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STRAN 2 

TO CELOTNO GRADIVO, PREVODI, VIRI, KOMENTARJI IN DRUGO BESEDILO, KI JE DEL 

TEGA DOKUMENTA, JE NAMENJENO ZGOLJ OBVEŠČANJU IN NI PRAVNI NASVET. 

BRALCI IN UPORABNIKI NAJ STORIJO VSE POTREBNO, DA INFORMACIJE TER 

POVZETEK IN PREVOD ZAKONA PREVERIJO. NOBEN UPORABNIK NAJ NE RAVNA ALI 

OPUSTI RAVNANJA NA PODLAGI INFORMACIJ V TEM DOKUMENTU, NE DA BI PREJ 

PREVERIL INFORMACIJE IN PO POTREBI PRIDOBIL PRAVNO IN/ALI DRUGO 

STROKOVNO MNENJE. 

Kaj se dogaja z družbo Agrokor? 

Obsežno nedavno medijsko poročanje v zvezi z družbo Agrokor, je mogoče povzeti z 

nedavnim poročilom Reutersa: 

»Finančne težave, s katerimi se sooča največje hrvaško prehransko in trgovsko 

podjetje, Agrokor bodo skoraj zagotovo vplivale na bruto domači proizvod te 

države,« je v četrtek povedal guverner centralne banke. 

»Agrokor, ki je največji proizvajalec hrane in trgovec na Balkanu, z več kot 

60.000 zaposlenimi, in njegovi glavni upniki so najeli tuje strokovnjake za 

prestrukturiranje, ki jih vodijo svetovalci iz družbe Alvarez & Marsal, z 

namenom reševanja družbe potem, ko so med širitvijo te družbe njeni dolgovi 

narasli na približno 45 milijard HRK (približno 6,1 milijarde EUR) – oziroma na 

šestkratnik lastnega kapitala1«. 

Hrvaška vlada, ki se sooča z morebitnimi težavami v gospodarstvu in na splošno 

nestabilnimi makroekonomskimi razmerami, je pripravila poseben zakon, katerega 

namen je zavarovati nacionalno gospodarstvo pred težavami Agrokorja, ki pretijo, da 

bodo imele učinek na vse sektorje in celotno območje Balkana. 

Nov zakon 

Zakon o postopku izredne uprave v družbah, ki so sistemsko pomembne za Republiko 

Hrvaško2 (v nadaljevanju: zakon), je začel veljati 7. aprila 2017, torej le dan po tem, 

ko ga je sprejel hrvaški parlament. Ivica Todorić, predsednik uprave družbe Agrokor, 

ga je »aktiviral« istega dne, ko je predložil predlog za začetek postopka izredne uprave 

družbe Agrokor. 

V zakonu je navedeno, da se z njim določajo mehanizmi za zaščito vzdržnosti družb, 

ki so sistemsko pomembne za Republiko Hrvaško. 

                                                      
1 Za več informacij pojdite na: http://www.reuters.com/article/us-croatia-growth-agrokor-idUSKBN1780XN 
2 Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku 
Hrvatsku, Uradni list Republike Hrvaške, št. 32/2017. 

http://www.reuters.com/article/us-croatia-growth-agrokor-idUSKBN1780XN
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Izredna uprava nastopi za delniško družbo dolžnika in vse njene odvisne ter povezane 

družbe3, pri katerih se ugotovi obstoj kakršnih koli razlogov za začetek stečajnega ali 

predstečajnega postopka. 

Delniška družba, ki je sistemskega pomena za Republiko Hrvaško - poleg družbe 

Agrokor - je sicer tista družba, ki posamično ali skupaj s svojimi odvisnimi ali 

povezanimi družbami izpolnjuje vse spodaj navedene pogoje kumulativno: 

 da je v koledarskem letu pred letom v katerem je vložila predlog za začetek 

postopka izredne uprave, sama ali skupaj s svojimi odvisnimi ali povezanimi 

družbami zaposlovala v povprečju več kot 5000 zaposlenih in 

 da obstoječe obveznosti, ki jih ima družba sama ali skupaj s svojimi odvisnimi 

ali povezanimi družbami, znašajo več kot 7,5 milijarde HRK. 

