 323., 324. in 325. členu OZ, v N. Plavšak in drugi, Obligacijski zakonik s

komentarjem (splošni del), 2. knjiga, GV Založba, 2003, str.421 – 425. Pravna teorija (glej S. Cigoj, Teorija
obligacij, navedeno delo, str. 424 – 426) posebej izpostavlja vprašanje, kaj se po novaciji zgodi z akcesoriji,
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Pogodbena podlaga je sicer druga, vprašanje pa je, če je ta različna od prvotne pogodbene
podlage. Sklene se namreč MRA kot nova listina, vendar je od njene vsebine glede bistvenega
razmerja odvisno, ali gre dejansko za novo pogodbo in s tem novo pogodbeno podlago ali le za
drugače zapisan dodatek glede stranskih določil obstoječih obveznosti. V domači teoriji se
zavzema stališče, da ne gre nujno za novo pogodbeno podlago, čeprav se morda v MRA
dogovori nadomestitev obstoječih kreditnih obveznosti z novimi. V praksi naj bi se namreč
sporazumi sklepali v obliki novih kreditnih pogodb, vendar za pokrivanje starih obveznosti ob
pridobitvi dodatnih zavarovanj. Utemeljitev je v teoriji podkrepljena z argumentom, da je
sklenitev pogodb za kredite, s katerimi so se pokrivale stare obveznosti, da bi si upnik zagotovil
ugodnejši položaj (dodatno zavarovanje).117 Strinjati se sicer gre, da MRA ne pomeni novacije,
vendar je utemeljitev morda nekoliko pomanjkljiva, saj zanikanje nove pravne podlage v MRA
temelji predvsem na predpostavki izboljšanja upnikovega položaja (z dodatnim zavarovanjem),
medtem ko je srž prostovoljnega prestrukturiranja in sklenitve MRA izboljšanje dolžnikovega
položaja (posledično tudi upnikovega, vendar v poplačljivosti terjatve kot njene ekonomske
prvine, ne zgolj izboljšanje upnikovega položaja v stranskih pravnih lastnostih in akcesornih
pravicah). Ohranjanje zdravih jeder podjetij (in dolgoročno izboljšanje položaja dolžnika)
narekujejo tudi Načela prestrukturiranja. Banke pri sklepanju MRA celo sledijo enakemu stanju
zavarovanj, kot so jih imele po starih kreditnih pogodbah. Na odsotnost novacije priča tudi
dejstvo, da predmet izpolnitve (tako bankine kotkreditojemalčeve obveznosti) ostaja enak:
denar kot generična stvar, pri čemer višina ni pomembna.118
Menimo, da gre za izključitev novacije pri sklenitvi MRA argument iskati predvsem v
naslednjem: MRA je dvostranska pogodba, pri kateri ima tudi banka svojo obveznost, ki je v
zagotovitvi kredita, to je izročitev denarja. Če se stranke v MRA dogovorijo za nov kredit, ima
kreditojemalec terjatev na izročitev tega zneska. Ta pa ne more biti prenovljena, če je po stari
kreditni pogodbi že prenehala, ker jo je banka izpolnila z zagotovitvijo starega kredita.

predvsem z zastavno pravico, ki jih je dolžnik sam ustanovil kot zastavitelj. Po mnenju teorije ta pravica obstoji
naprej, ker se položaj dolžnika kot zastavitelja s tem ne poslabša.
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Glej B. Bratina in D. Jovanovič, navedeno delo, str. 877. Avtorja svojo ugotovitev utemeljujeta s sodno odločbo

Vrhovnega sodišča RS III Ips 25/2008 z dne 13. julija 2010. Ta v jedru pravi: »Sklenitev kreditne pogodbe nima
za posledico zmanjšanja stečajne mase. To velja tudi za sklenitev pogodb za kredite, s katerimi so se pokrivale
stare obveznosti. Takšno spreminjanje obveznosti lahko služi tudi poskusom, da bi si upnik zagotovil ugodnejši
položaj,...«.
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Tako M. Juhart v N. Plavšak, navedeno delo, str. 420.
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Prenovitev je namreč po 326. členu OZ brez učinka, če je prejšnja obveznost nična ali je že
ugasnila (npr. zaradi izpolnitve).119 Torej bi MRA lahko predstavljal novacijo le glede
kreditojemalčeve obveznosti, ne pa tudi bankine obveznosti. Vendar pa z MRA prejšnja
obveznost dolžnika v praksi ne preneha avtomatično.120 Dolžnik jo mora izpolniti. Izpolni jo pa
šele, ko prejme nov kredit (denar) od banke. Slednja seveda izročitev denarja pogojuje z vrsto
(novih) pogojev za črpanje.121 Sklenitev MRA torej predstavlja zavezovalni pravni posel, da bo
zagotovljen nov kredit ter da bo s tem denarjem poplačan star kredit (oba kot stvarnopravna
posla). OZ pa pravi, da stara obveznost s pogodbo o prenovitvi preneha in z njo nastane nova.
Zapisano dikcijo gre interpretirati, da se izpolnitve pogodbe o novaciji (torej stvarnopravni del
posla) zgodi sočasno z njeno sklenitvijo. Če nova obveznost nastane pod vrsto pogojev (in tudi
zavarovanja prenehajo šele takrat), MRA težko interpretiramo kot pogodbo o novaciji. Na
podlagi enakega argumenta tudi težko pritrdimo stališču slovenske teorije, da gre s sklenitvijo
novih kreditnih pogodb pod okriljem MRA in prestrukturiranja dolžnika, kot ga obravnavamo
v tej nalogi, zgolj za spremembo obstoječih kreditov. V času od sklenitve MRA pa do črpanja
novega kredita namreč v bančni knjigi lahko obstajata stara (še veljavna) terjatev ter nova
pogojna terjatev.
Novi krediti imajo tudi novo kavzo, to je refinanciranje starih obveznosti in
prestrukturiranje dolžnika (namen upnikov je torej pomoč dolžniku). Da pri tem ne bi bilo
dvoma glede obstoja novacije, stranke v MRA pogosto zapišejo, da ne gre za novacijo. Na ta
način se izognejo kasnejšemu uveljavljanju neveljavnosti novacije, ki ima po 327. členu OZ za
posledico neobstoj pogodbe – tj. kot da stara obveznost ni prenehala in nova ni nastala. V MRA
je namreč izražena volja strank da stare obveznosti kreditojemalca nadomestita z novimi (kot
rečeno, pa ne velja enako za obveznosti banke).
3.2 Zaveze dolžnika v MRA
Glavne zaveze dolžnika v MRA z bankami upnicami so gotovo tiste, ki so bistvene za
kreditno pogodbo: (i) plačevati banki dogovorjene obresti ter (ii) dobljeni (posojeni) znesek
denarja vrniti v času in na način, ki sta določena v pogodbi.122 K običajnim plačilnim pogojem

119

Glej M. Juhart, komentar k 326. členu OZ, v N. Plavšak in drugi, navedeno delo, 2003, str. 426.
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OZ v prvem odstavku 325. člena določa, da s pogodbo o prenovitvi prejšnja obveznost preneha, nova pa nastane.
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pogojev.
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Glej 1065. člen ZOR.
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(namen, znesek, rok, obrestna mera) pa stranke dogovorijo še druge zaveze dolžnika, ki vplivajo
na ceno kredita (tj. na višino obrestne mere) in njegovo zavarovanost s sredstvi dolžnika. Strožje
kot so zaveze, nižja je cena in banke zahtevajo manj zavarovanj (manjšo pokritost vrednosti
zastavljenih sredstev glede na višino kredita). Skupek vseh teh kreditnih pogojev pa je odvisen
od bonitete dolžnika in kreditnega tveganja, ki ga banke prevzemajo. V obdobju sklepanja
MRA je boniteta dolžnika zaradi višjega tveganja neplačila kreditov slabša, cena in zavarovanja
višja, dodatne zaveze dolžnika pa strožje. Če se dolžnik naknadno krši zaveze MRA, se med
drugim izpostavlja sankcijam v obliki še strožjih zavez.
V pogodbah o prestrukturiranju je nabor dogovorjenih rešitev, ukrepov in zavez mnogo širši
od bančne obveznosti zagotavljanja kredita in njegovega vračila s strani dolžnika pod
določenimi pogoji. Poleg upravljanja s kreditnim tveganjem zaveze dolžnika za banko
predstavljajo ukrep zmanjševanja njegovega moralnega hazarda, saj banka preko vpogleda v
poslovanje dolžnika, ki ga zagotavljajo zaveze iz MRA, lažje nadzoruje poslovanje dolžnika in
tudi lažje preprečuje povečanje tveganja za banko. Obveznosti dolžnika v razmerju do bank, ki
so bodisi stalne (oziroma se periodično obnavljajo) ali pa pomenijo enkratni dogodek, so lahko
dogovorjene kot:
(i)

prepoved (negative covenants):
-

povzročati in plačevati stroške zunaj rednega poslovanja (tj. investirati v dodatni
CAPEX),

-

prodajati sredstva zunaj rednega poslovanja,

-

sklepati transakcije s povezanimi osebami zunaj rednega poslovanja,

-

obremenjevati premoženje oziroma dajati poroštva ali prevzemati podobne
obveznosti (angl. negative pledge),

-

sklepati transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti, razen v sklopu rednega
poslovanja, da bi pokrili obstoječo poslovno izpostavljenost,

-

se dodatno zadolževati,

-

predlagati izplačila bilančnega dobička,

-

pristopiti k statusnim spremembam oziroma »menjati lastnika« (ti. change of
control klavzula),

-

prednostno poravnavati obveznosti do dobaviteljev, lastnikov in podrejenih
finančnih upnikov s slabšim zavarovanjem ali pa takim, ki niso sodelovali pri
prestrukturiranju;

(ii)

zapoved oziroma dolžnost določenega ravnanja (affirmative covenants):
46

(iii)

-

spoštovati predpise, plačevati davke in poročati v zakonskih rokih,

-

bankam zagotoviti pravočasne in točne informacije o poslovanju,

-

zavarovati premoženje,

-

zagotavljati zaupnost razmerja z bankami,

-

izvesti dogovorjene korporacijsko pravne ukrepe,

-

imenovati novega direktorja ali morda dodatnega člana uprave,

-

upoštevati stališča bank;

finančne zaveze (financial covenants), ki so numerične omejitve tveganj in
poslovanja, izražene v razmerjih med računovodskimi postavkami, odstotkih ali
absolutnih številkah postavk iz računovodskih izkazov. Gre večinoma za obligacije
prizadevanja poslovodstva, da bo družba dosegla določeno finančno zavezo ali pa
ne bo padla podnjo.123

Zaveze so tem strožje, če je zaupanje v dolžnika nizko, če je tveganje neplačila višje (in
kreditna boniteta dolžnika nižja), če dolžnik nima zadostnih sredstev za zavarovanje svoje
plačilne obveznosti, če imajo banke manj informacij o preteklem poslovanju, predvsem pa
projekcijah poslovanja v prihodnosti (podana je ti. asimetrija informacij bank glede na
informacije, ki jih ima dolžnik) in ne nazadnje, če gre za dolžnika, ki ima za sabo skupino
povezanih oseb oziroma je del koncerna, pa tudi za dolžnika, ki je v preteklosti že kršil
pogodbene zaveze. Banke potrebujejo informacije o kreditni sposobnosti kreditojemalca,
njegovem preteklem in tekočem poslovanju ter projekcijah prihodnjega poslovanja (za dolžnika
in njegovo skupino povezanih oseb). Neprimerne in nepravilne informacije lahko prikrijejo
resnično vrednost sredstev podjetja ter privedejo do dramatične spremembe v strukturi. Čeprav
so informacije na voljo, pa morda bančni uslužbenci nimajo potrebnega znanja, da bi te
informacije pravilno analizirali.124
Prav tako so zaradi sorodnih razlogov strožji ukrepi in pravice bank, ki sledijo kršitvi zavez.
V tuji literaturi najdemo argumentacije, da strogost pogodbenih zavez v času odobravanja
kredita pogosteje privede do kršitve zavez in ponovnih pogajanj. Iz tega sledi, da strožje zaveze
123

Primerjaj delitev zavez z G. Nini, D. C. Smith, A. Sufir, Creditor Control Rights..., str. 1719 in 1720.
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Povzeto po C. W. Gray, Creditors' Crucial Role in Corporate Governance, Finance & Development, junij 1997,

str. 30. P. Toškan pa v Struktura korporacijskega prava, Podjetje in delo 2/2007, str. 322, na primer piše, da se
upniki s pogodbenimi pogoji (izrecno: z vračunanjem tveganja v obrestno mero) za dana posojila ščitijo tudi pred
oportunizmom delničarjev, ki po prejemu kredita najemajo nova posojila (povečajo zadolženost in s tem možnost
insolventnosti), spremenijo strategijo v bolj rizično ipd.
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lahko pomenijo tudi pogostejši vpliv upnikov na poslovanje podjetja. Gotovo ex ante
oblikovanje pogodbenih zavez igra pomembno vlogo pri ex post ukrepih bank in njihovi
možnosti vpliva ter nadzora nad poslovanjem dolžnika.125 Kršitev zavez sicer privede do
podobnih, če ne celo enakih ukrepov in sankcij, kot kršitev plačilnih obveznosti po MRA:
odpoved pogodbe, predčasno plačilo dela ali celotnega kredita, pogodbena kazen ter drugi manj
tipični za obligacijsko razmerje (npr. vplivanje na poslovne odločitve dolžnika, menjava
vodstva). So pa kršitve zavez gotovo pogostejše od kršitve plačilnih obveznosti (kot rečeno,
tem bolj, če so že začetne zaveze stroge). Kršitve zavez tudi ne kažejo nujno na insolventnost
dolžnika, temveč lahko pomenijo spremembo v strategiji podjetja, načinu vodenja ipd. Zaradi
navedenega lahko predpostavimo, da so ravno kršitve zavez ključni razlog za spremembo
razmerja pogodbene moči tekom trajanja MRA – bankam omogočajo pogajanja o novih
zavezah in izvedbo drugih dogovorjenih sankcij in ukrepov.
V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi, ki jih banke dogovorijo z dolžniki v okviru MRA
zaradi preteklih kršitev plačilnih in drugih zavez iz kreditnih pogodb, ki se reprogramirajo z
MRA ter bodoči ukrepi in pravice bank, kot posledice oziroma sankcije za kršitve dolžnikovih
zavez v MRA. Podrobneje (in v svojem poglavju) bodo obravnavani tudi ukrepi in pravice
bank, ki imajo lahko za posledico poseg v pristojnosti kapitalske družbe, njenih organov
vodenja ter v samo upravljanje družbe.
3.3 Ukrepi in pravice bank ob kršitvi pogodbenih zavez dolžnika
3.3.1 Prenehanje kreditne pogodbe
Glede sankcij za kršitve kreditne pogodbe veljajo splošna pravila. Posojilojemalec
odgovarja za napake svoje izpolnitve in je odgovoren za škodo zaradi neizpolnitve ali
nepravilne izpolnitve.126 Hkrati lahko po volji posojilodajalca nastopijo določene pravne
posledice v škodo posojilojemalca. Najbolj tipična posledica oziroma sankcija za
kreditojemalca, ki krši pogodbene zaveze, je odstop nasprotne stranke (banke) od pogodbe in

125

Tako ugotavljajo J. Wang in D. J. Denis v Debt Covenant Renegotiations and Creditor Control Rights,

november 2013, Journal of Financial Economics (JFE), str. 6, G. Nini, D. C. Smith, A. Sufir, navedeno delo, 2012,
str. 1715 – 1717. Iz tega lahko sklenemo, da je toliko pomembneje upniku zagotoviti prave in resnične informacije.
Asimetrija informacij pogosteje privede do neustreznih pogodbenih zavez in tako tudi do pogostejših kršitev,
posledično pa »vtikanja« upnikov v poslovanje družbe, ki tako želijo zaščititi interes poplačila svojih terjatev.
126

S. Cigoj, Insitucije obligacij, navedeno delo, str. 94.
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zahteva za vračilo preostalega zneska kredita (pričetek izterjave, izvršilnega postopka, lahko
tudi postopka po ZFPPIPP).127 Osnovo za tako sankcijo gre najti v določilih ZOR o kreditni
pogodbi,128 ki v 1067. členu določa, da lahko banka odpove kreditno pogodbo pred iztekom
dogovorjenega roka: (i) če je bil kredit uporabljen v nasprotju z njegovim namenom (kršitev
pogodbe), (ii) če postane uporabnik insolventen (tudi če ta ni ugotovljena s sodno odločbo)129
ali (iii) če pravna oseba preneha ali če uporabnik umre. Pri možnostih (ii) in (iii), ki ju določa
drugi odstavek navedenega člena ZOR, zakon določa še dodatni pogoj za odstop: če bi banka v
takih primerih prišla v bistveno neugodnejši položaj.
Razlog nespoštovanja namenskosti kredita pri sankcijah MRA nima tolikšne vloge, saj so
v MRA urejena stara kreditna razmerja, pri katerih so krediti že bili v celoti črpani in uporabljeni
v preteklosti. Krediti so sicer lahko na novo odobreni. Kontrola porabe je v takem primeru lahko
zagotovljena s sočasnim črpanjem novega kredita in plačilom starih terjatev – kot multilateralni
pobot dolžnikovih terjatev do bank za izplačilo novega kredita in bančnih terjatev do dolžnikov
za poplačilo starih kreditov.130 Podrobneje ne obravnavamo niti prenehanje pravne osebe, saj
je predpostavka prestrukturiranja ravno going concern (delujoče podjetje).131 Ta predpostavka
pa je ravno tako pomembna za presojanje zakonsko opredeljene insolventnosti, ki predstavlja
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Med običajne sankcije po MRA sodijo tudi pogodbena kazen, plačilo nadomestila ter kazenske obresti, ki pa

niso podrobneje obravnavane. Ocenjujemo, da ne pomenijo posebnosti v upniško-dolžniškem razmerju banke in
kapitalske družbe.
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ZOR je pri ureditvi kreditne pogodbe lex specialis.

129

Insolventnost kot predpostavka za prenehanje kreditne pogodbe je specialnejši zapis prvega odstavka 572. člena

OZ o prenehanju posojilne pogodbe, ki pravi: »Če se izkaže, da so premoženjske razmere posojilojemalca take,
da je negotovo, ali bo mogel vrniti posojilo ali ne, lahko posojilodajalec odkloni izročitev obljubljenih stvari, če
tega ob sklenitvi pogodbe ni vedel, kot tudi če so se posojilojemalčeve premoženjske razmere poslabšale po
sklenitvi pogodbe.« Pri kreditni pogodbi je razlog namreč insolventnost, ki je ni potrebno sodno ugotoviti.
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Terjatve morajo seveda izpolnjevati vse pogoje za pobot po 311. do 318. členu OZ (terjatvi se glasita n denar,

stranki pobot izjavita, vzajemnost, ni zastaranja,...).
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Po standardu revidiranja MSR 570,Going concern koncept predvideva, da ima družba v svojem podjetju

angažirana taka sredstva, ki ji omogočajo nadaljevala poslovanje v dogledni prihodnosti (angl. forseeable future).
Družba mora pripraviti finančne izkaze na podlagi domneve nadaljnjega poslovanja v obdobju najmanj naslednjih
12 mesecev. Računovodski standard MRS 1.6.24, namreč z obdobjem 12 prihodnjih mesecev od datuma bilance
stanja opredeljuje pojem dogledne prihodnosti . Revizorji nato gledajo negativne trende, kot npr.: (i) negativni
poslovni rezultati (ponavljajoča se izguba poslovnega leta) (ii) dospele neplačane kreditne obveznosti , (iii)
zavračanje poslovnih posojil s strani dobaviteljev, (iv) dolgoročne obveznosti, ki so ekonomsko neutemeljene, (v)
pravni postopki proti družbi, (vi) upadanje naročil in napoved upada denarnega toka ipd.
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nasprotje domnevi delujočega podjetja. Pobliže si torej poglejmo, kdaj banka lahko odstopi od
pogodbe, če je uporabnik kredita insolventen. Slednje razumemo kot izpeljanko pravila o
razvezi pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin po 112. členu OZ.132 Po sklenitvi pogodbe in
odobritvi posojila je namreč dolžnik postal insolventen, kar po naravi stvari predstavlja
okoliščino, ki otežuje dolžnikovo izpolnitev pogodbe – tj. vračilo kredita.
Da bi banka lahko ocenila izpolnjevanje pogoja za odpoved pogodbe zaradi insolventnosti
dolžnika, mora razpolagati s podatki in informacijami, na podlagi katerih je možno ugotoviti
insolventnost (dolžnost zagotovitve informacij je navadno urejena v dolžnikovih zavezah po
MRA). Kot že rečeno je skladno s prvim odstavkom 14. člena ZFPPIPP insolventnost položaj
trajnejše

nelikvidnosti

dolžnika

ali

njegove

dolgoročne

prezadolženosti

(plačilna

nesposobnost).133 Glavni pokazatelj nelikvidnosti je opustitev pravočasnega plačila s strani
dolžnika, pri prezadolženosti pa vpogled v tekoče finančne izkaze. Bilančna insolventnost se
lahko zrcali tudi preko kršitve finančnih zavez, dogovorjenih v MRA. Sklepamo lahko, da je
presoja v diskreciji pogodbenih strank, saj zakon za odpoved kreditne pogodbe ne zahteva
sodno potrjene insolventnosti dolžnika.134 Kljub temu je odpoved MRA (kot razširjene oziroma
posebne kreditne pogodbe) s strani banke zaradi dolžnikove neizpolnitve ali nemožnosti
izpolnitve pogodbenih zavez zakonsko precej omejena. Dolžnik mora biti insolventen. Pri tem
mora izpolnjevati pogoje po ZFPPIPP, vendar brez sodne potrditve (to je tem lažje dokazati, če
ima s strani revizorja ovrženo domnevo going concern). Izpolnjeni pa morajo biti tudi drugi
razlogi za odpoved po 1067. členu ZOR in kršitve zavez torej takšne, ki izkazujejo
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Ta v prvem odstavku določa: »Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti

ene stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena pogodbe, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba
očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v
veljavi takšno, kakršna je, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi
spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, zahteva razvezo pogodbe.« Tako tudi S. Ilovar
Gradišar, komentar k 1067. členu ZOR, v N. Plavšak, M. Juhart in drugi, 2004, str. 1170.
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se zdi torej neposredna uporaba opredelitve iz 14. člena ZFPPIPP. Alternativno bi lahko uporabili MSR 570 in
ugotovitve revizorja, da domneva going concern (delujoče podjetje) ne drži. To bo najpogosteje tudi ključen
pokazatelj insolventnosti, kot jo opredeljuje ZFPPIPP.
134

