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Zunajsodno finančno prestrukturiranje omogoča, da družba sporazumno s ključnimi upniki sprejme ukrepe, na podlagi katerih 

znova postane kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna brez uvajanja formalnih postopkov prestrukturiranja po insol-

venčni zakonodaji. Zaradi velikega števila upnikov in potrebe po ureditvi dolgoročnih negotovih razmerij gre pri tem za kom-

pleksna pogodbena razmerja, za urejanje katerih se v praksi uporablja standardizirane pogodbene tipe in instrumente, izvira-

joče iz tujih, zlasti anglosaških pravnih redov. Na seminarju bomo obravnavali pravno izvedljivost tovrstnih mehanizmov fi-

nančnega prestrukturiranja z vidika slovenskega prava. 

PROGRAM SEMINARJA: 

8.30–8.50 Registracija udeležencev 

9.00–9.30 Praktični vidiki uspešne izvedbe zunajsodnega finančnega prestrukturiranja, Bojan Brežan, odvetnik 

Kateri so ključni pravni razmisleki pri zasnovi postopka zunajsodnega prestrukturiranja? Pregled in problematika posa-

meznih izvedbenih faz – od moratorija do reprograma. 

9.30–10.00 Pogodba o finančnem prestrukturiranju (MRA) – pregled in logika izbranih konceptov, Vid Kobe, LLM, odvetnik 

Kakšna je tipična struktura glavne pogodbe o finančnem prestrukturiranju? Kateri instituti povzročajo največ trenja v 

praksi in kateri so povezani z odprtimi vprašanji v okviru slovenskega pravnega reda? 

10.00–10.15 Razprava 

10.15–10.30 Odmor s kavo 

10.30–11.00 Anatomija in funkcionalnost security trusta, doc. dr. Matija Damjan 

Security trust je učinkovit instrument za sindicirano kreditiranje projktov na zavarovani podlagi. Kakšna je pravna na-

rava trusta po angleškem pravu? Obstajajo funkcionalno enakovredne rešitve po slovenskem pravu? 

11.00–11.30 Načelo kavzalnosti v finančnih transakcijah – primer paralelnega dolga, prof. dr. Miha Juhart 

Paralelni dolg je v finančnih transakcijah orodje za vzpostavitev vzporedne terjatve agenta za zavarovanje. Ali je po 

slovenskem pravu mogoče ustanoviti takšno abstraktno obveznost plačila brez posebne zakonske podlage?   

11.30–12.00 Izpodbojnost zavarovanj, ustanovljenih v okviru finančnega prestrukturiranja, prof. dr. Lojze Ude 

Ali pomeni ustanovitev novega zavarovanja za upnika, ki je pristal na reprogram ali na moratorij odplačevanja, v mo-

rebitnem naknadnem stečaju dolžnika objektivno izpodbojno dejanje zaradi dajanja prednosti posameznim upnikom? 

12.00–12.15 Razprava 

12.15–13.00 Odmor s kosilom za udeležence 

13.00–13.30 Poroštvo in nebančna garancija, doc. dr. Ana Vlahek 

Slovenski pravni red pozna akcesorno poroštvo in neakcesorno bančno garancijo. Je dopustno s pogodbo ustanoviti 

nebančno (korporacijsko) garancijo, ki je neodvisna od obstoja glavne obveznosti? 

13.30–14.00 Finančno prestrukturiranje in doktrina »shadow director«, prof. dr. Klemen Podobnik 

Upniki lahko dolžniku kot pogoj za reprogram terjatev postavijo razne finančne in nefinančne zaveze, s katerimi bistveno 

vplivajo na dolžnikovo redno poslovanje. Kdo v takšnem položaju odgovarja za slabe poslovne odločitve dolžnika? 

14.00–14.15 Razprava 

14.15–15.00 Okrogla miza: Pravne možnosti in omejitve za izvedbo zunajsodnega finančnega prestrukturiranja po 

slovenskem pravu 

Kotizacija znaša 60,00 EUR + DDV. Za 3 ali več udeležencev iste pravne osebe priznavamo 10% popust. Kotizacija vključuje tudi kosilo za 

udeležence in kavo med odmori. Prijavnico s podrobnostmi najdete na spletnih straneh inštituta: www.ipp-pf.si. Prijave sprejemamo do 1. 

junija 2015 na naslov: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: ipp.pf@pf.uni-

lj.si, tel. 01 42 03 119. Po prijavi boste prejeli predračun, ki mora biti poravnan v roku. 

Pravni vidiki (zunajsodnega)  

prestrukturiranja finančnih dolgov 

Pravna fakulteta v Ljubljani, sreda, 3. junij 2015 


