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ODGOVORNOST DIREKTORJEV 
IN VODILNIH DELAVCEV 
V zadnjem desetletju se je poslovni svet bistveno spremenil. Zaradi številnih škandalov v go-
spodarskih družbah, vse večjega zavedanja in organiziranosti delničarjev ter z razširitvijo pravil 
o vodenju in nadziranju družb, postaja vloga direktorja1 (gospodarske) družbe v 21. stoletju 
vse zahtevnejša in odgovornejša.

Direktorji so bili vedno zavezani številnim dolžnostim, izhajajočim iz veljavnih predpisov. Za raz-
liko od nekdaj pa je danes izbira načinov in pravnih sredstev, ki jih imajo za uveljavljanje svojih 
pravic na voljo delničarji in tretje osebe, vključno z nadzornimi institucijami, večja, in te osebe 
se vse večkrat odločijo za vlaganje tožb nasproti direktorjem. Z zadnjo spremembo slovenske 
zakonodaje na področju finančnega poslovanja podjetij ter ob upoštevanju strogih pravil o 
postopanju družb v primeru nelikvidnosti ali nesolventnosti, je predstavljeno zavarovanje zelo 
aktualna tema tudi v slovenskem prostoru.

Ne glede na to, ali odgovarjate za tovrstne vložene zahtevke proti vam, so lahko skupni stroški 
postopkov in obrambe izredno visoki. Postopki lahko vzamejo mesece ali celo leta vašega 
dragocenega časa. Direktorji imate v primeru tožbe zaradi protipravnega ravnanja na voljo 
več možnosti zaščite, med njimi pa sta najbolj uveljavljeni predvsem dve: lahko se obrnete na 
družbo in nasproti družbi uveljavljate povračilo izplačane odškodnine oziroma kritje škode2 ali 
pa si pomagate z zavarovanjem odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev družbe.                             

ZAKAJ SKLENITI ZAVAROVANJE 
ODGOVORNOSTI DIREKTORJEV 
IN VODILNIH DELAVCEV?
Direktorjem zavarovanje zagotavlja zaščito osebnega premoženja, kadar družba direktorju ne 
želi oziroma ne uspe pokriti škode.

Družbi zavarovanje zagotavlja zaščito premoženja družbe v primeru, da je družba namesto 
direktorja pokrila škodo. 

V primeru kritja odškodninskih zahtevkov imetnikov vrednostnih papirjev (predvsem delničar-
jev) proti družbi zavarovanje zagotavlja zaščito premoženja družbe pred zahtevki imetnikov 
vrednostnih papirjev, podanimi proti družbi.

KAJ LAHKO PRIPELJE 
DO ZAHTEVKA?
Posamezne aktivnosti družbe, kot so javne ponudbe vrednostnih papirjev (za vpis nove izdaje 
vrednostnih papirjev), nakupi ali odprodaje premoženja, so področja, kjer se direktorji lahko 
soočijo z očitki o protipravnem ravnanju ali zavajanju z neresničnimi navedbami glede poslo-
vanja družbe. Prav tako lahko pride do zahtevkov iz naslova njihovega vsakodnevnega vodenja 
družbe. 

V današnjem težkem poslovnem okolju lahko zahtevki izhajajo iz različnih virov:

Družba - v večini jurisdikcij je glavna naloga direktorjev skrb za zakonito poslovanje družbe. 
Družba zato lahko neposredno ali posredno poda zahtevek proti direktorju zaradi njegovega 
protipravnega ravnanja.

 1Vse navedbe tega 
dokumenta v zvezi z 
direktorjem imajo enak 
pomen za direktorje, člane 
nadzornega sveta, vodilne/
vodstvene delavce.

2 Škoda v tem besedilu 
pomeni stroške obrambe, 
druge stroške (npr. stroške 
izvedencev) in odškodnine, 
ki jih dosodi pristojno 
sodišËe ali arbitraža, 
vkljuËno z obveznostmi iz 
sklenjene poravnave, ki jih je 
posameznik dolžan izpolniti.