V primeru spora o obstoju insolventnosti lahko pričakujemo, da bi sodišče upoštevalo tudi revizorjevo mnenje

glede going concern, kar obravnavamo v opombi nekoliko višje zgoraj. V kolikor revizor potrdi domnevo
delujočega podjetja, bi težko govorili o insolventnosti, čeprav družba morda izkazuje neplačane obveznosti.
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izpolnjevanje razlogov za odpoved pogodbe. Razloge za odpoved pogodbe gre zaradi načela
favor negotii (ohranitve pogodb v veljavi) ozko razlagati. V vseh primerih mora ohranitev
pogodbe v veljavi za banko predstavljati bistveno neugodnejši položaj, kar lahko štejemo za
izpeljanko načela favor negotii. Za argument bistveno neugodnega položaja banke v praksi
pripravijo (ali zahtevajo od dolžnika, da pripravi) primerjalni izračun položaja banke, če ostane
pogodba v veljavi oziroma so terjatve refinancirane, ter če gre dolžnik v stečaj oziroma pogodbo
odpovejo in s tem sugerirajo domino efekt odpovedi pogodb z drugimi finančnimi upniki (ter
posledično sodno potrditev insolventnosti). Če torej banka zaradi odpovedi pogodbe in
domneve pričetka stečajnega postopka preračuna, da bo bistveno slabše poplačana, skladno z
Načeli prestrukturiranja raje dogovori začasni standstill in nato pogoje finančnega
prestrukturiranja dolžnika, s tem pa spremembo pogojev poplačila svojih terjatev.
Ne gre pozabiti tudi na splošna pravila OZ o možnosti prenehanja pogodbe zaradi
neizpolnitve.135 Če nasprotna stranka, tj. dolžnik, ne izpolni pravočasno svoje obveznosti, pri
kateri je rok bistvena sestavina, je pogodba razvezana po samem zakonu (stranka je v zamudi
in s tem krši pogodbo). Obveznost po kreditni pogodbi, kjer je rok plačila kredita bistvena
sestavina, je neplačilo kredita (glavnice ali obresti ter morda kaj posebej dogovorjenega) torej
razlog za prenehanje pogodbe po samem zakonu. Zaradi teže sankcije prenehanja pogodbe
banka navadno zahteva plačilo in dolžniku postavi naknadni rok za izpolnitev. Pogodba torej
ostane v veljavi, če banka pozove družbo, da kredit vrne (v nekem naknadnem roku) in šele pri
nespoštovanju slednjega nato odstopi od pogodbe. Če pa rok izpolnitve obveznosti ni bistvena
sestavina (kar navadno velja za druge pogodbene zaveze dolžnika iz točke 3.2 zgoraj), upnik
mora dolžniku pustiti primeren dodatni rok za njihovo izpolnitev. Če v takem roku dolžnik ne
izpolni obveznosti, se ponovno uporabi določila 104. člena OZ (kot če bi ta naknadni rok bil
bistvena sestavina).136 Nadalje ima banka kot upnik možnost odstopiti od pogodbe (kreditne ali
pa MRA) in zahtevati povrnitev škode po 107. členu OZ, če je pred iztekom roka za izpolnitev
obveznosti očitno, da druga stranka ne bo izpolnila svoje obveznosti iz pogodbe. Določba se
deloma prekriva z možnostjo razveze kreditne pogodbe, ki jo ima banka upnica, če postane
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Glej določbe 103. do 111. člena OZ (Prenehanje pogodbe zaradi neizpolnitve).
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Roka pa upnik ni dolžan postaviti, če iz dolžnikovega ravnanja izhaja, da svoje obveznosti niti v dodatnem roku

ne bo izpolnil (glej 106. člen OZ).
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dolžnik insolventen – iz stanja insolventnosti je namreč po naravi stvari velikokrat očitno, da
dolžnik ne bom mogel plačati kredita.137
Pri neizpolnitvi zavez po MRA, za katere rok ni bistven (ali celi ni opredeljen), je tem
pomembnejša tudi določba 110. člena OZ, da odstop od pogodbe zaradi neizpolnitve
neznatnega dela obveznosti, ni mogoč. Take obveznosti navadno niso ovrednotene ali izražene
v denarju (torej so neodplačne), tako da lahko vodijo v spor med banko in dolžnikom glede
vprašanja, ali gre resnično za neznaten del obveznosti. OZ pa že v 84. členu pri razlagi pogodb
določa, da je nejasna določila v neodplačni pogodbi treba razlagati v pomenu, ki je manj težak
za dolžnika. Če za primer vzamemo neodplačno pogodbeno obveznost dolžnika bankam
pravočasno zagotavljati informacije o svojem poslovanju, se bo neznatnost te obveznosti
presojala v smislu, ki je manj težak za dolžnika: to pa bi posledično lahko pomenilo ohraniti
pogodbo v veljavi in dolžniku pustiti možnost naknadne izpolnitve. Če je nesporočena
informacija za banko izrednega pomena (kot so npr. informacije, ki kažejo na ogroženo
domnevo delujočega podjetja), pa bi upoštevaje dolžnost razlaganja določil neodplačne
pogodbe (obveznosti iz pogodbe) v korist dolžnika pri interpretacijo bankine pravice do odstopa
od pogodbe kazalo potegniti analogijo z določilom drugega odstavka 1067. člena ZOR.
Ohranitev pogodbe v veljavi mora za banko predstavljati bistveno neugodnejši položaj. Tehtali
bi torej razlago obveznosti v prid dolžniku z neugodnostjo ohranitve pogodbe v veljavi za
banko. Šele tedaj, ko banka utemelji bistveno neugodnejši položaj, lahko odstopi od pogodbe,
čeprav se sprva zdi, da je šlo za kršitev neznatnega dela (neodplačne) obveznosti.138 Kot
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bistveno neugodnejši položaj za banko v danem primeru lahko npr. štejemo naknadno
obveznost banke (po MRA) zagotoviti kredit ali pa izdati garancijo po nastanku kršitve
obveznosti dolžnika, tj. da dolžnik ni sporočil informacije o pomanjkanju likvidnih sredstev za
poplačilo obstoječih obveznosti (ki lahko kažejo na perečo insolventnost). Če bi torej obstajal
tak razlog, gre skleniti, da je neodplačna obveznost dolžnika ob izpolnjevanju zgoraj
opredeljenih predpostavk tudi lahko razlog za odstop od kreditne pogodbe. V takem primeru
odstop od kreditne pogodbe ne pomeni poziva k izpolnitvi pogodbenih obveznosti (plačilu
zapadlih, neplačanih obrokov kredita), temveč uresničitev odstopnega upravičenja in poziv na
izpolnitev sankcije zaradi kršitve pogodbe. Zato bi morala banka dolžniku dati primeren dodatni
rok za vračilo celotnega neplačanega kredita.139
3.3.2 Spregled kršitve zavez in dodatni pogoji
3.3.2.1 Pravna narava spregleda
Zaradi ozke možnosti odpovedi kreditne pogodbe pred iztekom dogovorjenega roka ter že
tako otežene finančne situacije dolžnika po MRA, se stranke ob kršitvi pogodbenih zavez
dolžnika poslužujejo instituta spregleda kršitve njegovih zavez. Spregled ali waiver je izjava
banke oziroma bančnega sindikata na podlagi pisne prošnje dolžnika, da ne bo uveljavila
pogodbene sankcije oziroma svoje pravice (tj. odpovedala pogodbe, zaračunala pogodbene
kazni, zahtevala predčasne dospelosti naslednjega obroka kredita in drugo, kar je zakonsko
dopustno in v pogodbi dogovorjeno).140 Lahko pa je waiver tudi izjava banke, da spregleda
zapis same določbe MRA, ki jo je dolžnik kršil (spregled zapisa zaveze je lahko enkraten ali pa
stranke dogovorijo, da v nekem obdobju zaveza velja za nezapisano). V obeh primerih mora
biti za veljavnost waiverja po slovenskem pravu iz pisne prošnje dolžnika in izjave banke
razvidno soglasje volj, da se osnovno pravno razmerje (določena klavzula) spremeni oziroma
»spregleda«. V vsakem primeru je presoja odvisna od vsebine razmerja, prošnje dolžnika in
reakcije banke (torej vsebine waiverja). Stranki lahko ubereta različne možnosti waiverja,
vprašanje pa je, če se vedno zavedata pravnih posledic.
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Prošnjo dolžnika je po 22. členu OZ moč šteti za ponudbo banki, da se delno spremeni
pogodbeno razmerje po MRA. Banka nato skladno s prvim odstavkom 28. člena OZ potrdi
ponudbo oziroma izjavi tisto, kar jo dolžnik prosi: da se določilo pogodbe s kršeno obveznostjo
dolžnika spremeni ali spregleda. Če sta stranki z institutom waiverja dogovorili spremembo
kršene zaveze, ta velja ex nunc (saj gre pravno gledano za spremembo pogodbe, dogovor
novega, spremenjenega pogoja); če sta dogovorili popoln spregled oziroma neobstoj določbe,
menimo, da je treba tak spregled šteti ex tunc – torej za nazaj tako, da je mogoče šteti, kot da
ob nastanku kršitve določba ni obstajala. Vsekakor je pri razlagi potrebno zasledovati voljo
strank, ki lahko narekuje tudi drugačen izid.
Odpoved oziroma waiver je možno interpretirati tudi preko določil OZ o odpustu dolga. Po
319. členu OZ obveznost dolžnika preneha, če upnik izjavi dolžniku, da ne bo zahteval njene
izpolnitve, in se dolžnik s tem strinja (kot prej ugotovljeno, mora biti podano soglasje volj).
Odpust dolga torej ni enostransko upnikovo ravnanje, pač pa je za nastop pravnih posledic
potrebno, da se dolžnik z odstopom strinja.141 Zakon ne govori, kakšna mora biti obveznost, da
se določilo uporabi. Govori pa o tem pravna teorija, ki pravi da se odpusti lahko obstoječi dolg,
prihodnji in tudi pogojen dolg, hkrati pa določa, da predmet odpisa na primer ne morejo biti
terjatve, ki se jih ne more prenesti.142 Obveznost je lahko odplačna ali neodplačna. To pomeni,
da banka lahko dolžniku odpusti izpolnitev posamezne zaveze, ki smo jih obravnavali v
poglavju 3.2. Banka po odpustu nima več terjatve na izpolnitev odpuščene obveznosti. Če banka
obdrži terjatev, gre pravno gledano tak »odpust« šteti za spremembo pogojev izpolnitve (odlog
njene izpolnitve) ali celo za naknadni rok preden upnik odpove pogodbo, o čemer je bilo več
govora zgoraj. Pogodba o odpustu dolga je nujno neodplačna pogodba, kar pomeni da je bistven
namen upnika, da ne želi sprejeti dolžnikove izpolnitve.143
Ker je kreditno pogodbo kot osnova za MRA že po ZOR predpisana pisna oblika, sta izjavi
kot sestavni del instituta waiverja pogosto pisni. Zahteva zakona po obličnosti velja tudi za vse
poznejše spremembe ali dopolnitve pogodbe, če ne gre ravno za stranske točke in neobličnost
takih stranskih sprememb ni v nasprotju z namenom predpisane obličnosti. Za veljavnost
odpusta pa po 319. členu ni potrebna oblika osnovnega posla. Po splošnem obligacijskem pravu
pa so veljavni tudi ustni dogovori, s katerimi se zmanjšujejo ali olajšujejo obveznosti ene ali

N. Plavšak, M. Juhart in R. Vrenčur, Obligacijsko pravo, splošni del, GV založba, 2009, str. 1013 – 1015.
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druge stranke, če je posebna oblika predpisana samo v interesu pogodbenih strank. 144 Pri
kreditni pogodbi gre soglašati z večinskim stališčem teorije, da je oblika predpisana v interesu
strank zaradi lažjega dokazovanja in ne javnosti.145 Tako bo mogoče vsak waiver šteti za
veljaven, čeprav je bil npr. usten ali brezobličen (tudi če je pri tem šlo za spremembo ali
dopolnitev pogodbe). Lahko pa stranke v MRA dogovorijo obvezno pisnost sprememb MRA
(z dodatki ali z institutom waiverja), kar je precej običajno. V takem primeru se stranke morajo
držati dogovorjene obličnosti, sicer gre za kršitev pogodbe.
Waiver je v zvezi s kreditnimi pogodbami še posebej pomemben zaradi nekaterih
pogodbenih klavzul, specifičnih samo za ta tip bančnih pogodb. Primer take klavzule je t.i.
»cross default«, ki lahko ob sprožitvi povzroči predčasno dospelost v plačilo vseh posojil
posameznega kreditojemalca, ne le pri posamezni banki, ampak pri vseh bankah. Sprožilec
klavzule je lahko kakršna koli hujša kršitev kreditne pogodbe s strani kreditojemalca. Če na
primer eden od kreditojemalcev zaradi kršitve dobi pravico zahtevati predčasno vračilo
posojila, dobijo enako pravico tudi ostali kreditodajalci, ne glede na to, da po drugih kreditnih
pogodbah ni prišlo do kršitev. Ratio »cross default« klavzule je zagotovitev enakovrednega
položaja vseh kreditorjev (»pari passu«). Izdaja waiverja s strani banke prepreči sprožitev
omenjene klavzule.146
3.3.2.2 Posledice spregleda kršitve
Banke spregled navadno pogojujejo z dodatnimi pogodbenimi pogoji, plačilom nadomestila
oziroma za veljavnost waiverja zahtevajo sklenitev dodatka, s katerim bodo stranke MRA
uredile bodisi nove finančne zaveze (ali zgolj tisto, ki je kršena), npr. omejitve financiranja
CAPEXa, posebna pravila glede razpolaganja s kupnino od prodanih nezastavljenih sredstev
dolžnika, lahko zahtevajo dodatno zavarovanje, dvig obrestne mere, zmanjšanje nečrpanih
pomožnih kreditnih linij v obliki revolving kredita ali morda garancijske linije, poostrijo
prepovedi (npr. izplačilo dividend lastniku). Taka zahteva bank po OZ šteje za zavrnitev
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prvotne ponudbe (prošnje dolžnika za spregled) in novo ponudbo bank, razen če so spremembe
minorne.147
Mnogokrat je med dodatnimi sankcijskimi zahtevami bank za hujše kršitve tudi možnost
bank zahtevati menjavo ali imenovanje novega vodstva kapitalske družbe. Banke pa v
neformalni in dnevni komunikaciji z dolžnikom hote ali ne tudi svetujejo dolžniku, kako ravnati
v razmerju po MRA. Take ukrepe zaradi poseganja v vodenje (in upravljanje družbe) in
zakonske pristojnosti organov družbe, obravnavamo posebej v nadaljevanju.

4. NADZOR IN VPLIV BANK NA POSLOVANJE DOLŽNIKA TER PRAVNE
POSLEDICE
Sam proces prestrukturiranja kot tudi izvajanje MRA mora biti pregledno za vse deležnike,
zato banke težijo k nadzoru posameznih faz prestrukturiranja ter izpolnjevanja dogovorjenih
zavez v MRA. Najpogostejša oblika »nadzora« nad izvajanjem pogodbe o prestrukturiranju in
nadaljnjim poslovanjem komitenta, ki jo je najlažje pogodbeno dogovoriti, je periodično
obveščanje bank o poslovanju podjetja, finančnih kazalnikih oziroma zavezah, uresničevanju
poslovnega plana itd. (informacijske zaveze oz. angl. information covenants). Kljub
preprostosti te oblike nadzora pa mora med bankami in komitentom obstajati visoka stopnja
zaupanja v resničnost in točnost posredovanih informacij148 ter v sposobnost poslovodstva
družbe kompetentno voditi posle skladno z dogovorom. Kot rečeno so sankcije, ki jih banke in
dolžnik dogovorijo za kršitev pogodbenih obveznosti, civilne in imajo po večini za posledico
ponovna pogajanja o novih pogojih plačila kredita (oziroma o novih pogojih za izpolnjevanje
drugih obveznosti). Če se kršitev predvsem finančnih pogodbenih zavez ponavlja, se pri bankah
147
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upnicah pojavi dvom v kompetentnost poslovodstva dolžnika. Banke zato težijo k
vnaprejšnjemu dogovoru glede možnosti vplivanja na poslovne odločitve poslovodstva družbe
ali celo imenovanja oziroma menjave vodstva za obdobje veljavnosti MRA.
Za namen tega poglavja se vprašajmo, ali in v kolikšni meri dolžnosti in pristojnosti
direktorja iz točke 2.1.3 zgoraj veljajo za tretje osebe, ki posegajo v poslovne odločitve
direktorja kapitalske družbe (tj. planiranje, organiziranje in nadziranje poslovanja). Teh nalog
poslovodstva zakon sicer ne opredeljuje in to prepušča sodni praksi in teoriji.149 Praktično v
vseh jurisdikcijah EU pa velja, da delegacija pristojnosti direktorja (prenos pooblastil na nižje
vodstvo ali tretje osebe) ne prinese ekskulpacije direktorjeve odgovornosti. Razlike med
jurisdikcijami gredo v smeri, ali je pravilo zakonsko (kodificirano), ugotovljeno s sodno
odločbo ali se določen skupek pravil večinsko tako interpretira v teoriji.150
Kot rečeno banke v času krize svojega dolžnika zavzamejo nekoliko aktivnejšo vlogo
spremljanja medsebojnega upniško-dolžniškega razmerja. Če banke postavljajo pogodbene
pogoje za nadaljnje kreditiranje v obliki informacijskih, finančnih in podobnih zavez, direktor
dolžnika še vedno lahko samostojno odloča o spoštovanju takih zavez. Problem nastane, če
banka sprejema odločitve o poslovanju dolžnika oziroma direktor dopusti, da navodilo bank
nadomesti njegovo odločitev. Pogodbeno je npr. pravica banke lahko zapisana kot (i)
vnaprejšnje soglasje banke k poslovnim ukrepom ali odločitvam; (ii) naknadna odobritev
opravljenega poslovnega dejanja (možnost veta); (iii) navodilo, kako postopati (recimo prodati
določeno poslovno nepotrebno sredstvo); (iv) zahteva po menjavi člana organa vodenja
oziroma sodelovanje predstavnika bank (nekoga, ki mu banke zaupajo) na kolegijih dolžnika.
Lahko gre celo za nepogodbeno skrito kontrolo ali neformalna navodila, ki jih dolžnik upošteva
v strahu pred odpovedjo kreditne pogodbe. Ocenjujemo, da za pravne posledice ni toliko
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pomembno, kako je pravica zapisana. Potencialno škodljive pravne posledice za obe stranki gre
iskati predvsem v vsebini realizirane pogodbene »pravice« banke in na podlagi grobosti samega
posega banke v pristojnosti poslovodenja oziroma celo prevzemanja odgovornosti direktorja.
V tuji pravni teorij se pojmovanje prevzemanja dolžnosti direktorja deli glede na to, kdo je
de iure direktor, ki ima veljavno pooblastilo za zastopanje in vodenje (in je v RS vpisan v sodni
register) ter na osebe, ki pooblastila nimajo, pa kljub temu opravljajo pristojnosti in naloge
poslovodstva. Študija o dolžnostih direktorjev v EU, ki jo je leta 2013 za Evropsko Komisijo
pripravila ekipa strokovnjakov iz London School of Economics (v nadaljevanju tudi: študija
LSE),151 je delitev v teoriji različnih jurisdikcij članic EU povzela, kot sledi: prva skupina oseb
ravna, kot če bi pooblastilo prejela in jo literatura (ponekod tudi zakon) imenuje de facto
direktor. Taka oseba ima bodisi neveljavno pooblastilo (pa se morda tega ne zaveda), ali pa
pooblastila nima in se kljub temu obnaša kot bi ga imela – nastopa v taki vlogi.152 Bolj
problematična skupina oseb pa je tista, ki se ne obnaša kot de iure direktor, temveč izvaja
določeno stopnjo vpliva na poslovanje podjetja.153 Slednje takim osebam (fizičnim ali pravnim)
zagotovi dejansko kontrolo poslovanja, ki je sicer značilna za člane organa vodenja.154 Take
osebe pravna teorija imenuje direktor v senci (angl. shadow director) in v nekaterih
jurisdikcijah preko instituta shadow director država ureja tudi razmerje vpliva poslovodstva
obvladujoče družbe na odvisno družbo (najpogosteje v sistemih common law). Ponekod, tudi v
Sloveniji, pa so razmerja poslovodstva obvladujoče družbe do odvisne družbe urejena s
posebnimi pravili koncernskega prava, posebej pa razmerja vpliva katerihkoli tretjih oseb na
organe vodenja in nadzora.155 Poleg razmerja odvisnosti v dejanskem in pogodbenem koncernu,
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slovenski zakon predvideva pogodbeno enotno upravo dveh samostojnih družb, ki pa ne prinaša
razmerja odvisnosti kot pogodba o obvladovanju (in tako pogodbeni koncern).156 Taka pogodba
je obligacijsko pravne narave in ne šteje za podjetniško pogodbo. Sočasno pa odpira vrata
situaciji, ko je ena družba lahko v podobnem položaju kot odvisna družba v dejanskem
koncernu s kapitalsko povezanostjo.
Skozi prizmo obeh načinov urejanja (torej skriti direktor in pa način, za katerega se je
odločil slovenski zakonodajalec) v nadaljevanju obravnavamo razmerje bank upnic, ki s svojim
vplivom na poslovanje posegajo na področje poslovodenja dolžnika.

