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REGULATORY TREATMENT
OF SECURITIES USED TO
PAY DEBT
This contribution is aimed
at analysing the existing
legal framework with
respect to situations,
when the creditor
acquires the respective
securities, due to the
repayment of creditor's
outstanding claims. For
the introduction, a general
overviev/ is given of
contractual arrangements
and the legal requirements
for using securities
as collateral, with
special attention to
repayment procedures
and requirements. A
specific situation with
respect to repayment
procedures may arise
when the debtor becomes
insolvent, therefore an
insight is offered into legal
possibilities with respect
to repayment through
acquisition of debtor's own
securities in insolvency
procedures. Through
ali these situations the
creditor may be faced with
various legal impediments,
such as restrictions to
transfers or suspension
of voting rights with
respect to these securities,
due to Takeovers Act or
The Prevention of the
Restriction of Competition
Act.

JEL E42 K22

V prispevku je podan pregled zakonske ureditve glede učin-
kov, ki nastanejo za upnike v primeru realizacije pravic iz
naslova zavarovanja z vrednostnimi papirji s prilastitvijo
na podlagi zakona o prevzemih (ZPre-1), zakona o pre-

prečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) in zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP). Pri tem je poudarek predvsem na vprašanjih, kako
navedeni predpisi urejajo položaj upnika, ki je s prilastitvijo vre-
dnostnih papirjev, danih v zavarovanje, poplačal svoje terjatev do
dolžnika, pri uresničevanju glasovalnih pravic oziroma razpolaganju
z vrednostnimi papirji (delnicami).

l.Uvod

Uvodoma je najprej podan kratek pregled pravil glede nastanka
in realizacije pravic zavarovanja z vrednostnimi papirji z upošteva-
njem različnih pravnih ureditev, ki jih je treba upoštevati glede na
lastnosti vrednostnega papirja oziroma glede na lastnosti upnika
in dolžnika. Pri tem so posebej obravnavani tudi primeri poplačila
upniških terjatev v postopku prisilne poravnave, ko upniki zaradi
poplačila svojih terjatev potrdijo konverzijo terjatev v lastniške de-
leže oziroma potrdijo dokapitalizacijo dolžnika z novimi denarnimi
vložki.

Temu pregledu sledi analiza postopkov na podlagi ZPre-1
oziroma ZPOmK-1 v zvezi z obravnavo položajev, ko upniki pridobijo
vrednostne papirje zaradi poplačila svojih terjatev bodisi s prilasti-
tvijo pri realizaciji zavarovanj bodisi v okviru prisilne poravnave.
* Mojca Trstenjak, univ. dipl. prav., Banka Slovenije. Stališča izražena v članku ne izražajo stališč institucije, v kateri je
avtorica zaposlena.



Na koncu so podani predlogi glede
možnih sprememb relevantne zako-
nodaje, da bi se primeri pridobitve
vrednostnih papirjev zaradi poplači-
la upniških terjatev lahko obravnavali
z upoštevanjem osnovnega namena
pridobitve - poplačila upniških
terjatev.

2. Oblike in učinki
zavarovanja z vrednostnimi
papirji - pravila SPZ in ZFZ

Ob upoštevanju dejstva, da se je na
razvitih finančnih trgih povečala do-
stopnost le-teh za širok krog gospo-
darskih subjektov, ki so za doseganje
dobičkov s transakcijami na finančnih
trgih kupovali vrednostne papirje, je
široka uporaba vrednostnih papirjev
za zavarovanje terjatev pričakovana
in razumljiva. Relativno enostavni in
transparentni postopki vzpostavitve
zavarovanja na nematerializiranih
vrednostnih papirjih in relativno
visoka likvidnost finančnih trgov so
najverjetneje poglavitni vzrok, ki je
prispeval k široki uporabi vrednostnih
papirjev za zavarovanje terjatev
bank (in drugih upnikov).
Pravice zavarovanja, ki jih dolžnik
ustanovi na vrednostnem papirju,
sledijo osnovnim konceptom klasičnih
stvarnih pravic (prenos lastninske
pravice v zavarovanje, zastavna
pravica). Glede na splošno ureditev
zakona o nematerializiranih vredno-
stnih papirjih (ZNVP) in stvarnoprav-
nega zakonika (SPZ) se zavarovanje
z vrednostnimi papirji lahko zagotovi
kot zastavna pravica na vredno-
stnem papirju ali kot prenos vredno-
stnega papirja v zavarovanje.'
Pravice zavarovanja na vrednostnem
papirju, ki je izdan v nemarerializi-
rani obliki, so generalno urejene v

