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Direktiva 2002/47/ES

Direktiva 2002/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6.
junija 2002 o dogovorih o finančnem zavarovanju

KDD

Klirinško depotna družba

ZFZ

Zakon o finančnih zavarovanjih

OZ

Obligacijski zakonik

SPZ

Stvarnopravni zakonik

ZFPPIPP

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju

ZIZ

Zakon o izvršbi in zavarovanju

ZNVP-1

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih

ZGD-1

Zakon o gospodarskih družbah

DUTB

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

DUP1

Družba za upravljanje premoženja, d.o.o.
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POVZETEK
Glavni cilj pri sprejemanju Direktive o finančnih zavarovanjih (Direktiva 2002/47/ES) je bilo
izboljšati stanje na področju skupnega finančnega trga s poenostavitvijo postopkov pri sklepanju
dogovorov o finančnih zavarovanjih ter omejitvijo formalnosti pri ustanavljanju in izvrševanju.
Predvsem pa je bila prisotna želja po poenotenju pravil na evropski ravni. Direktiva je bila v naš
pravni red prenesena z Zakonom o finančnih zavarovanjih, ki je kot specialen predpis že poznane
institute predvsem stvarnega, obligacijskega in insolvenčnega prava prilagodil posebnim zahtevam
finančnih zavarovanj. Enostavnejši postopki in pravila, ki upniku dajejo možnost izvensodne
izvršitve zavarovanja, pa pridejo v poštev le, ko pogodbo o zavarovanju terjatve s finančnim
instrumentom, gotovino ali bančnim posojilom sklepajo profesionalni subjekti iz ozkega seznama
oseb, določenega v ZFZ.
Namen diplomske naloge je predstaviti posebnosti, ki jih v naš pravni red prinaša ZFZ (možnosti
posebnih dogovorov o uporabi predmeta zavarovanja, možnost prilastitve predmeta, odprava
obličnosti,…), kako je do teh novosti sploh prišlo, ter na konkretnem primeru iz sodne prakse
predstaviti težave, ki so se pri uporabi teh novih pravil izkazale za oviro do uspešnega izvrševanja
upnikove terjatve. Gre namreč za področje transakcij med profesionalnimi udeleženci finančnih
trgov, v katerem je nujno potrebno dopolniti zakonske določbe s sodno prakso za boljše
razumevanje v prihodnosti. Predstavljen je primer SAVA d.d. proti DUTB d.d., kjer se je zapletlo
ravno v postopku uveljavljanja terjatve. SAVA je namreč v zavarovanje posojila pri banki NLB
zastavila 99,05 % delež svojega podjetja Sava Turizem. To terjatev je kasneje kot pravni naslednik
prevzela DUTB, ki je po neuspešnem čakanju na poplačilo izvršila zavarovanje in prevzela
zastavljene delnice. SAVA je vložila tožbo in z začasno odredbo dosegla vrnitev v stanje pred
zasegom. Na koncu se je zadeva končala s sodno poravnavo, tako da končne sodbe in s tem obširne
argumentacije odločitve sodišča ni. Vsekakor pa gre za pomemben primer in prvi večji spor pred
sodiščem v slovenskem pravnem prostoru, ko govorimo o finančnih zavarovanjih. Pokaže nam
dileme, ki se v praksi lahko pojavijo, ter navezavo na vprašanja zlorabe izvršbe ter vpliva
insolvenčnih postopkov.
Ključne besede: finančno zavarovanje, Zakon o finančnih zavarovanjih, subjekti pogodbe,
izvensodna izvršitev, SAVA d.d. – DUTB d.d. – Sava Turizem d.d. – DUP1 d.d.
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ABSTRACT
The main objective of the adoption of the Financial Collateral Directive (Directive 2002/47/ES)
was to improve the situation on the common financial market by simplifying the procedures for
concluding financial collateral agreements and limiting formal requirements for establishment and
execution of financial collateral. Above all, there was a desire to unify the rules at European level.
The Directive was transposed into our law by Financial Collateral Act, which adapted the already
known institutes of property, contract and insolvency law to the special requirements of financial
collateral. Simpler procedures and rules that give the creditor the possibility of out-of-court
execution of the security come into consideration only when the contract on securing the claim
with a financial instrument, cash or bank loan is concluded by professional entities from the narrow
list of persons specified in the Financial Collateral Act.
The purpose of this diploma thesis is to present the specifics, brought to our legal system by the
Financial Collateral Act (for example, possibilities of special agreements on the right of use,
appropriation of the object used as collateral, elimination of required form of agreement, …),
background of these new rules, and to present a case study that reflects the difficulties or obstacles
to the successful execution of the creditor’s claim. It is a field of transactions between professional
financial market participants, in which it is essential to combine legal provisions with case law for
better understanding and use in the future. I presented the case SAVA d.d. against DUTB d.d.,
where the problem occurred at the moment of enforcement of the claim. SAVA created a lien on
a 99,05 % stake in its company Sava Turizem d.d. to secure a loan with the bank NLB. This claim
was later taken over by DUTB as a legal successor, which, after an unsuccessful search for
repayment, enforced the financial collateral and appropriated the shares. SAVA filed a lawsuit
and, with an interim injunction, obtained a return to the state prior to the appropriation. The case
ended with a court settlement and without a final judgement, so there is no court argumentation
available. Nonetheless, it is an important case and the first major court dispute in our legal space
about financial collateral. It shows us the dilemmas that may arise in practice and connects issues
of abuse of enforcement procedure and the impact of insolvency proceedings to financial
collateral.
Key words: financial collateral, Financial Collateral Act, designated parties of the agreement, outof-court enforcement procedures, SAVA d.d. – DUTB d.d. – Sava Turizem d.d. – DUP1 d.d.
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1) Uvod
Zakonodajni okvir te magistrske diplomske naloge je pravo Evropske unije in Republike Slovenije,
izhodišče je namreč Direktiva 2002/47/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o dogovorih o
finančnih zavarovanjih (Direktiva 2002/47/ES)1. Glavni cilj pri sprejemanju navedene Direktive
je bilo izboljšati stanje na področju skupnega finančnega trga s poenostavitvijo postopkov pri
sklepanju dogovorov o finančnih zavarovanjih ter odpravo vseh obličnosti in zahtev po
formalnosti.2 Finančni sektor v Evropski uniji se ves čas spreminja in razvija, s tem pa nastajajo
tudi potrebe po jasnejših določitvah novih institutov in uskladitvi prava držav članic. Gospodarski
sektor tako na nacionalni ravni kot na ravni Evropske unije je v veliki meri odvisen od dostopnosti
kreditiranja s strani bančnih in finančnih institucij, pri čemer je vedno treba upoštevati tako načelo
varstva šibkejše stranke, kot tudi zavarovanje tveganja za upnika. Direktiva zasleduje cilj
poenostavitve postopkov zavarovanj na finančnih trgih in s tem večjo likvidnost finančnih
zavarovanj, ter tako predstavlja pravni okvir za uporabo tehnik finančnega zavarovanja med
profesionalnimi udeleženci na finančnih trgih.3
Direktiva 2002/47/ES o finančnih zavarovanjih je bila v naš pravni red prenesena leta 2004 s
sprejemom posebnega zakona: Zakon o finančnih zavarovanjih4, ki kot lex specialis v razmerju do
splošnih določb stvarnega in obligacijskega prava uvaja spremembe nekaterih institutov, ki
predstavljajo varstvo šibkejše stranke. Med temi izjemami velja omeniti predvsem opustitev
formalističnih zahtev za realizacijo finančnih zavarovanj, možnost razpolaganja z zastavljenimi
finančnimi instrumenti že pred dospelostjo zavarovanja, ter posebnosti pri vplivu postopkov po
Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP)5 na finančna zavarovanja.6 Taka ureditev temelji na posebnem statusu subjektov, ki
lahko sklepajo dogovore po ZFZ. Zakon namreč izrecno določa subjektivne in stvarne omejitve

1

Uradni list L 168 , 27/06/2002 str. 43 – 50
L. Ude, M. Juhart, K. Podobnik, Strokovne podlage za pripravo predloga Zakona o finančnih zavarovanjih, Inštitut
za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana 2004, str. 3
3
D. Možina, Direktiva 2002/47/ES o finančnih zavarovanjih in njen pomen za evropsko zasebno pravo, PiD 6-7, GV
Založba, Ljubljana 2010, str. 1097
4
Zakon o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 67/11 – uradno prečiščeno besedilo, 82/13 in 90/15)
5
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Ur. l. RS št.
13/14 s spremembami.
6
M. Šlamberger, Ustavna skladnost posebnega položaja upnikov finančnih zavarovanj, Pravna Praksa št. 36-37,
Ljubljana 2016, str. 18 – 19
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področja uporabe, s ciljem izključiti možnost zlorab specialne ureditve in manjše pravne varnosti,
ki bi sledila.
Glavni namen prvega dela te magistrske diplomske naloge bo tako predstaviti glavne značilnosti
finančnih zavarovanj pri nas ter zgoraj omenjene novosti in posebnosti Zakona o finančnih
zavarovanjih v primerjavi s splošnimi določbami. Zakon ureja posebnosti pri dveh najpogostejših
oblikah zavarovanj, torej zastavni pravici in prenosu imetništva, zato bo nujna primerjava s splošno
ureditvijo teh institutov tudi v Obligacijskem zakoniku7 ter Stvarnopravnem zakoniku8.
V drugem delu pa bo predstavljen primer iz slovenske sodne prakse, kjer je prišlo do realizacije
finančnega zavarovanja s strani upnika in uporabe določb ZFZ. Gre za sodni spor, ki se je začel
leta 2015, med dolžnikom Sava d.d. kot tožnikom ter upnikom DUTB d.d. in DUP1 d.o.o.9 kot
tožencema, v katerem je sodišče z začasno odredbo po tem, ko je DUTB kot imetnik zavarovanja
zastavljene delnice Save Turizma prevzel in z njimi razpolagal, naložilo prepis vrednostnih
papirjev nazaj k Savi in prepovedalo razpolaganje do zaključka sodnega postopka. Gre za izjemno
zanimiv ter kompleksen primer, ki se sklicuje tako na določbe ZFZ, ZFPPIPP, kot na relevantne
člene Zakona o izvršbi in zavarovanju10, SPZ, OZ… Cilj te magistrske naloge bo s pomočjo
teoretične podlage iz prvega dela, opisa dejanskega stanja primera in argumentov strank spora ter
sodišča objektivno prikazati uporabnost in morebitne slabosti finančnih zavarovanj v praksi.

7

Obligacijski zakonik (OZ), Ur. l. RS, št. 97/07 s spremembami
Stvarnopravni zakonik (SPZ), Ur. l. RS št. 87/02 s spremembami
9
DUP1 d.o.o. oziroma Družba za upravljanje premoženja je družba v lasti DUTB, ki je bila v sodni register vpisana
dne 15.5.2015.
10
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Ur. l. RS, št. 3/07 s spremembami
8
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2) Splošne značilnosti Zakona o finančnih zavarovanjih
2.1.

Direktiva 2002/47/ES

Skozi leta, ki so sledila začetkom enotnega skupnega trga znotraj Evropske unije, s hitrim
razvojem medsebojnega trgovanja med državami članicami in novostmi na finančnih trgih, se je
pojavila potreba po celovitejšem sklopu pravil za povečanje učinkovitosti skupnega finančnega
trga. V praksi so se namreč pojavljale težave pri izvršljivosti zavarovanj z čezmejnim elementom,
kar je negativno vplivalo na stopnjo zaupanja med strankami pogodb o finančnem zavarovanju in
posledično na višjo ceno kapitala na trgu zaradi višje tveganosti za upnika.
Tako je bila 6.6.2002 sprejeta Direktiva 2002/47/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o dogovorih
o finančnih zavarovanjih, katere glavni namen je bila harmonizacija nacionalnih pravil znotraj
Unije o ustanavljanju in izvršljivosti zastavne pravice na nematerializiranih vrednostnih papirjih.
Predvidljivost in pravna varnost je pri transakcijah te vrste ključnega pomena, saj je le na tak način
mogoče zagotoviti prosto gibanje kapitala in spodbudno pravno okolje za gospodarsko rast. V
orisu ozadja pri sprejemu Direktive velja omeniti tudi Akcijski načrt za finančne storitve11,
dokument Evropske komisije iz leta 1999, ki je pomenil začetek programa z namenom izboljšanja
enotnega trga finančnih storitev. Zapisali so časovnico posebnih ukrepov in določili prednostne
naloge, rezultat pa je bila med drugim tudi Direktiva o finančnih zavarovanjih.
Glavni cilj je bil podrobneje urediti in harmonizirati področje finančnih zavarovanj med
profesionalnimi udeleženci na trgu. Direktiva namreč natančno določa krog oseb, ki lahko sklepajo
zavarovanja v skladu s posebnimi pravili. Le ta so namenjena predvsem povečanemu pravnemu
varstvu upnika oziroma posojilodajalca, kar nasprotuje nekaterim osnovnim načelom stvarnega in
obligacijskega prava in bi seveda pri preširoki uporabi brez omejitev lahko vodila do hudih zlorab.
Tako so lahko stranke dogovorov o finančnih zavarovanjih po Direktivi 12: osebe javne oblasti,
centralne banke držav članic, Evropska centralna banka, MMF, Evropska investicijska banka,
klirinško-depotne družbe, ter druge pravne osebe, če je ena od strank dogovora o finančnem
zavarovanju institucija, našteta prej. Vidimo torej, da je Direktiva poleg klasičnih finančnih

11

Financial Services Action Plan, ogled 28.9.2020, dostopno na
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24210
12
Drugi odstavek prvega člena Direktive 2002/47/ES.
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institucij vključila tudi druge pravne osebe, kar še dodatno izkazuje namen poenostavitve
postopkov za čim širši krog oseb, ki pa še vedno zagotavlja pravno varstvo tudi šibkejši stranki.
Argument za vključitev tudi drugih pravnih oseb je vsekakor še hitrejši in lažji dostop do finančnih
storitev s strani subjektov, ki niso finančne institucije.13
Na drugi strani pa se pojavi utemeljena skrb, da ne bi prišlo zaradi ohlapnejših formalnih zahtev
do zlorab pravic šibkejših strank. Način uveljavljanja zavarovanja je namreč pri postopkih po
Direktivi podrejen načelu hitrosti in učinkovitosti, možna je uporaba predmeta zavarovanja med
trajanjem zastave pravice, poleg tega je (pod določenimi pogoji) izključeno pravno pravilo o
prepovedi komisornega dogovora (lex comissoria). Gre za splošno pravilo stvarnega prava, ki
prepoveduje dogovor med zastavnim upnikom in dolžnikom pri sklenitvi dogovora o zastavitvi
stvari v zavarovanje, da bi si lahko upnik, v primeru če terjatev ob zapadlosti ne bi bila plačana,
prilastil predmet zastavne pravice oziroma ga prodal po vnaprej dogovorjeni ceni. Več o tem
vprašanju bo predstavljeno v nadaljevanju, je pa potrebno na tej točki poudariti pomembnost tega
pravila pri obravnavanem primeru. Vse naštete posebnosti lahko privedejo do nepravilnosti in
zlorab. Iz teh razlogov je Komisija v besedilo Direktive vključila tudi opt-out klavzulo, ki omogoča
državam članicam, da v postopku implementacije direktive v svoj pravni red same določijo
subjekte, za katere se bodo posebna pravila uporabljala, oziroma izključijo druge pravne osebe,
kot definirane v 1(2)(e) členu Direktive. Kako je to vprašanje urejeno v našem ZFZ, bo
predstavljeno v nadaljevanju.
Pri vprašanju finančnih zavarovanj v kontekstu Direktive in našega zakona je pomembno
poudariti, da oblike zavarovanja terjatev s finančnimi instrumenti niso bile uvedene na novo,
temveč so bile te oblike poznane že prej, pri nas predvsem v Stvarnopravnem zakoniku.14 Vseeno
pa se je pojavila potreba po dodatni zakonski ureditvi, saj SPZ ureja predvsem zastavno pravico
na materializiranih vrednostnih papirjih, ki pa v praksi izgublja pomen – začeli so prevladovati
nematerializirani vrednostni papirji. Ključna lastnost predmeta, danega v zavarovanje, je njegova
likvidnost. Pri tem se najbolje izkažejo serijski papirji, izdani v nematerializirani obliki, s katerimi

13

L. Ude, M. Juhart, K. Podobnik, Strokovne podlage za pripravo predloga Zakona o finančnih zavarovanjih, Inštitut
za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana 2004, str. 4
14
128/III SPZ: Predmet zastavne pravice so lahko stvari, pravice in vrednostni papirji, če je z njimi mogoče
razpolagati in če imajo premoženjsko vrednost.
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se trguje na prostem trgu.15 Tako so pri nas že pred SPZ sprejeli Zakon o nematerializiranih
vrednostnih papirjih16, ki ureja tako materialnopravna vprašanja kot postopek delovanja
centralnega registra. Iz tega lahko torej ugotovimo, da je ZFZ področje uresničitve finančnih
zavarovanj uredil kot lex specialis in ne kot splošen zakon, uporaba teh posebnih predpisov pa se
tako po Direktivi kot našem ZFZ veže na posebne lastnosti subjektov.