4.1 Direktor v senci (shadow director)
4.1.1 Ureditev direktorja v senci v Združenem kraljestvu
Za podrobnejšo nadaljnjo obravnavo bomo opredelitev skritega direktorja povzeli po pravu
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju: Združeno kraljestvo)
z dopolnitvami sodne prakse common law oziroma drugih jurisdikcij, ki tak institut izrecno
poznajo. Slovenija, razen v nekaj teoretičnih povzetkih pravne ureditve shadow direktorja v
Združenem kraljestvu, tega instituta ne pozna v dobesedni različici.157 Delno pa je sorodna
problematika urejena v odškodninski odgovornosti zaradi vpliva tretjih oseb v 264. členu ZGD1 ter v koncernskih pravilih, podobno kot v Nemčiji ali Avstriji, ki pa skladno z ugotovitvami
študije LSE institut ter poimenovanje direktorja v senci že uporabljata tudi v sodni praksi in
pravni doktrini.158

156

Tretji odstavek 533. člena ZGD-1, ki sicer pravi: »Če si med seboj neodvisne družbe s pogodbo postavijo

enotno vodstvo, ne da bi ena od njih postala odvisna od druge družbe, ki sklepa pogodbo, potem ne gre za pogodbo
o obvladovanju.« Gotovo pa je od vsebine pogodbe ter dejanskih okoliščin in razmerja odvisno, ali poleg
pogodbenega koncerna lahko izključimo tudi dejanski koncern in pravne posledice, ki jih ta prinaša. Kot ključno
pri tem vidimo, vprašanje, čigav interes član enotnega vodstva upošteva (svoj, interes družbe, za čigar račun se
posel opravlja ali interes s pogodbo o enotni upravi povezane družbe).
157

Ta npr. so: L. Varanelli, navedeno delo, U. Ilič, Skrbnost (skritih) managerjev – spregledana zaostritev, Pravna

praksa 27/2008, str. 22 ter P. Podgorelec, Odgovornost direktorjev in nadzornikov v Evropski uniji, Podjetje in
delo, 5/2014, str. 704...
158

Glej C. Gerner-Beuerle in drugi, Study 2013, str. 45 in 49. V starejši pravni literaturi je najti zapise, da je

enačenje večinskega delničarja s pojmovanjem direktorja v senci protislovno. Tako meni in povzema L. Varanelli,
navedeno delo, priloga, str. 6 (verzija, dostopna na Ius Info). V sodobni literaturi pa je tendenca ravno nasprotna:
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Skriti direktor oziroma direktor v senci (angl. shadow director) po pravu Združenega
kraljestva je fizična ali pravna oseba, katere navodila in usmeritve so navajeni upoštevati
direktorji kapitalske družbe. Vendar pa skriti direktor ni profesionalni svetovalec, če se direktor
odloča na podlagi njegovega profesionalnega nasveta. Podobno velja za obvladujočo družbo,
ki je ne gre šteti za skritega direktorja zgolj iz razloga, da direktor odvisne družbe ravna po
njenih navodilih.159 Pojem se je najprej razvil v sodni praksi, kasneje pa pridobil zakonsko
podlago (v Companies Act 1985,160 člen 741, nato v Insolvency Act 1986 – IA,161 Company
Directors Disqualification Act 1986162 in nato v Companies Act 2006). V vseh teh predpisih je
najti določbe, ki se nanašajo tudi na direktorja v senci. Take so npr. člena 214. in 246.ZB
Insolvency Act 1986 (odškodninska odgovornost direktorja v senci za wrongful trading),163

odškodninsko odgovornost prevladujočega delničarja pogosto primerjajo z odgovornostjo uprave delniške družbe,
kar izhaja iz ugotovitev študije LSE, str. 45 – 55.
159

Opredelitev izhaja iz 251. člena Companies Act 2006 in se v originalu glasi: (1) In the Companies Acts “shadow

director”, in relation to a company, means a person in accordance with whose directions or instructions the
directors of the company are accustomed to act. (2) A person is not to be regarded as a shadow director by reason
only that the directors act on advice given by him in a professional capacity. (3) A body corporate is not to be
regarded as a shadow director of any of its subsidiary companies for the purposes of— Chapter 2 (general duties
of directors), Chapter 4 (transactions requiring members’ approval), or Chapter 6 (contract with sole member
who is also a director), by reason only that the directors of the subsidiary are accustomed to act in accordance
with its directions or instructions. Opredelitev izhaja tudi iz 251. člena Insolvency Act 1986 ter petega odstavka
22. člena Company Directors Disqualification Act 1986 (v obeh:“shadow director”, in relation to a company,
means a person in accordance with whose directions or instructions the directors of the company are accustomed
to act (but so that a person is not deemed a shadow director by reason only that the directors act on advice given
by him in a professional capacity). Z omejitvijo odgoornosti večinskega delničarja se ureditev Združenega
kraljestva nekoliko približuje centralnoevropski ureditvi (tudi nemški in slovenski) glede odgovornosti
obvladujoče družbe.
160

Companies

Act

1985

(UK),

c.

6,

dostopen

21.

7.

2016

na

http://www.legislation.gov.ukhttp://www.legislation.gov.uk, v nadaljevanju Companies Act 1985.
161

Insolvency Act 1986 (UK), c. 45, dostopen 21. 7. 2016 na http://www.legislation.gov.uk, v nadaljevanju

Insolvency Act 1986.
162

Company Directors Disqualification Act 1986, c. 46, dostopen 21. 7. 2016 na http://www.legislation.gov.uk, v

nadaljevanju CDDA 1986.
163

P. Hood v Principles of Lender Liability, Oxford University Press 2012, na strani 642, paragraf 14.29, Wrongful

trading predstavi skozi tri kriterije, ki morajo biti izpolnjeni, da je direktor oziroma direktor v senci odgovoren
zanj: (i) posojilojemalec je v postopku likvidacije zaradi insolventnosti, (ii) pred pričetkom postopka odprodaje
sredstev in poplačila direktor ve oziroma bi moral vedet, da se posojilojemalec ne bo uspel izogniti stečaju, (iii) v
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členi 197 do 214 Companies Act 2006 (loans, quasi-loans, credit transactions to directors:
requirement of members' approval; loans to persons connected with them) ter členi 6 to 9
CDDA 1986 (disqualification of directors for unfitness). Od maja 2015 pa se z zakonom The
Small Business, Enterprise and Employment Act 2015164 širi domet splošnih obveznosti
direktorja iz 171. do 177. člena Companies Act 2006 tudi na direktorja v senci.165 Po tam
spremenjenem petem odstavku 170. člena Compnanies Act 2006 se splošne obveznosti lahko
nanašajo tudi na direktorja v senci, če se jih da aplicirati. Secretary of State pa je pooblaščen, da
določi merila, kdaj in kako se lahko širi ta domet. Spremenila se je tudi opredelitev direktorja v
senci po vseh zakonih, ki ga opredeljujejo (tj. Companies Act 2006, Insolvency Act 1986 ter
CDDA 1986). Sprememba se nanaša na razjasnitev svetovalne vloge, ki jo ima nekdo po zakonu.
Navodila profesionalnega svetovalca in pa navodila Minister of the Crown ne pomenijo, da je
taka oseba tudi direktor v senci.166
SBEEA 2015 se je pri kodifikaciji pravila, katere odgovornosti direktorja pritičejo skritemu
direktorju, opiral na sodno odločbo Vivendi SA Centenary Holdings Iii Ltd v. Richards & Ors
[2013] (v nadaljevanju: Vivendi [2013].167 Pred tem skriti direktor ni bil podvržen enakim
fiduciarnim dolžnostim kot formalno imenovani direktor. V navedenem primeru pa je sodišče
odločilo, da skriti direktor odgovarja kot direktor za navodila, ki jih je dal direktorju. Pri tem
mora spoštovati dolžnost lojalnosti, skrbnosti in zasledovanje interesa družbe, ne pa svojega
lastnega interesa.168 Sodišče je v danem primeru odločilo nekoliko drugače kot v dotedanji

času po točki (ii) je bila oseba, ki odloča direktor oziroma direktor v senci. V paragrafu 14.30 avtor pojasnjuje, da
sodišče po lastni diskreciji odloči o tem, ali oseba, odgovorna za wrongful trading, povrne nastalo »škodo«
(»contribution as the court thinks proper«) in v kakšni višini. Vzročna zveza ni pogoj, je pa logično, da jo bo
sodišče presojalo (tako na strani 644, v paragrafu 14.35). Kot bomo videli v nadaljevanju, pa je po slovenski
ureditvi vzročna zveza pogoj za nastanek odškodninske odgovornosti osebe, ki vpliva na poslovodstvo druge osebe
(oziroma na vodenje).
164

The Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 (UK), c. 26, dostopen 21. 7. 2016 na

http://www.legislation.gov.uk., v nadaljevanju SBEEA 2015.
165

Splošne obveznosti direktorja po pravu Združenega kraljestva so obravnavane v poglavju 2.1.3.

166

Glej 89. in 90. člen SBEEA 2015.

167

[2013] BUS LR D63, [2013] EWHC 3006 (Ch). Dostopno na http://www.bailii.org, tako kot vsi sodni primeri

Združenega kraljestva, uporabljeni v nadaljevanju naloge.
168

Primerjaj 264. člen ZGD-1, po katerem oseba, ki daje navodila direktorju, prevzema odškodninsko odgovornost

do družbe za škodo, ki je bila naklepno povzročena zaradi zasledovanja interesa tretje osebe in ne interesa družbe.
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sodni praksi, po kateri je veljalo, da je skriti direktor nekdo, ki ima dejansko kontrolo nad
upravljanjem družbe, ne pa zgolj možnost vpliva.169
4.1.2 Banka upnica kot direktor v senci
Odgovor, ali je neka oseba direktor v senci, je potrebno iskati v dejanskih okoliščinah
posameznega primera. Tako se vprašanje lahko pojavi v različnih kontekstih – tudi banka
upnica kot skriti direktor – torej kaj bi banko postavilo v položaj skritega direktorja. Za
problemsko okolje smo vzeli pogodbena določila MRA (kot pogodbe namenjene reševanju
krize podjetja), na podlagi katerih banka upnica postavlja pogoje poslovanja dolžnika oziroma
direktor ravna skladno z navodili bank.170 Postavljanje dodatnih (strožjih) pogojev kredita,
katerega plačilo je ogroženo, samo po sebi banke upnice še ne postavi v položaj direktorja v
senci. Taki pogoji so večinoma komercialno smiselni in potrebni, čeprav morda dolžniku ne
preostane drugega, kot da te pogoje spoštuje (če ne želi, da banka zahteva predčasno plačilo).
Točka preloma pri tem je, da kljub vsemu direktor(ji) dolžnika odločajo o spoštovanju dodatnih
pogojev, klavzul in navodil. Ko pa enkrat banka prevzame tudi to in to počne redno, preseže
klasično upniško-dolžniško razmerje.171 Posega na področje vodenja podjetja in se lahko kot
direktor v senci izpostavlja odgovornosti, ki pritiče direktorju dolžnika. Posledice so lahko
precej obremenjujoče. Tako bo banka prevzela splošne obveznosti direktorja iz 171. do 177.
člena Companies Act 2006 ter npr. člena 214. in 246.ZB Insolvency Act 1986, odškodninska
odgovornost direktorja v senci za wrongful trading. Posledice prevzema odgovornosti pa so
primeroma lahko naslednje:
(i)

delničar lahko naperi derivativno tožbo proti banki kot direktorju v senci za
kakršnokoli dejanje ali opustitev zaradi malomarnosti, kršitve dolžnosti ali kršitve
trusta (angl. breach of trust);

(ii)

169

banka se kot direktor (v senci) izpostavi diskvalifikaciji;

Po slovenski ureditvi je možnost vpliva podana pri dejanskim koncernom s kapitalsko povezanostjo, pa tudi v

primeru sklenjene pogodbe o enotnem vodstvu (upravi) ali pa katere od podjetniških pogodb, ki ne pomenijo
pogodbenega koncerna. Kot bomo videli v nadaljevanju, pa mora biti za odškodninsko odgovornost podano
aktivno ravnanje direktorja v senci (tj. obvladujoče družbe oziroma osebe, ki ima sklenjeno pogodbo o enotni
upravi ali podjetniško pogodbo z družbo) in vzročna zveza med ravnanjem in posledico, ki nastane družbi.
170

Primeri klavzul so navedeni v uvodu k poglavju 4.

171

Povzeto po P. Hood, navedeno delo, stran 656, paragraf 14.78 in 14.79.
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(iii)

likvidacijski upravitelj lahko banki očita kršitev fiduciarne skrbnosti pred stečajem,
da banka v vlogi skritega direktorja ni ostalim upnikom razkrila vseh materialnih
informacij o poslovanju podjetja (false representations);

(iv)

likvidacijski upravitelj lahko očita wrongful trading (kršitev dolžnosti prenehanja
poslovanja) po členih 213 in 214 Insolvency Act 1986 in zahteva plačilo družbi
dolžnika.

Za odgovor, ali in kdaj je banka direktor v senci v razmerju do svojega dolžnika, si oglejmo
nekaj britanske sodne prakse (ter take iz drugih jurisdikcij, ki izrecno poznajo institut skritega
direktorja).
V odločbi Ultraframe (UK) Ltd v. Fielding & others, [2005] EWHC 1638(3) (Ch) (v nadaljevanju:
Ultraframe [2005]), ki je eden vidnejših primerov, je sodišče v paragrafu 1260 povzelo primer

Secretary of State for Trade and Industry v. Deverell [2001] Ch. 340 (v nadaljevanju: Secretary
of State [2001], da je potrebno komunikacijo direktorja v senci (tako besedno kot izraženo z
dejanji) interpretirati kot navodilo v smislu zakona (direction or instruction) na podlagi
objektivnih kriterijev in v zakup vzeti vse dokaze. Ni toliko pomembno, kaj je pri tem bil namen
ali razumevanje dajalca oziroma prejemnika komunikacije. Večinoma bo dovolj dokazati obstoj
in posledice take komunikacije. Poleg tega se kot navodilo (tj. direction or instruction) lahko
šteje tudi neformalni nasvet (advice), saj ta prav tako lahko pomeni usmeritev de iure direktorju.
Pomembno je, da se direktor ali nekateri izmed njih172 postavijo v servilno vlogo oziroma
podredijo svojo odločitev takemu nasvetu ali navodilu.173 Tem bolj je to pomembno, če so
navajeni ravnati skladno z nasveti oziroma navodili take osebe (acustomed to act).174 V
172

V primeru Re Unisoft Group Ltd (No. 3) [1994] 1 BCLC 609, 620, na katerega se Ultraframe [2005] sklicuje

v paragrafu 1270 je sodišče pojasnilo dilemo acustomed to act, če ima družba veččlansko upravo: takrat mora biti
bodisi cela uprava ali pa njen del uprave, ki ima moč sprejemanja odločitev, navajen ravnati skladno z navodili
direktorja v senci. Pomembno je, da skriti direktor obvladuje aktivnosti družbe – takrat bo prevzel odgovornost
pravega direktorja (slednje zaključi sodišče v Ultraframe [2005], paragraf 1272).
173

Slovenska ureditev ima kot rečeno servilnost oziroma odvisnost urejeno z 264. členom ZGD-1 in s

koncernskimi pravili ZGD-1.
174

V paragrafu 1260 primera Ultraframe [2005] sodišče povzema opredelitev shadow director iz odločbe Secretary

of State for Trade and Industry v. Deverell [2001] Ch. 340, to je še po opredelitvi iz Companies Act 1985. Navedeni
primer iz leta 2001 je eden ključnih za opredelitev, ali je neka oseba direktor v senci. Slediti je potrebno vodilom:
(1) who are the directors of the company, whether de facto or de jure; (2) that the defendant directed those
directors how to act in relation to the company or that he was one of the persons who did so; (3) that those
directors acted in accordance with such directions; and (4) that they were accustomed so to act.
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paragrafu 1264 sodišče nadaljuje z utemeljitvijo, da je direktor v senci lahko tudi
posojilodajalec (funder, lender). Za ponazoritev je vzelo primer Re a Company No. 005009 of
1987 [1988] 4 BCC 424, ko je banka zaradi slabega finančnega stanja dolžnika naročila
izdelavo finančnega poročila. Poročilo je vsebovalo številna priporočila, ki jih je dolžnik nato
implementiral, vendar kljub temu kasneje pričel postopek likvidacije. Likvidacijski upravitelj
je tekom postopka trdil, da je banka direktor v senci in odgovorna za »wrongful trading«, saj je
dolžnik ravnal skladno z njenimi priporočili.175 Skladno z odločitvijo v zadevi Re PtZfM Ltd
[1995] 2 BCLC 354 je potrebno pri posojilodajalcu presoditi, ali je bila banka navajena dajati
usmeritve oziroma navodila (accustomed to give directions) ter ali so njena dejanja pomenila
le zasledovanje lastnega interesa rešiti svojo terjatev. V navedenem primeru je sodišče
presodilo, da banka ni delovala kot skriti direktor, temveč je ščitila lastni interes plačila terjatve.
Direktorji dolžnika namreč niso bili navajeni delovati po navodilih banke, temveč je banka
zgolj postavila pogoje za nadaljnji obstoj kredita (torej njegov reprogram). Direktorji so se
popolnoma svobodno odločili, ali pogoje sprejmejo ali ne. Sodišče pri tem očitno ni upoštevalo,
da so bili direktorji dolžnika praktično v slepi ulici, ko so »morali« upoštevati pogoje
rerograma, sicer bi banka kredit odpoklicala (to pa bi lahko pomenilo insolventnost).
V Ultraframe [2005], paragraf 1267, sodišče tako sklene, da v primeru, ko je neka oseba (ki
se ji očita, da je skriti direktor) sočasno tudi upnik družbe, lahko zasleduje svoje upniške
interese in to ne pomeni nujno, da s temi dejanji postane skriti direktor. Posojilodajalec je
upravičen paziti na svoj denar ter postavljati pogoje nadaljnje podpore poslovanja svojega
dolžnika. To pa ne pomeni, da družbo dolžnika tudi vodi ali celo prevzema vlogo direktorja,
čeprav morda de iure direktor(ji) dolžnika meni(jo), da nima(jo) veliko prostora pri odločitvi,
ali te zahteve upnika upoštevati (»the directors feel that they have little practical choice but to
accede to his requests«).176

175

Primer sicer ni dočakal sodnega epiloga, sodišče v primeru Ultraframe [2005] pa v naslednjih paragrafih

utemeljuje, zakaj je prav, da je bila zadeva zavržena. P. Hood, v navedenem delu, str. 644, paragraf 14.37 piše, da
se posojilodajalcu lahko očita wrongful trading, če posojilodajalec povzroči povečanje izgube zaradi nadaljevanja
kreditiranja oz. odobritve novega kredita in se medtem položaj vseh ali vsaj večine upnikov poslabša. Pri tem mora
biti posojilodajalec seveda spoznan za direktorja v senci. Samo slabo posojilo še ne pripelje do odgovornosti za
wrongful trading.
176

Glej Ultraframe [2005], paragraf 1268. Kasneje, po uveljavitvi Companies Act 2006, je sodišče v primeru