ZNVP in SPZ (glede vprašanj, ki niso
urejena v ZNVP), za razmerja med
kvalificiranimi subjekti glede sklenitve
in učinkov finančnih zavarovanj pa
veljajo posebna (predvsem glede
obličnosti in formalnosti postopkov

realizacije manj stroga) pravila iz
zakona o finančnih zavarovanjih
(ZFZ). 2

Zastavna pravica

Vzpostavitev zastavne pravice na
nematerializiranem vrednostnem pa-
pirju je odvisna od ustreznega vpisa
pravice v korist tretjega (upnika) v

register nematerializiranih vredno-
stnih papirjev. 3

ZNVP glede realizacije zastavne
pravice na nematerializiranem

Pri prenosu
vrednostnih
papirjev v

zavarovanje
pridobi upnik

lastninsko
pravico.

vrednostnem papirju ureja izrecno le
postopek v zvezi s prodajo vredno-
stnega papirja, s katerim se trguje na
organiziranem trgu - v tem primeru
lahko upnik ob zapadlosti terjatve
proda zastavljene vrednostne papir-
je na organiziranem trgu tako, da
izda nalog za prodajo pooblaščene-

! Kot prenos v zavarovanje štejemo tudi t. i. repo
pogodbe oziroma pogodbe o povratni prodaji. V
tem primeru gre sicer za pravno tehniko, kjer se za
namene prenosa v zavarovanje sklene prodajna
pogodba, ki pa vsebuje tudi že bistvene elemente
za sklenitev povratne prodajne pogodbe,
izhajajoč iz namena pogodbenih strank (tj.
prenos z namenom zavarovanja terjatev) se repo
pogodbe obravnavajo enako kot druge pogodbe
o prenosu v zavarovanje.
2 Nadzorovane finančne družbe, upravljavci
plačilnih sistemov in subjekti, ki izpolnjujejo kriterije
za velike družbe, če sklepajo posle z nadzo-
rovanimi finančnimi organizacijami. S spremembo
ZFZ, ki začne veljati 30. 6. 2011, se bo zakon
uporabljal tudi za srednje in male družbe, kadar
bodo sklepale posle z nadzorovanimi finančnimi
organizacijami.

mu posredniku, če je vsaj 8 dni pred
nameravano prodajo o tem obvestil
dolžnika oziroma zastavitelja. 4

V primeru realizacije zastavne
pravice na nematerializiranem
vrednostnem papirju, s katerim se
ne trguje na organiziranem trgu, pa
ZNVP ne ureja posebnih pravil glede
realizacije, zato je treba uporabiti
splošne določbe SPZ glede realizaci-
je zastavne pravice na premičninah
(SPZ namreč ne ureja realizacije
zastavne pravice na terjatvi). Reali-
zacija zavarovanja se v tem primeru
izvede po pravilih za prodajo zasta-

vljene premičnine, pri čemer pa se
v gospodarskih pogodbah (kjer sta
obe pogodbeni stranki gospodarska
subjekta) domneva obstoj dogovo-
ra o zunajsodni prodaji predmeta
zastave - upnik lahko torej proda
zastavljene vrednostne papirje, s ka-
terimi se ne trguje na organiziranem
trgu, na javni dražbi ali po tržni ceni,
če je vsaj 8 dni pred nameravano
prodajo o tem obvestil dolžnika s

priporočeno pošto. 5

V primeru zastavne pravice na vre-
dnostnem papirju, ki je ustanovljena
med kvalificiranimi subjekti v smislu
ZFZ, se lahko realizacija zastavne
pravice vedno izvede z zunajsodno
prodajo vrednostnih papirjev tako,
da upnik ob zapadlosti terjatve takoj,
na primeren način proda vrednostni
papir - pri tem mora ravnati s skrb-
nostjo dobrega strokovnjaka, upošte-
vajoč razmere na finančnem trgu. 6

Pri tem upnik ni dolžan o prodaji
predhodno obveščati dolžnika niti
ni dolžan prodati papirjev na borzi
(razen če bi bila takšna prodaja pri-