2.2.

Osebna in stvarna veljavnost Zakona o finančnih zavarovanjih

Zakon o finančnih zavarovanjih je bil sprejet 22.4.2004, finančna zavarovanja so v prvem odstavku
3. člena ZFZ definirana kot prenos finančnega instrumenta, gotovine ali bančnega posojila v
zavarovanje ali zastavna pravica na finančnem instrumentu, gotovini ali bančnem posojilu.17 Gre
torej za sredstva, ki jih posojilojemalec da posojilodajalcu, da bi zmanjšal tveganje izgube za
posojilodajalca, če posojilojemalec svoje finančne obveznosti ne bi izpolnil.
ZFZ je bil po sprejetju leta 2004 noveliran trikrat, trenutno je tako v veljavi novela C iz leta 2013.
S prvo novelo A leta 2006 so Banki Slovenije kot nacionalni centralni banki države evro območja
omogočili uporabljanje metode skladov za zavarovanje poslov z domačimi kreditnimi institucijami
(banke in hranilnice).18 Novela B je bila sprejeta leta 2011, z njo pa je bila v slovenski pravni red
implementirana Direktiva 2009/44/ES. Z novelo B se je seznam predmetov zavarovanj razširil tudi
na bančna posojila, na ta način pa so se gotovini in finančnim instrumentom kot sredstva
zavarovanja pridružile tudi denarne terjatve, ki izhajajo iz pogodbe, v kateri kreditna institucija
odobri denarna sredstva. Poleg tega je novela prevzela tudi zahtevo Direktive 2009/44/ES, da se
odpravi vsakršne formalne pogoje za pridobitev finančnega zavarovanja, katerega predmet je
bančno posojilo.
Tretja novela, sprejeta leta 2013, je korenito spremenila dotedanjo ureditev v ZFZ. V sedaj veljavni
noveli ZFZ-C tako najdemo dve novosti, ki sta za uporabo finančnih zavarovanj v praksi izjemno
pomembni:

15

M. Juhart, Zavarovanje terjatev z vrednostnimi papirji, Pravni letopis, Ljubljana 2013, str. 108
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), Ur. l. RS, št. 75/15 s spremembami
17
Zakon o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 67/11 – uradno prečiščeno besedilo, 82/13 in 90/15)
18
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih, EVA: 2013-1611-0075
16
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-

Prva sprememba se dotika vprašanja možnosti zunajsodne realizacije hipoteke na podlagi
izvršljivega notarskega zapisa. V splošni ureditvi stvarnopravnih zavarovanj v Sloveniji je
bila zastavna pravica na nepremičnini edina vrsta zavarovanja, ki ga ni bilo mogoče
uveljaviti zunajsodno. V času sprejemanja te novele je bil gospodarski sektor pri nas še
vedno pod močnim negativnim vplivom gospodarske krize in posledičnega krča kreditnih
institucij ter upadanja kreditne aktivnosti le teh. Med problematičnimi posojili, ki so
pripeljala do tako globoke krize, so bila vsekakor tudi posojila za gradnjo nepremičnin,
zato so predlagatelji novele zakona v uzakonitvi možnosti hitrejše realizacije
stvarnopravnih zavarovanj z nepremičninami za nekatere subjekte videli način za hitrejšo
rešitev problematike bančnega sektorja. Na ta način lahko torej upnik proda oziroma
prevzame nepremičnine, ki so bile predmet zavarovanja, veliko hitreje kot pa s hipotekarno
tožbo pred sodiščem in zahtevo za prodajo nepremičnine. Potrebno pa je poudariti, da to
ni oblika zavarovanja po Direktivi 2002/47/ES, temveč je notarsko hipoteko v ZFZ umestil
slovenski zakonodajalec.

-

Drug večji vsebinski sklop, ki ga ureja novela, pa se ukvarja s strankami pogodbe oziroma
subjektivno veljavnostjo zakona. Kot že zapisano zgoraj, je Direktiva pri urejanju tega
vprašanja dopustila, da se države članice pri implementaciji odločijo, za katere subjekte
vse bo posebna ureditev veljala. Slovenska pravna stroka se je pri sprejemanju strokovne
podlage za implementacijo odločila, da bo izkoristila možnost opt-out in izključila poleg
fizičnih tudi druge pravne osebe, ki niso izrecno naštete med subjekti, ki jim je dana
možnost sklepanja dogovorov o finančnih zavarovanjih po teh pravilih. Sledi podrobnejša
analiza omenjene odločitve ter oris trenutne ureditve zadevnega vprašanja v našem Zakonu
o finančnih zavarovanjih.
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2.2.1. Stranke
Med glavnimi razlogi za sprejetje Direktive 2002/47/ES je bilo poenotenje sistema in odprava
različnih zahtev po formalnosti pri sklepanju pogodb o finančnih zavarovanjih, s tem pa so želeli
poenostaviti sam postopek in povečati število sklenjenih pogodb, v evropskem merilu pa na ta
način izboljšati stanje skupnega finančnega trga in kroženje kapitala med subjekti različnih držav
članic.
Na drugi strani pa se ti cilji nujno tehtajo v razmerju do splošnih načel varstva šibkejše stranke,
transparentnosti, in pravne predvidljivosti. Posebna pravila, ki veljajo za razmerja finančnih
zavarovanj, so namreč usmerjena v varovanje upnika, od splošnih pravil pa odstopajo zlasti pri
ureditvi vpliva začetka postopkov insolventnosti in prisilne poravnave na pogodbe o finančnem
zavarovanju. Posledično je Direktiva omejila krog oseb, ki lahko sklepajo pogodbe po teh posebnih
pravilih – gre predvsem za profesionalne udeležence finančnega trga, ki so že tako podvrženi
strogim pravilom stroke in nadzoru pristojnih institucij, poleg tega pa se iz njihove strani
predvidevajo izkušnje in visok nivo etike poslovanja. Direktiva tako kot možne stranke dogovorov
našteva: osebe javne oblasti oziroma državni organi (ki upravljajo javni dolg), centralne banke,
nadzorovane finančne institucije (banke, zavarovalnice,…) in druge pravne osebe, kadar sklepajo
posle z eno od prej naštetih oseb.
Kot vidimo, so se Evropski odločevalci odločili za širši krog oseb in ter s tem pokazali
naklonjenost hitrejšemu in lažjemu dostopu do finančnih storitev tudi za gospodarske subjekte.
V Sloveniji je v teku priprav na implementacijo Direktive o finančnih zavarovanjih prevladalo
stališče, da je za naše pravno in gospodarsko okolje bolje, da zadržimo možnost sklepanja
finančnih zavarovanj po novih pravilih le za profesionalne finančne organizacije. V Izhodiščih za
pripravo implementacijskega predpisa (Zakon o finančnih zavarovanjih), izdanih leta 2003, so
avtorji iz Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani19 izpostavili skrb, da lahko
vključitev pravnih oseb, ki ne opravljajo finančnih storitev ali niso del javnih oblasti oziroma
finančne institucije, pripelje do zlorab in nepravilnosti v sistemu. Če gre za posle med dvema
subjektoma, ki delujeta na reguliranih finančnih trgih in ki sta že tako ali tako podvržena nadzoru

19

Lojze Ude, Miha Juhart in Klemen Podobnik
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zunanjih agencij, je možnosti za zlorabo seveda veliko manj, kot če tovrstne transakcije
omogočimo tudi drugim pravnih osebam brez omenjenega nadzora in izkušenj.
Zgoraj našteti argumenti so bili tako ključni pri odločitvi, da je slovenski implementacijski predpis,
ZFZ iz leta 2004, med naštevanjem potencialih subjektov pogodb o finančnih zavarovanjih druge
pravne osebe izpustil iz zaprtega seznama oseb. Po mnenju pravnih strokovnjakov je bilo namreč
ključnega pomena, da predpis zelo jasno definira osebno veljavnost teh posebnih pravil, ki v
nekaterih področjih spreminjajo določbe ZFPPIPP, ZNMP, SPZ in Zakona o mednarodnem
zasebnem pravu in postopku, saj gre za poseg v načela publicitete in obličnosti20. Kljub
previdnosti, ki je posledično potrebna pri odločanju o krogu subjektov, pa so v nekaterih drugih
državah prevladali argumenti v smeri interesov finančne industrije in gospodarstva. Tudi v
Sloveniji so se z leti razmere v gospodarstvu in finančnem svetu spreminjale, vedno več držav
članic se je odločalo za razširjen seznam subjektov, vse to pa je leta 2013 pripeljalo do spremembe
zakona tudi pri nas, z novelo ZFZ-C. Besedilo Zakona o finančnih zavarovanjih, ki ureja osebno
veljavnost določb, se tako glasi:


Člen 2(2): V pravnem redu Republike Slovenije se za subjekte iz prejšnjega odstavka štejejo:
1. Država;
2. Banka Slovenije;
3. Kreditne institucije;
4. Zavarovalnice;
5. Investicijski skladi;
6. Družbe za upravljanje investicijskih skladov;
7. Klirinško-depotna družba;
8. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba, Slovenska izvozna in razvojna banka, druge
gospodarske družbe in skladi, katerih ustanovitelj je Republike Slovenija;
9. Druge nadzorovane finančne organizacije, nad katerimi opravlja nadzor pristojni nadzorni
organ v skladu z zakoni oziroma drugimi predpisi, ki urejajo opravljanje bančnih storitev in
drugih finančnih storitev.

20

L. Ude, M. Juhart, K. Podobnik, Strokovne podlage za pripravo predloga Zakona o finančnih zavarovanjih, Inštitut
za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana 2004, str. 4
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Člen 2(3): Za subjekte iz prvega odstavka 1. člena tega zakona se štejejo tudi druge pravne osebe,
ki izpolnjujejo merila, določena v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, v skladu s katerimi se
določena pravna oseba uvršča med velike, srednje ali majhne družbe, kadar sklepajo posle
finančnega zavarovanja z osebami, navedenimi v prvem in drugem odstavku ter 2. točki četrtega
odstavka tega člena. 21

Kot vidimo, je naš pravni red v novo, razširjeno določbo novele ZFZ-C, vključil tudi druge pravne
osebe, vendar ne brez omejitev: sposobnost sklepati pogodbe po tem predpisu imajo samo velike,
srednje in male gospodarske družbe po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)22, še vedno pa
so izvzeti samostojni podjetniki in fizične osebe (ter s tem potrošniški krediti kot morebitno
sredstvo finančnega zavarovanja v obliki bančnega posojila). Poleg tega ostaja pogoj, zapisan tudi
v Direktivi, da je tovrstna pogodba veljavna samo, če je nasprotna stranka katera od prej naštetih
pravnih oseb javnega prava in finančnih institucij.

2.2.2. Predmet pogodbe
Kot že zapisano, je ZFZ kot možne predmete finančnega zavarovanja določil gotovino, finančne
instrumente, in bančna posojila. Na njih je možno ustanoviti zastavno pravico ali pa jih prenesti v
zavarovanje s prenosom lastništva. Gotovina23 po definiciji Direktive o finančnih zavarovanjih
predstavlja denar, nakazan na račun v katerikoli valuti, ali podobni zahtevki na izplačilo denarja.
Gre torej za terjatve deponentov do banke, in ne za fizične bankovce in kovance, vprašanje
razmerja med deponenti in banko pa je v posameznih pravnih redih urejeno s posebnimi
področnimi zakoni in se precej razlikujejo med seboj.

21

Drugi in tretji odstavek 2. člena Zakona o finančnih zavarovanjih, ogled 12.11.2020, dostopno na
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4063
22
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Ur. l. RS, št. 65/09 s spremembami
23
V originalnem besedilu je uporabljen angleški izraz cash, zato so pri implementaciji tudi v naš zakon zapisali besedo
gotovina. Vseeno pa po vsebini ne gre za kovance in bankovce v fizični obliki, temveč denarno dobroimetje imetnika
transakcijskega računa na podlagi bančnega denarnega depozita. Zato bi bil morda boljši izraz denar.
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Finančni instrumenti pa so veliko obširnejša tema in zajemajo številne oblike, vsaka s svojimi
značilnostmi, relevantnimi pri realizaciji zavarovanja ob neplačani pogodbeni obveznosti. Če se
osredotočimo le na določbe ZFZ, lahko izpostavimo pet skupin finančnih instrumentov:
-

Lastniški vrednosti papirji (delnice);

-

Dolžniški vrednostni papirji (obveznice, menice,…);

-

Izvedeni finančni instrumenti na delnice in obveznice (opcije, boni,…);

-

Kuponi vzajemnih skladov in investicijskih podjemov;

-

Finančni instrumenti centralnih bank.