Smithton v. Naggar, [2013] EWHC 1961 (Ch), paragraf 60 in nasl. povzelo ugotovitve Ultraframe [2005] in
dodatno navedlo, da je potrebno pri osebah, ki v razmerju do družbe igrajo dve vlogi, presojati, kateri »klobuk«
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V primeru Moorview Developments & Ors v. First Active PLC & Ors, [2009] IEHC 214,
paragraf 16 (v nadaljevanju: Moorview [2009]), severnoirsko sodišče obravnava banko kot
direktorja v senci in pri tem v paragrafu 16.4 postavi enake kriterije kot Secretary of State
[2001] ter kasneje Ultraframe [2005], kaj je potrebno ugotoviti, da bi nekoga šteli za direktorja
v senci: (i) kdo so direktorji družbe (de iure ali de facto); (ii) ali obtoženi usmerja take
direktorje; (iii) ali direktorji ravnajo skladno z usmeritvami (navodili) obtoženega) ter (iv) ali
so direktorji navajeni tako ravnati. V navedenem primeru je sodišče obravnavalo Re PTZM Ltd
(In Liquidation) [1995] BCC 280. V PTZM so imeli bančni uslužbenci dve leti pravico
prisostvovati tedenskim kolegijem dolžnika ter pravico veta na izplačila ostalim upnikom.
Bančni uslužbenci niso bili spoznani za skrite direktorje. Sicer so imeli možnost veta na
odločitve dolžnika, vendar je sodišče odločilo, da je banka na ta način ščitila ogroženo plačilo
kredita v času krize dolžnika. Banka je po svojih uslužbencih sporočila, kakšne pogoje postavlja
za nadaljnje financiranje dolžnika. V teoriji se sicer zastavlja vprašanje, če je utemeljitev
sodišča v zadevi PTZM [1995] pravilna, saj je banka zaradi zaščite lastnega interesa za obdobje
dveh let precej posegla v pristojnost poslovodenja. Njeni predstavniki so imeli možnost
soodločanja o poslovanju dolžnika (oziroma vsaj velik vpliv na odločanje). Poleg tega je banka
nadzorovala plačila upnikom, ko je že vedela, da je njen kredit zaradi slabega finančnega stanja
dolžnika ogrožen.177 V irskem primeru Moorview [2009] je banka postavljala pogoje, pod
katerimi se lahko črpa kredit in plača upnike posojilojemalca. Glede na finančno krizo dolžnika

taka oseba nosi v danem trenutku. Primer je tako pomemben tudi iz vidika presoje nasprotja interesov osebe, ki
nastopa v dveh vlogah. V razmerju banka – dolžnik lahko do tega pride na primer, če postane banka lastnik
dolžnika preko konverzije terjatev v kapital, nato pa imenuje svojega zaposlenega v nadzorni svet. Vlogo člana
nadzornega sveta (oziroma upravnega odbora), ki je sočasno bančni uslužbenec banke upnice, bi po primeru
Smithton je presojali glede na to, v kateri vlogi je opravljal kakšna dejanja, dajal navodila družbi ipd.
177

P. Hood v navedenem delu, str. 658, paragraf 14.83, celo meni, da utemeljitev ščitenja lastnega interesa v danem

primeru ne zdrži testa glede odgovornosti za wrongful trading po 214(3) členu Insolvency Act 1986 (»doing all
you can to reduce creditors' losses«). Stanje dolžnika se je poslabšalo v razmerju do vseh upnikov. Če dejanja
posojilodajalca zaradi ščitenja svojega poplačila nakazujejo (pomenijo) delovanje v smislu direktorja (v senci),
potem je motiv za taka dejanja irelevanten. Banka je odgovorna za wrongful trading. Ne glede na stališče teorije,
je sodišče navedeni primer večkrat uporabilo za utemeljevanje ščitenja bankinih poplačilnih interesov preko
takega ali drugačnega posega v poslovanje dolžnika. K temu pa naj dodamo, da je v primeru Ultraframe [2005]
sodišče kljub sklicevanju na dani primer svojo utemeljitev interpretiralo, da je potrebno navodilo direktorja v senci
interpretirati na podlagi objektivnih kriterijev, pri tem pa ni toliko pomembno, kaj je bil namen ali razumevanje
dajalca oziroma prejemnika navodila.
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in ničelno stanje lastnih denarnih sredstev, je sodišče ponovno odločilo, da bančni pogoji
črpanja kredita pomenijo ščitenje njenega interesa.178 V danih okoliščinah se sodišču ni zdelo
nenavadno, da je banka ob tem želela (in zahtevala) tudi kompetentno vodstvo dolžnika, ki bo
smotrno vodilo družbo (da bo kredit v prihodnosti poplačan skladno z dogovorjenim načrtom
plačila).179 Iz tega lahko potegnemo vzporednico z ugotovitvami iz poglavja 3.1.23.1.2 o pravni
naravi MRA, da klavzule MRA (tudi recimo finančne zaveze dolžnika in klavzule o poslovnem
prestrukturiranju) večinoma pomenijo le dodatne kreditne pogoje in ščitenje pred kreditnim
tveganjem ter zavarovanje plačila kreditov. Se pravi, skladno z odločitvijo Mooreview [2009],
banka lahko zahteva menjavo vodstva, ali zahteva sprejem določenih poslovnih ukrepov
dolžnika. Če je to predvideno v MRA in to interpretiramo kot del »kreditnih pogojev«, banka
ne bo podvržena pravilom o skritem direktorju.
V odstavku 16.12 primera Moorview [2009] se sodišče nadalje vpraša o tem, ali so bili
direktorji dolžnika navajeni ravnati skladno z navodili banke. Banka je namreč zahtevala tudi
prodajo sredstva, saj je zadolženost posojilojemalca presegla nivo, pri katerem je banka še
vedno pripravljena posojati denar. S prodajo tega sredstva bi se zadolženost dolžnika zmanjšala
na ustrezen nivo. Ker je bilo to enkratno dejanje in ker ga je uprava dolžnika potrdila, sodišče
meni, da ne gre niti za navodilo banke niti navado direktorjev dolžnika ravnati po njem.180 Pri
tem sicer sodišče izpostavi, da bi bila situacija lahko drugačna, če ne bi šlo za dolžnika v krizi.
Aktivnost prodaje, ki je tako natančno zahtevana, da opredeli točno določeno sredstvo za
prodajo, da bi se zmanjšala zadolženost, bi lahko šteli za navodilo v smislu zakonske
opredelitve skritega direktorja. Menimo, da bi bilo toliko bolj sporno, če bi bila taka navodila
redna neko daljše obdobje, ko sicer dolžnik normalno posluje in bi dolžnik navodila brez lastne
178

Podobno v britanskem primeru Triodos Bank v. Dobbs & Anor [2004] EWHC 845 (Ch) (v nadaljevanju:

Triodos Bank [2004], paragraf 210: »The terms of the agreements were the terms on which the Bank was prepared
to continue to allow (and indeed increase) credit to Acorn. Acorn was free to accept or reject those terms.«
Dodamo naj, da je bil Acorn tudi v finančnih težavah.
179

Glej Moorview [2009], paragraf 16.11. Podobno je sodišče odločilo že v Triodos Bank [2004], paragraf 218:

sodišče grožnje banke, da bo zahtevala predčasno vračilo kredita (katerega plačilo je ogroženo zaradi krize
podjetja), če določena oseba ne postane glavni izvršni direktor, ne vidi kot poseganje v upravljanje družbe in še
manj tendence banke, da bi delovala kot direktor. Navedeno gre vzeti za legitimen komercialni pritisk na dolžnika,
da bi banki povrnil zaupanje v zmožnost nadaljnjega poslovanja in tako plačila kredita.
180

Podobno v Triodos Bank [2004], paragraf 217, kjer je bilo edino sredstvo pravočasnega vračila obrokov kredita

vnaprejšnja prodaja nepremičnin dolžnika v finančnih težavah (krizi). Tako zahteva banke po prodaji nepremičnin
ni predstavljala navodil v smislu direktorja v senci, temveč legitimni način ščitenja lastnih interesov.
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presoje upošteval.181 V takem primeru bi zahtevo banke težko interpretirali kot ščitenje
ogroženega plačila kredita, čeprav bi moral biti pri presoji delovanja v smislu direktorja v senci
motiv za poseganje v poslovodno funkcijo irelevanten.182 Motiv pa je, kot rečeno, tudi ogroženo
plačilo kredita oziroma kriza dolžnika.
V španskem primeru Mag Import S.L., Juzgado de lo Mercantil Madrid no. 5, sodba št.
77/2014 z dne 3. 6. 2014 (v nadaljevanju: Mag Import [2014])183 je bila banka (agent) obtožena
samovoljne uporabe sredstev na računu dolžnika za plačila ostalim upnikom v imenu
insolventnega dolžnika. Sodišče je presodilo, da je banka zgolj nadzorovala in zahtevala
izpolnitev kreditne pogodbe, po kateri je nastopala v vlogi plačilnega agenta več bank in tako
ščitila legitimne interese teh bank. Banke posojilodajalke so izvajale pogodbeno pravico do
plačila svojih terjatev (preko agenta). Sodišče je navedlo, da gre pri direktorju v senci za redno
izvajanje administrativnih, upravljavskih in organizacijskih dejanj (na podlagi navodil take
osebe).184 Čeprav so morda banke imele določen vpliv na poslovanje dolžnika, v danem primeru
niso imele avtonomije odločati. Dolžnik je namreč za vsako plačilo moral sam izdati nalog,
sicer plačilo ne bi bilo izvedeno.185
Tudi v novozelandskem primeru Krtolica v. Westpac Banking Corporation [2008] NZHC
1186 je sodišče obravnavalo vprašanje banke kot direktorja v senci po Companies Act 1993
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Če se vrnemo k Ultraframe [2005], paragraf 1273, morajo biti navodila poslovodstvu ponavljajoča se, ne

enkratna, ter redna določeno časovno obdobje. Po paragrafu 1278 pa sodišče nadaljuje, da je ključno, da
poslovodstvo nekaj stori oziroma ukrene (poudarek na besedi act). Samo dajanje navodil, četudi ponavljajoče in
redno še ne pomeni, da banka kot navodilodajalec nastopa v vlogi skritega direktorja. Poleg tega morajo biti de
iure direktorji navajeni ravnati skladno z navodili banke (op.p. čakati nanje in šele nato ukrepati – brez lastne
odločitve).
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Enako P. Hood, navedeno delo, str. 658, paragraf 14.83.
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Dostopno na http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp.
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Ocena, ali je določena oseba direktor v senci je torej ekonomsko-funkcionalna. »Sodišče, ki skuša ugotoviti,

ali je določena oseba direktor v senci, se ne sme omejiti zgolj na formalno-pravne elemente (npr. sklicujoč se na
podatke iz sodnega registra), temveč mora podati kompleksno oceno, ki temelji na ugotovitvi obstoja tistih
elementov, iz katerih je razvidno, da je določena oseba (pravna ali fizična) stalno in sistematično vplivala na
poslovanje gospodarske družbe.« L. Varanelli, navedeno delo, str. 3 (verzija dostopna na Ius Info).
185

Po ugotovitvah C. Gerner-Beuerle in drugi, Study LSE, str. 53, Španija pojem direktorja v senci splošno

opredeljuje v zakonu: gre za osebe, ki sicer ne izvršujejo pristojnosti de iure direktorja, vendar de iure direktorji
upoštevajo navodila take osebe.
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Z dne 9. 1. 2008, dostopno na http://www.nzlii.org.
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Nove Zelandije.187 Sodišče je ugotovilo, da v Novi Zelandiji takega primera še ni obravnavalo,
sočasno pa razsodilo, da banka ni odgovorna kot skriti direktor. Pri tem je sodišče navedlo, da
odgovornost skritega direktorja lahko prevzame tudi banka, če obstajajo prave okoliščine, ki pa
jih sodišče ne navaja in obravnava podrobno.
Nekoliko drugačno je bilo stališče britanskega sodišča v zadevi Vivendi [2013], ki je
predstavljala podlago za spremembo zakona v letu 2015. V tem primeru je toženec Richards
sklenil svetovalno pogodbo z družbo, po kateri naj bi svetoval glede investicij družbe in zanjo
pripravil poslovni plan. Nato je bil vpleten v vodenje podjetja skladno s planom, predlagal
investicije družbe itd. De iure direktor je navodila toženca spravil k življenju (acted). Sodišče
je v primeru Vivendi zaključilo, da primer Ultraframe [2005] premalo široko razlaga prevzem
fiduciarnih dolžnosti s strani direktorja v senci. Posebej je izpostavilo, da bi oseba, ki daje
navodila poslovodstvu družbe, morala pri tem ravnati v dobri veri in v interesu družbe, katere
posle usmerja. Iz tega lahko sklenemo, da ščitenje lastnega interesa na način usmerjanja
poslovanje družbe, ni vedno zadosten argument, da oseba ne bo prevzela odgovornosti ščitenja
interesa družbe, kateri daje navodila. Pri tem se zastavlja vprašanje, ali je res odgovornost
skritega direktorja, ki ima dejansko kontrolo nad upravljanjem družbe enaka kot odgovornost
osebe, ki ima možnost vpliva na določen segment poslov. Spremenjeni zakon Združenega
kraljestva (89. in 90. člen SBEEA 2015) je dal odgovor in določil, da svetovalec ne šteje za
direktorja v senci zgolj zato, ker svetuje in daje navodila direktorju. Imeti mora dejansko
kontrolo nad upravljanjem družbe in njenih poslov.
V današnjem okolju po globalni recesiji, kjer je obtožba s strani insolventnega dolžnika
glede odgovornosti banke upnice kot direktorja v senci lahko močno orožje proti banki, so
razsodbe, ki restriktivno razlagajo pojav direktorja v senci, za banke dobrodošle (vključno z
novo zakonsko določbo glede omejitve odgovornosti profesionalnega svetovalca). Poleg
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opredeljuje pomen direktorja in v prvem odstavku kot direktorja za namen prevzemanja dolžnosti in odgovornosti
v določenih primerih šteje tudi »skritega direktorja« oziroma a person in accordance with whose directions or
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Opredelitev je v svojem bistvu sorodna opredelitvi po Companies Act 2006 (UK).
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stalnega usmerjanja direktorjev družbe, morajo biti de iure direktorji navajeni ravnati skladno
z usmeritvami, usmeritve in posledice pa take, da usmerjevalcu (direktorju v senci) dajejo moč
dejanske kontrole nad najvišjim nivojem upravljanja družbe in njenih poslov (kar je sicer
pristojnost poslovodstva).
4.2 Odgovornost tretjih oseb zaradi vpliva na organe vodenja (264. člen ZGD-1)
4.2.1 Ureditev vpliva tretjih oseb po 264. člen ZGD-1
Odgovornost tretjih oseb zaradi vpliva na organe vodenja in nadzora (ter prokurista in
pooblaščenca) je zapisana v 264. členu ZGD-1.188 Prvi odstavek se glasi: »Oseba, ki s svojim
vplivom na družbo namenoma pripravi člane organov vodenja ali nadzora, prokurista ali
poslovnega pooblaščenca189 do tega, da posluje v škodo družbe ali njenih delničarjev, mora
družbi povrniti zaradi tega nastalo škodo. Delničarjem mora povrniti nastalo škodo, če so bili
oškodovani, ne glede na škodo, ki jim je bila povzročena z oškodovanjem družbe.« Drugi
odstavek nadaljuje: »Poleg članov organov vodenja ali nadzora190 je kot solidarni dolžnik
odgovoren tudi tisti, ki je s škodljivim dejanjem pridobil koristi, če je dejanje storil namenoma.
Odškodninski zahtevek družbe lahko uveljavljajo tudi njeni upniki, če jih družba ne more
poplačati.« Določba drugega odstavka 264. člena se nanaša predvsem na primere, ko oseba brez
izvajanja vpliva na družbo namenoma pridobi koristi od škodnega dejanja.191 Tretji odstavek
navedenega člena določa izjeme. Določbe 264. člena se ne uporabljajo, če je oseba »pod
vplivom« k škodljivemu ravnanju zavezana pri uresničevanju (i) glasovalne pravice na
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Podrobneje obravnavamo vpliv na člane organa vodenja.
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Iz zakonske dikcije izhaja, da je vključen tudi vpliv na poslovne pooblaščence, tj. »nižje vodstvo«, ki vodi posle

po izvedenem pooblastilu. Kot že citirano višje zgoraj pa se mora vpliv nanašati na posle, ki zadevajo najvišji nivo
upravljanja družbe (L. Varanelli, Odškodninska odgovornost..., 2004, priloga str. 3), čeprav je pooblastilo za
posamezne sklope poslov iz najvišjega nivoja upravljanja družbe morda preneseno na nižji nivo (v banki recimo
pooblastilo kreditnemu odboru, da sprejema politiko upravljanja s tveganji in odloča o komercialnih poslih, ki
predstavljajo večje tveganje za banko).
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Ta določba o odgovornosti članov organov vodenja in nadzora se v teoriji interpretira kot samostojna podlaga

za odškodninsko odgovornost. Glej M. Dolenc v Odgovornost uprave gospodarske družbe za škodo, povzročeno
družbi, Pravni letopis 2010, str. 126, podobno R. Bohinc v Kocbek (ured.): Veliki Komentar zakona o
gospodarskih družbah, druga, dopolnjena izdaja, 2. knjiga, IUS Software in GV Založba, 2014, str. 96.
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Glej npr. odločbo Višjega sodišča v Ljubljani, VSL sodba in sklep I Cpg 1591/2014, z dne 18. 3. 2015, tretji

odstavek, dostopno na www.sodnapraksa.si.
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skupščini, (ii) upravičenja za vodenje na podlagi pogodbe o obvladovanju, ali (iii) upravičenja
za vodenje glavne družbe, v katero je družba vključena. Tudi v nemškem pravnem redu je
določba, ki izrecno sankcionira posredno upravljanje gospodarske družbe, in sicer 117. člen
nAktG. Določba predvideva odškodninsko odgovornost osebe, ki s svojim vplivom na družbo
namenoma pripravi člane uprave ali nadzornega sveta (ter prokurista ali pooblaščenca), da
poslujejo v škodo družbe, če so člani uprave ali nadzornega sveta kršili svoje obveznosti. 192 V
nadaljevanju predvideva tudi odgovornost okoriščenca, ki odgovarja solidarno s člani uprave
ali nadzornega sveta. Ugotovimo lahko, da 264. člen ZGD-1 v precejšnji meri sledi 117. členu
nAktG.
Provokator škodljivega ravnanja po 264. členu ZGD-1 je oseba, ki je sorodna institutu
direktorja v senci. Iz dikcije prvega odstavka 264. člena ZGD-1 lahko izluščimo, da gre pri
vplivu tretje osebe za kontinuiran vpliv (ki s svojim vplivom pripravi vodstvo družbe, da posluje
v škodo družbe).193 Taka oseba bo odgovorna družbi za nastalo škodo. Škodo, ki je nastala
neodvisno od škode družbi, pa mora povrniti tudi delničarjem. V primeru iz prvega odstavka
264. člena ZGD-1 škoda nastane na podlagi odločitve odgovornih (članov organov vodenja ali
nadzora, prokurista ali poslovnega pooblaščenca), zaradi poprejšnjega namernega napeljevanja
oziroma zavajanja odgovornih, kar stori povzročitelj.194 Povzročitelj je lahko kdorkoli, ki ima
vpliv na družbo in ki ravna z namenom povzročiti škodo družbi ali njenim delničarjem – torej
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Z dodatkom, »če so člani uprave in NS kršili svoje obveznosti« določba nemškega zakona nekoliko jasneje

zapiše, da mora podana kršitev direktorskih dolžnosti. Tako stališče tudi slovenska pravna teorija za ureditev po
slovenskem zakonu. Glej npr. V. Mayr v Odškodninska odgovornost članov organov vodenja in nadzora, Odvetnik
70/2015, str. 21.
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Primerjaj 117. člen nemškega AktG, ki prav tako uporabi besedno zvezo, iz katere lahko sklepamo na

kontinuiran vpliv tretje osebe. V tem delu lahko vlečemo vzporednico z ureditvijo v Veliki Britaniji in drugod,
kjer izrecno poznajo institut shadow director. Iz britanskega Companies Act 2006 namreč izhaja besedna zveza
»in accordance with whose directions or instructions the directors of the company are accustomed to act«. Kot
ugotovljeno preko sodne prakse pa to pomeni vpliv čez neko daljše časovno obdobje, kamor bi lahko šteli tudi
vpliv banke v obdobju veljavnosti MRA.
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Odločitev (pravilneje bi bilo ravnanje) odgovornih direktorjev je torej predpostavka, da pride do škodljive

posledice. Sam vpliv tretje osebe ne bo dovolj, če do posledice ne pride. Podobno je ugotavljalo tudi britansko
sodišče v primeru Ultraframe [2005], paragraf 1278, kjer pravi, da je ključno, da poslovodstvo nekaj stori oziroma
ukrene (poudarek na besedi act). Samo dajanje navodil, četudi ponavljajoče in redno še ne pomeni, da banka kot
navodilodajalec nastopa v vlogi skritega direktorja. Po slovenski ureditvi pa mora biti namen takih navodil
škodljiva posledica.
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povzročiti nekaj, kar ni v interesu družbe195 (ravnati v nasprotju z interesi družbe). V drugem
odstavku je določena solidarna odgovornost osebe, ki je z namernim škodljivim dejanjem
pridobila koristi. Ta odgovarja poleg povzročitelja škode in članov organa vodenja ter nadzora.
To je lahko tretja oseba in ni nujno, da je povzročitelj škode ali solidarni odškodninski
zavezanec član organov vodenja ali nadzora. Pogoj pa je, da je ravnanje okoriščenca
namerno.196 Upniki družbe zahtevek uveljavljajo posredno – uveljavljajo zahtevek družbe, če
jih ta ne more poplačati.
Pri ugotavljanju odgovornosti osebe z vplivom na družbo (tudi odgovornost banke) bo poleg
ponavljajočega se vpliva (npr. zahteve, ki jih banka lahko postavlja na podlagi MRA) potrebno
dokazovati vzročno zvezo med poslovanjem in škodo družbe. Protipravno ravnanje članov
organov vodenja ali nadzora, oziroma prokurista ali pooblaščenca mora biti dejansko posledica
vpliva tretje osebe, škoda družbi pa mora nastati prav zaradi takšnega ravnanja. Poslovanje v
škodo družbe pomeni tudi kršitev nalog članov uprave (nadzornega sveta, prokurista ali
pooblaščenca).197 Ravnanje tretje osebe pa mora imeti za namen škodljivo posledico, podan
mora biti naklep (malomarnost skladno z dikcijo ne bo dovolj). Slednje pomeni subjektivni
element tretje osebe, ki namerno vpliva na organe družbe, da povzročajo škodo družbi, to je
krivda. Če je podana vzročna zveza, protipravnost ravnanja članov organov ter krivda tretje
osebe, bo tretja oseba prevzela odškodninsko odgovornost (ali pa solidarno odgovornost, če se
okoristi iz dejanja). Za razliko od ureditve skritega direktorja v Veliki Britaniji, je v Sloveniji
prevzem odgovornosti zaradi vpliva na vodenje torej močno omejen, praktično le na škodljiva
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Okoriščenčevo dolžno ravnanje (v skladu z interesi družbe) bi se moralo presojati po 38.a členu ZGD-1