3 V prispevku se omejujemo na nemarerializirane
vrednostne papirje, saj je pomen vrednostnih
papirjev, ki niso izdani v nematerializirani obliki,
z vidika obsega in vpliva na položaj upnikov
iz naslova zavarovanj z vrednostnimi papirji
zanemarljiv.
4 47. člen ZNVP.
5 Pri tem se seveda postavlja vprašanje, katera cena
se lahko šteje kot tržna cena, če se z vrednostim
papirjem ne trguje na organiziranem trgu. V zvezi
s tem bi bilo priporočljivo, da bi že pogodbe o
vzpostavitvi zavarovanja določale merila za določitev
tržne cene v primeru realizacije zavarovanja.
6 5. člen ZFZ.



merna in v okviru ravnanj dobrega
gospodarja) oziroma izvesti javne
dražbe.
Razen prodaje zastavljenega
vrednostnega papirja pa lahko na
podlagi ZFZ pogodba o zavarova-
nju določi tudi pravico upnika, da si
zastavljene vrednostne papirje pod
določenimi pogoji prilasti. V tem pri-
meru morajo biti v pogodbi določeni
kriteriji za določitev vrednosti teh
papirjev ob prilastitvi.

Prenos vrednostnih papirjev
v zavarovanje

Pri prenosu vrednostnih papirjev v
zavarovanje pridobi upnik lastninsko
pravico oziroma položaj zakonite-
ga imetnika vrednostnega papirja
z namenom zavarovanja svojih
terjatev do dolžnika. Če izvzamemo
namen pridobitve, upnik s prenosom
vrednostnega papirja v zavarovanje
pridobi v razmerju do tretjih oseb vse
pravice kot lastnik, poseben pravni
položaj (tj. pogojni prenos lastninske
pravice na upnika, ki učinkuje med
strankama v primeru, če dolžnik ob
zapadlosti ne izpolni svoje obvezno-
sti) obstaja le v internem razmerju.
Glede nematerializiranih vrednostnih
papirjev ZNVP ne določa posebnih
pravil glede prenosa v zavarovanje,
zato se v tem delu uporabijo splošne
določbe SPZ o prenosu lastninske
pravice v zavarovanje.
Pri fiduciarnem prenosu lastninske
pravice na premičnini SPZ določa,
da mora biti pogodba o fiduciar-
nem prenosu premičnine sklenjena
v obliki neposredno izvršljivega
notarskega zapisa - v nasprotnem
primeru je dogovor ničen. V zvezi z
realizacijo zavarovanja pa je v tem
primeru določeno, da lahko upnik ob
zapadlosti terjatve za primerno ceno
obdrži predmet ali ga zunajsodno
proda na javni dražbi ali na borzi
oziroma zunaj borze po tržni ceni,
če je obvestil dolžnika o prodaji vsaj

8 dni pred dnem prodaje.

Po drugi strani ZFZ v razmerjih med
kvalificiranimi subjekti izrecno ureja
tako vzpostavitev kot tudi realizacijo
zavarovanja s prenosom vrednostnih
papirjev v zavarovanje. Tako se na
podlagi ZFZ za sklenitev pogodbe
oziroma za prenos v zavarovanje ne
zahteva posebna oblika pogodbe.
Tudi realizacija je v tem primeru
izrecno urejena, in sicer lahko
upnik ob zapadlosti terjatve bodisi
obdrži vrednostne papirje (do višine
svoje terjatve), jih proda ali v njihovi
vrednosti pobota svoje obveznosti
do dolžnika. Pri tem zakon sicer ne
določa, da bi morala pogodba za
primere poplačila s prilastitvijo dolo-
čati posebna merila za vrednotenje
vrednostnih papirjev (kot sicer velja
za prilastitev v zvezi z realizacijo
zastavne pravice). Kljub temu pa
mora upnik v tem primeru ob prilasti-
tvi vrednostne papirje vrednotiti kot
dober strokovnjak, glede na razmere
na finančnih trgih (5. člen ZFZ).

3. Učinki postopkov zaradi
insolventnosti zastavitelja

(dolžnika) na pravice
iz zavarovanja

Na podlagi splošnih pravil ZFPPI-
PP in SPZ lahko upnik na podlagi
zastavne pravice na vrednostnih
papirjih oziroma na podlagi prenosa
vrednostnih papirjev v zavarovanje v