Struktura zakona 

Če povzamemo, je struktura zakona podobna strukturi zakona o stečaju4 z nekaterimi 

odstopanji, s katerimi se skuša ohraniti tisto, kar je še ostalo od optimizma v 

gospodarstvu na Hrvaškem. Žal pa se zdi, da bodo upniki tisti, ki bodo plačali stroške 

te reševalne akcije, ki je vsak dan bolj podobna zadevi Parmalat kot pa običajnemu 

stečaju. 

Skladno z zakonom je za postopke izredne uprave pristojno izključno gospodarsko 

sodišče v Zagrebu ne glede na sedež dolžnika in povezanih družb, za katere velja ta 

zakon, in ne glede na sedež njegovih odvisnih in/ali povezanih družb. 

Organi v postopku izredne uprave so poleg sodišča še izredni upravitelj, svetovalni 

odbor in upniški odbor. 

Kaj to pomeni za upnike (dobavitelje)? 

Upnik in dobavitelj, ki imata terjatve, sta v nadaljevanju označena kot »upnik«. 

Izredni upravitelj vodi poslovanje dolžnika samostojno in opravlja vsa druga njemu 

zaupana dejanja v postopku. Med drugim je pooblaščen za izvedbo plačil, ki so 

potrebna za redno poslovanje kot so plačilo prednostnih terjatev, plač zaposlenih, 

kritje in plačilo stroškov poslovanja (računi za elektriko, vodo itd.), nabava blaga in 

storitev, potrebnih za redno poslovanje, plačilo davka na dodano vrednost itd. 

Upniki morajo biti pripravljeni na popoln preobrat v rednih poslovnih odnosih z družbo 

Agrokor. 

                                                      
3 Glej začasen seznam v prilogi k temu dokumentu. (z rumeno so označene družbe na katere začeti 
postopek neposredno vpliva). 
4 Stečajni zakon, Uradni list Republike Hrvaške, št. 71/2015. 
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Poleg tega je mogoče pričakovati, da se bodo upniki znašli v popolnoma novem 

pogajalskem (verjetno sovražnem) okolju. Izredni upravitelj namreč brez soglasja 

upniškega odbora ne more sprejeti odločitve ali ukrepati z namenom razpolaganja s 

premoženjem dolžnika, delnicami ali deleži v odvisnih in drugih družbah ter prenosa 

obrata, če vrednost presega 3,5 milijona HRK (približno 473.000 EUR). 

Kdo so upniki? 

Upniki v postopku izredne uprave so tisti upniki, ki imajo ob začetku postopka izredne 

uprave neplačano terjatev zoper dolžnika in/ali odvisne in povezane družbe. Prav tako 

se lahko med upnike štejejo tudi vsi ostali upniki, ki bodo vzpostavili poslovne odnose 

z dolžnikom med postopkom izredne uprave. Upniki se v teku postopka razvrstijo v 

skupine glede na svoje terjatve. 

Treba je opozoriti, da vse nezapadle terjatve zapadejo z začetkom postopka izredne 

uprave. 

Izredni upravitelj lahko s predhodnim soglasjem upniškega odbora prevzame nov dolg 

v imenu in za račun dolžnika, zato da zmanjša sistemsko tveganje, nadaljuje 

poslovanje, zavaruje sredstva ali poplača terjatve iz poslovanja. Ti dolgovi pa imajo 

prednost pri poplačilu pred drugimi terjatvami upnikov, razen pred terjatvami 

zaposlenih in nekdanjih zaposlenih. 

Prijava terjatev 

Upniki morajo z ločeno vlogo prijaviti terjatve izrednemu upravitelju v 60 dneh od 

datuma objave odločitve o pričetku izredne uprave v skladu z določbami zakona 

o stečaju, ki določa način prijave terjatev. 