(dolžnost izogibanja nasprotju med svojimi interesi in interesi družbe); tem bolj če je okoriščenec član organa
vodenja ali nadzora, ki mu dolžnost po navedenem členu tako ali tako pritiče. Navedeno bi moralo biti uporabljivo
tudi za vsa razmerja po podjetniških pogodbah (ki morda ne pomenijo pogodbenega koncerna) in po pogodbi o
enotnem vodstvu (ki ne šteje za pogodbo o obvladovanju in tako ne pomeni pogodbenega koncerna).
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Tako je odločilo Višje sodišče v Ljubljani v navedeni zadevi 2014. Glej jedro odločbe.
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V. Mayr v navedenem, str. 21, meni, da ima po besednem zapisu škodno ravnanje iz 264. člena ZGD-1 za

odtenek močnejši negativni prizvok, saj ta določba ne govori le o kršitvi nalog, temveč o »poslovanju v škodo«.
Vendar poslovanje v škodo družbe vedno pomeni tudi kršitev nalog članov uprave. Zato si praktično ni mogoče
predstavljati primera, ko poslovanje v škodo družbe, ki ga omenja 264. člen ZGD-1, ne bi utemeljilo tudi
odgovornosti članov organov po 263. členu ZGD-1 in drugih, ki določajo dolžnosti članov organov (npr. 38.a člen
ZGD-1 glede nasprotja interesov). Nemški AktG v 117. členu izrecno predvideva odgovornost članov oziroma
možnosti njene izključitve po 93. členu AktG (ki je, kot navedeno višje zgoraj v poglavju 2.1.3, ekvivalent našemu
263. členu ZGD-1).
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naklepna ravnanja, odgovornost pa odškodninska. Izvzet pa je vpliv tretje osebe, ki nima za cilj
škodljive posledice, ta pa kljub temu nastane (banka npr. preko pravice v MRA vpliva na
poslovno-finančno strategijo dolžnika, ki se čez leto izkaže za slabo, tj. škodljivo za družbo, in
družba postane insolventna).198
4.2.2 Odgovornost banke upnice po 264. členu ZGD-1
Navedeno prevedimo v pogodbeni jezik MRA, ki recimo vsebuje že obravnavane klavzule
nadzora nad poslovanjem dolžnika: (i) vnaprejšnje soglasje banke k poslovnim ukrepom ali
odločitvam; (ii) naknadna odobritev opravljenega poslovnega dejanja (možnost veta); (iii)
navodilo, kako postopati (recimo prodati določeno poslovno nepotrebno sredstvo); (iv) zahteva
po menjavi člana organa vodenja oziroma sodelovanje predstavnika bank na kolegijih dolžnika.
Iz zakonske dikcije izhaja, da tretja oseba odgovarja za škodo, če je namenoma pripravila
organe, da poslujejo v škodo družbe. Iz tega izhaja, da je krog ravnanj vpliva omejen na tista,
ki jih banka opravi vnaprej (poprejšnje namerno napeljevanje oziroma zavajanje odgovornih),
za cilj pa imajo škodo družbi. Težko si predstavljamo situacijo v praksi, ko bo banka upnica v
MRA spogajala določilo o poslovanju dolžnika, ki bo imelo izražen namen škodovanja družbi.
Morda je ta namen lahko izražen preko zahteve banke po preferenčni obravnavi glede na ostale
upnike družbe, čeprav banka ve, da nima podlage za prednost (sploh v obdobju
prestrukturiranja). Dokazovanje bi bilo sila težavno, ne gre pa pozabiti niti na to, da mora biti
vpliv trajajoč (in ne zgolj izražen z enkratnim dejanjem). Lahko se tudi z neformalnimi navodili,
ki niso nikjer zapisana (niso pogodbeno dogovorjena), banka (ali bančni uslužbenec) kljub temu
izpostavi odgovornosti za povzročeno škodo. V takem primeru bo seveda tudi težje dokazati
obstoj škodljivega navodila (in namena škodovati), kot če bi navodilo oziroma vpliv zapisali že
v MRA. Banka mora torej tekom pogajanj in tekom veljavnosti pogodbenega razmerja (in tudi
sicer) paziti predvsem na to, da poslovodstvo ne ravna zgolj po njenih navodilih (brez lastne
presoje) in da ščitenje lastnega interesa banke ne bo imelo načrtne posledice škodovati dolžniku.
Če konkretiziramo: paziti mora npr. da njena upniška zahteva po omejitvi CAPEX-a družbe
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Tako tudi L. Varanelli, navedeno delo, str. 5 (verzija, dostopna na Ius Info), pri čemer avtor analizira 280. člen

starega ZGD, ki pa se v opredelitvi odgovornosti ne razlikuje od 264. člena ZGD-1. Morda bi ob ustrezni
utemeljitvi tretjega odstavka 533. člena ZGD-1 in pogodbe o enotnem vodenju kot podlage za možnost dejanskega
vpliva ene osebe (družbe oziroma člana poslovodstva) na drugo družbo brez podvrženosti pravilom o pogodbenem
in dejanskem koncernu, lahko prišli tudi do odgovornosti družbe oziroma člana vodstva kot tretje osebe za
posledice, ki jih utrpi druga družba, čeprav ni podana krivda in namen povzročati škodo drugi družbi.
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zavoljo hitrejšega plačila kredita ne pomeni zavestne povzročitve ravnanja poslovodstva v
škodo družbe, da bi to zadovoljilo bančni interes in se izognilo odpovedi pogodbe.
S prevzemom odgovornosti po prvem odstavku 264. člena ZGD-1 bi banka prevzela
odškodninsko odgovornost povrniti družbi (in/ali delničarjem) škodo, ki ji je nastala; lahko tudi
solidarno odgovornost s poslovodstvom, če bi bila zgolj okoriščena z ravnanjem vodstva na
podlagi vpliva tretje osebe. Postavi pa se vprašanje, ali tretja oseba in v našem primeru banka
(bančni uslužbenec) prevzema tudi dolžnosti direktorja v obliki skrbnosti ravnanja v družbino
korist, obveznost zvestobe družbi in izogibanja konfliktov interesov. Te dolžnosti pravzaprav
krši član organa vodenja, ko ravna in odloča na podlagi vpliva tretje osebe. Pri tretji osebi mora
obstajati namen povzročiti škodo (krivda), pri članu organa vodenja zaradi tega nastane kršenje
dolžne skrbnosti in drugih dolžnosti, povezanih s funkcijo (protipravnost). Tretji pa lahko
sodeluje pri izvedbi takega škodljivega ravnanja in/ali se pri tem okoristi. Menim, da bi se
odgovornost tretje osebe v primeru, ko sodeluje pri izvedbi škodljivega ravnanja, morala
presojati skladno z 263. členom ZGD-1 (oziroma ZFPPIPP, če se ta uporabi) kot lex specialis
glede na določila OZ o odškodninski odgovornosti.199 Tretja oseba namreč izvaja določen vpliv
na družbo in vmes lahko naklepno pripravi poslovodstvo do škodljivega ravnanja. Čim nekdo
izvaja vpliv na družbo in posega v njeno vodenje in njene (strateške) interese, bi moral nositi
vsaj ključne dolžnosti v razmerju do te družbe, ki sicer pritičejo organom družbe. To pa pomeni
tudi presojo odgovornosti skladno s standardom, ki velja za direktorja. To je ravnanje s
skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika.200 Gre za protipravno ravnanje tretje osebe,
ki posega na področje vodenja (lahko tudi upravljanja) družbe. Med merila presoje
protipravnosti pa sodi dolžna skrbnost pri opravljanju funkcije vodenja.201 Zaradi nejasnosti in
neizdelane sodne prakse v Sloveniji bi kazalo v zakonu v bodoče izrecno zapisati standard
skrbnosti, ki bo vzet v zakup pri presoji ravnanja tretje osebe.
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Odškodninska odgovornost je v OZ urejena v 2. oddelku II. poglavja splošnega dela OZ (131. do 189. člen),

poslovna odškodninska odgovornost pa še v 1. odseku 1. oddelka III. poglavja OZ (239. do 246. člen).
200

Tako stališče zavzema tudi nemška teorija, ki jo povzema LSE Study 2014, str. 311, kjer citira G. Spindler v

Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 3rd edition, 2008, § 117, str. 37: »It is generally acknowledged that
this criterion has to be evaluated in the light of the general duty of care of the directors as laid down in s. 93
AktG.«,.
201

Analogno bi to moralo veljati tudi za dolžno ravnanje po ZFPPIPP.
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4.3 Banka kot obvladujoča družba
4.3.1

Razmerje obvladovanja po ZGD-1

V Sloveniji medsebojno povezovanje družb, ki lahko privede tudi do razmerja obvladovanja
(odvisnosti) ene družbe do druge, ureja ZGD-1 v IV. delu (527. – 562. člen).202 Zakon ureja
organizacijo vodenja povezanih družb, upravičenja obvladujoče družbe ter njeno odgovornost
za škodo, povzročeno odvisni družbi.203 Zadnja novela ZGD-1l je poglavje nekoliko
spremenila, pri čemer je bila najobširneje spremenjena ureditev dejanskega koncerna.
Bistvena lastnost povezanih družb je njihovo razmerje odvisnosti ene družbe od druge,
obvladujoče družbe. Obvladovanje pomeni, da lahko obvladujoča družba na korporacijsko
pravnem temelju izvaja svojo voljo pri upravljanju oziroma vodenju odvisne družbe (oziroma
njenega podjetja). Obvladujoča družba ima tako pravico izvrševati vpliv na vodenje poslov,
oblikovanje poslovne politike oziroma na usklajeno delovanje obeh družb. V teoriji velja, da je
družba obvladujoča, kadar razpolaga s sredstvi, ki ji omogočajo, da druga družba ravna po njeni
volji. Ugotavlja se, ali ima obvladujoča družba možnost vplivati neko daljše obdobje in tudi
izvajati sankcije nad odvisno družbo za nespoštovanje njene volje. Dovolj je obstoj možnosti,
ne pa dejansko izvajanje. Načini in sredstva, ki omogočajo obvladovanje, morajo temeljiti na
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Ureditev je povzeta po nemški ureditvi povezanih podjetij po členih 15 – 19 ter podjetniških pogodb v členih

291 in 292 nemškega AktG. Oba zakona, slovenski in nemški posebno pozornost namenjata varovanju odvisnih
družb, pravic njihovih družbenikov, funkcioniranja podjetja teh družb ter interesov upnikov v pravnem prometu.
Nemški zakon govori o podjetju (Unternehmen), slovenski pa uporablja pojem družbe, kot pojavne oblike podjetja.
P. Podgorelec v Podrobnejša pravila varstva upnikov in manjšinskih delničarjev v koncernskem pravu (povezane
družbe in podjetniška pogodba), Podjetje in delo 6-7/2015, , str. 1121,meni, da je lahko takšna gramatikalna zožitev
področja uporabe koncernskega prava problematična. Ker naš zakon uporablja pojem "gospodarska družba" iz
tretjega odstavka 3. člena ZGD-1 za obvladujočo stran povezave, so tako vsaj po gramatikalni interpretaciji iz
uporabe koncernskega prava izključeni vsi tisti primeri, ko kot obvladujoči družbenik (delničar) nastopa druga
vrsta družbe (na primer društvo, gospodarsko interesno združenje, zadruga) ali pa samostojni podjetnik (s. p.),
država, lokalna skupnost oziroma občina ipd. Na drugi strani naš zakon širi možnost uporabe koncernske ureditve
glede na status odvisne družbe. To lahko katera koli gospodarska družba, ne samo delniška družba (d. d.), evropska
delniška družba (SE) in komanditna delniška družba (k. d. d.), tako kot to velja po nemškem pravu.
203

V slovenski literaturi so povezane družbe celovito obravnavane v delu Š. Ivanjko, M. Kocbek, S. Prelič,

Korporacijsko pravo, Položaj gospodarskih subjektov, druga izdaja, GV Založba, Pravna fakulteta Univerze v
Mariboru, 2009, str. 965 – 971.
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statusnopravnih možnostih.204 Podlaga za povezovanje v medsebojno razmerje odvisnosti je
lahko (a) večinska kapitalska udeležba ene družbe v drugi, (b) pogodba, s katero ena družba
podredi vodenje drugi družbi (podjetniška ali obligacijska) ali (c) konkretne okoliščine, ki
povezujejo dve družbi v razmerje odvisnosti.205 Odvisna in obvladujoča družba ne zasledujeta
vedno skupnega cilja oziroma istega interesa. Tudi ni nujno, da imata skupno vodstvo, kot je
bilo to pred novelo ZGD-1l značilno za uveljavitev koncernskega privilegija.206 Dejstvo je
namreč, da specifična koncernska nevarnost, na katero naj odgovori koncernsko pravo s svojo
varovalno komponento, obstaja že v fazi potencialnega koncerna (to je ob obstoju razmerja
odvisnosti), in ne šele, ko je med povezanimi družbami vzpostavljeno enotno vodenje. Poleg
tega je »enotno vodenje« pravno nedoločen pojem, zato nekateri menijo, da je s tega vidika
neprimerno vezati sistem koncernskopravnega varstva na tak pojem.207 Je pa kljub temu
»enotno vodenje« ob ustrezni definiciji lahko bistven zunanji izkazni znak razmerja odvisnosti.
Enotno vodstvo sicer ne pomeni, da obvladujoča družba odvzame organom vodenja odvisnih
družb pravico voditi svojo družbo,208 ampak da organi vodenja odvisne družbe v poslovnih
zadevah ne odločajo več samostojno in da se zaradi vpetosti v koncern v ravnanju vodstva
odvisnih družb kaže volja obvladujoče družbe. Obvladujoča družba lahko usmerja investicije,
finance, proizvodnjo in druga strateška področja.
Za enotno vodenje sta se v pravni teoriji uveljavila dva koncepta, ožji in širši. V ožjem
pomenu se koncern obravnava skladno z njegovim pojmovanjem kot gospodarska (ekonomska)
celota in enotno vodenje pomeni izvajanje bistvene vodstvene funkcije na pomembnih
področjih podjetniške politike, to je organiziranega podjetniškega delovanja povezanih družb.
V širšem pomenu pa je dovolj, da se enotno vodstvo izvaja na najmanj enem izmed osrednjih
področij podjetniškega delovanja (na primer nabava, upravljanje človeških virov, organizacija,
204

Š. Ivanjko v M. Kocbek in drugi, Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, 3. knjiga, GV Založba,

2007, komentar k 529. členu ZGD-1, str. 240.
205

Tudi podjetniška pogodba (ki ne predstavlja pogodbenega koncerna) in pa pogodbe obligacijskega prava, kot

je npr. pogodba o enotnem vodenju, ki jo tretji odstavek 533. člena ZGD-1 izrecno izključuje kot pogodbo o
obvladovanju.
206

Za koncern je značilno enotno vodstvo in pa možnost vpliva na drugo družbo (ne pa nujno tudi izvajanje vpliva).

Pravne posledice, določene v oddelku ZGD-1 o dejanskem koncernu so po noveli ZGD-1l vezane na razmerje
odvisnosti in ne več enotno vodstvo.
207

P. Podgorelec v Podrobnejša pravila..., 2015, str. 1122.

208

To recimo toliko bolj velja za družbi, ki nista v razmerju odvisnosti, pa sta se zaradi skupnega podjema

dogovorili za skupno vodenje.
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prodaja), predpostavljajoč, da ima takšna omejena koordinacija družb učinek oziroma posledice
za koncern kot tak.209 Razlikovanje med obema pojmoma postane manj pomembno v toliko, da
je področje financ oziroma koordinacija področja financ lahko tisto, kar zadostuje za obstoj
enotnega vodstva, ki pripelje do situacije, sorodne dejanskemu koncernu s kapitalsko
povezanostjo, čeprav gre morda za družbi brez razmerja take odvisnosti. Enotno upravljanje
financ recimo pomeni pripravo finančnega plana, zaradi doseganje katerega se v praksi lahko
sprejmejo drugačne poslovne odločitve, kot bi se sicer, če (skupnega) plana ne bi bilo. Pritrditi
gre stališču teorije, da je ustrezneje upoštevati pojem enotnega vodenja v širšem pomenu. Vpliv
obvladujoče družbe na odvisno se lahko odraža na celotni povezavi družb in koordinacija enega
področja podjetniškega delovanja (recimo financ) ne negira pojmovanja koncerna kot
ekonomske celote, temveč iz njega izhaja.210
V teoriji se loči obvladovanje glede na:
(i)

strukturo vpliva na vodenje odvisne družbe: obvladovanje od znotraj in
obvladovanje od zunaj. Obvladovanje od znotraj, ki pomeni, da obvladujoča družba
vključuje svoje predstavnike v člane organa vodenja ali nadzora odvisne družbe, ti
predstavniki pa vplivajo na člane teh organov.211 Obvladovanje od zunaj pa pomeni
obvladovanje s pogoji podjetniškega poslovanja, s krediti, z nastopom na trgu ipd.
in večinoma pomeni vplivanje na celotno družbo in njeno vodenje (slednje se lahko
konkretizira preko pravice do veta ali dajanje soglasja k odločitvam odvisne
družbe);

(ii)

načinom vpliva, ki je lahko v pozitivnih (sprejemanje odločitev) ali negativnih
dejanjih (veto ali pa soglasje k odločitvam odvisne družbe), ali pa vpliv na tekoče
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Glej G. Drnovšek, Vpliv obvladujoče družbe v dejanskem koncernu, Podjetje in delo – 3-42005, str. 443.
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Tako stališče zavzema G. Drnovšek, navedeno delo, str. 443.
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Vrhovno sodišče je v zadevi III Ips 126/2011, z dne 19. 11. 2013, 11. odstavek, dostopno na

www.sodnapraksa.si, (v nadaljevanju VSRS Sklep III Ips 126/2011) obrazložilo, da možnost vplivanja na vodenje
odvisne družbe nesporno obstaja, kadar ima obvladujoča družba možnost imenovati člane organa poslovodstva v
odvisni družbi, gotovo pa tudi takrat, ko lahko preko nadzornega sveta neposredno ali posredno, formalno ali
neformalno vpliva na odločitve poslovodstva odvisne družbe. Po taki odločbi ima tudi banka upnica (za katero po
MRA veljajo že obravnavane pravice imenovanja vodstva, zahtevanja določenih poslovnih ravnanj itd.), možnost
vplivati na vodenje družbe dolžnika. Posledice pa nosi skladno s pravili o odškodninski odgovornosti v koncernih,
kar obravnavamo v nadaljevanju.
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poslovanje (poslovodenje) oziroma na strateške odločitve (tudi preko nadzorne
funkcije);
(iii)

posrednost oziroma neposrednost, pri čemer je posredno obvladovanje vpliv
obvladujoče družbe preko tretje osebe, neposredno obvladovanje pa je lahko z
navodili poslovodstvu ali pa vplivanje na odločitev preko sklepa skupščine.212

Spomnimo na nekaj pogodbenih ukrepov iz MRA iz uvoda poglavja 4Error! Reference
source not found., ki jih banke spogajajo zaradi večjega nadzora nad poslovanjem in možnosti
plačila kreditov družbe v prestrukturiranju in jih skušajmo umestiti med tipe obvladovanja, ki
jih navaja teorija. Klavzula MRA, po kateri ima banka možnost vnaprejšnjega soglasja k
poslovnim ukrepom ali odločitvam ali pa možnost naknadnega veta vsebuje elemente
pozitivnega oziroma negativnega obvladovanja po točki (ii) zgoraj. Nadalje klavzula MRA, ki
predvideva navodilo, kako postopati v določeni poslovni situaciji (odprodati določeno
premoženje ipd.) ali generalno, kakšno politiko ubrati (glede odprodaje poslovno nepotrebnega
premoženja v naslednjih nekaj letih), prav tako lahko predstavlja enega od načinov
obvladovanja pod isto točko. Zahteva po menjavi člana organa vodenja, imenovanje prokurista
po izbiri bank, imenovanje predstavnika v nadzorni svet, ko je banka družbenik, sodelovanje
predstavnika bank na kolegijih poslovodstva ipd. pa so ukrepi, ki lahko vplivajo na strukturo
vodenja pod točko (i) zgoraj; bodisi posredno ali neposredno (glej točko (iii) zgoraj).213 Tudi
pogojevanje nadaljnjega kreditiranja preko pogodbenih zavez (covenants) lahko pomeni
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Povzeto po Š. Ivanjko, M. Kocbek, S. Prelič, Korporacijsko pravo, str. 969 – 971. Pri vseh navedenih načinih

je meja ločnica med obvladovanjem brez enotnega vodstva in pa takim, ki je posledica ravno enotnega vodenja,
tanka. Čeprav je zakon izključil enotno vodstvo kot pogoj za obstoj koncerna, bo ob upoštevanju dejanskih
okoliščin lahko ravno to pripeljalo do razmerja odvisnosti, če pri tem prevladujejo interesi ene družbe nad drugo.
213