KONKURENCA
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Imetniki vrednostnih papirjev (delničarji in imetniki obveznic) - v večini držav zakono-
daja omogoča imetnikom vrednostnih papirjev, da sodno preganjajo direktorje in družbo, če 
so utrpeli finančno škodo zaradi protipravnega ravnanja direktorja. Zahtevki so pogostejši v 
Združenih državah Amerike, kjer so lahko stroški sodnega postopka ekstremno visoki.  
V Sloveniji zakonodaja delničarjem daje naslednje možnosti (navajamo nekaj primerov): 
- posredna tožba delničarjev preko posebnega zastopnika delničarjev (imenovanega s strani 
skupščine), ki oškodovanje uveljavlja nasproti direktorju v imenu in za račun družbe, in odško-
dnino prejme družba;
- neposredna  tožba  delničarjev  proti  direktorju,  kadar  je delničarju povzročena  škoda  
zaradi  protipravnih ravnanj direktorja (npr. zmanjšanje vrednosti naložbe zaradi plačila visokih 
glob,  škodljiv vpliv tretje osebe ali večinskega  delničarja  na  poslovne odločitve direktorja, ki 
predstavljajo kršitev  predpisov); 
- neposredna  tožba vlagateljev zaradi zavajanj v postopku javne ponudbe delnic.

Regulatorne in nadzorne institucije - v večini jurisdikcij delujejo številne regulatorne in 
nadzorne institucije, katerih pristojnosti so nadzorovati spoštovanje in uveljavljanje predpisov, 
regulirati ravnanje družb ter v skrajnem primeru sankcionirati kršitve predpisov. Regulatorne 
in nadzorne institucije imajo običajno pooblastila za preiskave ter izrekanje glob ali kazni.

Konkurenčne družbe - kršenje različnih zakonov s področja konkurenčnega prava, npr. 
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, lahko posredno vodi tudi do tožbe proti 
direktorjem, ki jo vloži družba ali konkurenčne družbe.

Upravitelji postopkov zaradi insolventnosti - v stečajnem ali drugih postopkih lahko 
stečajni ali drugi upravitelji v imenu družbe in za račun družbe vložijo tožbo za povračilo škode 
zaradi kršitve zakonskih dolžnosti direktorjev, npr. zaradi protipravnega trgovanja potem, ko so 
direktorji že morali vedeti za plačilno nesposobnost družbe.
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PRIMERI ZAHTEVKOV
PREISKAVE
Med preiskavo poslovanja družbe ali ravnanj zavarovanca (direktorja), ki jo izvaja uradni organ, 
imajo direktorji v okviru zavarovanja odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev pravico do 
kritja stroškov pravnega zastopanja in prisotnosti pravnega zastopnika pri tovrstnih preiska-
vah, zavarovanje pa ne krije morebitnih glob, ki so izrečene kasneje.

ZAHTEVKI DRUŽBE - POSREDNI ZAHTEVKI DELNI»ARJEV
»e družba poda zahtevek proti svojim direktorjem, ti praviloma od družbe ne morejo zahtevati 
kritja stroškov za svojo obrambo in kritja morebitne škode (nepokrita škoda). 
Predmet doloËil in pogojev zavarovanja odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev so stro-
ški obrambe, zneski poravnave in zneski odškodnine na podlagi sodbe sodišËa, ki so rezultat 
odškodninskega zahtevka družbe.

PLA»ILNA NESPOSOBNOST
Direktorji so lahko odgovorni za protipravno poslovanje družbe v Ëasu insolventnosti. 
Polica zavarovanja odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev krije stroške obrambe, ne 
krije pa katere koli odškodninske odgovornosti, Ëe je dokazana nepoštenost ali osebno oko-
rišËanje direktorja.

ONESNAŽEVANJE
Zahtevki oškodovancev, ki so povezani s škodami zaradi onesnaževanja, so ponavadi izkljuËe-
ni iz zavarovanja odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev. Nekatere zahtevke pa je ven-
darle mogoËe vkljuËiti v zavarovalno kritje. Police lahko zagotavljajo kritje nepokrite škode in 
škod, ki izhajajo iz posrednih zahtevkov delniËarjev, ter stroške obrambe v polnem limitu.

IZDAJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV
V kolikor večji izdaji vrednostnih papirjev družbe sledi nenaden in precejšen padec vrednosti, 
lahko to vodi do vložitve zahtevka proti direktorjem podpisnikom na podlagi napaËne naved-
be ali zavajanja z neresniËnimi navedbami v dokumentih izdaje novih vrednostnih papirjev 
(prospektu). Zavarovanje odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev krije stroške obrambe, 
poravnave in zneske odškodnin na podlagi tožb, vloženih proti direktorjem za domnevne na-
paËne navedbe prospekta.

PREVZEMI / ZDRUŽITVE GOSPODARSKIH DRUŽB
V kolikor družba prevzame konkurenËno družbo in prevzem deloma financira z izdajo novih 
delnic, nato pa kmalu po prevzemu izda opozorilo zaradi izgub v tuji podružnici, lahko oškodo-
vani novi delniËarji vložijo zahtevek proti direktorjem družbe, Ëeš da so bili direktorji z dejan-
skim finanËnim stanjem seznanjeni pred izdajo novih delnic. 