primeru dolžnikovega stečaja v ste-
čajnem postopku oziroma postopku
prisilne poravnave uveljavlja loči-
tveno pravico na teh papirjih. Tako
upnik z zastavno pravico kot tudi
upnik na podlagi fiduciarnega pre-
nosa vrednostnih papirjev bo moral
v primeru dolžnikove insolventnosti
v postopku prijaviti svojo terjatev in
uveljavljati pravico ločenega popla-
čila iz vrednostnih papirjev.
Poseben položaj v primeru stečaja
dolžnika bodo imeli upniki v primeru,
ko ima upnik na podlagi splošnih
pravil (SPZ, ZFZ) pravico, da svoje
zavarovane terjatve poplača z zu-

najsodno prodajo premoženja. Na
podlagi 282. člena ZFPPIPP namreč
pravica do zunajsodne prodaje
v zvezi z realizacijo zavarovanja
ostane v veljavi, upnik pa svoje za-

varovane terjatve ni dolžan prijaviti
v stečajnem postopku. ZFPPIPP sicer
določa posebno ureditev le glede re-

alizacije zavarovanja z zunajsodno
prodajo, ne pa tudi za prilastitev, če
je ta dopustna oziroma dogovorjena

v skladu s splošnimi pravili. V zvezi s
temi položaji ZFZ izrecno določa, da
začetek stečajnega postopka ne vpli-
va na pravico upnika, da se poplača
v skladu s pogodbo oziroma ZFZ -
tj. s prilastitvijo, takojšnjo zunajsodno
prodajo ali s pobotom.

Prevzem dolžnika v postopku
prisilne poravnave

Glede na stroge pogoje ZFPPIPP v
zvezi s finančnim prestrukturiranjem
na podlagi delnega poplačila nava-
dnih terjatev 7 se bodo v postopkih
prisilne poravnave dolžniki verjetno
pretežno posluževali možnosti, da v
načrtu finančnega prestrukturiranja
predvidijo konverzijo upniških terja-
tev v lastniške deleže.
ZFPPIPP namreč ne določa podrob-
nejših okvirov, v katerih lahko dolžnik
upnikom ponudi možnost konverzije
terjatev. Pri tem pa je treba poudariti,
da do konverzije upniških terjatev
v lastniški kapital dolžnika lahko
pride le na predlog dolžnika, tj. ob
soglasju obstoječih lastnikov, ki sprej-
mejo ustrezne skupščinske sklepe za

spremembe v osnovnem kapitalu z
vplačilom stvarnih vložkov. V prime-
ru, če vpis novih delnic s konverzijo
upniških terjatev ni uspešen, sodišče
v roku treh dni po prejemu poročila
ustavi postopek prisilne poravnave in
začne stečajni postopek .

7 Na podlagi 143. člena ZFPPIPP lahko
insolventni dolžnik (navadnim) upnikom ponudi
prestrukturiranje navadnih (nezavarovanih)
terjatev na način, ki zagotavlja najmanj 50 %
poplačilo njihovih terjatev v obdobju največ 4 let



Poleg navedenega pa je treba izpo-
staviti še novost, ki jo je uredila že
predhodna novela ZFPPIPP 8 , in sicer
možnost lastniškega prestrukturiranja
z novimi denarnimi vložki, pri čemer
lahko sklep o povečanju osnovnega
kapitala za namene dokapitalizacije
insolventnega dolžnika v roku štirih
mesecev po začetku postopka prisil-
ne poravnave sprejme:
a. poslovodstvo dolžnika, če je že
v načrtu finančnega strukturiranja
predvideno povečanje z novimi
denarnimi vložki (vendar skupščina
ni potrdila sklepa o povečanju), ali
b. upniški odbor, ki glede predloga
oziroma potrditve sklepa o poveča-
nju osnovnega kapitala (ter morebi-
tnem zmanjšanju kapitala zaradi po-
kritja izgube) ni vezan na dolžnikov
načrt finančnega prestrukturiranja
oziroma na odločanje dolžnikove
skupščine.
Upniški odbor oziroma poslovodstvo
dolžnika lahko namreč brez sodelo-
vanja obstoječih lastnikov dosežejo
lastniško prestrukturiranje dolžnika
z novimi denarnimi vložki. Ce o

dokapitalizaciji v postopku prisilne
poravnave odloča upniški odbor
oziroma poslovodstvo dolžnika, na