Po vzoru ameriškega trusteeja »Chapter 11« (U.S. Code: Title 11 – BANKRUPTCY, Chapter 11 -

REORGANIZATION (§§ 1101–1174) v povezavi za nalogami trusteeja (§§704(a)) se tudi v Sloveniji v praksi
poskuša vpeljati ti. Chief restructuring officerja z izkušnjami kriznega vodenja, da bo tista oseba, ki bo bankam in
drugim deležnikom povrnila zaupanje, da bo podjetje sposobno preživeti turbulentno obdobje in vrniti dolgove.
Tako osebo običajno predlagajo/izberejo banke in ima v razmerju do bank podpisnic MRA nalogo voditi podjetje
skozi prestrukturiranje, spremeniti poslovno kulturo, opredeliti ključne probleme krize podjetja, opredeliti ključno
dejavnost in posle (ang. core business), poročati bankam, reorganizirati podjetje ipd. Če ta oseba sklene pogodbo
z dolžnikom, dela pa v korist in po navodilih bank, bi lahko govorili o pogodbi o obvladovanju.
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obvladovanje od zunaj (poslovodstvo npr. spremeni politiko financ, saj ima v MRA stroge
finančne zaveze, ki so morda nerealne, a jih mora spoštovati, sicer banka odpokliče kredit.214
Položaj organov vodenja odvisne družbe je odvisen od vrste koncerna. V dejanskem
koncernu se organi vodenja odvisnih družb praviloma ravnajo po lastni odločitvi ter se v
interesu obvladujoče družbe (in v svojem interesu) podrejajo vplivu obvladujoče družbe, če ta
ne prinaša škodljivih posledic. V pogodbenem koncernu pa so organi vodenja praviloma dolžni
ravnati skladno z navodili obvladujoče družbe ne glede na njihovo škodljivost.215
4.3.2 Banka kot obvladujoča družba v dejanskem koncernu
V ZGD-1 je ureditev osredotočena na koncerne – dejanske in pogodbene.216 Po drugem
odstavku 530. člena ZGD-1 pa velja tudi domneva, da odvisna in obvladujoča družba tvorita
koncern. Dejanski koncern je razmerje odvisnosti, nastalo na podlagi dejstev. To je lahko
kapitalska udeležba ali pa druge okoliščine,217 torej točki a in c višje zgoraj, kamor bi veljalo
šteti tudi obligacijsko pogodbo po točki b.218 Iz določb 545. člena ZGD-1 implicitno izhaja, da
je v dejanskem koncernu dopustno kakršnokoli sredstvo, s katerim obvladujoča družba lahko
izvaja svoj obvladujoč vpliv (tudi npr. enotno vodstvo lahko do tega pripelje). Čim večje število
funkcij ima obvladujoča družba, tem bolj je koncern koncentriran.219 Pogodbeni koncern

214

V literaturi se kot obvladovanje na podlagi dejanskih okoliščin izrecno navaja tudi razmerje kreditodajalca in

(pre)zadolženega družbe, pri čemer je slednja lahko v položaju odvisnosti zaradi slabe finančne situacije in
komercialnega pritiska sprejeti kreditne pogoje. Glej Š. Ivanjko, M. Kocbek, S. Prelič, navedeno delo, str. 969
(opomba1334). Kakšne pravne posledice ga zadenejo, pa lahko iščemo v koncernskem pravu, če so izpolnjeni tudi
pogoji. Ni vedno vsako pogojevanje kreditnega razmerja (kot obligacijsko pravnega) s strani banke upnice tudi
obvladovanje dolžnika. Podobno smo videli že pri razsodbah v Združenem kraljestvu in drugje glede banke kot
skritega direktorja.
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H. M. Pivka, Š. Ivanjko v M. Kocbek in drugi, Veliki komentar..., 2007, komentar k 530. členu ZGD-1, str.

243.
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Obravnavamo zgolj koncern z razmerjem odvisnosti in ne tudi z razmerjem enakopravnosti, saj slednji za

problematiko razmerja banke in zadolžene družbe ni relevanten.
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Š. Ivanjko M. Kocbek, S. Prelič, Korporacijsko pravo, str. 973.
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Zakon namreč kot drugi, samostojni razlog navede pogodbeni koncern na podlagi pogodbe o obvladovanju (in

drugih podjetniških pogodb), zato se zdi smotrno obligacijsko pogodbo šteti k dejanskim okoliščinam nastanka
koncerna.
219
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nastane na podlagi pogodbe o obvladovanju, s katero se odvisna družba podredi vodenju
obvladujoče družbe (to je točka b zgoraj).220 Poleg pogodbe o obvladovanju se med pogodbe,
ki omejujejo samostojno oblikovanje volje odvisne družbe in postavljajo drugačna razmerja
glede odgovornosti za odločitve družbe, šteje tudi pogodba o prenosu dobička.221 MRA smo v
poglavju 3.1 v prvi vrsti opredelili kot kreditno pogodbo, tj. obligacijsko pogodbo. Namen
strank gotovo ni preko MRA skleniti podjetniške pogodbe oziroma kar pogodbe o
obvladovanju. To pa še ne izključuje možnosti, da MRA vsebuje posamezne prvine
obvladovanja s strani bank. Glede na predpostavko, da je MRA obligacijska pogodba, bi njena
vsebina, ki kaže na omejevanje samostojnega oblikovanja volje dolžniške družbe, lahko bila
podlaga predvsem za dejanski koncern, lahko tudi kot podjetniška pogodba, ki ne prinese
pogodbenega koncerna ali pa obligacijska pogodba o skupnem vodenju (sicer brez kapitalske
povezanosti družb).
Za dejanski koncern (nem. Faktischer Konzern) ni bistveno, da se družbe strinjajo z
razmerjem odvisnosti oziroma nastankom koncerna in vseh posledic. Presoja se glede na
okoliščine. Tudi ni pomembno, ali je koncern dovoljen ali ne. Bistveni lastnosti dejanskega
koncerna sta obstoj odvisnosti in vodstvo obvladujoče družbe (nem. einheitliche Leitung).222
Kakšna morajo torej biti določila MRA in ravnanje strank, da bosta banka in dolžnik padla v
razmerje obvladovanja, kjer bo banka upnica obvladujoča družba v dejanskem koncernu
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Š. Ivanjko M. Kocbek, S. Prelič, Korporacijsko pravo, str. 979 in 980. Pravila glede pogodbe o obvladovanju

se uporabljajo tudi za druge podjetniške pogodbe.
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Prav tam, str. 998. Pri drugih podjetniških pogodbah se sicer posega v dobiček, ki pa ni povsem odtujen od

družbe. Na tem mestu velja omeniti, da zakonsko sicer neurejena pogodba o vodenju podjetja, ki pa je v teoriji
našla prostor med podjetniškimi pogodbami, tudi pomeni poseg v samostojnost vodenja družbe. S pogodbo o
vodenju podjetja namreč ena družba drugi v celoti prepusti vodenje za račun te družbe, ki je vodenje prepustila.
Ker kot taka vsebuje statusno konstitutivne, organizacijske in tudi obligacijske sestavine, soglašamo s stališčem,
da bi jo morali obravnavati kot podjetniško pogodbo (zanjo uporabiti določila ZGD-1 o sklepanju, vpisu v sodni
register, prenehanju itd. Več o tem Š. Ivanjko v Pogodba o vodenju podjetja kot podjetniška pogodba, Zbornik
Aktualna vprašanja gospodarskih poslov, Inštitut za gospodarsko pravo, Maribor, 1996, str. 139, 151 ter 152. Ne
glede na status pogodbe o vodenju podjetja je za obravnavo v tej nalogi bistvena njena vsebina, kakor tudi vsebina
drugih pogodb med dvema družbama. Pogodba je lahko tudi obligacijska (ne podjetniška), pa bo vseeno vsebovala
elemente statusnopravne obvladovanja (in pri tem morda predstavljala nedovoljeno podlago, ki nima osnove v
statutu oziroma ni vpisana v sodni register).
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Primerjaj z institutoma direktorja v senci, kjer je bistven vpliv na upravljanje (vodenje) in poslovodstvo ravna

skladno z navodili direktorja v senci.
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(čeprav se ga ne zavedata ali se s tem ne strinjata). Kot rečeno iz določb 545. člena ZGD-1
implicitno izhaja, da je v dejanskem koncernu dopustno kakršnokoli sredstvo, s katerim
obvladujoča družba lahko izvaja svoj obvladujoč vpliv, niso pa ta sredstva v zakonu
določena.223 Vrhovno sodišče je v 11. odstavku revizijske zadeve VSRS Sklep III Ips 126/2011
obrazložilo, da morata biti družbi - da lahko govorimo o dejanskem koncernu - povezani pod
enotnim vodstvom obvladujoče družbe. To pomeni, da mora obstajati med družbama tako
razmerje odvisnosti odvisne družbe od obvladujoče družbe, da obvladujoča družba lahko
neposredno ali posredno vpliva na poslovne odločitve organov odvisne družbe. Možnost
vplivanja na vodenje nesporno obstaja, kadar ima obvladujoča družba možnost imenovati člane
organa poslovodstva v odvisni družbi, gotovo pa tudi takrat, ko lahko preko nadzornega sveta
neposredno ali posredno, formalno ali neformalno vpliva na odločitve poslovodstva odvisne
družbe.224
Zgoraj v točki 4.3.1 primeroma navajamo klavzule MRA, ki kažejo na uporabo
korporacijskopravnih sredstev obvladovanja s strani banke (tj. enotnega vodstva predvsem na
segmentu financ dolžnika). Odločilen kriterij za prevzem odgovornosti je škodljivost vpliva
banke kot obvladujoče družbe za odvisno družbo dolžnika. Takrat je potrebno zavarovati
interese odvisne družbe, njenih manjšinskih družbenikov in upnikov.225 Zakon pri tem ne
zahteva krivdnega ravnanja obvladujoče družbe in namena povzročati škodo odvisni družbi,
kot je to pogoj pri vplivu tretjih oseb po 264. členu ZGD-1. Podana pa mora biti vzročna zveza
med vplivom obvladujoče družbe in prikrajšanjem, ki nastane zaradi ravnanja poslovodstva
odvisne družbe.

223

Možen je direkten vpliv poslovodstva obvladujoče družbe na poslovodstvo odvisne, vpliv prek nadzornega

sveta ali skupščine, vpliv na nižje poslovodstvo, sočasno članstvo v organih obeh družb, celo članstvo osebja
obvladujoče družbe v organih odvisne družbe.
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Prav taka je bila situacija v obravnavanem primeru, ko je bil direktor obvladujoče družbe hkrati predsednik

nadzornega sveta tožene stranke kot odvisne družbe. To se poleg tega, da je predsednik nadzornega sveta po
dejanskih ugotovitvah sodišča prve stopnje sicer neformalno, toda neposredno vplival na odločitve tožnika kot
direktorja odvisne družbe, kaže tudi v tem, da je nadzorni svet pod njegovim predsedstvom odpoklical tožnika z
mesta direktorja tožene stranke. Če je bil obseg vplivanja obvladujoče družbe na toženo stranko kot odvisno družbo
tak, kot ga je ugotovilo sodišče prve stopnje, sta po stališču Vrhovnega sodišča v tem primeru družbi tvorili
dejanski koncern.
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Povzeto po H. M. Pivka, Š. Ivanjko v M. Kocbek in drugi, Veliki komentar..., 2007, komentar k 545. členu

ZGD-1, str. 301.
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Hkrati je v določbah o dejanskem koncernu definiran obseg dopustnega vpliva obvladujoče
družbe na odvisno družbo: v interesu "skupine" so dovoljena le taka prikrajšanja, ki jih je
mogoče kot posamična izolirati in ovrednotiti. Le pod tem pogojem jih je namreč mogoče
dokumentirati v poročilu o odvisnosti in jih izravnati na enega od zakonsko predvidenih
načinov. Prekoračitev obsega dopustnega vplivanja pomeni nastanek kvalificiranega
dejanskega koncerna, ki je protipraven.226
Vodstvo odvisne družbe je zavezano ravnati skladno s 263. členom ZGD-1 (in drugimi
dolžnostmi) ter voditi posle samostojno in na lastno odgovornost. Če lahko zagotovi povračilo
prikrajšanja (in pri tem skrbno ravna kot dober gospodar), vodstvo odvisne družbe lahko
pristane na ravnanje (prikrajšanje), ki ga zahteva obvladujoča družba (prvi odstavek 545. člena
ZGD-1). Mora pa samo presoditi in se odločiti – ni torej dolžno slediti navodilom obvladujoče
družbe.227 Zakon na ta način varuje odvisno družbo pred korporacijsko pravnimi sankcijami s
strani obvladujoče družbe. Vrhovno sodišče je v jedru že obravnavane revizije VSRS Sklep III
Ips 126/2011 navedlo, da je v primeru dejanskega koncerna treba presojati utemeljenost
odpoklica člana poslovodstva odvisne družbe z vidika, ali razlogi, s katerimi je utemeljen
odpoklic, izvirajo iz poslovnih odločitev, ki jih je član uprave sprejel samostojno ali pa iz tistih
odločitev, ki jih je sprejel po navodilih (tudi neformalnih) obvladujoče družbe. Nevzdržno bi
bilo stališče, da lahko obvladujoča družba doseže odpoklic direktorja odvisne družbe iz
utemeljenih razlogov zato, ker je ravnal po njenih navodilih, ki so bila za odvisno družbo
škodljiva.
Navodila banke, kdo naj vodi družbo, kako voditi družbo, kako opravljati določene posle,
katere finančne kazalnike zasledovati, kam investirati in za kaj ne porabljati sredstev, zapisana
v MRA, morajo izpolnjevati pogoje po prvem odstavku 547. člena ZGD-1 (škodljiv vpliv,
prikrajšanje (škoda), ki ga obvladujoča družba ni nadomestila, in dejstvo, da odvisna družba
upnikov ne more poplačati), da bi banka bila dolžna povrniti škodo, ki je nastala zaradi njenega
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P. Podgorelec, Podrobnejša pravila..., 2015, str. 1122. Do kvalificiranega koncerna privede situacija, ko je

prikrajšanje nastalo, obsežnih dejanj, ki so k temu vodila, ni moč izolirati, pogodba o obvladovanju, ki ureja taka
dejanja, pa ni sklenjena. Več o tem v nadaljevanju, točka 4.3.3.
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Šele, če bo navodilom sledilo, se presoja odgovornost obvladujoče družbe (podobno kot pri obravnavi direktorja

v senci v številnih sodnih primerih do primera Vivendi [2013]).
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vpliva in prikrajšanja. Presoja poteka od primera do primera.228 Če obvladujoča družba pripravi
odvisno družbo do tega, da opravi zase škodljiv pravni posel ali da v svojo škodo kaj stori ali
opusti, ne da bi se prikrajšanje dejansko nadomestilo do konca poslovnega leta 229 ali ne da bi
se zagotovila pravica do ugodnosti, določenih za nadomestilo, mora odvisni družbi povrniti
zaradi tega nastalo škodo (prvi odstavek 547. člena ZGD-1, enako prvi odstavek 317. člena
nAktG),.230 Za škodljiv pravni posel šteje vsak posel, ki odvisno družbo obvezuje k spolnitvi
brez ustrezne protidajatve in ki neposredno zmanjšuje premoženje družbe. Pojem kaj storiti ali
opustiti v svojo škodo pomeni vsako poslovno ravnanje, ki kakorkoli, tudi posredno, vpliva na
zmanjšanje premoženja ali dobička družbe.231
Zaradi pravnega formalizma (npr. podanost vzročne zveze, presoja posamičnih dejanj in ne
celovitega obvladovanja) je dokazana odgovornost obvladujoče družbe v dejanskem koncernu
precej omejena. Namesto polne odgovornosti za škodo nastalo odvisni družbi, tako kot v
pogodbenem koncernu, se pri nas ter v Nemčiji odgovornost obvladujoče družbe v dejanskem
koncernu omeji zgolj na posamične primere, ko odvisna družba doživi nenadomeščeno
prikrajšanje (kot posledico vpliva obvladujoče družbe).232 Iz navedenega lahko ugotovimo, da
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R. Reich-Graefe, Changing Paradigms: The Liability of Corporate Groups in Germany, 37 Conn. L. Rev, 2005,

str. 791, enako ugotavlja za dejanski koncern po nemški ureditvi: »Obviously, liability in de facto groups is thus a
case-by-case, interference-by-interference analysis of intragroup liability.«
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Po noveli ZGD-1l ni nujno, da prikrajšanje nadomesti ravno obvladujoča družba. Ta mora nadomestitev

zagotoviti, škodo pa povrne, če tega ni zagotovila.
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Zahtevek za povrnitev njim nastale škode imajo tudi delničarji ali družbeniki družbe ne glede na škodo, ki jim

je povzročena z oškodovanjem družbe. Poleg obvladujoče družbe odgovarjajo kot solidarni dolžniki tisti zastopniki
obvladujoče družbe, ki so odvisno družbo pripravili do pravnega posla ali drugega dejanja (547. člen ZGD-1). Po
548. členu ZGD-1 pa so člani poslovodstva odvisne družbe odgovorni kot solidarni dolžniki, če niso navedli
škodljivega pravnega posla ali škodljivega dejanja v poročilu o odnosih družbe s povezanimi družbami ali če niso
navedli, da je bila družba prikrajšana s pravnim poslom ali dejanjem in da prikrajšanje ni bilo nadomeščeno.
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H. M. Pivka, Š. Ivanjko v M. Kocbek in drugi, Veliki komentar..., 2007, komentar k 545. členu ZGD-1, str.
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Podrobneje glej R. Reich-Graefe, navedeno delo, str. 791 ter 792. Avtor pravi tudi, da ne preseneča dejstvo, da

je bila v zadnjih 40 letih v Nemčiji uspešna zgolj ena tožba na kompenzacijsko odgovornost obvladujoče družbe
(BGH (Mar. I, 1999 - II ZR 312/97)). Pri nas je nadomestitev prikrajšanja in okoliščine dejanskega koncerna
obravnavalo Višje sodišče v Ljubljani v zadevi VSL sodba in sklep II Kp 45162/2011, po kateri je sodišče med
drugim presojalo obstoj dejanskega koncerna zaradi finančne, predvsem pa kapitalske in personalne povezave
(kvalificiran delež glasovalnih pravi in funkcije nekaterih oseb v obeh družbah) ter obstoj sporazuma za
nadomestitev prikrajšanja odvisne družbe.
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pri dejanskem koncernu zakon ne daje odgovora na vprašanje, kakšne dolžnosti in odgovornosti
doletijo banko kot obvladujočo družbo, če ne pride do prikrajšanja ali škodne posledice, tako
kot je to urejeno pri institutu direktorja v senci. Slovenski zakonodajalec se je namreč odločil
za odškodninsko odgovornost. Če slednja ni podana, pa to še ne pomeni, da banka in njen
dolžnik nista v dejanskem razmerju odvisnosti. Pri tem mora poslovodstvo dolžnika kot odvisne
družbe sestaviti poročilo o razmerjih s povezanimi družbami – torej tudi z banko. V poročilu se
navedejo vsi pravni posli, ki jih je družba sklenila v preteklem poslovnem letu z obvladujočo
družbo ali z njo povezano družbo ali na pobudo ali v interesu teh družb, in vsa druga dejanja,
ki jih je storila ali opustila na pobudo ali v interesu teh družb v preteklem poslovnem letu.233
Poročilo, ki ga mora pregledati revizor (če so izpolnjeni pogoji revizije letnega poročila po
ZGD-1), je še toliko bolj podvrženo preverjanju obstoja okoliščin in nastanka prikrajšanja
zaradi obvladovanja dolžnika s strani banke in njenih zahtev po MRA. V praksi sicer še ni
zaslediti primera, da bi revizor letnega poročila ob pregledu letnega poročila ter zahtev in zavez
po MRA vprašal tudi po poročilo o obvladovanju dolžnika s strani banke. To pa ne izključuje
obstoja podlage obvladovanja in dejanskega koncerna med banko in dolžnikom in da se kaj
takega zaradi dejanskih okoliščin razmerja v prihodnosti ne more zgoditi.
4.3.3 Banka kot obvladujoča družba v kvalificiranem koncernu
Kot rečeno zakon varuje odvisno družbo pred korporacijsko pravnimi sankcijami
obvladujoče družbe, če odvisna ne upošteva njenih navodil. Višje sodišče v Celju je recimo v
zadevi VSC sklep Cpg 69/2013234 ugotovilo, da je poleg obstoja prvin obvladovanja za dejanski
koncern nujno tudi dajanje navodil odvisni družbi, saj to kaže na enotno vodstvo. Poslovodstva
odvisne družbe, ki se ni strinjalo s sklenitvijo posojilne pogodbe, pa niso doletele nikakršne
sankcije s strani obvladujoče družbe. V tem primeru je šlo za obvladovanje, šlo je tudi za
navodila, ni pa bilo izravnalne odgovornosti, saj navodila niso bila zavezujoča – nespoštovanje
ni prineslo sankcij za odvisno družbo in se je vodstvo slednje samostojno odločalo o
nespoštovanju navodil. Vodstvo odvisne družbe lahko pristane na prikrajšanje, če presoditi, da
bo to povrnjeno tekom poslovnega leta, ni pa dolžno upoštevati navodil obvladujoče družbe.
Zakon ne daje odgovora, če obvladujoča družba odvisno sankcionira na obligacijsko pravni
podlagi. Banka kot obvladujoča družba sicer ne more npr. odpoklicati članstva v nadzornem
svetu odvisne družbe zaradi neupoštevanja navodil (razen, če je sočasno tudi družbenik
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Tretji odstavek 545. člena ZGD-1.
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Z dne 10. 4. 2013, dostopni na https://www.sodnapraksa.si.
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dolžnika), lahko pa grozi z odpoklicem dela ali celotnega kredita zaradi mnogih razlogov
(kršitev zavez v MRA idr.) in s tem izvaja poslovni pritisk na dolžnika oziroma izvaja pritisk
na družbenike, člane nadzornega sveta ipd. – jih »stisne v kot« za celotno obdobje trajanja MRA
kot dolgoročne pogodbe.235 Člani zaradi preteče posledice odpoklica kreditov po MRA in s tem
grožnje insolventnosti v celotnem obdobju trajanja MRA upoštevajo navodila banke npr. glede
poslovne politike in financ, ki jih sicer po lastni presoji ne bi. Če je pri tem podan naklep banke
pripraviti člane k škodljivemu ravnanju in povzročitvi škode, se lahko uporabi 264. člen ZGD1 (bodisi za bančnega uslužbenca ali pa banko kot pravno osebo in tako njenega zastopnika).
Kaj pa če naklepa banke v danem trenutku ni oziroma ni moč dokazati in gre morda za zgrešeno
presojo banke, ki prinese škodljivo (finančno) posledico dolžniku?236 Recimo, da banka
preprosto vztraja na izpolnitvi pogodbenih zavez, ki predpostavljajo strateške spremembe
poslovanja družbe, čeprav dolžnik meni, da bodo zanj čez čas pomenile nenadomestljivo
prikrajšanje. Dolžnik kljub temu izpolni pogodbene zaveze (npr. finančni covenant) zaradi
grozeče posledice – tj. odpoklic kredita. Drugi primer je recimo, da banka ugovarja poslovnim
odločitvam dolžnika in grozi z odpovedjo kredita, če dolžnik tega veta ne spoštuje. Nadalje je
gotovo primer podobnega obvladovanja, če banka zahteva točno določeno osebo v organih
vodenja ali nadzora, ta oseba pa pri svojih odločitvah zasleduje (tudi) interese banke upnice,
kar pomeni, da banke posredno (preko take) osebe, vodijo posle dolžnika oziroma dajejo
navodila, ki jih dolžnik upošteva. Kumulativno so vplivi banke kot obvladujoče družbe lahko
tako intenzivni in vseobsegajoči, da jih ni mogoče izolirati in posamično izravnati, če bi se
izkazalo, da so škodljivi. Situacija spominja na kvalificiran koncern, ko odvisna družba
praktično mora slediti navodilom obvladujoče družbe in se s tem ustvarja podobno stanje kot
pri pogodbenem koncernu.237
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Čigav interes pri tem banka zasleduje niti ni pomembno, bo pa gotovo obremenilna okoliščina, če njen interes