Ključnega pomena pri izbiri instrumenta kot predmeta finančnega zavarovanja je njegova
likvidnost – ali in kako hitro ga je mogoče na trgu prodati. Finančni instrument mora zato biti v
obliki serijskega vrednostnega papirja, s katerim se trguje na organiziranem trgu. 24 Najpogosteje
se za zavarovanje uporabljajo delnice in obveznice, saj je njihova vrednost najlažje določljiva.
Delnice so lastniški vrednostni papirji, ki imetniku dajejo korporacijske (premoženjske in članske)
pravice. Obveznice na drugi strani niso korporacijskopravni akt, temveč vrednostni papir, s
katerim se izdajatelj zaveže, da bo imetniku tega papirja na določen dan izplačal v papirju naveden
znesek (glavnico) in morebitne obresti. Oboji se izdajajo v nematerializirani obliki, splošne
določbe pa so zbrane predvsem v Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih25. Posledično
je za pravilno in smiselno uporabo Zakona o finančnih zavarovanjih ključnega pomena dobro
poznavanje določb v ZNVP.
Bančna posojila kot tretja kategorija potencialnih predmetov zavarovanj so bila dodana naknadno,
saj so se skozi leta v praksi izkazala za izjemno primerno in uporabno sredstvo. Omenjeno
kategorijo Direktiva definira kot denarne terjatve, ki izhajajo iz pogodbe, v kateri kreditna
institucija odobri denarna sredstva v obliki posojila.26 Gre za kategorijo, ki se v določenih aspektih
razlikuje od prvih dveh, saj je pri tej izključena možnost dogovora o uporabi predmeta za čas
trajanja pogodbe. Ratio za tem je, da sta tako gotovina kot finančni instrumenti zamenljivi – če se
24

M. Šlamberger, Dogovor o finančnem zavarovanju v luči stvarnopravnih zavarovanj, Pravna fakulteta, Univerza v
Mariboru, Maribor 2017, str. 43
25
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), Ur. l. RS, št. 75/15 s spremembami
26
Člen 2(1)(o): ‘credit claims’ means pecuniary claims arising out of an agreement whereby a credit institution, as
defined in Article 4(1) of Directive 2006/48/EC, including the institutions listed in Article 2 of that Directive, grants
credit in the form of a loan.
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predmet porabi, se ga lahko nadomesti z ekvivalentnim predmetom. To pa za bančno posojilo ne
velja, zato je tudi pravica do uporabe izključena.
Na tej točki je pomembno poudariti tudi, da kljub vključitvi bančnih posojil med predmete
finančnih zavarovanj, še vedno ostaja velika skupina posojil, ki so izključena: bančna posojila,
kjer je na strani posojilojemalca potrošnik.

2.3.

Oblike in vrste finančnih zavarovanj

Direktiva 2002/47/ES v svojem besedilu natančno določa dve možni pravni obliki ustanovitve
finančnega zavarovanja: v obliki dogovora o finančnem zavarovanju z vrednostnimi papirji
(security financial collateral agreement) in prenosa lastniške pravice na finančnem zavarovanju
(title transfer). V slovenskem Zakonu o finančnem zavarovanju je tako določena možnost
ustanovitve zastavne pravice na finančnem instrumentu, gotovini ali bančnem posojilu, ali prenosa
v zavarovanje skupaj z lastninsko pravico.27

2.3.1. Finančno zavarovanje v obliki zastavne pravice
Splošna ureditev zastavne pravice izhaja iz Stvarnopravnega zakonika, ki jo določa kot izvedeno
stvarno pravico na točno določeni tuji stvari ali premoženjski pravici, s katero se zavaruje določena
terjatev zastavnega upnika do dolžnika ali tretje osebe, če le ta ni hkrati tudi zastavitelj. Gre torej
za pravico zastavnega upnika, da se ob neplačilu zavarovane terjatve iz vrednosti zastavljenega
predmeta poplača s prednostnim poplačilnim upravičenjem.28 Predmet zastavne pravice so lahko
stvari, pravice in vrednostni papirji. Ko se kot predmet zastavitve uporabi nematerializirane
vrednostne papirje, veljajo splošna določila SPZ glede zastavne pravice, v kolikor niso v nasprotju
s posebno ureditvijo v ZNVP-1.
Kot predmet finančnih zavarovanj, ko gre za zastavo finančnih instrumentov, prevladujejo
vrednostni papirji v nematerializirani obliki. Po določbah ZNVP-1 se zastavna pravica pridobi z

27

Sedmi odstavek 3. člena Zakona o finančnih zavarovanjih (Ur. l. RS, št. 67/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 82/13 in 90/15)
28
Glej 128. člen SPZ
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vpisom v centralni register vrednostnih papirjev, ko se vpišejo podatki o zastavnem upniku ter
podatki o višini in trenutku dospelosti terjatve.
Na splošno lahko pri analizi instituta zastavne pravice v Direktivi o finančnih zavarovanjih
ugotovimo, da pri vprašanju osnovnih oblik zavarovanja splošna ureditev v slovenskem pravnem
redu ne odstopa od evropske. V Direktivi je namreč omenjeno finančno zavarovanje v obliki
gotovinskih zavarovanj (zastavna pravica na premoženjski pravici) in zavarovanje dano v obliki
finančnih instrumentov (zastavna pravica na pravici, vrednostnem papirju ali terjatvi). 29 Prinaša
pa Direktiva na področju zastavne pravice pomembno novost – stranki pogodbe se lahko z
izrecnim pogodbenim določilom dogovorita, da bo prejemnik zavarovanja smel predmet
zavarovanja uporabljati in z njim razpolagati kot lastnik. S tem se po mnenju avtorjev Direktive
2002/47/ES povečuje likvidnost na finančnih trgih, saj na ta način vrednostni papirji ostanejo v
obtoku. Vrednostni papirji so namreč, poleg nepremičnin, danes najpogostejši predmet zastavnih
pravic.30 Od ostalih predmetov zavarovanj se razlikujejo v pomembni značilnosti, ki ni vedno
ugodna za prejemnika zavarovanja: njihova vrednost in obstoj terjatve je vezan na pravno
razmerje, iz katerega izhaja, predvsem pa na položaj izdajatelja vrednostnega papirja.
Čeprav drži, da Direktiva ne uvaja novih oblik zavarovanja, ampak se načeloma glede zastavne
pravice uporabljajo splošne določbe Stvarnopravnega zakonika, pa na drugi strani uvaja zelo
pomembno obveznost: v primeru dogovora o finančnem zavarovanju brez prenosa lastninske
pravice, ko se stranki hkrati dogovorita tudi o pravici prejemnika zavarovanja, da z danim
predmetom razpolaga kot lastnik, obstaja obveznost prejemnika, da v trenutku dospelosti
obveznosti, zavarovane s finančnim zavarovanjem, na dajalca zavarovanja prenese ekvivalentno
finančno zavarovanje.31 Namen tega enakovrednega zavarovanja je zavarovati položaj dajalca
zavarovanja, saj se s pravico do uporabe in razpolaganja prejemnika zavarovanja njegov položaj
občutno poslabša.

29

L. Ude, M. Juhart, K. Podobnik, Strokovne podlage za pripravo predloga Zakona o finančnih zavarovanjih, Inštitut
za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana 2004, str. 9
30
M. Šlamberger, Dogovor o finančnem zavarovanju v luči stvarnopravnih zavarovanj, Pravna fakulteta, Univerza v
Mariboru, Maribor 2017, str. 107
31
Na ekvivalentno finančno zavarovanje se nanašata drugi in tretji odstavek 5. člena Direktive 2002/47/ES
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Prepoved komisornega dogovora
Izpostaviti je potrebno še eno posebnost ureditve zastavne pravice v Zakonu o finančnih
zavarovanjih glede na splošno ureditev v SPZ, in sicer vprašanje prepovedi komisornega
dogovora. V skladu z 132. členom Stvarnopravnega zakonika je dogovor v obliki pogodbenega
določila, da zastavljena stvar preide v last zastavnega upnika, če njegova terjatev ob zapadlosti ne
bo poplačana, ničen. Možen pa je dogovor kasneje, ko je terjatev že zapadla. Namen te določbe je
zaščititi dajalca zavarovanja oziroma zastavnega dolžnika pred morebitno zlorabo, saj mora SPZ
predvideti in urediti tudi situacije, ko ima dolžnik šibkejšo pogajalsko pozicijo. Poleg tega je
prepoved komisornega dogovora služila tudi načelu enake obravnave upnikov. Po Zakonu o
finančnih zavarovanjih pa se to splošno določilo spreminja, saj je zaradi omejene osebne
veljavnosti pogodb o finančnem zavarovanju razmerje moči strank bolj uravnoteženo. Iz sodne
prakse slovenskih sodišč lahko izpeljemo stališče, da lahko zastavni upnik stvar obdrži potem, ko
jo je ocenila tretja pristojna oseba (npr. sodni cenilec) ali je bila njena vrednost ocenjena po tržni
vrednosti, morebitni presežek pa mora izročiti zastavnemu dolžniku. Še vedno torej tudi za
pogodbe o finančnih zavarovanjih velja splošno pravilo, da se zastavljen predmet oceni ob trenutku
dospelosti in ne v naprej ob podpisu pogodbe o zavarovanju,32 poleg tega pa je dolžan dajalcu
zavarovanja vrniti presežek vrednosti (morebitna klavzula o prenosu lastninske pravice na
zastavnega upnika ob nepoplačani terjatvi brez vrnitve presežka vrednosti je seveda tudi v primeru
pogodb po ZFZ nična).

2.3.2. Finančno zavarovanje v obliki polnega prenosa lastninske pravice
Dogovor o prenosu lastninske pravice na finančnem zavarovanju pomeni, po definiciji Direktive
2002/47/ES, dogovor o začasnem odkupu, po katerem dajalec zavarovanja prenese popolno
lastništvo nad predmetom zavarovanja na uporabnika zavarovanja, da se tako zavaruje izvedba
določenih finančnih obveznosti.33 Prejemnik zavarovanja dobi s prenosom lastninske pravice tudi
polno upravičenje razpolaganja in uporabe predmeta, pri čemer se s tem ponovno povečuje

32

M. Šlamberger, Dogovor o finančnem zavarovanju v luči stvarnopravnih zavarovanj, Pravna fakulteta, Univerza v
Mariboru, Maribor 2017, str. 15
33
Točka b prvega odstavka 2. člena Direktive.
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likvidnost finančnih trgov, na drugi strani pa to seveda pomeni tudi manjšo varnost dajalca
finančnega zavarovanja. V trenutku, ko predmet zavarovanja preide v last prejemnika zavarovanja,
se stvarnopravna vez med predmetom in dajalcem zavarovanja pretrga, ostane pa mu le
obligacijski zahtevek do prejemnika. Ob izpolnitvi obveznosti lahko tako od prejemnika zahteva
ekvivalentno zavarovanje oziroma izročitev predmeta zaradi poplačila, če pa obveznosti ob
zapadlosti dajalec zavarovanja ne poravna oziroma izpolnitev ni pravilna, se ekvivalentno
zavarovanje pobota z neizpolnjeno obveznostjo.
V sami Direktivi o finančnih zavarovanjih ni povsem jasno, ali predvideva kot obliko zavarovanja
le dokončne prenose lastninske pravice, ali pa je možno finančno zavarovanje ustanoviti tudi s
fiduciarnim prenosom lastninske pravice. Pri slednjem se lastninska pravica prenese na prejemnika
zavarovanja, premičnina pa ostane v posesti dajalca zavarovanja, na ta način pa nekatere pravice
ostanejo pri njem. Pri prenosu direktive je v nekaterih pravnih redih ta nejasnost ostala, pri
slovenskem ZFZ pa ni dvoma, da se določbe zakona uporabljajo le za dokončne prenose lastninske
pravice. To lahko razberemo tudi iz določbe, da je prevzemnik dolžan, ob poplačilu dolga dajalca
zavarovanja, izročiti enakovreden finančni instrument in ne tistega, ki je bil prvotno prenesen v
zavarovanje.

3) Kolizijskopravna vprašanja
Pri sklepanju pogodb o finančnih zavarovanjih je zaradi same narave pogodb in subjektov, ki jih
običajno sklepajo, mednarodni element izjemno pogost. Velike banke namreč rade sklepajo
tovrstne pogodbe preko podružnic v različnih evropskih državah, na ta način pa se odpre
problematika čezmejnih transakcij in konflikta različnih pravnih redov. Vsaka država ima svoja
pravila glede pravnih razmerij z mednarodnim elementom, ki se med seboj pogosto razlikujejo in
privedejo do različnih odgovorov. Zato je bilo potrebno natančno določiti skupna pravila,
materialno pravo katere države članice se bo uporabilo za pogodbe v konkretnih situacijah. Pristop
držav je namreč pogosto različen, poleg tega pa so predpisi lahko nepregledni, kar za transakcije
z vrednostnimi papirji nikakor ni primerno.34 Še dodatno kompleksna so vprašanja kolizije prava
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European Parliament, Directorate General for internal policies, Cross-border issues of securities law: European
efforts
to
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2011,
URL:
https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201106/20110606ATT20781/20110606ATT20781EN.pdf
(8.12.2020), str. 27
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v razmerjih finančnih zavarovanj z nematerializiranimi vrednostnimi papirji, saj je v zadnjem času
ta kategorija finančnih instrumentov prešla iz sistema direktnega imetništva (direct holding
system) v sistem posrednega imetništva preko posrednikov35 (indirect holding system) za
nematerializirane vrednostne papirje, ki se definirajo kot book-entry securities. Gre za finančne
instrumente, kjer posrednik vodi registrski račun, na katerem so zapisane pravice na teh finančnih
instrumentih, vsi podatki o lastništvu pa so zapisani elektronsko.36
Pomembna sprememba, ki je vplivala na pristop k vprašanju kolizije prava, je seveda dejstvo, da
finančni instrumenti niso več izdani v fizični obliki, temveč močno prevladujejo nematerializirani
vrednostni papirji. Zato je prej priljubljena praksa, da se za dogovore o zavarovanju obveznosti
uporablja pravo države ali kraja, kjer se predmet zavarovanja nahaja (rex rei sitae), postala
neuporabna.37 Določanje kraja predmeta zavarovanja je namreč pri nematerializiranih papirjih, ki
so poleg tega še v morebitnem večkratnem posrednem lastništvu, izjemno zapleteno, poleg tega
pa lahko v različnih pravnih redih privede do različnih rezultatov (razkorak med anglosaškim
pravom in germanskim konceptom se pokaže tudi pri vprašanju lastninske pravice v primeru
posrednega lastništva). Vse to pa v praksi pomeni zmanjšano pravno varnost in manjše zanimanje
za sklepanje finančnih zavarovanj, zaradi česar je ta problem želela urediti Direktiva 2002/47/ES.
Ta je za pogodbe o finančnih zavarovanjih kot navezno okoliščino pri določanju merodajnega
prava izbrala račun, kjer so zastavljeni nematerializirani vrednostni papirji shranjeni. Pri tem se
najprej postavi vprašanje, kako je s pravilom mednarodnega zasebnega prava, ki v pogodbenih
razmerjih daje možnost, da stranki v pogodbi skupaj določita merodajno pravo tega razmerja.
Glede tega Direktiva o finančnih zavarovanjih jasno določa, da je svoboda strank omejena.
Načelo, da se v primeru kolizije zakonov38 uporabi kraj oziroma država, kjer posrednik vodi
registrski ali depotni račun, se imenuje PRIMA princip (okrajšava za Place of the Relevant
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Posredniki so subjekti med izdajateljem vrednostnih papirjev, klirinškim sistemom, ter na drugi strani končnim
investitorjem/delničarjem.
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J. Diamant, An alternative approach to the requirement of possesion or control under the EU Collateral Directive,
URL: http://archive.legalscholars.ac.uk/edinburgh/restricted/download.cfm?id=295 (8.12.2020), str. 1
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M. Šlamberger, Dogovor o finančnem zavarovanju v luči stvarnopravnih zavarovanj, Pravna fakulteta, Univerza v
Mariboru, Maribor 2017, str. 247
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Ko gre za transakcije z nematerializiranimi vrednostnimi papirji, kjer so vključeni posredniki. V tovrstnih
transakcijah prejemnik zavarovanja predmet prevzame posredno, saj gredo vrednostni papirji v hrambo na račun
posrednika in ne prejemnika zavarovanja.
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Intermediary Approach). Le ta je bil uveden s Haaško konvencijo o pravu, ki se uporablja za
nekatere pravice v zvezi z vrednostnimi papirji, ki jih hranijo vmesne osebe (posredniki).39 Haaška
konvencija je PRIMA princip določila kot sekundarno možnost – primarno je prednost dala pravu
po dogovoru strank (lex contractus), vendar pod pogojem, da ima posrednik v državi, katere pravo
se uporabi, svoj sedež oziroma poslovalnico. Direktiva o finančnih zavarovanjih pa je PRIMA
princip prevzela in določila za pravilo pri reševanju kolizije prava v 9. členu, pri čemer je celo
določila, da se ne sme upoštevati nobeno drugo pravilo, ki bi odkazovalo na pravo druge države.