Terjatve, prijavljene v predpisanem roku, se štejejo za priznane, če jih prizna izredni 

upravitelj, in če jih drugi upnik(i) ne prerekajo, oziroma če je bil ugovor o prerekanju 

terjatev umaknjen. 

Sodišče izda sklep o priznanih in prerekanih terjatvah. S tem sklepom sodišče tudi 

odloči o tem, ali bo stranke napotilo na pravdni postopek za ugotavljanje ali prerekanje 

terjatve. Sklep o priznanih in prerekanih terjatvah se objavi na spletnih straneh sodišč 

(e-oglasna deska). 

Če je izredni upravitelj prerekal terjatev, sodišče upnika napoti na pravdni postopek 

proti dolžniku ali odvisni oziroma povezani družbi zaradi ugotavljanja prerekane 

terjatve. 
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Druge posledice zakona na pretekle poslovne odnose 

Med postopkom dolžnik obstoječih terjatev ne poplačuje. Izredni upravitelj lahko 

(samo) s soglasjem upniškega odbora plača dospele terjatve, ki so nastale pred 

sklepom o začetku postopka izredne uprave, če je to potrebno za zmanjšanje 

sistemskega tveganja, nadaljevanja poslovanja ali zavarovanja sredstev. 

Prepoved začetka postopka izvršbe 

Od datuma začetka postopka izredne uprave pa do konca tega postopka ni dovoljeno 

začeti (ločenega) pravdnega postopka, postopka izvršbe in postopka zavarovanja, kot 

tudi ne postopka zunajsodne poravnave proti dolžniku ter njegovim odvisnim in 

povezanim družbam, razen postopkov v zvezi z delovnopravnimi razmerji. 

Zastopanje v postopku 

Upniki se lahko zastopajo sami ali pa jih zastopa odvetnik, ki pripravi vlogo in strategijo 

postopka ter jih zastopa v postopku. V ta namen mora upnik pridobiti in predložiti: 

(i) nov izpisek iz sodnega registra za upnika, ki ga overi izdajatelj, na primer 

pristojno sodišče, notar (zgodovinski izpisek, če je očitno, da je družba 

spremenila svoje ime, da je prišlo do združitve ali če je njen univerzalni pravni 

predhodnik sklenil pomembno pogodbo itd.); 

zahtevan prevod je treba izdelati na Hrvaškem 

(ii) pooblastilo, ki ga podpišejo pooblaščeni zastopniki upnika v skladu s svojimi 

pooblastili za podpisovanje, pri čemer mora njihove podpise overiti notar; 

(iii) natančen izračun terjatve; 

(iv) izjavo o odprtih postavkah, ki jo potrdi družba (to je izvirni izpiski iz poslovnih 

knjig); 

zahtevan prevod je treba izdelati na Hrvaškem 

(v) izračun obresti, ki ga zagotovi upnik (V primerih, ko velja zakon, ki ni hrvaški, 

prosimo, da navedete določbo, ki ureja obresti, ki veljajo za poslovni odnos 

med dvema pravnima osebama. Če je mogoče, vas prosimo, da nam 

posredujete povezavo na zadevni zakon.); 

(vi) kopijo dokumenta, ki je pravna podlaga za terjatev, na primer pogodba, 

dokumenti, iz katerih so razvidna plačila v skladu z garancijo, itd.; 

(vii) če je bila terjatev prenesena, je potrebno predložiti pravno podlago za tak 

prenos, na primer pogodbo ali kakršno koli drugo podlago za nasledstvo. 

Upoštevati je potrebno, da je postopek uraden, in da morajo biti dokumenti, ki jih je 

treba predložiti, v skladu s formalnimi standardi. 