tej podlagi ni mogoča dokapitali-
zacija s konverzijo upniških terjatev
oziroma s stvarnimi vložki, ampak iz-
ključno z denarnim vplačilom. 9 Hkra-
ti s sklepom o povečanju osnovnega
kapitala z novimi denarnimi vložki
lahko upniki oziroma poslovodstvo
dosežejo tudi izstop obstoječih
lastnikov, tj. odločijo o zmanjšanju
osnovnega kapitala zaradi kritja iz-
gube. Upravičenci pri dokapitalizaci-
ji z vplačilom novih denarnih vložkov
so vsi upniki in obstoječi delničarji,
lahko pa tudi druge individualno
določene osebe.
V primeru, ko upniki na podlagi kon-
verzije terjatev oziroma na podlagi
dokapitalizacije z denarnimi vložki v
prisilni poravnavi vstopijo v lastništvo
gospodarske družbe, upniki, kot
lastniki kapitalskih deležev, zaradi

namena pridobitve - tj. da dosežejo
poplačilo svojih terjatev -, nimajo
posebnega (privilegiranega) polo-
žaja. Dejstvo pa je, da bodo upniki
vstopili v lastniško strukturo dolžnika
praviloma prav z namenom, da do-
sežejo poplačilo svojih terjatev (npr.
s kasnejšo prodajo teh deležev).

4. Postopki ATVP na podlagi
ZPre-1 v zvezi z vrednostnimi
papirji, danimi v zavarovanje

Na podlagi ZPre-1 je prevzemnik
zavezan podati prevzemno ponud-
bo v primeru pridobitve določenega
odstotka glasovalnih pravic, s kateri-
mi doseže prevzemni prag oziroma
dodatni prevzemni prag, na podlagi
pridobitve delnic javne delniške
družbe. ZPre-1 velja tudi za nejavne
delniške družbe, če ima družba
več kot 250 delničarjev ali več kot
4 mio evrov celotnega kapitala. Po
zadnjem kriteriju torej obveznost pre-
vzemne ponudbe nastopi tudi vedno
v zvezi s pridobitvijo delnic bank
oziroma hranilnic v RS, ki niso javne
delniške družbe in se z njihovimi del-
nicami ne trguje na organiziranem
trgu (upoštevajoč letna poročila za
leto 2009). 10

Pri presoji prevzema se doseganje
prevzemnega praga ugotavlja bodisi
na podlagi neposrednega imetni-
štva bodisi na podlagi usklajenega
delovanja določenih oseb, ki so

povezane s ciljem, da pridobijo ali
utrdijo kontrolo v ciljni družbi. V pr-
vem primeru, ko ATVP glede prevze-
ma presoja položaj neposrednega
imetnika vrednostnih papirjev, se

presoja omeji izključno na vprašanje
imetništva relevantnih vrednostnih
papirjev, ki se upoštevajo pri izraču-
nu glasovalnih pravic na podlagi 6.
člena ZPre-1 (vrednostnih papirjev, ki
zagotavljajo udeležbo v glasovanju).
V primeru usklajenega delovanja pa
je pri presoji prevzema treba izhajati
predvsem iz skupnega namena oseb,
ki naj bi delovale usklajeno glede

pridobivanja kontrole. Pri tem lahko
te osebe izpodbijajo ugotovitev
o usklajenem delovanju bodisi z
dokazovanjem, da niso podane
okoliščine skupnega (tiho ali izrecno
dogovorjenega) delovanja, bodisi z
dokazovanje, da med temi osebami
sicer obstaja dogovor o skupnem
delovanju, vendar pa namen tega
delovanja ni prevzem ciljne družbe.
Če je pridobitelj ali skupina oseb
pridobila delnice ciljne družbe prek
prevzemnega praga in pri tem ni za-
čel postopka s prevzemno ponudbo,
je posledica mirovanje glasovalnih
pravic na podlagi 63. člena zakona.
V 22. členu ZPre-1 so taksativno
in določno opredeljene izjeme pri
obveznosti dajanja prevzemne
ponudbe. Izjeme so opredeljene za
konkretne oblike pridobitev na pod-
lagi točno določenih poslov oziroma
korporacijskih dejanj, kjer je zakono-
dajalec vnaprej ocenil, da pridobitelj
ne zasleduje namena pridobitve
kontrole nad ciljno družbo. Izjeme so

opredeljene ozko in ne dopuščajo
možnosti, da bi se opustitev obve-
znosti razširjala na druge primere,
ki v določbi niso izrecno navedeni.
ZPre-1 tako v zvezi z izjemami za
posameznega pridobitelja, ki bi
presegel prevzemni prag, ne določa
okoliščin pridobitve delnic v okviru
realizacije zavarovanja.
Vsaka pridobitev delnic zunaj prime-
rov, ki so izrecno navedeni v 22. čle-
nu ZPre, se torej primarno obravnava
tudi z vidika nastanka obveznosti
dajanja prevzemne ponudbe. To ve-
lja predvsem glede pridobitve delnic
s strani neposrednega imetnika, kjer