4) Zahteve glede odprave obličnosti
Z določbo 3. člena Direktive 2002/47/ES so evropski zakonodajalci naložili jasno obveznost, da
države članice pri implementaciji v nacionalno pravo ne smejo uveljavljati zahtev po obličnosti
glede sklepanja in realizacije finančnih instrumentov. V preambuli ima v ta namen celo izrecno
naštete tipe zahtev, ki jih države članice ne smejo uzakoniti kot formalne pogoje za sklenitev
pogodbe o finančnem zavarovanju, kot na primer obveznost overitve sklepanja dogovora ali
datuma sklenitve. Naš ZFZ tako v 6. členu določa, da se za veljavnost pogodbe o finančnem
zavarovanju ne zahteva nobena oblika, razen pisnega dokaza o zagotovitvi zavarovanja in sklenitvi
pogodbe,40 pri čemer pisno obliko izenačuje z elektronskim dokumentom. Pri tem je ustanovitev
zastavne pravice že po splošnih pravilih v SPZ brez predpisanih zahtev glede obličnosti (prejemnik
zavarovanja pridobi zastavno pravico z vpisom v centralni register, ki ima konstitutivni učinek),
na drugi strani pa je za prenos v zavarovanje zahtevan sporazum o prenosu lastninske pravice v
obliki izvršljivega notarskega zapisa. Zahteve Direktive glede odprave obličnosti so tako
najmočneje vplivale prav na prenos v zavarovanje, pri čemer se nujno postavi vprašanje
potencialnih nevarnosti, ki se pojavijo pri tako odprtem sistemu sklepanja finančnih zavarovanj.
Vse zahteve po obličnosti so namreč namenjene varovanju šibkejše stranke in zagotavljanju
sledljivosti transakcij. Direktiva pa izpostavi svoj primarni cilj, torej spodbujanje učinkovitega
finančnega trga in večje pojavnosti finančnih zavarovanj. Z odpravo formalnih zahtev pri
sklepanju pogodb se namreč postopek bistveno poenostavi, s tem pa postane bolj dostopen,
praktičen in zanimiv za udeležence finančnih trgov. To ravnotežje med nevarnostmi pred zlorabo
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Prvi odstavek 6. člena ZFZ.
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in ciljem učinkovitega trga naj bi bilo zagotovljeno s pisnostjo dogovorov o finančnih
zavarovanjih.
Edina zahteva, ki jo ima Direktiva glede finančnih zavarovanj poleg pisnosti, je, da se zavarovanje
izroči oziroma prenese v posest ali pod nadzor uporabnika zavarovanja.41 Pomembno pa je, da ima
dajalec zavarovanja ves čas pravico nadomestitve, torej lahko predmet finančnega zavarovanj
odvzame in nadomesti z drugim, enakovrednim vrednostnim papirjem. To pride v poštev
predvsem, če so zastavljeni vrednostni papirji del potencialne transakcije v interesu dajalca
zavarovanja, in v takem primeru ima pravico konkretne vrednostne papirje vzeti in jih nadomestiti
z drugim, enakovrednim finančnim zavarovanjem.42

5) Izvršitev finančnih zavarovanj
Uveljavitev oziroma izvršitev finančnih zavarovanj v primeru, ko ob dospelosti dolžnik ne izpolni
zavarovane obveznosti, je za prejemnika zavarovanja ključen del celotnega razmerja. Ker se tudi
pri izvršitvi zasleduje načelo hitrosti in neformalističnih postopkov, se je poleg sodnega načina
uveljavil izvensodni način uveljavitve zavarovanj. V slovenskem pravnem redu je možnost
sodnega izvrševanja urejena v Zakonu o izvršbi in zavarovanju, izvensodna prodaja vrednostnih
papirjev pa v ZNVP-1.
Izmed treh načinov zunajsodne realizacije, torej prodaje, kompenzacije in prisvojitve predmeta
zavarovanja, je prodaja med naštetimi najpogostejša in bo podrobneje opisana v nadaljevanju. Pri
drugem načinu, torej pobotu oziroma kompenzaciji, gre za situacijo, ko obstajata dve istovrstni
vzajemni terjatvi, ki sta že zapadli in sta iztožljivi (likvidni). Če so ti splošni pogoji izpolnjeni
(najdemo jih tudi v Obligacijskem zakoniku), se z enostransko pobotno izjavo, brez intervencije
sodišča, terjatvi pobotata. V tem kontekstu govorimo o materialnopravnem pobotanju. Od naštetih
pogojev za veljavni pobot je v praksi finančnih zavarovanj najbolj problematično vprašanje
istovrstnosti. Na eni strani je namreč dolžnik, katerega obveznost je denarna terjatev, prejemnik
zavarovanja pa je v primeru pravočasnega poplačila denarnega dolga s strani dolžnika sam dolžan
41

Konstrukta posesti in nadzora sta bolj opazna pri finančnem zavarovanju v obliki zastavne pravice, kot pa pri
prenosu lastninske pravice, saj je tam jasno, da lastninska pravica preide z vsemi lastninskimi upravičenji na
prejemnika zavarovanja.
42
Gre za smiselno enako možnost kot je pravica uporabe v času trajanja finančnega zavarovanja in s tem povezanim
ekvivalentnim zavarovanjem ob dospelosti, kar je že bilo opisano zgoraj.
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vrniti finančne instrumente, ki so bili zastavljeni ali preneseni v zavarovanje. Zato je ključno, da
se možnost pobota v naprej določi v pogodbi o finančnem zavarovanju, skupaj z načinom določitve
vrednosti predmeta zavarovanja v denarni protivrednosti.
Poleg prodaje in pobota je možna tudi prisvojitev. O tem sem že govorila, v povezavi z izjemo od
splošne prepovedi komisornega dogovora. To je namreč ena od pomembnejših razlik med splošno
ureditvijo zastavne pravice v nacionalnem pravu in Zakonom o finančnih zavarovanjih. V njenem
bistvu je pravica prejemnika zavarovanja, da predmet zavarovanja obdrži, ko terjatev zapade in
pod pogojem, da so izpolnjene zahteve iz ZFZ. Možnost prisvojitve mora biti v naprej dogovorjena
s pogodbo o finančnem zavarovanju, poleg tega pa mora biti določen tudi način vrednotenja
predmeta zavarovanja. Presežek vrednosti predmeta nad upnikovo terjatvijo je le ta namreč dolžan
vrniti. Pri tem se šteje, da je ta vrednost najmanj taka, kot bi jo finančni instrument dosegel s
prodajo na trgu. Tak način realizacije je za prejemnika zavarovanja dodatno zagotovilo, da bo
njegovo posojilo poplačano, brez da bi bil odvisen od gibanja vrednosti na finančnih trgih in
likvidnosti, sploh če gre za večjo količino vrednostnih papirjev iste vrste.43
Osnovna oblika poplačila zavarovane terjatve je, kot rečeno, s prodajo predmeta zavarovanja, ko
prejemnik zavarovanja dobi razpolagalno upravičenje in predmet prenese na kupca, sam pa se s
kupnino poplača in dajalcu zavarovanja povrne morebitni presežek.
Že po splošnih pravilih glede izvensodne prodaje so formalne zahteve veliko ožje kot za sodno
realizacijo, s tem se pohitri in olajša postopke. Po določbah ZNVP-144 se namreč za veljavno
izvensodno prodajo zahtevajo le trije elementi:
-

Zapadlost zavarovane terjatve

-

Pisno opozorilo dolžniku in zastavitelju s priporočeno pošto o nameravani prodaji

-

Prodaja papirja na organiziranem trgu najhitreje v osmih dneh po opozorilu, oziroma na
javni dražbi, če gre za vrednostni papir, ki ni vključen v trgovanje na organiziranem trgu
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5.1.

Izvensodna prodaja zastavljenega predmeta zavarovanja

Pri nekaterih oblikah zavarovanja ima prejemnik zavarovanja možnost svojo terjatev izvršiti tudi
izvensodno - brez vpletenosti sodišč in drugih organov, temveč na način, da upnik sam proda oz.
unovči zastavljeno stvar.45 Prednosti tega načina unovčevanja so predvsem v hitrosti, po kateri
lahko upnik doseže poplačilo svoje terjatve; postopki pred sodišči so pogosto dolgi, poleg tega pa
strankam prinesejo še dodatne stroške.
Zunajsodno prodajo zastavljenih terjatev ureja SPZ, glede prodaje vrednostnih papirjev pa v poštev
pridejo določbe ZNVP-1, SPZ ter ZFZ, ki velja za lex specialis v razmerju do prej omenjenih
splošnih določb. SPZ tako ureja izvensodno prodajo vrednostnih papirjev v materializirani obliki,
saj je prodaja le teh smiselno enaka prodaji zastavljenih premičnin, pri tem pa je bistveno, da ima
zastavni upnik vrednostni papir v svoji posesti.46

5.1.1. Izvensodna prodaja nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na
borzi
Od leta 2015, ko je bil sprejet ZNVP-1, po novem ne razlikujemo med vrednostnimi papirji, s
katerimi se trguje na organiziranem trgu, in tistimi, ki na borzi ne kotirajo. To pomeni, da se za
papirje, ki spadajo v drugo skupino, uporabljajo ista pravila o prodaji premičnin po SPZ, kot so
bila prej omenjena pri opisu izvensodne prodaje materializiranih vrednostnih papirjev. Ker gre že
po naravi obravnavanih vrednostnih papirjev za predmet zavarovanja, ki ga ni mogoče prodati na
trgu, tako pride v poštev le javna dražba. Seveda pa se lahko prejemnik zavarovanja vedno odloči
tudi za sodno pot izvrševanja, če je ta v določenih situacijah bolj primerna.

5.1.2. Izvensodna prodaja nematerializiranih vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje
na organiziranem trgu
Kot že omenjeno, se pri tržnih vrednostnih papirjih uporabljajo pravila ZNVP-1, glede vprašanj,
ki jih ta ne ureja, pa veljajo splošna pravila po SPZ. Najbolj pogost organiziran trg je borza.
Splošna pravila določajo, da kadar dolžnik ob trenutku zapadlosti terjatve ni poravnal, lahko
45
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zastavni upnik zastavljeni vrednostni papir proda na organiziranem trgu. Ob tem pa je zavezan
dolžnika (in zastavitelja, če to ni ista oseba) opozoriti na nameravano prodajo in počakati osem
dni pred začetkom postopka prodaje na javni dražbi ali organiziranem trgu, kjer se prodaja opravi
z izdajo naloga pooblaščenemu udeležencu organiziranega trga.47 Ob prodaji se izbriše tudi
zastavna pravica.
Posebna ureditev izvensodnega izvrševanja po Zakonu o finančnih zavarovanjih
Po splošnih pravilih so tako kljub izbiri izvensodnega načina izvrševanja zavarovanja še vedno
prisotne omejitve oziroma časovne ter formalne zahteve, ki jih zastavni upnik mora upoštevati pri
prodaji zastavljenega predmeta. Ob upoštevanju učinkovitosti opisanih načinov realizacije
zavarovanj pa ne sodna ne izvensodna prodaja ne zadostita zahtevam in ciljem Direktive
2002/47/ES, ki naj bi za omejen krog subjektov omogočila hitre postopke, povsem proste
formalnih zahtev. V četrtem odstavku 4. člena Direktive so namreč naštete zahteve, ki jih
nacionalne zakonodaje ne smejo predpisati kot pogoj za realizacijo finančnega zavarovanja:
-

Obvezna predhodna najava nameravane realizacije,

-

Pogoje realizacije odobri sodišče, uradnih ali druga oseba,

-

Realizacija se izvede na javni dražbi ali na katerikoli drug predpisan način, ali

-

Obveznost preteka nekega dodatnega obdobja.