Še posebej je treba paziti, ko upnik uveljavlja svoje terjatve, saj so lahko posledice 

napačne prijave terjatev znatne. Kot je bilo že navedeno, med postopkom namreč ni 

dovoljeno začeti pravdnega postopka, postopka izvršbe in upravnega postopka niti 
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postopka za zavarovanja terjatev, ki so nastale pred začetkom postopka izredne 

uprave. Poleg tega zakon določa, da po koncu poravnave upnik ne sme začeti postopka 

izvršbe, upravnega ali pravdnega postopka proti dolžniku zaradi ugotavljanja in/ali 

izterjave terjatve, ki je nastala pred začetkom postopka, in ki je upnik ni prijavil 

oziroma je dolžnik ni samostojno vključil na seznam terjatev (tabela). 

Več informacij 

Za konec vam izkušena skupina strokovnjakov s področja stečajev in prestrukturiranj 

z veseljem odgovori na kakršna koli vprašanja. Za več informacij lahko kontaktirate 

partnerja na Hrvaškem gospoda Mislava Bradvico, odvetnika: 

G. Mislav Bradvica, odvetnik 

 

Miramarska 24 

HR - 10000 Zagreb 

T: +385 (0)1 5629 767 

F: +385 (0)1 5629 768 

M: +385 (0)91 2036 678 

E: m.bradvica@bmwc.hr 

W: www.bmwc.hr 

in v Sloveniji pa smo vam na razpolago za pomoč tudi v naši pisarni: 

G. Boštjan Rejc, odvetnik 

 

Bleiweisova cesta 30 

SI - 1000 Ljubljana 

T: +386 (0)8 205 21 11 

F: +386 (0)8 205 21 10 

E: b.rejc@fpjr.si 

W: www.fpjr.si 

Kaj lahko pričakujete od postopka? 

Glede na zgoraj navedeno menimo, da bo postopek voden tako, da bo družba Agrokor, 

ki je postala nelikvidna in insolventna, poskrbela za ugodnejše pogoje za poravnavo 

terjatev, ki jih imajo upniki do nje. Ena od nalog samega postopka je tudi nadaljevanje 

poslovanja družbe Agrokor. 

Bistvo tega zakona je v finančnem, poslovnem, kapitalskem in operativnem 

prestrukturiranju družbe Agrokor. Postopek izredne uprave bi družbi Agrokor 

omogočil, da nadaljuje s poslovanjem in poplača svoje dolgove do upnikov. Glavno 

orodje finančnega in kapitalskega prestrukturiranja je reorganizacija dolgov, vključno 

z zmanjšanjem upnikovih terjatev do dolžnika, reprogramiranje plačil, razširitev 

novega refinanciranja, preoblikovanje terjatev v lastniške deleže, preoblikovanje 

terjatev itd.  

http://www.bmwc.hr/
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ZAČASNI SEZNAM ODVISNIH IN POVEZANIH DRUŽB 

1. 360 Marketing d.o.o. 45. Latere Terram d.o.o. 
2 A007 d.o.o. 46. Ledo d.d. Croatia  
3. Adria Retail d.o.o. 47. Ledo d.o.o. Kosovo 
4. Adriatica.Net d.o.o. 48. Ledo kft. Hungary  
5. Agrokor d.o.o. Serbia  49. Ledo d.o.o. Slovenia  
6. Agrokor AG Switzerland  50. Ledo d.o.o. Podgorica Montenegro  

7. Agrokor-Energija d.o.o. Croatia  51. Lovno gospodarstvo Moslavina d.o.o. 
Croatia  

8. Agrokor kft. Hungary  52. Poslovni sistem Mercator d.d. Slovenia  
9. Agrokor-trgovina d.o.o. Croatia  53. M-profil SPV d.o.o. Serbia  
10. Agrokor-Zagreb d.o.o. Bosnia and 
Herzegovina  

54. Mladina d.d. Croatia  

11. Agrolaguna d.d. Croatia  55. mStart d.o.o. Croatia  
12. Aliquantum ulaganja d.o.o. 56. Multiplus card d.o.o. Croatia  