8 Novela ZFPPIPP z dne 30. 06. 2010, Uradni list
RS, št. 52/2010.
9 Pri dokapitalizaciji dolžnika na podlagi sklepa
upniškega odbora ali poslovodstva z vplačilom
novih denarnih vložkov terjatve upnikov ne
prenehajo. Mogoča pa je situacija, ko bi upniški
odbor kljub sklepu insolventnega dolžnika o
konverziji upniških terjatev v lastniške deleže, sprejel
še sklep o povečanju osnovnega kapitala z novimi
denarnimi vložki.

}0 izjema je le Hranilnica in posojilnica Vipava d. d.,
ki edina ne dosega mejne vrednosti 4 mio evrov
celotnega kapitala.



pridobitelj nima nikakršne možnosti
dokazovanja drugačnega (neprevze-
mnega) namena. Pridobitev delnic
s strani posameznega pridobitelja
na podlagi realizacije zavarovanja
(tj. s prilastitvijo) prek prevzemnega
praga torej v smislu ZPre-1 vedno
sproži obveznost dajanja prevzemne
ponudbe oziroma ukine glasovalne
pravice do odsvojitve pridobljenih
delnic. Pri tem od trenutka pridobitve
delnic prek prevzemnega praga
velja mirovanje glasovalnih pravic
iz vseh delnic pridobitelja in z njim
povezanih oseb v ciljni družbi.
Upnik bo pri realizaciji zavarovanj
zaradi poplačila svojih terjatev za-
interesiran predvsem za poplačilo v
čim večjem obsegu in v čim krajšem
času - torej predvsem s hitro in uspe-
šno prodajo vrednostnih papirjev.
Da bi dosegli maksimalne učinke pri
prodaji, je v določenih pogojih, z
vidika dobrega gospodarja, za upni-
ka in dolžnika ter za ciljno družbo
ugodneje, da upnik ohrani delež v
ciljni družbi in da bodisi z izvajanjem
upravljavskih upravičenj prispeva k
povečanju vrednosti delnic oziroma
pripravi postopke za prodajo deleža
strateškemu kupcu. ZPre-1 takšnih
namenov kratkoročnega upravlja-
nja ciljne družbe, ki so utemeljeni
s povečanjem dobička od prodaje
zaradi poplačila terjatev oziroma
za izvedbo postopkov prodaje, ne
obravnava med izjemami v zvezi z

oprostitvijo obveznosti dajanja pre-
vzemne ponudbe po 22. členu.
V primerih, ko določeni upniki prido-
bijo v okviru realizacije zavarovanj
s prilastitvijo delnice ciljne družbe,
se za namene ZPre-1 njihovo skupno
delovanje pri pridobitvi (prilastitvi)
in prodaji delnic ne more šteti kot
podlaga za usklajeno delovanje z
namenom prevzema družbe (do-
kazovanje v okviru izpodbijanja
usklajenega delovanja po 8. členu).
Podlaga za ugotovitev usklajenega
delovanja je lahko v teh primerih
šele skupno delovanje teh upnikov

v zvezi z upravljanjem družbe (tj.
uresničevanjem glasovalnih pravic)
z namenom povečanja vrednosti
delnic oziroma preprečitve zmanjša-
nja vrednosti delnic. S tega vidika bo
zanimivo spremljati prakso in stališča
stroke v zvezi z učinkovanjem ZPre-1
v primeru (usklajene) pridobitve
delnic insolventnega dolžnika pri
dokapitalizaciji (z novimi denarni-
mi vložki upnikov ali s konverzijo
upniških terjatev) v postopku prisilne
poravnave.