Vidimo lahko, da so prepovedane ravno formalne zahteve, ki smo jih zgoraj omenjali pri splošni
ureditvi po ZNVP-1 ter SPZ. Tako je ureditev v ZFZ poenostavila določbe iz SPZ in ZNVP-1.
Upnik pridobi razpolagalno sposobnost na predmetu zavarovanja na podlagi zakona (ex lege), ko
nastopijo pogoji za izvršitev zavarovanja.48 Iz tega razloga mu pri začetku postopka prodaje
predmeta zavarovanja ni potrebno dokazovati posebnega upravičenja za izvedbo prodaje.49
Potreben pa je okvir, ki zagotavlja spoštovanje temeljnih načel prava, poštenosti in varovanja
šibkejše stranke. Ta okvir je Direktiva postavila v šestem odstavku 4. člena, ki govori o zahtevi,
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da se v primeru izvensodne prodaje finančnega instrumenta le ta proda na »gospodarsko primeren
način«. Zahtevana je torej skrbnost prejemnika zavarovanja, da se v zavarovanje danih finančnih
instrumentov ne proda pod ceno in tako oškoduje dajalca zavarovanja. Tako slovenski kot tuji
teoretiki v dikciji Direktive vidijo zahtevo, da se upošteva tudi standard skrbnosti dobrega
strokovnjaka, upoštevajoč razmere na trgu. 50
Imetnik zavarovanja proda finančni instrument na najbolj optimalen način, če pri prodaji upošteva
značilnost vrednostnega papirja, stanje na trgu in način prodaje premoženja enake vrste, ki se v
poslovnem svetu običajno uporablja.51 Način prodaje je v veliki meri odvisen tudi od tega, ali gre
za večinski, manjšinski ali kontrolni delež, kar bomo videli pri primeru v drugem delu naloge –
šlo je za spor glede prenosa 99,05 % deleža podjetja. Pomembno pa je poudariti, da gre pri
vprašanju primernega načina prodaje bolj za teoretično področje, saj se v praksi večina dogovorov
o finančnih zavarovanjih sklepa v okviru t.i. splošnih dogovorov, ki so finančnim institucijam že
dobro poznani in jasno predpisujejo način realizacije, določanja vrednosti predmeta zavarovanja,
in druga vprašanja.
Ko govorimo o mehanizmih, ki so v sicer neformalistične postopke finančnih zavarovanj vpeljali
nadzor z namenom zaščite dajalca zavarovanja, je potrebno omeniti institut naknadne sodne
kontrole. Ta kontrola sodišč je mogoča tako v povezavi z realizacijo kot vrednotenjem finančnih
zavarovanj, ki se presoja po kriteriju komercialno sprejemljivega načina.52 To v praksi pomeni, da
ima prejemnik zavarovanja pri izvrševanju (naj gre za prodajo ali prisvojitev) kljub zelo širokemu
polju avtonomije strank dolžnost, da s predmetom zavarovanja ravna primerno in odgovorno.
Vseeno pa je ta kontrola naknadna, kar pomeni, da v poštev ne pridejo zahtevki za
razveljavitev/ničnost dogovora ali zadržanje prodaje, temveč ima dajalec zavarovanja na voljo le
odškodninski zahtevek. Sodišča tako za nazaj preverijo, če je bil celotni postopek realizacije
zavarovanja izveden ustrezno. Pri nas ZFZ ne določa posebnih pravil glede sodne kontrole, zato
se za ta vprašanja uporabijo splošna pravila: zastavni upnik je dolžan ravnati v skladu s standardom
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Prvi odstavek 5. člena ZFZ.
A. Lulić, Zavarovanje terjatev z vrednostnimi papirji, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2019, str.
37.
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17. točka Direktive 2002/47/ES.
51

29

skrbnega ravnanja. Če temu ne zadosti, odgovarja za vsako škodo, ki nastane kot posledica
opustitve dolžne skrbnosti.53

6) Primer iz sodne prakse: SAVA d.d. proti DUTB d.d.54
V predhodnih poglavjih sem povzela glavne značilnosti finančnih zavarovanj po naši ter
zavezujoči evropski zakonodaji, ter predstavila pomembnejše poudarke, ki jih razlikujejo od
splošne ureditve zavarovanja terjatev. V nadaljevanju pa sledi predstavitev izjemno zanimivega
primera iz prakse, kjer se pokažejo kompleksnosti ter možna pravna vprašanja v ozadju ureditve,
ki se porajajo v praksi. Kljub podpisani pogodbi med dajalcem zavarovanja in prejemnikom se je
namreč zaradi kasnejših dogodkov situacija zapletla, zato je primer končal pred sodiščem. Zaradi
pomembnosti podjetja in velikosti deleža vrednostnih papirjev, ki je bil dan v zavarovanje, je bilo
v času reševanja te zadeve izdanih več začasnih odredb o prepovedi razpolaganja s temi delnicami.
Kot bomo videli, se je zadeva končala s podpisom sodne poravnave, s katero so se končali vsi
predlogi za izdajo začasnih odredb in pravdni postopek, povezani s tem razmerjem finančnega
zavarovanja.
Ena od posebnosti finančnih zavarovanj v primerjavi s splošnimi pravili je tudi razmerje med
ZFPPIPP in ZFZ. To značilnost sem na hitro že omenila, ni pa še bila podrobno razdelana, zato jo
bom predstavila v nadaljevanju v smiselni navezavi s primerom, ki sledi. Vsekakor pa to ne
indicira manjše pomembnosti, saj imajo določbe ZFZ o vplivu postopkov prisilne poravnave,
stečaja ali neprostovoljne likvidacije na samo pogodbo o finančnem zavarovanju in iz nje
izhajajoče pravice zelo močan vpliv, kot bomo videli v nadaljevanju. V Direktivo ter ZFZ so
namreč vključene določbe, ki zavračajo učinek insolvenčnih postopkov in s tem spreminjajo
klasična razmerja med upniki in dolžniki, ter so zato med pravnimi strokovnjaki pogosto
kritizirane.

53
54

M. Juhart, Zavarovanje terjatev z vrednostnimi papirji, Pravni letopis, Ljubljana 2013, str. 117.
opr. št. V Pg 2236/2015
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6.1.

Dejansko stanje

Podjetje Sava d.d., v kasnejšem pravdnem postopku tožeča stranka, je z NLB d.d. dne 16.12.2009
sklenila Kreditno pogodbo z dodatki št. 3068/11190003/hp (v nadaljevanju »Kreditna pogodba«).
Po tej pogodbi je bila Sava d.d. do 30.11.2014 dolžna plačati znesek 40.000.000,00 EUR, navedeni
rok plačila pa naj ne bi bil nikoli podaljšan. V zavarovanje terjatev iz Kreditne pogodbe je družba
Sava NLB-ju zastavila 11.467.652 delnic z oznako SHBR izdajatelja Sava Turizem d.d. na podlagi
Pogodbe o zastavi vrednostnih papirjev z dne 10.12.2010. Kasneje, dne 20.3.2012, je s Pogodbo o
finančnem zavarovanju zastavila še 27.840.665 delnic z oznako SHBR izdajatelja Sava Turizem
d.d. To je pomenilo, da je Sava zastavila skupaj 99,05 % delež družbe Sava Turizem d.d.
NLB je terjatev vključno z vsemi akcesornimi pravicami iz naslova Kreditne pogodbe na podlagi
Pogodbe o izvajanje ukrepov za krepitev stabilnosti banke z dne 18.12.2013 prenesla na svojega
singularnega pravnega naslednika, DUTB (v zadevnem postopku prvo tožena stranka). Tako ni
sporno, da je imela DUTB na 27.840.665 in 11.467.652 delnicah izdajatelja Sava Turizem za
zavarovanje terjatve zastavno pravico prvega reda ter na 27.840.665 delnicah tudi pravico do
razpolaganja.
Prav tako ni bilo sporno dejstvo, da je Sava d.d. na dan 31.12.2014 upniku DUTB dolgovala
102.656.626,00 EUR, od tega je dolg v vrednosti 41.542.587,00 EUR izhajal iz zgoraj opisane
Kreditne pogodbe (DUTB je, kot vemo, vstopil v pravni položaj banke NLB in tako postal
prejemnik zavarovanja v tem pravnem razmerju), ter 61.114.039,00 EUR dolga, ki je izhajal iz
drugih pravnih naslovov. To je izhajalo tako iz evidenc upnika kot iz Načrta finančnega
prestrukturiranja družbe Sava d.d., kjer so za potrebe postopka preventivnega prestrukturiranja leta
2015 popisali poplačila finančnih obveznosti družbe Sava po posameznem upniku. Prav tako tega
dejstva tožnik v samem postopku nikoli ni prerekal.
Ker tožeča stranka dolga do tistega datuma ni poravnala, je DUTB 29.5.2015 izvensodno unovčila
zavarovanje na delnicah z oznako SHRB izdajatelja Sava Turizem d.d., in sicer:
-

Na 27.840.665 delnicah tako, da si jih je prilastila s sklicevanjem na 8. člen Zakona o
finančnih zavarovanjih; in
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-

Na 11.467.652 delnicah tako, da jih je prodala kupcu DUP1, družba za upravljanje
premoženja 1, d.o.o. (drugo tožena stranka v zadevnem postopku).

Na predlog družbe Sava je Okrožno sodišče v Ljubljani 4.6.2015 izdalo začasno odredbo opr. št.
Zg 41/2015, na podlagi katere je družbi DUTB odredilo, da Savi vrne 27.840.665 delnic, ter družbi
DUP1, da vrne 11.467.652 delnic z oznako SHRB. V nasprotnem primeru začasna odredba
nadomesti njun prostovoljni nalog za preknjižbo in se prenos delnic naloži KDD – Centralna
klirinško depotna družba d.d. Štiri dni kasneje, 8.6.2015, je Okrožno sodišče izdalo še eno začasno
odredbo opr. št. Zg 42/2015, s katero je KDD odredila, da hkrati z realizacijo prve odredbe
ponovno vpiše zastavni pravici s prvim vrstnim redom ter pravico do prepovedi razpolaganja v
korist DUTB (te pravici sta bili pred tem iz centralnega registra vrednostnih papirjev avtomatično
izbrisani kot posledica zasega in prodaje delnic). Hkrati se je družbi Sava prepovedalo odtujitev,
obremenitev ali kakršnokoli drugo razpolaganje z 39.308.317 delnicami z oznako SHRB.
DUTB je kasneje prenesla 27.840.665 delnic z DUTB na DUP1, ki je bil tako po stanju na dan
8.6.2015 vpisan kot imetnik 39.308.317 delnic z oznako SHRB izdajatelja Sava Turizem d.d.
Istočasno je DUTB na celotni skupini omenjenih delnic vpisala zastavni pravici v korist DUTB.
Dne 9.6.2015 je KDD izvršila začasno odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani Zg 41/2015 tako,
da je prenesla 27.840.665 in 11.467.652 delnic izdajatelja Sava Turizem d.d., hkrati z vpisanima
zastavnima pravicama v korist DUTB, nazaj na račun Sava d.d.
Družba Sava d.d. je dne 3.7.2015 v opravičilo začasne odredbe Zg 41/2015, s katero je nastala
pravna obveznost za DUTB, da je predmet zavarovanja vrnila, zoper toženi stranki DUTB in
DUP1 vložila tožbo. V zadevni tožbi se je tožeča stranka osredotočila na ugotavljanje ničnosti tako
Pogodbe o nakupu delnic in prenosa delnic, kot na ugotavljanje ničnosti prilastitve in prenosa
delnic, ničnosti prenosa 27.840.665 delnic z DUTB na DUP1, ter ugotavljanje ničnosti ustanovitve
zastavne pravice na teh delnicah. Posamezni pravni problemi, ki jih tožba izpostavlja, bodo
podrobneje predstavljeni v nadaljevanju. Sočasno z vložitvijo tožbe je tožeča stranka vložila tudi
predlog za izdajo nove začasne odredbe, tretje v zadevnem razmerju, ki jo je Okrožno sodišče v
Ljubljani dne 15.7.2015 tudi izdalo. Z njo so DUTB in DUP1 prepovedali unovčitev zavarovanja
s prodajo ali prilastitvijo 11.467.652 ter 27.840.665 delnic, dokler se pravdna zadeva ne razreši.
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Kot se spomnimo, je namreč po vrnitvi predmeta zavarovanja nazaj na račun družbe Sava, sodišče
z začasno odredbo Zg 42/2015 ponovno vzpostavilo zastavno pravico prvo tožene stranke, na
podlagi te pravice pa bi imetnica lahko ponovno realizirala zavarovanje s prilastitvijo ali prodajo
predmeta zavarovanja.
Zoper vse tri začasne odredbe so bili pravočasno vloženi ugovori, o katerih sodišče do dne
11.7.2016, ko so se postopki zaključili, ni odločilo.
V ločenem postopku pred sodiščem se je zoper družbo Sava d.d. vodil postopek prisilne
poravnave.55 Naknadni predlog prisilne poravnave v načrtu finančnega prestrukturiranja z dne
18.1.2016 je predvideval sporazumno ureditev spornih razmerij o vprašanju lastništva delnic
izdajatelja Sava Turizem d.d. med toženimi strankami DUTB in DUP1, ter tožečo stranko Sava
d.d. Sporazum naj bi vseboval zavezo, da se vzpostavi stanje lastništva in obremenitve delnic
izdajatelja Sava Turizem d.d. po stanju na dan 28.5.2015, torej pred prilastitvijo in prodajo
predmeta zavarovanja. Stanje lastništva in imetništva zastavnih pravic na 27.840.665 in
11.467.652 delnicah bi bilo torej tako, kot je bilo v KDD vpisano dne 28.5.2015. Sklenitev sodne
poravnave bi tako bil ukrep finančnega prestrukturiranja Save.
Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine DUTB je dne 28.1.2016 sprejela sklep, da je DUTB
dolžna vse terjatve, ki jih na tisti dan še ima do družbe Sava, odplačno prenesti na Slovenski
državni holding d.d. in Kapitalsko družbo d.d. Do poplačila terjatve s pomočjo finančnega
zavarovanja tako dejansko nikoli ni prišlo.
V sodnih postopkih, povezanih s prej omenjenimi začasnimi odredbami, je na predlog toženih
strank in s soglasjem tožeče stranke prišlo do preložitve narokov pred Okrožnim sodiščem v
Ljubljani, zaradi možnosti mirne rešitve spora. Sodna poravnava je bila dejansko sklenjena in
podpisana dne 11.7.2016, z njo pa so se, poleg vzpostavitve pravnega stanja v centralnem registru
vrednostih papirjev kot po stanju na dan 28.5.2015, tudi zaključili sodni postopki v zadevah opr.
št. Zg 41/2015, Zg 42/2015, V Pg 2236/2015 ter VII Pg 2280/2015.

55

Predlog za začetek postopka prisilne poravnave zoper tožečo stranko je bil na portalu AJPES javno objavljen
4.6.2015.
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Vidimo lahko torej, da se obravnavana zadeva V Pg 2236/2015 ni zaključila z vsebinsko
odločitvijo sodišča, po kateri bi lahko komentirali pravna vprašanja, ki izhajajo iz tožbe, predloga
za izdajo začasne odredbe, ter ugovorov tožene stranke. V nadaljevanju bodo predstavljene ključne
točke tožbe ter argumentacije iz ugovora toženih strank. Na koncu bo predstavljena obrazložitev
sodišča za izdajo začasne odredbe, s katero so prvo in drugo toženi stranki naložili vračilo
predmeta zavarovanja nazaj družbi Sava. Podan pa bo tudi moj komentar konkretne zadeve.

6.2.