ne bo zgolj povračilo kreditov.
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Opisan položaj, ko obvladujoča družba dejanskega koncerna (v danem primeru banka) izvaja permanenten,

intenziven in totalen vpliv na odvisno družbo, teorija imenuje kvalificirani dejanski koncern. Vplivi so protipravni
zato, ker a priori ne omogočajo, da se jih izolira in da se ovrednoti potencialna škodljivost vsakega posebej.
Prikrajšanj tako ni mogoče nadomestiti z izravnalnim zahtevkom. Podrobneje glej T. Rozman, Kvalificiran
dejanski koncern, Odvetnik 61/2016, str. 32. Š. Ivanjko v M. Kocbek in drugi, Veliki komentar..., 2007, Uvodni
komentar k IV. delu ZGD-1, str. 230, pa pravi, da obvladujoča družba ne plača škode temveč nadomešča izgubo
(op.p. kot tisto prikrajšanje oziroma škodo, ki je odvisni družbi nastala, vendar se ne da izluščiti posamičnih
škodljivih ravnanj).
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Pri kvalificiranem koncernu, kot ga je razvilo nemško zvezno vrhovno sodišče
(Bundesgerichtshof), gre za dolgoročno in obširno obvladovanje in vpliv na vodenje poslov
odvisne družbe (nem. andauernde und umfassende Leitungsmacht) na področju organizacijsko
poslovne vloge obvladujoče družbe in obvladovanje posega v interese odvisne družbe.238 Ko se
obvladujoči družbi očita tako obvladovanja, so nemška sodišča v preteklosti sprejela pravno
presumpcijo, da obvladujoča družba ne upošteva in ne spoštuje samostojne podjetniške presoje
in interesa odvisne družbe (kot bi to morala po pravilih o dejanskem koncernu). Posledica take
presumpcije je bila odgovornost obvladujoče družbe za vse obveznosti odvisne družbe do
njenih upnikov.239 Sodna praksa je tako za nekaj let »popravila« pomanjkljivo ureditev
odgovornosti obvladujoče družbe v odsotnosti pogodbe o obvladovanju po nAktG in
pravzaprav približala dejanski in pogodbeni koncern.240 Za uporabo instituta kvalificiranega
koncerna je dovolj dokaz njegovega obstoja. Obvladujoča družba pa je bila tista, ki mora
dokazati, da ni dolgoročno in obširno obvladovala in vplivala na vodenje poslov odvisne družbe
(obrnjeno dokazno breme).241 V Sloveniji je kvalificiran koncern Višje sodišče v Ljubljani
posredno obravnavalo v zadevi VSL sodba I Cpg 563/2010, 18. odstavek:242 golo zatrjevanje
obstoja kvalificiranega dejanskega koncerna, čeprav je pri taki obliki koncernske povezave, ko
obvladujoča družba kontinuirano in obsežno vodi odvisno družbo, težko izolirati in ugotavljati
posamezne škodljive vplive. Zato pri kvalificiranem dejanskem koncernu preneha delovati
zakonski varovalni sistem, ki je naravnan na posamične ukrepe. Škodo je v primeru izvajanja
takšnega kontinuiranega vpliva težko dokazati, zato npr. nemška sodna praksa olajšuje
dokazovanje, tako da se uveljavljajo določeni indici, ki kažejo na obstoj kvalificiranega
dejanskega koncerna (trajen prenos podjetniških funkcij na obvladujočo družbo, ki prevzame
vso problematiko likvidnosti, določa proizvodni program), kar pa stranke ne razbremenjuje
obveznosti, da zagotovi ustrezno trditveno podlago.
V primeru Bremer Vulkan BGH (17. 9. 2001 - II ZR 178/99)243 (v nadaljevanju: Bremer
Vulkan 2001) je sodišče okrnilo razloge obstoja kvalificiranega koncerna in odločilo, da so ti
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Tako je odločilo sodišče v BGH (Sept. 16, 1985 - II ZR 275/84), ti. primer Autokran.

239
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85

pomanjkljivi, čeprav je bila odvisna družba v danem primeru nezmožna plačati svoje dolgove
zaradi vmešavanja obvladujoče družbe (slednja je imela centralizirano upravljanje denarnih
sredstev, ti. cash pooling, na računih koncernsko povezanih družb in je zavoljo svojih finančnih
težav sredstva odvisnih družb dnevno pretakala med računi, da bi na njih ohranjala pozitivno
stanje). Sledil je še primer Bremer Vulkan 2 (2002),244 ki je pritrdil predhodni sodbi Bremer
Vulcan 2001. Neposredna odgovornost obvladujoče družbe v dejanskem koncernu za
obveznosti odvisne družbe do njenih upnikov je podana (le) v primerih, ko obvladujoča družba
s svojim vplivom uniči pogoje za going concern odvisne družbe (nem. existenzvemichtender
EingrifJ), kar privede do insolventnosti oziroma finančnega kolapsa.245 Ne glede na nemško
sodno prakso pomeni obstoj kvalificiranega dejanskega koncerna zlorabo pravne oblike.
Namesto da bi se sklenila pogodba o obvladovanju, koncern posluje kot dejanski (lahko je
morda sklenjena obligacijska pogodba, kot je MRA ali pa pogodba o enotnem vodstvu dveh
načelno neodvisnih družb). Obvladujoča družba bi bila tako na temelju smiselne uporabe
prvega odstavka 542. člena ZGD-1 odvisni družbi dolžna poravnati vsako nastalo letno izgubo.
K temu bi bila namreč zavezana, če bi ravnala pravno pravilno in bi sklenila pogodbo o
obvladovanju.246 V Sloveniji gre torej kvalificiran koncern presojati z vidika kršitve določil o
sklepanju pogodbe o obvladovanju in posledic v razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o
obvladovanju (tj. pogodbenem koncernu).
Vrnimo se k pogodbenim zahtevam bank po MRA, ki pomenijo poslovni pritisk na dolžnika
zaradi preteče posledice odpoklica kreditov (in s tem grožnje insolventnosti) v celotnem
obdobju trajanja MRA. Banka vztraja na izpolnitvi pogodbenih zaveze, ugovarja poslovni
odločitvi dolžnika, zahteva točno določeno osebo v organih vodenja itd. ter intenzivno in
vseobsegajoče vpliva na poslovanje dolžnika. Če upoštevanju teh zahtev s strani dolžnika
dodamo nastanek škodljivih posledic v obliki znatnega poslabšanja finančnega stanja dolžnika
oziroma celo insolventnost, so izpolnjeni pogoji za odgovornost banke kot obvladujoče družbe
dejanskega (kvalificiranega) koncerna. Sicer se mora pri dejanskem koncernu vsako dejanje
presojati posebej, kar je izredno težko, prav tako mora nastati posledica, ki je vzročno povezana
z zahtevo (ravnanjem) banke. Je pa ekskulpacijsko breme na banki, kar prinese nekaj olajšave
pri dokaznem bremenu dolžnika glede na dokazovanje odgovornosti. Menimo pa, da bi v
primeru dokazanega obstoja kvalificiranega dejanskega koncerna povezani družbi morala
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doleteti sankcija zaradi nesklenitve podjetniške pogodbe (o obvladovanju) in vse posledice, ki
jih taka pogodba prinese. Če doktrina kvalificiranega koncerna obvelja, banka v takem primeru
odgovarja za vsako izgubo dolžnika, saj bi dokazan obstoj kvalificiranega koncerna povzročil
posledice, ki so značilne za pogodbeni koncern. Temeljno pravilo koncernskega prava namreč
je, da obvladujoča družba ne sme izvajati škodljivih vplivov na odvisno družbo, dokler ni
sklenjena pogodba o obvladovanju,247 razen če zagotovi izravnavo prikrajšanja. Če pa ni moč
ugotoviti vzročne zveze med posameznimi dejanji in prikrajšanjem, vemo pa da banka kot
obvladujoča družba izvaja kontinuiran in intenziven vpliv, bi morala odgovarjati tudi zaradi
nesklenitve pogodbe o obvladovanju (kakor zahteva ZGD-1 v prvem odstavku 545. člena).
4.3.4 MRA kot podjetniška pogodba
Primer, ko bi banka kot obvladujoča družba (zaradi prvin obvladovanja, ki so značilne za
kvalificiran dejanski koncern) prevzela odgovornost kot v pogodbenem koncernu je tudi oblika
klavzul po MRA, ko banka zahteva imenovanje člana organa vodenja oziroma v praksi kar
prokurista, ki nato po njenih navodilih soupravlja družbo (opravlja določen vpliv na
poslovodstvo oziroma je pooblaščen za določen segment strateških poslov; sankcija za
neupoštevanje njegovega imenovanja in kasneje njegovih navodil je odpoved kreditne pogodbe
z banko). V tem in drugih primerih intenzivnega (in pogosto neutemeljenega) vpliva banke bi
veljalo MRA presojati z vidika pravil o podjetniških pogodbah kot pogodbo o obvladovanju
oziroma celo kot pogodbo o vodenju podjetja, če tretja oseba po navodilu bank na podlagi
pogodbe z družbo dolžnika to tudi vodi in pod presumpcijo, da je ta zaradi poseganja v
statutarne pristojnosti vodenja tudi podjetniška pogodba.248 Po pogodbi o obvladovanju ima
obvladujoča družba pravico dajati navodila za vodenje poslov odvisni družbi (če je to v korist
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J. Šinkovec, Dejanski koncerni, Svetovalec - priloga Gospodarskega Vestnika – 46/1994, številka 46, str. 78.
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o prepustitvi obrata, glej Š. Ivanjko, Pogodba o vodenju podjetja kot podjetniška pogodba, 1996. Glej tudi B.
Bratina, Položaj organov pri povezanih družbah. Podjetje in delo 2/2001, str. 166, ki pa pravi, da je pogodba o
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osebe). Tako lahko tudi pogodbo o vodenju podjetja štejemo kot podlago za pogodbeni koncern.
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obvladujoči družbi), slednja pa jih mora spoštovati, tudi če so škodljiva zanjo.249 Pogodba o
vodenju podjetja pa je pogodba, s katero ena družba drugi v celoti prepusti vodenje vseh ali
nekaterih segmentov poslovanja za račun te družbe, ki je vodenje prepustila. Navodila so v
dispoziciji pogodbenih strank. Banka npr. v MRA z dolžnikom dogovori (zahteva), da bo banka
izbrala osebo, ki naj jo dolžnik pooblasti za vodenje in zastopanje družbe. Pooblastilo bo seveda
dano za vodenje poslov v korist družbe dolžnika, MRA pa bo vseboval navodila ali pravico
banke do navodil taki osebi, kako postopati v določenih situacijah in pri tem ščititi tudi interes
banke (torej posredno delovati tudi za račun banke).250 Na ta način ustvarimo situacijo
pogodbenega koncerna, saj se s pogodbama spreminja položaj (samostojnost) organa vodenja
odvisne družbe. Obvladujoča družba (v našem primeru banka preko MRA kot pogodbe z
vsebino podjetniške pogodbe o obvladovanju) pa v primeru pogodbenega koncerna odgovarja
za navodila, ki jih da odvisni družbi (posredno ali neposredno). Obvladujoča družba mora
odvisni družbi poravnati vsako med trajanjem pogodbe nastalo letno izgubo, če ta ni poravnana
iz drugih rezerv iz dobička, v katere je bil odveden dobiček med trajanjem pogodbe (prvi
odstavek 542. člena ZGD-1). Vzročna zveza se ne zahteva, kot je to pogoj reparacijske
obveznosti pri dejanskem koncernu. Prav tako ni pogoj krivda. Obvladujoča družba odgovarja
objektivno za nastalo izgubo. Zastopniki obvladujoče družbe pri pogodbenem koncernu morajo
dajati navodila pravilno in skrbno. Če kršijo svoje obveznosti, morajo družbi kot solidarni
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dolžniki povrniti nastalo škodo. V dvomu, ali so pravilno in skrbno izpolnjevali obveznosti,
morajo to dokazati (prvi in drugi odstavek 543. člena ZGD-1). Pri tem pa gre za predpostavko
krivdne odškodninske odgovornosti članov organa vodenja z obrnjenim dokaznim
bremenom.251 Če je status MRA kot podjetnike pogodbe (o obvladovanju) uspešno dokazan, ni
potrebe po uporabi nemškega instituta kvalificiranega koncerna, kjer se predvideva presoja
posamičnih ravnanj ter njihova vzročna zveza s prikrajšanjem odvisne družbe. Institut
kvalificiranega koncerna je zaradi navedenega močno okrnjen, saj se bo sodišče v sporu, v
katerem se zatrjuje obstoj kvalificiranega koncerna, verjetno še vedno osredotočalo na
posamična dejanja, ki pa jih je težko izluščiti.252 Gotovo pa bo utemeljevanje MRA kot pogodbe
o obvladovanju v praksi tudi izredno težko in primerljivo težavnosti dokazovanja vzročne zveze
med ravnanje obvladujoče družbe v dejanskem koncernu in pa nastalim prikrajšanjem za
odvisno družbo.

251

Tako B. Bratina, 2001, str. 170.
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dejanski kvalificiran koncern pomanjkljivi, čeprav je bila odvisna družba v danem primeru nezmožna plačati svoje
dolgove zaradi vmešavanja obvladujoče družbe (centralizirano upravljanje denarnih sredstev).
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5. SKLEP

V nalogi smo pojasnili, da prestrukturiranje v gospodarstvu pomeni kakršnokoli temeljno
spremembo statusne strukture družbe, vodenja in poslovanja podjetja ali njegove finančne
sestave s ciljem povečanja vrednosti podjetja za delničarje ter upnike. Ugotovili smo, da
prestrukturiranje lahko sestoji iz finančnega prestrukturiranja terjatev (obligacijskega in
korporacijsko), korporacijskega prestrukturiranje družbe ter poslovnega prestrukturiranja
družbe. Pri tem finančno prestrukturiranje v prvi vrsti pomeni prestrukturiranje obstoječih
dolgoročnih in kratkoročnih dolžniških obveznosti ali z vidika banke upnice, njenih kreditnih
(in drugih finančnih) terjatev z dospelostjo nad enim letom in tistih z dospelostjo do enega leta.
Upnik (banka) in dolžnik (kapitalska družba) lahko svojo kreditno pogodbo in s tem terjatev
torej spreminjata, če to ni omejeno z ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli. Terjatev
lahko prosto spreminjata tudi s korporacijsko pravnimi ukrepi, pri čemer pa morata slediti
predpisanim postopkom. Nekaj odgovorov predvsem pa usmeritev, kako se lotiti pogajanj in
priprave MRA so prinesla Načela prestrukturiranja. Slednja sicer niso zagotovila meje
dopustnega nadzora in vpliva bank na poslovanje komitenta, so pa pripomogla k pospešitvi
prenekaterega prostovoljnega prestrukturiranja. Za Načela prestrukturiranja v nalogi trdimo in
dokažemo da kljub svoji neobvezujoči naravi v določeni meri podrobneje urejajo splošna načela
po OZ in tako pomenijo obvezujoč okvir pri pogajanjih za sklenitev MRA.