5. Postopki na podlagi
ZPOmK-1

ZPOmK-1 posega na področje prido-
bivanja lastniških deležev v povezavi
z urejanjem koncentracij podjetij, ki
vplivajo na učinkovito konkurenco.
Koncentracija je v ZPOmK-1 opre-
deljena kot trajnejša (pravna ali
dejanska) kontrola nad podjetjem,
ki omogoča izvajanje odločilnega
vpliva nad tem podjetjem, pri čemer
zakon prepoveduje tiste koncentra-
cije podjetij, ki bistveno omejujejo
učinkovito konkurenco v RS, zlasti
kot posledica ustvarjanja ali krepitve
prevladujočega položaja.
Na podlagi navedenega je presoja
koncentracije v primerih, ko upnik
v okviru realizacije zavarovanja
pridobi delnice družbe s prilastitvi-
jo, lahko relevantna, če so glede
takšne pridobitve podane okoliščine
koncentracije.
V zvezi s pridobitvijo delnic s strani
bank (in drugih finančnih družb, ki v
okviru svoje dejavnosti običajno trgu-
jejo z vrednostnimi papirji), je treba
izpostaviti določbo četrtega odstav-
ka 10. člena ZPOmK-1, ki iz opre-
delitve koncentracije izrecno izključi
primere, ko banke delnice pridobijo
z namenom nadaljnje prodaje, pod
pogojem, da glasovalnih pravic ne

uresničujejo z namenom vplivanja na
konkurenčno dejavnost tega podjetja
ali da uveljavljajo glasovalne pravi-
ce izključno z namenom, da pripravi-

jo prodajo teh deležev in se prodaja
izvede v roku enega leta od prido-
bitve. V teh primerih torej pridobitev
delnic sploh ne pomeni koncentracije
kljub dejstvu, da velikost deleža omo-
goča bistveno vplivanje na podjetje.
V primeru, ko ugotovi obstoj suma
koncentracije, ki je predmet pri-
glasitve po ZPOmK-1, začne UVK
postopek presoje dopustnosti
koncentracije po uradni dolžnosti.
Če UVK ugotovi obstoj koncentraci-
je, začne z dnem vročitve odločbe
o obstoju koncentracije na podlagi
zakona učinkovati prepoved uresni-
čevanja koncentracije - vsa dejanja,
ki pomenijo izvrševanje koncentracije
in jih pridobitelj izvede po priglasitvi
koncentracije oziroma po vročitvi
odločbe UVK o ugotovitvi obstoja
koncentracije, so nična. V postopku
presoje koncentracije lahko UVK
na podlagi petega odstavka 45.
člena ZPOmK-1 z odločbo po uradni
dolžnosti prepove uresničevanje
glasovalnih, upravljavskih, premo-
ženjskih in drugih pravic, ki izhajajo
iz koncentracije, do izdaje odločbe

o skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Na tej podlagi je UVK z odločbo
konec aprila prepovedal družbam
v skupini Pivovarne Laško, v zvezi s
katerimi je obstajal sum koncentracije
zaradi vertikalne povezave lastni-
štva v družbah Mercator, Pivovarna
Laško, Radenska in Pivovarna Union,
prenos lastništva delnic družbe Mer-
cator brez predhodnega soglasja
UVK do dokončne odločbe o skla-
dnosti koncentracije z obrazložitvijo,
da se s prepovedjo omogoča UVK,
da vnaprej nadzoruje prenose lastni-
štva delnic Mercatorja in onemogoči
tiste prenose, ki bi z vidika pridobite-
lja ali obstoječih delničarjev pomenili
prikrito kontrolo Mercatorja.
Menim, da odločba UVK o prepo-
vedi razpolaganja z delnicami z
namenom, da se vnaprej preprečijo
prodaje delnic, s katerimi bi se

lahko ustvaril položaj prepovedane



koncentracijo, presega pooblastila
UVK iz petega odstavka 45. člena
ZPOmK-1. Pooblastila UVK na pod-
lagi ZPOmK-1 je namreč treba ra-
zumeti kot sredstvo za odpravljanje
nezakonitih posledic, ki nastanejo s
pridobitvijo delnic, če je v zvezi s to
pridobitvijo in pridobiteljem ter ciljno
družbo ugotovljena koncentracija, ki
pomeni kršitev konkurence (tj. kurativ-
ni ukrepi). Ni pa mogoče pooblastil
UVK razlagati na način, da lahko ta
z ukrepi prepove bodoče odsvojitve
delnic zaradi potencialnega nastan-
ka prepovedane koncentracije ob
odsvojitvi (tj. preventivni ukrep). Ta-
kšen ukrep namreč pomeni nesoraz-
meren poseg v pravico imetnika, da
razpolaga z delnicami - tveganje
izkrivljanja konkurence je treba ugo-
toviti v zvezi z vsakim posameznim
pridobiteljem, ne pa »na zalogo« že
v fazi, ko kupec sploh še ni identifi-
ciran.
Upoštevati je treba namreč tudi
dejstvo, da se ravno z odsvojitvijo
delnic ciljne družbe zagotovi, da
okoliščine koncentracije pri prodajal-
cu prenehajo in s tem torej preneha-
jo tudi tveganja ali kršitve iz naslova
konkurence. To izhaja tudi iz dejstva,
da lahko v primeru, ko v zvezi s