Tožba in predlog za izdajo začasne odredbe, ter odgovor toženih strank

Družba Sava d.d. je dne 4.7.2015 na Okrožno sodišče v Ljubljani preko zastopnikov Odvetniške
družbe Zdolšek vložila tožbo in predlog za izdajo začasne odredbe proti prvo toženi stranki DUTB
d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, ter drugo toženi stranki DUP1, družba za upravljanje premoženja,
d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana. Vložila jo je v opravičilo začasne odredbe opr. št. Zg 41/2015
zoper toženi stranki (dolžnika po začasni odredbi). Uvodno tožeča stranka navaja, da se tožba
vlaga zaradi ugotovitve ničnosti prilastitve in prodaje delnic, ki so bile zastavljene v zavarovanje
terjatve, ki jo je primarno imela NLB do Save. Poleg tega naj bi toženi stranki naknadno skušali s
prav tako nezakonitimi in ničnimi pravnimi posli obiti začasno odredbo Okrožnega sodišča v
Ljubljani opr. št. Zg 41/2015 z dne 4.6.2015 in protipravno zavarovati pravni položaj prvo tožene
stranke z ustanovitvijo zastavne pravice na 39.308.317 delnicah z oznako SHRB. Pravni posli,
katerih ničnost je s predmetno tožbo uveljavljala tožeča stranka, naj bi bilo po njihovih besedah
sklenjeni z nedopustnimi nagibi in nedopustno poslovno podlago, ki je bila usmerjena v
oškodovanje tožeče stranke ter njenih upnikov, zaradi česar naj bi bili nični. Tožeča stranka je
poleg zahtevkov za ugotovitev ničnosti teh pravnih poslov od drugo tožene stranke zahtevala
izdajo naloga klirinško depotni družbi za preknjižbo 27.840.665 delnic, ki jih je pridobila od prvo
tožene stranke neposredno pred ustanovitvijo zastavne pravice v korist DUTB. Poleg tega je
zahtevala tudi izdajo naloga za izbris zastavne pravice na vseh 39.308.317 delnicah, ter vrnitev
27.840.665 ter 11.467.652 delnic s strani prvo in drugo tožene stranke, ki naj bi si jih nezakonito
prilastili.
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-

Vprašanje nezakonitosti izvršitve zavarovanja s strani prvo tožene stranke

Tožeča stranka je dne 29.5.2015 prejela obvestilo prvo tožene stranke o tem, da ta umika soglasje
k vodenju postopka preventivnega prestrukturiranja nad tožečo stranko, o čemer naj bi prvo tožena
stranka tudi že notificirala sodišče, ki je vodilo omenjeni postopek opr. št. St 5873/2014. Hkrati je
tožeča stranka prejela obvestilo prvo tožene stranke, da namerava unovčiti zavarovanje iz naslova
Zastavne pogodbe in nato neposredno prodati 11.467.652 delnic z oznako SHRB, vseh 39.308.317
delnic pa je bilo istega dne dejansko prenesenih z računa tožeče stranke. Prvo tožena stranka je
transakciji izvedla sama, saj je registrski član KDD ter zato ni potreboval sodelovanja drugih
subjektov. Družba Sava je nato dne 1.6.2015 od DUTB prejela dopis z imenom »Unovčenje
zavarovanj po kreditni pogodbi št. 3068/119000/hp«, v katerem je prvo tožena stranka navedla, da
je s prilastitvijo in prodajo delnic po ceni 1,09 EUR na delnico zaprla preostali del terjatev po
citirani kreditni pogodbi.
Izjemno pomemben del pri presojanju zakonitosti realizacije zavarovanja s strani zastavnega
upnika iz mojega vidika je sledeč argument tožeče stranke: v tožbi se sklicujejo na nezapadlost
prvotne terjatve, saj je na dan 29.5.2015 nad družbo Sava kot rečeno tekel postopek preventivnega
prestrukturiranja. Dne 28.4.2015 je bil namreč podaljšan rok za vložitev zahteve za potrditev
sporazuma o finančnem prestrukturiranju do dne 2.8.2015. Zaradi umika soglasja prvo tožene
stranke k temu postopku, je sodišče ugotovilo, da je nastal razlog za ustavitev postopka in tako
dne 10.6.2015 s sklepom ustavilo postopek preventivnega prestrukturiranja. Če pogledamo najprej
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ta določa,
da v obdobju trajanja pravnih posledic postopka preventivnega prestrukturiranja velja, da dolžnik
ni v zamudi s plačilom glavnic finančnih terjatev, ki so vključene v osnovni seznam finančnih
terjatev.56 Z upoštevanjem teh splošnih pravil bi tako lahko zaključili, da dne 29.5.2015 terjatev
res še ni zapadla, saj se je postopek s sklepom sodišča zaključil šele 10.6.2015.
Vendar pa je potrebna previdnost, saj je bila med strankama prvotne kreditne pogodbe sklenjena
tudi pogodba o finančnem zavarovanju. Upoštevati je potrebno, da za te primere velja ZFZ, ki ima
v razmerju do ZFPPIPP značilnost posebnega predpisa in tako prednost. V ZFZ namreč piše, da
pogodba o finančnem zavarovanju in na njeni podlagi pridobljene pravice ostanejo v veljavi tudi
56

Drugi odstavek 44.n člena ZFPPIPP
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po začetku prisilne poravnave, stečaja ali neprostovoljne likvidacije nad eno ali drugo stranko. Na
podlagi teh informacij je treba vsekakor ugotoviti, da postopek preventivnega prestrukturiranja,
začet nad SAVO, ni vplival na potek zavarovanja oziroma zapadlost terjatve. Poleg tega pa že v
petem odstavku 44.l člena ZFPPIPP jasno piše, da niti začetek postopka preventivnega
prestrukturiranja niti potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju ne učinkujeta za finančno
zavarovanje po zakonu, in terjatev, zavarovano s takim zavarovanjem, razen če imetnik tega
zavarovanja privoli v sklenitev sporazuma o finančnem prestrukturiranju. Tožeča stranka se na to
določbo sklicuje v tožbi, torej da je DUTB kot upnik nedvomno privolil v začetek postopka
preventivnega prestrukturiranja (zakonska dikcija sicer izrecno govori o privolitvi v sklenitev
sporazuma, kar na tej točki upnik še ni storil), poleg tega je v postopku ves čas sodeloval.
Glede pravnih učinkov postopka preventivnega prestrukturiranja je tožena stranka v odgovoru na
tožbo podala naslednje argumente:
-

DUTB d.d. ni nikoli privolila v sklenitev sporazuma o finančnem prestrukturiranju, zato
sam začetek tega postopka nima vpliva na obstoj, višino ali zapadlost njenih terjatev po
Kreditni pogodbi. Po trditvah v tožbi se s privolitvijo v začetek postopka vzpostavi
zakonska domneva, da bo upnik privolil v sklenitev sporazuma o finančnem
prestrukturiranju. To pa je v nasprotju z cilji in načeli Direktive 2002/47/ES in ZFZ, saj
nedopustno ovira unovčevanje finančnih zavarovanj.

-

V sami Direktivi je jasno določeno, da morajo države članice v svoji zakonodaji omogočiti
izvrševanje finančnih zavarovanj v vseh postopkih finančne reorganizacije, kar je pri nas
urejeno v 11. členu Zakona o finančnih zavarovanjih. Ker je bilo preventivno
prestrukturiranje v ZFPPIPP urejeno kasneje, kot je bil sprejet ZFZ, je zakonodajalec isto
obveznost izrecno uredil z novelo zakona, ki je uvedla določbo petega odstavka 44.l člena.

-

Privolitev k vodenju postopka preventivnega prestrukturiranja nima nobenega učinka na
materialnopravna razmerja glede zapadlosti, temveč je le procesna predpostavka za
vodenje takšnega postopka.

Sklepanje, da je s privolitvijo v začetek postopka upnik dal privolitev tudi v sklenitev sporazuma
in odloženo zapadlost svoje terjatve, je po moji presoji preširoko. Kot vemo, je glavni cilj Direktive
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2002/47/ES, da v razmerjih med določenimi subjekti olajša realizacijo in sklepanje zavarovanja in
posledično finančna zavarovanja naredi bolj priljubljene med udeleženci finančnih trgov. Če bi
sledili razlagi, kot je zapisana v tožbi, bi to močno omejilo možnost realizacije zaradi zadržanja
zapadlosti terjatev. Mislim, da je bolj pravilno, da se držimo besedila zakonske določbe, ki jasno
govori, da samo soglasje obeh strani k sklenitvi sporazuma privede do zadržanja dospelosti
terjatev, če gre za razmerje finančnega zavarovanja. Na tisti točki je namreč že jasno, da se stranki
strinjata o načinu poplačila dolgov in ima prejemnik zavarovanja na voljo alternativo prodaji ali
prilastitvi predmeta zavarovanja.

-

Vprašanje izpolnjevanja pogoja osebne veljavnosti določb ZFZ

V besedilu tožbe in predloga za izdajo začasne odredbe se tožeča stranka pri številnih argumentih
v prid dokazovanja nezakonitosti prilastitve in prenosa delnic naslanja na izjemno pomembno
predpostavko: trdi, da prvo tožena stranka ne spada v krog subjektov, za katere velja Zakon o
finančnih zavarovanjih. Kot vemo, lahko pogodbo o finančnem zavarovanju sklenejo le točno
določeni subjekti. V tem primeru gre za bolj zapleteno vprašanje, saj je bila prvotna pogodba
sklenjena med subjektoma NLB d.d. in Sava d.d., kasneje pa je v vlogo prejemnika zavarovanja
stopila DUTB, ki nima dovoljenja za opravljanje bančnih storitev s strani Banke Slovenije.
Ustanovljena je bila namreč z namenom pomoči pri prestrukturiranju bank sistemskega pomena
ter zagotovitve stabilnosti bank in finančnega sistema v Republiki Sloveniji,57 ne pa kot kreditna
institucija finančnega trga.
Argumenti, ki jih tožeča stranka navaja v tožbi in so neposredno vezani na vprašanje subjektivne
veljavnosti ZFZ:
-

Prvo tožena stranka kot zastavni upnik naj bi kršila obvestilno dolžnost. V Pogodbi o
zastavi nematerializiranih vrednostnih papirjev z dne 10.12.2010 je bilo namreč določeno,
da lahko zastavni upnik vrednostne papirje proda šele po preteku 8 dni od obvestila o
nameravani prodaji, ki ga mora zastavitelju poslati s priporočeno pošto. V tem primeru
Sava o namenu prodaje ni izvedela do dne, ko je bila sklenjena Pogodba o nakupu delnic
družbe Sava Turizem d.d., torej 29.5.2015. Kot je bilo že zapisano v prvem delu te naloge,
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Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), Ur. l. RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K,
23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33, 27/17 – popr. in 174/20 – ZIPRS2122)
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je po splošnih pravilih stvarnega prava ta osemdnevni rok predpisan kot obveznost
zastavnega upnika, ZFZ pa je to uredil drugače. Posebno obvestilo o nameri prodaje
dolžniku ni potrebno, razen če je v pogodbi o zavarovanju določeno drugače.58 V tem
primeru je v eni od pogodb o zavarovanju ta notifikacijski rok dejansko bil dogovorjen,
zato tožeča stranka predlaga ugotovitev ničnosti pravnega posla izvensodne prodaje
delnic.59
-

Prvo tožena stranka naj bi s prodajo delnic podjetju DUP1 kršila splošno prepoved
komisornega dogovora. Drugo toženo stranko naj bi namreč ustanovila prav s tem
namenom, da bi nanjo kasneje prenesla zadevne delnice ter s tem ohranila de facto nadzor
nad njimi. Ponovno gre za vprašanje, ki ima različen zaključek glede na status pogodbenih
strank upoštevajoč določbe ZFZ, vezano pa je tudi na izpostavljeno vprašanje o naravi
odnosa med prvo in drugo toženo stranko.

Tožeča stranka v tožbi izpostavlja določbo 10. odstavka 11. člena ZUKSB, da prvo tožena stranka
ne sme opravljati dejavnosti, za katere se zahteva dovoljenje za opravljanj bančnih storitev po
evropski zakonodaji. Jasno je namreč zapisano, da DUTB ni kreditna ali finančna institucija v
smislu zakona, ki ureja bančništvo. Izjeme od splošnih pravil stvarnega in obligacijskega prava, ki
izhajajo iz ZFZ glede možnosti izvensodne prodaje in prilastitve predmeta zavarovanja, veljajo le
za omejen krog subjektov, določen v prvem odstavku 1. člena ZFZ v zvezi z 1. – 3. odstavkom 2.
člena ZFZ, med katere po razlagi tožeče stranke ne sodita ne prvo ne drugo tožena stranka. Pri tem
se opira na logično razlago, in sicer da je prvo tožena stranka izrecno navedena v 2. odstavku 1.
člena med subjekti, za katere veljajo posebna pravila za uveljavitev notarske hipoteke - ni pa
izrecno našteta med subjekti 1. odstavka prvega člena, za katere veljajo vse določbe ZFZ. Poleg
tega svoj argument utemeljuje tudi na dejstvu, da sta v kategoriji določenih subjektov na finančnih
trgih po prvem odstavku 1. člena ZFZ izrecno našteti Kapitalska družba in Slovenska
odškodninska družba (katere pravni naslednik je Slovenski državni holding). Obe sta delniški
družbi z nalogami upravljanja premoženja, ustanovljeni s strani Republike Slovenije, torej enako
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Prvi odstavek 8. člena ZFZ.
Po mojem mnenju v tem primeru ničnost celotnega pravnega posla ni primerna sankcija za kršitev osem dnevnega
notifikacijskega roka. Podobno določbo namreč najdemo v Stvarnopravnem zakoniku, ki v 167. členu za izvensodno
prodajo zastavljene stvari določa potek osmih dni od obvestila dolžnika, posledica opustitve pa je le odškodninska
odgovornost upnika (Berden, A: Stvarnopravni zakonik s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2004, stran 730).
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kot DUTB. Nesmiselno bi torej bilo, da se bi ti dve družbi naštevalo poimensko, DUTB pa bi
spadala med druge gospodarske družbe in sklade, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.
V odgovoru na tožbo sta toženi stranki zapisali argumente, po katerih imajo vse tri stranke prvotne
Kreditne pogodbe60 status subjekta po Zakonu o finančnih zavarovanjih. Pri NLB d.d. kot
prvotnemu zastavnemu upniku seveda ni nobenega dvoma, saj gre za kreditno institucijo oz.
finančno organizacijo, nad katero opravlja nadzor pristojni nadzorni organ v skladu z zakoni, ter
ji je dovoljenje za opravljanje bančnih storitev podelila Banka Slovenije.
Tudi pri vprašanju statusa podjetja Sava d.d. v povezavi z osebno veljavnostjo določb ZFZ ne bi
smelo biti nobenih dvomov. V tretjem odstavku 2. člena ZFZ namreč piše, da se med subjekte
štejejo tudi druge pravne osebe, ki izpolnjujejo merila, določena v ZGD-1, po katerih se določena
pravna oseba uvršča med velike, srednje ali majhne družbe, kadar sklepajo posle finančnega
zavarovanja z osebami, navedenimi v 2. točki četrtega odstavka tega člena.61 Sava je velika družba,
ustanovljena po pravilih ZGD-1, ter je bila v pogodbenem odnosu z DUTB.
Največ pozornosti pa je tako v tožbi kot v odgovoru na tožbo namenjene statusu družbe DUTB.
Le ta je kot zastavni upnik gospodarska (delniška) družba, za katero se uporabljajo določbe zakona
ZGD-1, ustanovljena s strani Republike Slovenije in v njeni 100% lasti. Po prej omenjeni določbi
8. točke 2. člena ZFZ – druge gospodarske družbe in skladi, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija, bi torej DUTB morali šteti za subjekt po ZFZ. Nikjer se namreč ne razlikuje med
gospodarskimi družbami, ki jih je država ustanovila po določbah gospodarskega zakona, ali med
tistimi, ustanovljenimi z drugimi zakoni.
Stališče tožeče stranke, da bi po logičnem sklepanju morali ugotoviti, da izrecna navedba DUTB
med subjekti, ki lahko sklepajo notarske hipoteke, pomeni neizpolnjevanje pogoja osebne
veljavnosti za vse ostale določbe ZFZ, kjer ni izrecno poimensko naveden, je po mnenju toženih
strank prav tako netočno. Prvi in drugi odstavek 2. člena ZFZ namreč na splošno navajata vse
subjekte, za katere pridejo določbe zakona v poštev; nekatere subjekte določi poimensko, druge
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To so NLB d.d., ki je sklenila pogodbo kot upnik s podjetjem Sava d.d., ter DUTB d.d., ki je kasneje stopila v pravni
položaj upnika.
61
V tej točki pa je omenjena družba za upravljanje terjatev bank in namenska družba, ustanovljena za opravljanje
dejavnosti po zakonu, ki ureja ukrepe za krepitev stabilnosti bank. Nesporno je torej, da je v tej točki mišljen DUTB.
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pa našteva splošno. V odstavku, na katerega tožeča stranka opira svoj argument, torej četrti
odstavek 2. člena, pa se krog upravičencev zožuje – gre namreč za določilo o možnosti sklepanja
pogodb o notarski hipoteki. Ker gre pri prodaji nepremičnin za večji poseg v premoženje dolžnikov
kot pa pri prodaji visoko likvidnostnih finančnih instrumentov, kot npr. delnic, je taka omejitev
logična in potrebna. Vendar pa je tudi po mojem mnenju tukaj napačno sklepati, da za pravne
osebe, ki so v tem odstavku naštete, ostali členi ZFZ ne veljajo. Da je temu tako, pritrjuje tudi
dejstvo, da je poleg DUTB uporaba notarske hipoteke dovoljena tudi za subjekte iz 1. in 2. točke
ter prve alineje 3. točke prvega odstavka 2. člena. Ne bi bilo namreč smiselno, da bi zaradi omembe
v tem odstavku sklepali, da ostali členi ZFZ za vse te subjekte ne pridejo v poštev.
Na tej točki bi tako zaključila, da kljub pravno gledano zapletenemu položaju prvo tožene stranke,
lahko ugotovimo izpolnjevanje pogojev za veljavo določb ZFZ pri vseh treh strankah Kreditne
pogodbe. To lahko izpeljemo tudi iz namena Direktive 2002/47/ES, ki je želela poenostaviti
postopke zavarovanja terjatev za subjekte, ki zaradi svojega položaja na finančnih trgih in strogega
nadzora pristojnih organov izpolnjujejo določena pričakovanja glede skrbnosti in poštenosti
svojega ravnanja. DUTB je namreč družba, podvržena nadzoru Računskega sodišča RS in
ustanovljena s strani Republike Slovenije, zato bi ji tudi po namenu določb Direktive in ZFZ kazalo
priznati status subjekta po omenjenih pravnih aktih.