13. Ambalažni servis d.o.o. Croatia  57. Nova Sloga d.o.o. Serbia  
14. Ambalažni servis d.o.o. Bosnia and 
Herzegovina  

58. Pet-prom ulaganja d.o.o. 

15. Ambalažni servis d.o.o. Serbia Serbia  59. PIK BH d.o.o. Laktaši Bosnia and 
Herzegovina  

16. Angropromet d.o.o. Serbia  60. Agrokor Group  
17. Atlas d.d. 61. PIK Vinkovci d.d. Croatia  
18. Aureum Stella d.o.o. 62. PIK Vrbovec d.d. Croatia  
19. Backstage d.o.o. 63. Photo Boutique d.o.o. 
20. Belje d.d. Croatia  64. Plodovi Podravine d.o.o. 
21. Belje Agro.-vet d.o.o. 65. Poliklinika Aviva 
22. Bio zone d.o.o. 66. Projektgradnja d.o.o. Croatia  

23. DB Kantun Veleprodaja d.o.o. 67. Rivijera d.d. 
24. Dijamant a.d. Serbia  68. Roto dinamic d.o.o. Croatia  
25. Euroviba d.o.o. Croatia  69. Roto ulaganja d.o.o. Croatia 
26. Frikom d.o.o. Serbia  70. Sarajevski kiseljak d.d. Bosnia and 

Herzegovina  
27. Frikom Beograd d.o.o.e.l. Macedonia  71. SK – 735 d.o.o. 

28. Fonyodi kft. Hungary  72. Sojara d.o.o. Croatia  
29. Hoteli Forum d.o.o. 73. Solana Pag d.d. Croatia  
30. Idea d.o.o. Serbia 1  74. Super Kartica d.o.o Bosnia and 

Herzegovina  
31. INIT d.d. Bosnia and Herzegovina  75. Super Kartica d.o.o. Serbia  
32. Irida d.o.o. Croatia  76. Tisak d.d. Croatia  
33. Jamnica d.d. Croatia  77. Tisak-usluge d.o.o. 

34. Jamnica d.o.o. Beograd Serbia  78. Tisak inPost d.o.o. 
35. Jamnica d.o.o. Maribor Slovenia  79. Terra Argenta d.o.o. 
36. Jolly projekti jedan d.o.o. 80. TPDC Sarajevo d.d. Bosnia and 

Herzegovina  
37. Kikindski mlin a.d. Serbia  81. Velpro-centar d.o.o. Croatia  
38. Konzum d.d. Croatia  82. Vjesnik-usluge d.o.o. 
39. Konzum d.o.o. Sarajevo Bosnia and 

Herzegovina  

83. Vupik d.d. Croatia  

40. Kompas d.o.o. 84. Zvijezda d.d. Croatia  
41. Kor Broker d.o.o. Croatia  85. Zvijezda d.o.o. Ljubljana Slovenia  
42. Kron d.o.o. Serbia  86. Zvijezda d.o.o. Sarajevo Bosnia and 

Herzegovina  
43. Krka d.o.o. Croatia  87. Žitnjak d.d. Croatia 

44. Ledo d.o.o. Čitluk Bosnia and Herzegovina  
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TA DOKUMENT JE NAMENJEN ZGOLJ POSAMEZNIKU, NAVEDENEM V NASLOVU ELEKTRONSKE POŠTE, IN JE 

ZAUPEN. ČE NISTE OSEBA, KI MU JE TA POŠTA NAMENJENA, PROSIMO, DA SPOROČILA NE PREBERETE, 

KOPIRATE, UPORABLJATE ALI GA RAZKRIJETE DRUGIM. PROSIMO TUDI, DA POŠILJATELJA O TEM 

OBVESTITE TAKO, DA ODGOVORITE NA TO ELEKTRONSKO SPOROČILO, NATO PA TO SPOROČILO 

IZBRIŠETE IZ SVOJEGA SISTEMA. 