koncentracijo ugotovi kršitev pravil
konkurence, UVK kot sankcijo imetni-
ku naloži odsvojitev deležev. Čeprav
lahko urad ukrepe za odpravo učin-
kov koncentracije veže na soglasje
oziroma drugo dejanje urada (tretji
odstavek 53. člena ZPOmK-1 ), pa
je v primeru zahtevanega soglasja v

primeru naložene odsvojitve delnic
treba upoštevati, da zoper sklep
Urada ni sodnega varstva - če bi
torej dopustili možnost, da Urad s
sklepom prepreči odsvojitev delnic
določenemu pridobitelju in te odlo-
čitve ni mogoče sodno preverjati,
dejansko pristanemo na arbitrarno
odločanje Urada v zvezi s primer-
nostjo posameznih pridobiteljev.

Iz zakona torej izhaja, da nikakor
ni namen, da UVK v okviru svojih
pooblastil vnaprej omejuje odsvojitve
delnic, saj se ravno z odsvojitvijo
doseže položaj, ki v zvezi s trenutnim
imetnikom odpravlja sum o nedopu-
stnosti koncentracije. Bodoči imetniki
pa morajo imeti v zvezi s pridobitvijo
delnic pri presoji svojega položaja
imetnika vso pravno varstvo, ki ga
zagotavlja ZPOmK-1.

6. Namesto sklepa

ZPre-1 je v zvezi z opredelitvijo oko-
liščin, ki pomenijo obveznost dajanja
prevzemne ponudbe, zelo tog in ne
dopušča možnosti presoje namena
pridobitve delnic (npr. pridobitev
delnic v okviru realizacije zavarova-
nja z namenom nadaljnje prodaje)
kot možne izjeme od te obveznosti.
Pri tem je v konkretnih, neobičajnih
tržnih razmerah problematično
predvsem dejstvo, da prevzemna
zakonodaja z vzpostavitvijo sankcije
mirovanja glasovalnih pravic in izklju-
čitvijo upnikov iz upravljanja ciljne
družbe sili upnike v prodajo zaseže-
nih deležev tudi v zelo neugodnih
tržnih razmerah, kar ob manj ugo-
dnih pogojih prodaje posega tako v
interese upnikov kot tudi dolžnika in
ciljne družbe, saj je s tem bistveno
otežena, če ne celo onemogočena
odprodaja deležev strateškim kup-
cem po ugodnih cenah.
Glede na navedeno bi bilo v okviru
sprememb ZPre-1 (ZPre-1 C), ki so
trenutno v postopku javnega po-
svetovanja, 11 smiselno razmisliti tudi
o možnosti, da se med izjemami
od obveznosti dajanja prevzemne
ponudbe izrecno predvidijo tudi
pridobitve delnic v okviru realizaci-
je zavarovanj, če tudi sicer namen
takšne pridobitve ni bil prevzem, am-
pak poplačilo upnika (lj. zlasti banke
in drugih finančnih organizacij) pod
pogojem, da upniki odsvojijo delnice,

ki so jih pridobili iz naslova realizaci-
je zavarovanj, v roku enega leta od
pridobitve. 12 Pri tem bi zakon lahko
predvidel tudi možnost, da lahko
ATVP, na utemeljen predlog upnikov,
ta rok tudi podaljša. Takšna izjema bi
upnikom v navedenem obdobju omo-
gočala tudi izvajanje upravljavskih
upravičenj v ciljni družbi in upravlja-
nje z namenom priprave postopkov
za odprodajo delnic.
S takšno spremembo bi se uvedla
tudi na področju prevzemne zako-
nodaje primerljiva ureditev, kot velja
pri presoji koncentracij na podlagi
ZPOmK-1 za banke in druge finanč-
ne organizacije, ki delnice pridobijo
z namenom nadaljnje prodaje (četrti
odstavek 10. člen). Zaradi časovne
omejitve takšne pridobitve je kljub
preseganju prevzemnega praga v

ciljni družbi zagotovljeno varstvo
manjšinskih delničarjev, ureditev pa
bi tako onemogočala tudi zlorabe
instituta zavarovanja za trajnejše
pridobivanje deležev v ciljni družbi z
namenom prevzema.
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