-

Vprašanje nedopustnosti podlage in nagiba pri unovčevanju zastavljenih delnic

Tožnik se pri naštevanju argumentov za ugotovitev nezakonitosti in ničnosti prodaje in prilastitve
delnic veliko ukvarja tudi s podlago in nagibom, ki sta ga toženi stranki zasledovali z omenjenimi
dejanji. Prodaja in prilastitev naj bi nasprotovali ustavi, prisilnim predpisom in po vsebini in
namenu tudi temeljnim moralnim načelom (86. člen Obligacijskega zakonika). Prvo tožena stranka
naj namreč pri unovčitvi zastavljenih delnic ne bi zasledovala cilja doseči najugodnejše unovčenje
premoženja skladno s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika, temveč je delnice unovčila po
bistveno nižji ceni od prave tržne vrednosti. Cena, po kateri je prvo tožena stranka prodala
11.467.652 delnic in si prilastila 27.840.665 delnic, je namreč znašala 1,09 EUR za delnico. Očitno
naj bi bilo, da je prvo tožena stranka arbitrarno prilagodila ceno znesku svoje terjatve do tožeče
stranke. Realna vrednost pa naj bi bila bistveno višja: po cenitvi izvedenca je ocenjena tržna
vrednost 99,05% lastniškega kapitala družbe Sava Turizem d.d. na dan 31.3.2015 znašala 2,06
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EUR na delnico.62 Poleg tega naj bi bilo očitno, da je z zahtevo za ustavitev postopka
preventivnega prestrukturiranja zoper tožečo stranko zasledovala cilj razlastitve tožeče stranke in
prevzema njene dejavnosti, namesto najugodnejšega unovčenja zastavljenega premoženja.
Pri prodajni pogodbi med prvo in drugo toženo stranko pa je po mnenju toženca šlo za navidezni
pravni posel, ki naj bi prikril resnično namero upnika, in sicer prilastitev tudi teh delnic. Za
zavarovanje prvotne terjatve med banko NLB in Savo sta bili namreč sklenjeni dve pogodbi: za
zastavo svežnja 27.840.665 delnic je bila sklenjena Pogodba o finančnem zavarovanju, v kateri sta
stranki določili možnost prilastitve omenjenih delnic ob izpolnjevanju zakonskih pogojev, ter
Pogodba o zastavi nematerializiranih vrednostnih papirjev, s katero se je ustanovila zastavna
pravica na preostalih 11.467.652 delnicah in ki možnosti prilastitve ni vsebovala. Zaradi tega naj
bi torej DUTB ustanovila podjetje DUP1 in mu prodala delnice iz druge pogodbe, vendar zaradi
močne povezanosti družb ohranila nadzor nad njimi. Pravno-poslovna volja obeh pogodbenih
strank pri sklenitvi pogodbe o prodaji delnic z dne 29.5.2015 torej v tem primeru ni bila resnična,
temveč naj bi šlo za navidezni pravni posel. Ta prodajna pogodba bi zato bila po 50. členu OZ
nična in brez pravnega učinka. Edini namen prvo tožene stranke naj bi bil obiti prepoved legis
commissoriae in s tem oškodovati tožečo stranko.
Na zgoraj citirane trditve toženi stranki odgovarjata, da je šlo pri prodajni pogodbi z dne 29.5.2015
za neposredno pogodbo z družbo DUP1, družba za upravljanje 1, d.d., ki je samostojni gospodarski
subjekt in ga ni dopustno enačiti z družbo DUTB. Le ta je na osnovi pooblastila iz Pogodbe o
zastavi nematerializiranih vrednostnih papirjev podala družbi DUP1 ponudbo za nakup delnic
Sava Turizem d.d. za ceno 1,09 EUR, ta pa je ponudbo sprejela. Po oceni DUTB je bila to primerno
ocenjena tržna cena, po kateri bi omenjene delnice ponudila tudi katerikoli drugi pravni osebi. Šlo
je za dejansko transakcijo, ki jo je spremljal realni denarni tok v višini 12.499.740,68 EUR. Pravni
posel je bil sklenjen med dvema pravno ločenima subjektoma. Nagib pri tej prodaji je bil povsem
dopusten, in sicer prejem kupnine ter s tem poplačilo dela terjatve do tožeče stranke. Slednja naj
ne bi do dne prodaje predstavila nobenega zadovoljivega alternativnega predloga poplačila, niti ni
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Mnenje o oceni vrednosti 99,05% lastniškega deleža družbe Sava Turizem d.d. na dan 31.3.2015, junij 2015, mag.
Črtomir Časar.
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v zadevnem sodnem postopku predložila dokaza, da bi lahko kako drugače poplačala DUTB in je
bilo zato unovčenje zavarovanja nepotrebno.
Družba Sava d.d. je namreč v postopku prestrukturiranja izdelala Načrt finančnega
prestrukturiranja, ki pa za upnika ni bil sprejemljiv. Iz izračunov je bilo namreč jasno, da ima Sava
d.d. za približno petkrat več dolgov kot premoženja (243 mio EUR obveznosti in 50,64 mio EUR
sredstev, ocenjenih po likvidacijski vrednosti). Če bi torej prišlo do stečaja, za delničarje po
poplačilu upnikov ne bi ostalo nič. Ne glede na navedeno pa je tožeča stranka v Načrtu finančnega
prestrukturiranja predlagala, da se odpišejo dolgovi v znesku 47.111.909 EUR, pri čemer bi
obstoječi delničarji v celoti ohranili obstoječe deleže v družbi, alternativna ponudba pa je bila
konverzija terjatev v delnice, po kateri bi obstoječi delničarji ohranili 23% delež v osnovnem
kapitalu. Delnica tožeče stranke je bila v smislu alternativnega predloga preostalim upnikom
ponujena po ceni 7,006 EUR za delnico. Takšen predlog je bil po mnenju prvo tožene stranke v
direktnem nasprotju z načelom absolutne prednosti, ki velja v postopku prisilne poravnave, v
skladu s katerim obstoječi družbeniki oz. delničarji obdržijo samo tak delež v osnovnem kapitalu,
ki ustreza vrednosti preostanka premoženja dolžnika, ki bi ga prejeli, če bi bil nad dolžnikom začet
stečajni postopek.63 Takšen predlog tožeče stranke je bil zato po mnenju DUTB nesprejemljiv in
škodljiv za upnike. Pri tem so poudarili še, da se postopek preventivnega prestrukturiranja lahko
vodi le nad družbo, ki še ni insolventna, medtem ko iz Načrta izhaja, da je bil dolžnik dolgoročno
plačilno nesposoben.64 Iz vseh omenjenih razlogov je prvo tožena stranka presodila, da je omenjen
Načrt ekonomsko neustrezen in da ne predstavlja zadostnega zagotovila poplačila terjatev, ter je
zato umaknila soglasje k postopku prestrukturiranja. Zaseg in prodaja delnic sta bili po njihovem
mnenju edini možni način, da je DUTB prejela izpolnitev obveznosti, pri tem pa je varovala tudi
javni interes. Vse prevzete obveznosti DUTB, vezane na poplačilo bank za prevzete slabe terjatve,
namreč nosi država. S tem je po njihovem torej jasno, da je bil namen izpodbijanih dejanj
prilastitve in prodaje samo en, in sicer poplačilo zapadlih terjatev.
Po mojem mnenju se tudi v primeru, da bi bil način unovčevanja zavarovanja napačen (bodisi
zaradi posledic navideznega pravnega posla, nespoštovanja notifikacijskega roka in kršitve
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1. točka 136. člena ZFPPIPP
Po zakonu ZFPPIPP se predvideva, če se ne dokaže drugače, da je dolžnik insolventen, če je vrednost njegovega
premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti.
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prepovedi komisornega dogovora) ali bi bila delnica ocenjena prenizko, ne more govoriti o
razveljavitvi že sklenjene prodajne pogodbe ali njene prepovedi. Edina sankcija bi v takem primeru
lahko bila odškodninska odgovornost. Le tako se zagotovi ravnovesje med interesi zastavnega
upnika in dolžnika.65 Kot bomo videli v nadaljevanju, se sodišče z omenjenim vprašanjem
vsebinsko ni ukvarjalo, zato nimamo jasnega odgovora, je pa že prikaz argumentov obeh strani
lahko dober pokazatelj, na kaj je potrebno biti pozoren pri sklepanju tovrstnih pogodb.

65

M. Juhart, Materialnopravna vprašanja ustanovitve in izvedbe finančnih zavarovanj, Podjetje in delo, št. 7, 2010
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6.3.

Sklep sodišča o predlogu za izdajo začasne odredbe

Dne 15. julija 2015 je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo sklep, s katerim so ugodili predlogu za
izdajo začasne odredbe, ter prvo in drugo toženi stranki prepovedali unovčitev zavarovanja s
prilastitvijo ali prodajo 11.467.652 in 27.840.665 delnic izdajatelja Sava Turizem d.d. z oznako
SHRB.
Na tej točki je nujno poudariti naslednje: do trenutka sprejema sklepa o začasni odredbi, ki ga
opisujem, sta bili pred tem že izdani dve začasni odredbi opr. št. Zg 41/2015 ter Zg 42/2015. S
prvo je bilo naloženo prvo in drugo toženi stranki, da delnice družbe Sava Turizem d.d. preneseta
nazaj k družbi Sava d.d., ter z drugo odredbo, da se hkrati s prenosom delnic ponovno vpiše
zastavno pravico na teh delnicah v korist DUTB ter družbi Sava prepove odtujitev, obremenitev
ali drugo razpolaganje. Zastavna pravica, ki se omenja v nadaljevanju in katere ničnost uveljavlja
tožeča stranka, pa izhaja iz ravnanja prvo tožene stranke, ko je dne 8.6.2015 na DUP1 prenesla
27.840.665 delnic in vpisala zastavno pravico v svojo korist na obeh svežnjih delnic (torej tudi
tistih, ki jih je pred tem prodala drugo toženi stranki).
Iz navedb tožeče stranke je izhajalo, da gre v konkretnem primeru za začasno odredbo z
zavarovanjem nedenarne terjatve tožeče stranke v skladu s 1. odstavkom 272. člena Zakona o
zavarovanju in izvršbi.66 Tožeča stranka naj bi namreč imela nedenarno terjatev proti obema
toženima strankama, in sicer na ugotovitev ničnosti vpisa zastavne pravice dne 8.6.2015 ter
posledično vrnitveni zahtevek nasproti prvo toženi stranki, da izda KDD nalog za izbris zastavne
pravice. Tožeča stranka je svojo nedenarno terjatev utemeljevala s protipravnim vpisom zastavne
pravice v korist prvo tožene stranke.
Glede verjetnega obstoja terjatve, je tožeča stranka navajala, da je prvo tožena stranka dne
8.6.2015, ko je bila imetnik obravnavanih delnic z oznako SHRB drugo tožena stranka, kot
registrski član v centralnem registru vrednostnih papirjev izvedla vpis zastavnih pravic na obeh
svežnjih delnic v korist edinega zastavnega upnika DUTB. Po navedbah tožeče stranke ni bilo
znano, na kakšni podlagi je prvo tožena stranka vpisala zastavni pravici v korist samega sebe, saj
to iz izpiska KDD ni razvidno. Prav tako ni bilo znano, ali je ta vpis temeljil na ustreznem nalogu
66