Načela

prestrukturiranja lahko štejemo kot natančnejši zapis 4. in 5. člena OZ, ki določata
enakopravnost deležnikov ter spoštovanje načela vestnosti in poštenja. Načelo vestnosti in
poštenja se tudi konkretizira v Načelu prestrukturiranja, da morajo biti odločitve sprejete na
podlagi popolnih in zanesljivih informacij Pravična porazdelitev bremen pomeni tudi obveznost
enakovrednosti dajatev v dvostranski vzajemni pogodbi (tudi MRA). Poleg navedenega Načela
prestrukturiranja pridobijo obvezujočo naravo inter partes, če se dolžnik z bankami v pogodbi
dogovori za njihovo uporabo. Ugotovili pa smo tudi, da ni najti razloga, da Načel
prestrukturiranja ne bi šteli za usmeritve pogajanj, ki so v poslovni praksi finančnega
prestrukturiranja splošno uveljavljena in določbo ZFPPIPP analogno uporabiti za prostovoljno
prestrukturiranje. Po 12. členu ZFPPIPP so namreč pravila poslovno finančne stroke, ki jih je
potrebno uporabiti v preventivnem prestrukturiranju po ZFPPIPP, tudi druga izkustvena pravila
skrbnega finančnega poslovanja, ki so splošno uveljavljena v poslovno finančni stroki. Sem pa
gre šteti tudi Načela prestrukturiranja.
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Plan prestrukturiranja, ukrepe ter medsebojne dogovore o usodi kreditov stranki zapišeta v
obsežno pogodbo o prestrukturiranju (MRA). V magistrski nalogi smo postavili hipotezo, da je
refinanciranje obstoječih kreditov z MRA predmet drugega odstavka 323. člena OZ in ne
pomeni novacije (prenovitve). Navedeno utemeljimo z MRA kot dvostransko pogodbo, pri
kateri ima tudi banka svojo obveznost, ki je v zagotovitvi kredita, to je izročitev denarja. Če se
stranke v MRA dogovorijo za nov kredit, ima kreditojemalec terjatev na izročitev tega zneska.
Ta pa ne more biti prenovljena, če je po stari kreditni pogodbi že prenehala, ker jo je banka
izpolnila z zagotovitvijo starega kredita. Prenovitev je namreč po 326. členu OZ brez učinka,
če je prejšnja obveznost nična ali je že ugasnila (npr. zaradi izpolnitve). Prav tako nova
obveznost nastane pod vrsto pogojev (in tudi zavarovanja prenehajo šele takrat), in zato MRA
težko interpretiramo kot pogodbo o novaciji in gre večinoma za novo razmerje. Dolžnik se je
znašel na točki 0 (nič), ko je brez sanacije in dogovora o poslovnem in finančnem
prestrukturiranju izpostavljen nastanku insolventnosti. V MRA tako stranke izrazijo voljo, da
stare obveznosti kreditojemalca nadomestijo z novimi in začnejo popolnoma novo pogodbeno
razmerje, ki sočasno predpostavlja prečiščenje starih kompleksnih kreditnih struktur z neštetimi
upniki, sočasno pa upnike po MRA postavlja v enakopraven položaj. Če pri tem novacije ne
izključimo, se stranke pogodbe izpostavljajo sankciji neveljavne novacije in bo MRA
neobstoječ.
MRA je pogodba, za katero smo v pričujoči nalogi ugotavljali tudi, da lahko zaradi ščitenja
interesa bank prinese dokaj rigorozne ukrepe nadzora nad poslovanjem dolžnika ter stroge
pogodbene obveznosti in sankcije za kršitve. Banke imajo tako preko MRA lahko znaten vpliv
na poslovanje svojih dolžnikov, na njihove finančne in poslovne odločitve ter na samo vodenje;
predvsem tekom procesa prestrukturiranja in trajanja pogodb z dolžniki. Poleg refinanciranja
(oziroma reprograma obstoječih bančnih terjatev bo MRA bo urejal predmet prestrukturiranja,
pogoje za refinanciranja (tj. cena, pogoji črpanja in pogoji vračila kreditov), druge zaveze, ki
jim mora slediti dolžnik ter sankcije za kršitev plačilnih obveznosti in drugih zavez. Te zaveze
– pogodbene prepovedi, zapovedi in finančne zaveze (angl. covenants), ki smo jih primeroma
navedli v nalogi, so del kreditnih pogojev in vplivajo na izpostavljenost banke kreditnemu
tveganju ter na samo ceno posojenega denarja. Ravno zvišano kreditno tveganje komitenta v
krizi vpliva na pogodbeni nabor dogovorjenih rešitev, ukrepov in zavez. Ta je mnogo širši od
bančne obveznosti zagotavljanja kredita in njegovega vračila s strani dolžnika pod določenimi
pogoji ter tudi rigoroznejši. Oblikovanje pogodbenih zavez igra pomembno vlogo pri nadaljnjih
ukrepih bank in njihovi možnosti vpliva ter nadzora nad poslovanjem dolžnika. Ker so kršitev
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zavez gotovo pogostejše od kršitve plačilnih obveznosti, smo ugotovili, da so ravno kršitve
zavez ključni razlog za spremembo razmerja pogodbene moči tekom trajanja MRA – bankam
za ščitenje njihovega finančnega interesa (poplačila kreditov) omogočajo pogajanja o novih
zavezah in izvedbo drugih dogovorjenih sankcij in ukrepov, med drugim vpliv na poslovanje
podjetja. Na ta način zaveze v MRA predstavljajo ključno izhodišče za neformalni prenos moči
odločanja o (finančnem) poslovanju dolžnika tekom trajanja MRA na banko kot upnika, s čimer
smo uvodno hipotezo tudi potrdili.
Sankcije, ki sledijo kršitvi pogodbenih plačilnih obveznosti dolžnika in kršitvi kovenantov
so večinoma enake: odpoved kreditne pogodbe in predčasno vračilo kredita. Ugotovili smo, da
mora banka zaradi odpovedi pogodbe in domneve pričetka stečajnega postopka preračuna, da
bo bistveno slabše poplačana, skladno z Načeli prestrukturiranja raje »spregleda« kršitev tako,
da dogovori nove pogoje finančnega prestrukturiranja dolžnika, s tem pa spremembo pogojev
poplačila svojih terjatev. Če se kršitve pogodbenih zavez obveznosti ponavljajo ali se pojavlja
več kršitev sočasno, gredo sankcije bank tudi v smeri povečanega nadzora nad poslovanjem
dolžnika. Sankcije lahko rezultirajo v dodatniih pogodbenih pogojih, plačilom pogodbene
kazni, dvigom obrestne mere. Lahko prinesejo nove finančne zaveze (ali zgolj tisto, ki je
kršena). Skratka, banke s tem povečujejo svoj poslovni pritisk, da bi izboljšale možnost plačila
kredita. Mnogokrat je med dodatnimi sanacijskimi zahtevami bank za hujše kršitve tudi
možnost bank zahtevati menjavo ali imenovanje novega vodstva kapitalske družbe. Pogodbeno
je npr. pravica banke lahko zapisana kot (i) vnaprejšnje soglasje banke k poslovnim ukrepom
ali odločitvam; (ii) naknadna odobritev opravljenega poslovnega dejanja (možnost veta); (iii)
navodilo, kako postopati (recimo prodati določeno poslovno nepotrebno sredstvo); (iv) zahteva
po menjavi člana organa vodenja oziroma sodelovanje predstavnika bank (nekoga, ki mu banke
zaupajo) na kolegijih dolžnika. Lahko gre celo za nepogodbeno skrito kontrolo ali neformalna
navodila, ki jih dolžnik upošteva v strahu pred odpovedjo kreditne pogodbe.
Trenutna zakonodaja v Sloveniji nima enoznačnega odgovora (ureditve) glede situacije, ko
banka kot upnik (in »ekonomski lastnik«) s pogodbeno zahtevo po imenovanju poslovodstva
posega v pravila korporativnega upravljanja ter izvaja pristojnosti obvladujoče družbe dolžnika
v prestrukturiranju. Slovenska zakonodaja in slovenska sodna praksa tudi nimata izoblikovanjih
kriterijev, do kje banke zasledujejo svoj ekonomski interes in kdaj prevzemajo odgovornost
zaradi vpliva na vodenja kapitalske družbe dolžnika. V nalogi smo tako v zadnjem delu
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poskušali zarisati mejo dopustnega poseganja bank v vodenje poslov dolžnika,253 da bi ta tem
prej »prišel na zeleno vejo« in plačal kredite ter zvišal svojo boniteto v razmerju do bank.
Poskušali smo odgovoriti na vprašanje, ali banke z ukrepi v MRA nedovoljeno posegajo na
področje korporativnega upravljanje in tako obvladovanja dolžnika ter kakšne pravne posledice
ima to za razmerje med banko kot upnikom in kapitalsko družbo kot dolžnikom.
Obravnavali smo vprašanje odškodninske odgovornosti zaradi vpliva tretjih oseb po 264.
člena ZGD-1 ter ureditev in sodno prakso predvsem Združenega Kraljestva glede shadow
directorship – kriteriji, ki jih je izoblikovala (tuja) sodna praska za vprašanje, kdaj se upnik
šteje za direktorja v senci in tako prevzema odgovornost. Po sodni praksi Združenega kraljestva
je ekonomski interes bank precej zaščiten. Sodišča so mnogokrat sklenila, da postavljanje
rigoroznih kreditnih pogojev celo v obliki zahtev po menjavi poslovodstva, vetu na poslovne
odločitve ipd. ne pomenijo vpliva na vodenje in posledično ne postavljajo banke v položaj
skritega direktorja. Banke so upravičene zasledovati svoj ekonomski interes in ga pravno
zaščititi s takimi klavzulami. V Sloveniji take sodne prakse ni. Nimamo izdelanih kriterijev,
katere kreditne klavzule resnično pomenijo ščitenje pred kreditnim tveganjem in so za to nujne,
katere pa presegajo mejo. Lahko pa s pomočjo zakona ugotovimo pravne posledice, ki bi zadele
banko, če bi s svojim ravnanjem dolžniku povzročala škodo (ali prikrajšanje pri dejanskem
koncernu). Iz dikcije 264. člena ZGD-1 izhaja, da tretja oseba odgovarja za škodo, če je
namenoma pripravila organe, da poslujejo v škodo družbe. Iz tega izhaja, da je krog ravnanj
vpliva omejen na tista, ki imajo za cilj škodo družbi dolžnika (predpostavka krivde). Se pravi,
bi morale klavzule, ki jih primeroma navajamo pod točkami (i) do (iv) nekoliko višje v sklepu
imeti za namen in posledico škodo dolžniku, kar pa je v praksi večinoma odsotno. Škoda sicer
lahko nastane, manjka pa naklepno ravnanje banke. Namen MRA je sanacija dolžnika in
zvišanje možnosti plačila kreditov. Če bi kljub temu banki uspeli dokazati krivdo, bi banka po
prvem odstavku 264. člena ZGD-1banka prevzela odškodninsko odgovornost povrniti družbi
(in/ali delničarjem) škodo, ki ji je nastala; lahko tudi solidarno odgovornost s poslovodstvom,
če bi bila zgolj okoriščena z ravnanjem vodstva na podlagi vpliva tretje osebe. Sicer pa bi se
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poslovodstva. Slednji samostojno vodijo posle in zastopajo družbo. Del svojih pooblastil lahko prenesejo na druge
osebe, vendar slednje niso samostojne pri sprejemanju strateških poslovnih odločitev. Kljub prenosu pooblastil
poslovodstvu kapitalske družbe ne prenehajo dolžnosti in odgovornost po 263. člen ZGD-1 (ki se uporabi tako za
d.d. kot d.o.o.).
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odgovornost banke kot tretje osebe, ki sodeluje pri izvedbi škodljivega ravnanja, morala
presojati skladno z 263. členom ZGD-1 (oziroma ZFPPIPP, če se ta uporabi). Čim nekdo izvaja
vpliv na družbo in posega v njeno vodenje in njene (strateške) interese, bi moral nositi vsaj
ključne dolžnosti v razmerju do te družbe, ki sicer pritičejo organom družbe. To pa pomeni tudi
presojo odgovornosti skladno s standardom, ki velja za direktorja (in to ne glede na podanost
krivde). To je ravnanje s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Zaradi nejasnosti
in neizdelane sodne prakse v Sloveniji bi kazalo v zakonu v bodoče izrecno zapisati standard
skrbnosti, ki bo vzet v zakup pri presoji ravnanja tretje osebe. Pri tem vsaj za primere, kjer
zahtevamo krivdno ravnanje vplivajoče osebe in vzročno zvezo (tj. 264. člen), lahko za pomoč
vzamemo britanski institut direktorja v senci, ki sicer ni urejen kot institut odškodninske
odgovornosti. Ko je neki osebi dokazan status direktorja v senci, se njegove obveznosti
izenačijo z direktorjevimi in njegova ravnanja presoja skladno z njimi (tudi nadaljnja
odškodninska odgovornost).
Institutu direktorja v senci se slovenski pravni red nekoliko bolj približa s predpisi o
obvladovanju in pravnimi posledicami, ki v koncernu zadenejo obvladujočo družbo. Ravnanja,
ki kažejo na direktorja v senci in pri nas na razmerje obvladovanja, so lahko zelo sorodna. Za
oba instituta je značilno, da morajo poleg stalnega usmerjanja direktorjev družbe, slednji biti
navajeni ravnati skladno z usmeritvami direktorja v senci oziroma obvladujoče družbe,
usmeritve in posledice pa take, da usmerjevalcu (direktorju v senci oz. obvladujoči družbi)
dajejo moč dejanske kontrole nad najvišjim nivojem upravljanja družbe in njenih poslov
(čeprav morda z vplivanjem na ravnanja nižjega vodstva). Pri razmerju obvladovanja in
uporabljivosti koncernskih pravil pa morajo biti podani še drugi pogoji za prevzem
odškodninske odgovornosti. Pri dejanskem koncernu mora dejanje (navodilo) obvladujoče
družbe pomeniti prikrajšanje pri odvisni družbi (če obvladujoča družba ne zagotovi, da bo
sanirano, prevzame odškodninsko odgovornost za škodo, ki iz tega nastane odvisni družbi). Pri
pogodbenem koncernu mora biti sklenjena pogodba o obvladovanju (ali prenosu dobička),
potem je obvladujoča družba upravičena dajati navodila, vendar mora odvisni družbi
nadomestiti vsako poslovno izgubo.
Pri razmerju obvladovanja smo obravnavali razmerje banke upnice in njenega dolžnika
skozi prizmo dejanskega koncerna, kvalificiranega koncerna in pa MRA kot podjetniške
pogodbe v pogodbenem koncernu. Pri vseh treh obravnavanih oblikah obvladovanja,
ugotovimo, da je kljub strukturiranim zakonskim določbam ZGD-1, ki so v prvi vrsti namenjene
varovanju interesov odvisne družbe, njenih upnikov in družbenikov, težko dokazovati prvine
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za izpolnitev odgovornosti obvladujoče družbe. Sam obstoj razmerja odvisnosti ni toliko
problematičen. Banka je lahko obvladujoča, kadar razpolaga s sredstvi, ki ji omogočajo, da
družba dolžnica ravna po njeni volji. Ugotoviti je potrebno še, ali ima banka možnost vplivati
neko daljše obdobje in tudi izvajati (korporacijske) sankcije nad dolžnikom za nespoštovanje
njene volje. Dovolj je obstoj možnosti, ne pa dejansko izvajanje. Za prevzem odškodninske
odgovornosti banke kot obvladujoče družbe, pa mora pri dejanskem koncernu biti dokazana
vzročna zveza med navodilom (ravnanjem) banke in škodljivo posledico.254 Pri kvalificiranem
dejanskem koncernu bo presoja prav tako šla v smeri obravnave posamičnih ravnanj in iskanja
vzročne zveze ter nastanek škodljivih posledic v obliki znatnega poslabšanja finančnega stanja
dolžnika oziroma celo insolventnost. Predpostavljamo, da bi tak sodni primer težko doživel
obravnavo kvalificiranega koncerna kot kršitev določil o pogodbenem koncernu povezanih
družb (tj. sklenitev in registracija pogodbe o obvladovanju). Prej bi ga sodišče obravnavajo v
okviru pravil o dejanskem koncernu. Tako gre ponovno sklepati zaradi pomanjkljive sodne
prakse, na katero se sodišča lahko oprejo.255 Dokazovanje MRA kot podjetniške pogodbe pa bo
težko predvsem zaradi pomanjkanja volje in namena strank, da tako pogodbo skleneta. Rešitev
in pot je verjetno odvisna predvsem od vsebine primera.
Problematično ostaja tudi dejstvo, da naš zakon v vlogi obvladujoče osebe predvideva le
gospodarsko družbo. Na ta način so izključene fizične osebe, za katere se lahko uporabi le 264.
člen ZGD-1, za katerega pa smo ugotovili, da je obvezna podanost krivde v ravnanju osebe, ki
izvaja vpliv na člane. Sprememba je sicer bila predlagana v strokovnih krogih, vendar predlog
ni bil sprejet. Strinjamo se lahko s stališčem, da bi morala biti možna vsaj analogna uporaba
nekaterih institutov koncernskega prava tudi, če obvladujoča družba ni gospodarska družba,
temveč fizična oseba oziroma druga pojavna oblika pravne osebe. 256 V nasprotnem primeru
imamo pravno praznino, ki pa jo nemško koncernsko pravo rešuje z ustreznim gramatikalnim
zapisom Unternehmen (ta vključuje vsaj fizično osebo kot samostojnega podjetnika), ureditev
Velike Britanije pa v vlogi direktorja v senci predvideva katerokoli osebo (fizično ali pravno)
– v obeh primerih (nemško koncernsko pravo in pri institutu direktorja v senci) se za fizično
oseb o ne zahteva pogoj krivde kot po našem 264. členu ZGD-1, ki se lahko uporabi za
odgovornosti fizičnih oseb zaradi vpliva na organe vodenja. Po slovenski ureditvi kot fizična
oseba sicer odgovarja član poslovodstva obvladujoče družbe. Slednje pa še vedno izključuje
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bančne uslužbence, ki ne sodijo v sfero poslovodenja niti na nižjih nivojih, so pa ravno oni tiste
osebe, ki sodelujejo pri nastajanju MRA, pri njegovem izvrševanju in redno komunicirajo z
dolžnikom. Pri tem je lahko dolžnik ravno zaradi ravnanj te osebe postavljen v položaj
odvisnosti. Menimo, da mora v takem primeru tisti, ki opravlja naloge člana organa vodenja
odvisne družbe ali vpliva nanj (čeprav gre zgolj za bančne uslužbence brez izvirnih zakonskih
pooblastil za poslovodenje), ravnati skrbno skladno s prvim odstavkom 263. člena ZGD-1 (in
to ne glede na to, ali odvisni družbi povzroča prikrajšanje oziroma škodo). Za vsako osebo, ki
je vpeta vodenje podjetja (tam, kjer je zaposlena ali pa z vplivom na podjetje druge družbe), bi
prav za prav morali uporabiti višji standard skrbnosti pri presoji njegovih ravnanj, ki velja za
direktorje po 263. členu ZGD-1.
Ne glede na navedeno velja sklepno opozoriti še na mejo, ki je banke ne bi smele prestopiti,
da je njihovo razmerje z dolžnikom »varno« pred sankcijami, določenimi v ZGD-1 (tudi takimi,
do katerih pridemo s pomočjo analogij). Dejanske okoliščine so namreč tiste, s katerimi bomo
v sporu dokazovali obstoj razmerja odvisnosti oziroma izpolnitev predpostavk za odškodninsko
odgovornost. Pri začrtanju meje si lahko pomagamo z institutom direktorja v senci in sodno
prakso common law sistemov. Verjetno pridemo do podobnih ugotovitev:
(i)

banke so upravičene ščititi svoje (upniške) interese, ko je plačilo dolžnika ogroženo
zaradi slabega finančnega stanja dolžnika. Banke lahko pogojujejo nadaljnje
kreditiranje tako z zahtevo po podrobnejših informacijah o poslovanju (pisnih ali
npr. s prisotnostjo na kolegijih dolžnik), zahtevo po odprodaji določenega poslovno
nepotrebnega premoženja (da se zagotovi redno plačilo obrokov kredita), zahtevo
po imenovanju kompetentnega poslovodstva dolžnika, nasprotujejo poslovnim
odločitvam dolžnika oziroma zahtevajo sprejem določene poslovne odločitve, sicer
lahko zahtevajo predčasno plačilo kredita ipd. Dodatni pogoji zaradi ščitenja
interesa banke upnice pa vsekakor ne smejo posegati v poslovodno funkcijo, saj
samo ščitenje interesa ni razlog, da banka redno daje navodila za poslovanje in se
kljub temu izogne odgovornosti;

(ii)

banke morajo kljub svojim zahtevam dopustiti de iure direktorju dolžnika, da sam
presodi izvedbo določenega dejanja oziroma ukrepa. Banka npr. v MRA zahteva
izpolnjevanje določene finančne zaveze, morda celo predlaga način, kako jo doseči,
vendar mora biti končna presoja poslovnega dejanja v rokah dolžnika (in morda
profesionalnih svetovalcev). Pri tem priporočamo, da je v MRA določena možnost
waiverja banke k sankciji odpoklica kredita, če dolžnik po lastni presoji ugotovi, da
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bi dejanje po navodilu banke škodovalo družbi (in to izkaže npr. z mnenjem
finančnega ali drugega svetovalca kot zaupanja vredne osebe). Odpoklic kredita
(odpoved pogodbe) kot sankcija za kršitve MRA naj bo ukrep ultima ratio – le za
najhujše pogodbene kršitve kot je neplačilo kredita;
(iii)

banke ne smejo zahtevati preveč pogojev kreditiranja (recimo imeti pravico veta k
prav vsaki poslovni odločitvi dolžnika ali pa ob spremenjenih okoliščinah zahtevajo
točno določeno poslovno dejanje), saj s tem lahko efektivno nadzorujejo poslovanje
dolžnika za daljše časovno obdobje, ki je čas veljavnosti MRA. Vsak pogoj zase ni
sporen, kumulativno pa lahko privedejo do zmanjšanja prostora za lastno poslovno
presojo poslovodstva dolžnika, ki zaradi utesnjenosti poslovanja po MRA prav za
prav pričakuje navodilo bank. Taka situacija prestopa meje kvalificiranega
dejanskega koncerna, ki je posledično za banke zelo obremenjujoč. Kot smo
utemeljevali v nalogi, bi banke morale namreč nadomestiti poslovno izgubo
dolžnika, ker bi stranke morale MRA podvreči pogodbi o obvladovanju, pa teka niso
storile – sankcije bi morale biti enake;

(iv)

MRA je sicer lahko bolj rigorozen od kreditnih pogodb z dolžnikom, ki ni v krizi,
vendar le tako, da je ukrepe še možno utemeljiti kot ščitenje pred kreditnim
tveganjem. Dejanja bank naj bodo strogo v mejah vnaprej dogovorjenega. Morda ni
slabo pogodbeno doreči, kdaj bosta stranki šteli, ali je podjetje v krizi (recimo
zadolženost glede na dobiček je zrasla nad nek nivo).257 Iz pogodbene določbe naj
izhaja, da je namen takega ukrepa zaščititi ogroženo plačilo kredita, kar naj
izkazujejo vnaprej opredeljeni znaki poslabšanega poslovanja posojilojemalca.
Kljub temu gre zavzeti stališče, da bi morala biti subordinacija pravilom o
obvladovanju zelo restriktivna tudi, ko plačilo kredita ni ogroženo, pa banke recimo
z dolžnikom dogovorijo zgolj refinanciranje obstoječih kreditov. V nasprotnem
primeru bi kaj hitro prišlo do anomalij na trgu, ko bi banke praktično želele, da so
njihovi dolžniki insolventni, saj se tako ne bi izpostavljale prevzemanju
odgovornosti obvladujoče družbe;258

(v)

banke naj pazijo na vsebino in obliko komuniciranja s poslovodstvom dolžnika.
Dolžniku lahko predlagajo, da zahteve banke presodi s profesionalnimi svetovalci.
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biti razlog za kakršnokoli poseganje v avtonomijo poslovanja dolžnika.
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Če prisostvujejo sestankom dolžnika, naj bodo zgolj opazovalci. Če banka nastopa
kot agent, koordinator sklepanja MRA oziroma organizator sindiciranega posojila,
naj dolžniku jasno (in pisno) sporoči, da nastopa v svojem imenu in za svoj račun
ter ščiti lastne interese. Predlogi banke v taki vlogi naj ne bodo ultimati;
(vi)

izbiro članov poslovodstva, prokurista in drugih organov naj banke prepustijo
dolžniku in pri tem v celoti upoštevajo pravila korporativnega upravljanja. Banke
lahko sicer zahtevajo določena znanja, morda predlagajo nekaj oseb s takimi znanji,
izbira in izvršitev korporacijsko pravne pravice pa naj ostane v rokah družbe
dolžnika.
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