272 (1) člen ZIZ: Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje nedenarne terjatve, če izkaže upnik za verjetno, da
terjatev obstoji ali da mu bo terjatev zoper dolžnika nastala.
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drugo tožene stranke, vseeno pa njena morebitna vpletenost ni vplivala na protipravnost te
obremenitve in ničnost tako pridobljenih pravic.
Poleg tega tožeča stranka navaja, da je verjetno izkazan vsaj en izmed pogojev iz drugega odstavka
272. člena ZIZ, in sicer nevarnost onemogočanja oziroma precejšnje otežitve kasnejše uveljavitve
terjatve. Podana naj bi bila velika verjetnost, da bo prvo tožena stranka unovčila svojo zastavno
pravico na teh delnicah ter jih ponovno prodala ali si jih prilastila, kot je to storila dne 29.5.2015.
Upoštevajoč načelo zaupanja v register vrednostnih papirjev, bi dobroveren kupec teh delnic postal
njihov imetnik. Realizacija takšne nevarnosti bi nedvomno otežila uveljavitev nedenarne terjatve
tožeče stranke ter odpravo nezakonitega stanja v primeru, da bi sodišče pritrdilo tožeči stranki. Na
močno željo prvo tožene stranke do imetništva omenjenih delnic kaže dejstvo, da si jih je v
preteklosti že prilastila oziroma jih prodala drugo toženi stranki, ter jih kasneje, kljub že izdani
začasni odredbi Zg 41/2015 ter Zg 42/2015, delno prenesla na DUP1 ter na škodo tožeče stranke
na njih ustanovila zastavno pravico. Poleg tega se tožeča stranka sklicuje tudi na poročilo za
javnost s strani prvo tožene stranke, v katerem je navedla, da je unovčila vse zapadle terjatve do
družbe Sava d.d. in da načrtuje kombinacijo finančnega in poslovnega prestrukturiranja ter
izboljšanja poslovnih rezultatov ključnih hotelov, ki so poslovali slabše. Glede na vse navedeno
naj bi obstajala konkretizirana objektivna nevarnost, da bo prvo tožena stranka svoje zavarovanje
na zastavljenih vrednostnih papirjih ponovno unovčila.
Skladno s 3. odstavkom 272. člena ZIZ v zvezi s 3. odstavkom 270. člena ZIZ bi upnik s
predlagano začasno odredbo utrpel le neznatno škodo. Prepoved unovčevanja zastavne pravice za
čas postopka ne bi prvo toženi stranki povzročilo nikakršne škode in je ne bi oviralo pri izvrševanju
procesnih upravičenj v postopku prisilne poravnave nad tožečo stranko, niti ne bi vplivalo na
možnost poplačila terjatve v tem postopku. Na drugi strani pa je predlagana začasna odredba nujna
za preprečitev nastanka težko nadomestljive škode tožeči stranki. Sava Turizem d.d. je namreč v
poslovnem letu 2014 ustvarila kar 97,77% vseh prihodkov od prodaje skupine Sava, katere matična
družba je tožeča stranka. Naložba v Sava Turizem d.d. je tako najpomembnejša finančna naložba
tožeče stranke, unovčitev zastavne pravice pa bi pomenila nastanek nenadomestljive škode in
verjetnega nastopa razlogov za začetek stečajnega postopka. Nevarnost težko nadomestljive škode
pa po navedbah tožeče stranke izhaja tudi iz prenizkega vrednotenja zastavljenih delnic s strani
prvo tožene stranke. DUTB in DUP1 z izdajo začasne odredbe ne bi utrpela hujših posledic, kot
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bi brez izdaje odredbe nastale tožeči stranki. Zaradi dobrih poslovnih rezultatov družbe Sava
Turizem d.d., je tržna vrednost delnic z oznako SHRB naraščala, zato morebitno kasnejše
uveljavljanje zavarovanja ne bi bilo bistveno oteženo.
Sodišče je v dokaznem postopku pregledalo listine, ki jih je predložila tožeča stranka in ugotovilo,
da je predlagana začasna odredba utemeljena, saj so podani pogoji za izdajo začasne odredbe po
272. členu ZIZ. Upnik prej omenjene nedenarne terjatve je izkazal za verjetno, da terjatev obstoji
oziroma bo nastala, ter nevarnosti, da bo uveljavitev terjatve kasneje otežena ali onemogočena.
Sodišče je ugotovilo verjetnost obstoja terjatve tožeče stranke na ugotovitev ničnosti vpisa
zastavne pravice dne 8.6.2015 s strani prvo tožene stranke ter posledično vrnitveni zahtevek, da
DUTB izda KDD nalog za izbris omenjene zastavne pravice. Sodišče je namreč ugotovilo, da ima
zastavna pravica, vpisana 8.6.2015 s strani DUTB, drugačno šifro zastave kot tista, vpisana dne
9.6.2015 s strani sodišča ter tako ne temelji na sklepu o izdaji začasne odredbe opr. št. Zg 42/2015.
Kot sem lahko razbrala, je sodišče v zadevni obrazložitvi začasne odredbe v največji meri sledilo
argumentaciji iz začasnih odredb opr. št. Zg 41/2015 ter Zg 42/2015. Kot že rečeno, je bila prva
začasna odredba izdana 4.6.2015, z njo pa je sodišče naložilo toženima strankama, da preneseta
navedene delnice nazaj tožeči stranki na njen trgovalni račun. Obrazložitev razlogov za tako
odločitev je bila povsem enaka: prvo tožena stranka je že unovčila zastavno pravico na delnicah
ter javno izkazala interes do imetništva družbe Sava Turizem d.d., ki je v letu 2014 ustvarila kar
99,77% letnih prihodkov skupini Sava. Zato je sodišče presodilo, da obstaja nevarnost ponovne
realizacije terjatve s strani prvo tožene stranke ter s tem oteženo uveljavljanje zahtev tožeče
stranke. Na način, da se do dokončne rešitve spora delnice vrne nazaj tožeči stranki in prepove
razpolaganje z njimi, se torej prepreči težko nadomestljiva škoda za primer, če bi sodišče kasneje
v postopku pritrdilo tožniku in ugotovilo nezakonitost in ničnost dejanja realizacije zavarovanja s
strani prvo tožene stranke z dne 29.5.2015.
Po prebranemu predlogu za izdajo začasne odredbe ter sklepu sodišča o izdaji odredbe po mojem
mnenju pri pisanju slednjega ni prišlo do zadostne obrazložitve odločitve sodišče. Jasno seveda je,
da je pri začasnih odredbah ključna hitrost ukrepanja, ter je posledično odločitev sprejeta brez
dodatnih dokazov in dolgotrajnega tehtanja, pa vendar se mi zdi, da ugovor toženih strank ni bil
zadostno obravnavan. To vidim predvsem pri tem, da je besedilo obrazložitve v izdani začasni
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odredbi na določenih mestih skoraj enako besedilu predloga za izdajo odredbe, brez dodatnih
argumentov. Izpostavila pa bi tudi dilemo, ali je tem primeru sploh smiselno izdati začasno
odredbo za zavarovanje stanja, ki ga v pravdi uveljavlja tožeča stranka, torej vračilo prevzetih
deležev Save Turizma nazaj na račun tožeče stranke. Gre namreč za situacijo, kjer je stališče
pravnih strokovnjakov zelo jasno: sankcija za nepravilno postopanje pri prevzemu predmeta
zavarovanja je lahko samo odškodninska odgovornost, ne pa vračilo predmeta in razveljavitev že
sklenjenih prodajnih pogodb.

6.4.

Sodna poravnava

Dne 11.7.2016 so Sava d.d., DUTB d.d. ter DUP1 d.o.o. pri Okrožnem sodišču v Ljubljani sklenili
sodno poravnavo, s katero so se zaključili postopki, povezani z omenjenim prevzemom delnic
družbe Sava Turizem d.d.
Uvodoma so opisali dejansko stanje zadeve, torej dejstva, ki med strankami niso bila sporna, ter
potek dogodkov do sklenitve zadevne sodne poravnave. Pri tem vse stranke poudarjajo, da želijo
na sporazumen način razrešiti vsa sporna razmerja pred glasovanjem o prisilni poravnavi nad
družbo SAVA. S sklenitvijo sporazuma ne priznavajo, da so v predmetnem sporu kakorkoli
ravnale protipravno. Predmetno sodno poravnavo so sklenili izključno v izogib nadaljnjemu
pravdanju, ter da se na ta način razreši sporna razmerja in omogoči sprejem prisilne poravnave
skladno z načrtom finančnega prestrukturiranja družbe, kar brez razrešenih sporov glede lastništva
delnic družbe Sava Turizem d.d. ter imetništva zastavne pravice ne bi bilo mogoče. Sklenitev te
sodne poravnave je bila namreč predvidena kot ukrep finančnega prestrukturiranja po načrtu
SAVE z dne 18.1.2016.
Dogovorili so se, da se na podlagi te sodne poravnave vzpostavlja pravno stanje lastništva,
zastavnih pravic in pravice do prepovedi razpolaganja na delnicah, ki so predmet zavarovanja, kot
je obstajalo dne 28.5.2015. Zapisali so še, da v kolikor DUTB ne bi imela utemeljenega razloga,
da glasuje proti sprejetju prisilne poravnave nad družbo Sava, ki se je vodil pred okrožnim
sodiščem v Ljubljani, opr. št. St 2868/2015, bi DUTB podprla sprejem prisilne poravnave nad
družbo SAVA na podlagi naknadnega predloga prisilne poravnave, ki so ga vložili upniki47

predlagatelji dne 12.2.2016. Vse seveda pod pogojem, da bi DUTB v trenutku glasovanja še vedno
bila upnik družbe SAVA. K sklenitvi te sodne poravnave je dalo s sklepom soglasje tudi Okrožno
sodišče v Ljubljani.

7. Zaključek
Finančna zavarovanja so nastala kot odgovor na potrebe finančnih trgov v evropskem in
svetovnem merilu, predvsem z namenom zmanjševanja tveganja za upnike preko omejevanja
učinkov neizpolnitve finančnih obveznosti, hitrejših in manj zapletenih postopkov sklepanja in
realizacije dogovorov, ter s tem večje likvidnosti na finančnih trgih. Z večanjem trga čezmejnih
transakcij in investicij, je vse pomembnejša postajala enotnost pravil ter s tem predvidljivost za
udeležence. V ta namen je bila sprejeta Direktiva o finančnih zavarovanjih, ki pa vseeno ni uspela
poenotiti finančnih trgov do take mere, kot so si želeli evropski zakonodajalci. Še vedno so namreč
problem neusklajene nacionalne zakonodaje, ter zadržanost udeležencev trga do sklepanja
tovrstnih pogodb brez neke ustaljene sodne prakse, ki bi nudila dodatno predvidljivost.
Ključna značilnost evropske ureditve in našega Zakona o finančnih zavarovanjih je omejenost
kroga subjektov, ki lahko sklepajo pogodbe po tem zakonu. To omogoča, da je v ospredje
postavljen položaj in poplačilo upnika, brez posebnih zahtev po obličnosti in drugih institutov,
drugače namenjenih varovanju obeh strani pogodbe. Interes dajalca zavarovanja pa se varuje zlasti
na odškodninskem področju. Največja novost, ki jo je uvedel ZFZ in ki sledi ideji direktive, je
predvsem možnost dogovora o prisvojitvi predmeta zavarovanja kot načina izvršitve finančnega
zavarovanja že pri sklepanju pogodbe. Kot smo lahko videli pri predstavljenem primeru SAVA
d.d. v. DUTB d.d., je veliko težav v praksi povzročilo določilo, da lahko prejemnik zavarovanja
na primeren način zunajsodno proda zastavljene finančne instrumente, ne da bi mu bilo potrebno
o prodaji prej obvestiti zastavitelja. Seveda ni nepričakovano, da dajalcem zavarovanja tak potek
dogodkov ni všeč, ko do realizacije dejansko pride. Je pa potrebno omilitev prepovedi
komisornega dogovora ter opustitev obvestilne dolžnosti nujno razlagati v duhu predpisa, ki želi
olajšati izvršitev zavarovanj ter pospešiti poplačilo zapadlih obveznosti.
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Opisan primer spora med Savo in DUTB je bil prvi pomembnejši primer izvršitve finančnih
zavarovanj po ZFZ pri nas. Zadeva se je končala s sodno poravnavo, zato sodišče vsebinsko ni
odločalo o vseh zgoraj omenjenih pravnih vprašanjih, kar bi sicer veliko pripomoglo k
razumevanju podobnih dilem tudi v prihodnje. Vseeno pa se zadeva s tem še ni povsem zaključila,
saj je bil proti vodstvu DUTB kot prejemniku zavarovanja začet kazenski postopek zaradi kršitve
prvega odstavka 216. člena KZ-1 (zloraba izvršbe).67 Kasneje je bilo izdelano strokovno mnenje
priznanega strokovnjaka na področju finančnih zavarovanj o tem, ali je izvršitev finančnih
zavarovanj s strani DUTB d.d. kaznivo dejanje po citiranem členu kazenskega zakonika. V njem
je bilo izpostavljeno, da je prejemnik zavarovanja dolžan prodati finančne instrumente, ki so
predmet zavarovanja, na primeren način kot dober strokovnjak glede na razmere na finančnem
trgu. Ta standard skrbnosti pa je potrebno tehtati v razmerju do drugih okoliščin, tudi interesa
prejemnika zavarovanja, da pride do hitrega in učinkovitega poplačila. Najboljši rezultat prodaje
zato ni merjen le po najvišji možni ceni, temveč tudi v razmerju do interesov po poplačilu terjatve
na drugi strani. Vseeno pa se mi zdi, da se bo upnik pri prodaji trudil za najvišjo možno ceno ter s
tem za poplačilo svoje terjatve. Še enkrat pa je izpostavljeno mnenje, da v zvezi z ravnanjem
prejemnika zavarovanja pri prevzemu ter prodaji predmeta zavarovanja, dajalcu zavarovanja ne
gre priznati drugih zahtevkov, ki bi oteževali način izvršitve finančnega zavarovanja, razen
odškodninskih.
Glede zastavljenega vprašanja o kazenski odgovornosti pa je bilo zapisano, da gre pri zunajsodni
izvršitvi finančnih zavarovanj za popolnoma drugačno pravno situacijo kot pri izvršbi. Ne gre ne
za izvršbo ne za izterjavo, temveč bodisi za prevzem ali prodajo predmeta zavarovanja. Seveda je
prejemnik zavarovanja pri izvrševanju dolžan ravnati s primerno skrbnostjo, vendar je razmerje
med obema strankama pogodbe o finančnem zavarovanju civilnopravne narave, poleg tega pa pri
izvensodni prodaji na noben način ne moremo govoriti o izvršbi po Zakonu o izvršbi in
zavarovanju. Po evropski in nacionalni zakonodaji je izvensodna izvršitev finančnih zavarovanj
dopustna, res pa je, da je bila za naš prostor velika novost, ki se v praksi ni prav hitro prijela.
Poudarila bi, da je bil opisan primer prvi odmevnejši primer izvrševanja finančnih zavarovanj pri
nas. V letih, ki so sledila, je tovrstna praksa postajala bolj prisotna tudi na naših finančnih trgih, in
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»Kdor v izvršbi protipravno izterja več, kot je kdo dolžan plačati, ali si prilasti zmotno preplačilo dolga, se
kaznuje…«.
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čeprav je bil v opisanem primeru upnik na koncu neuspešen,68 je bilo med kasnejšimi kar nekaj
uspešno realiziranih izvršitev finančnih zavarovanj. Omenila bi primer, ki je v slovenski javnosti
vsaj tako dobro poznan kot zgoraj opisani: hrvaški Agrokor, ki je bil v velikih finančnih težavah,
je za zavarovanje posojila ruski banki Sberbank zastavil 18-odstotni delež največjega slovenskega
trgovca Mercatorja (Agrokor je imel drugače v lasti kar 69,57-odstotni delež). Julija leta 2017 je
Sberbank na podlagi pogodbe o finančnem zavarovanju in neizpolnjevanja finančnih obveznosti
Agrokorja zasegla zastavljene delnice Mercatorja, ter jih ponudila na javni dražbi z namenom
poplačila terjatve. Zaradi pomanjkanja zanimanja za nakup je na koncu omenjen paket delnic
kupila krovna družba upnika, Sberbank Russia.
V tem primeru je tako izvensodni prevzem zastavljenih delnic pripeljal do zelo uspešnega
poplačila terjatve z mehanizmi, ki sta jih vpeljala Direktiva in ZFZ. Zaključim torej lahko, da gre
kljub začetnim težavam pri izvrševanju in dvomom s strani udeležencev finančnih trgov za zelo
uporaben institut, ki bo tudi pri nas postajal vse pomembnejši pri reševanju odnosov v tako velikih
transakcijah.
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Na koncu je vse terjatve, ki jih je DUTB imela do SAVE, odplačno prevzel Slovenski državni holding.
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