POVRA»ILO DRUŽBE (POKRITA ŠKODA)
VeËina jurisdikcij dovoljuje družbam, da povrnejo nastalo finanËno škodo direktorjem iz zah-
tevkov tretjih oseb zaradi protipravnih ravnanj direktorjev v Ëasu, ko so opravljali to funkcijo. 
PovraËilo družbe (≈Company Indemnification«) je lahko doloËeno zakonsko in / ali v ustanov-
nih dokumentih družbe (npr. v aktu o ustanovitvi družbe, statutu itd.).

»etudi je povraËilo družbe doloËeno ali dogovorjeno, je realizacija povračila odvisna od tega, 
ali je družba škodo zmožna ali pripravljena plaËati. »e je družba plaËilno nesposobna ali pa iz 
katerega koli razloga zavrne pokritje škode, bo direktor moral stroške obrambe in škode prevzeti 
sam. Zakonodaja lahko v doloËenih okolišËinah in jurisdikcijah omeji plaËilo, na primer prepoved 
financiranja stroškov obrambe za zahtevke iz kaznivih dejanj ali posredne zahtevke, ki jih je po-
dala družba.



Kadar družba direktorju ne krije škode, ki je nastala zaradi zahtevka, podanega proti njemu, je 
zavarovanje odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev osrednjega pomena pri financiranju 
stroškov obrambe. »e ima družba solidno zavarovanje odgovornosti direktorjev in vodilnih 
delavcev, si lahko s tem zagotovi najsposobnejše kadre. VeËina direktorjev dandanes pred 
svojim imenovanjem postavi pogoj, da se bodo pridružili vodstvu družbe samo v primeru skle-
njenega zavarovanja odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 
DIREKTORJEV IN VODILNIH 
DELAVCEV - OSNOVE
Pri zavarovanju odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev gre za polico, namenjeno kritju 
podanih zahtevkov, kar pomeni, da zavarovanje krije zahtevke, podane med veljavnostjo 
zavarovalne police (v povpreËju 12 mesecev, Ëeprav je lahko Ëas veljavnosti tudi daljši). Zah-
tevki so lahko vloženi zaradi protipravnih ravnanj, storjenih med trajanjem zavarovalne police 
ali doloËen Ëas pred zaËetkom veljavnosti zavarovalne police, kar je predmet posebnega do-
govora. Zagotovljen limit kritja je agregat, ki se deli med vsemi direktorji in vodilnimi delavci 
družbe, vkljuËno z direktorji in vodilnimi delavci katere koli odvisne družbe, ki je neposredno ali 
posredno v lasti družbe; kritje običajno velja za ves svet.

POLICA - OSNOVNI POJMI

Besedila zavarovalnih pogojev se sicer razlikujejo od zavarovalnice do zavarovalnice, v splo-
šnem pa besedila določajo plačilo škode katerega koli zavarovanca, ki izhaja iz zahtevka 
zaradi storjenega protipravnega ravnanja.

Škoda - vkljuËuje stroške obrambe, druge stroške (npr. stroške izvedencev) in odškodnine, 
ki jih dosodi pristojno sodišËe ali arbitraža, vkljuËno z obveznostmi iz sklenjene poravnave, ki jih 
je posameznik dolžan izpolniti.

Zavarovanec - pomeni vsakega direktorja ali vodilnega delavca, lahko pa se razširi tudi na 
zaposlene (na menedžerskih položajih ali imenovane sotožence), zakonske partnerje, premo-
ženje in upravitelje postopkov zaradi insolventnosti. Izraz ≈direktor« ponavadi vkljuËuje izvršne 
direktorje, neizvršne direktorje, direktorje v senci, morebitne direktorje in dejanske direktorje. 
Vodilni delavci so generalni sekretarji družbe, zaposleni pravniki, odgovorni za obvladovanje 
tveganja in drugo višje vodstveno osebje.

Zahtevek - pomeni kateri koli civilni, kazenski postopek, postopek regulatorja ali nadzorne 
institucije ali tožbo, ki je bila vložena proti zavarovancu.

Protipravno dejanje - je katero koli dejansko, domnevno ali predlagano: dejanje ali opu-
stitev dejanja, napaka, napaËna izjava, zanemarjanje ali kršitev dolžnosti, ki jih je zavarovanec 
v svoji vlogi kot zavarovanec storil, ali katera koli zadeva, ki se lahko kot zahtevek vloži proti 
zavarovancu izkljuËno zaradi njegove vloge zavarovanca.



SESTAVA POLICE ODGOVORNOSTI 
DIREKTORJEV IN VODILNIH DELAVCEV

Polica je ponavadi sestavljena iz dveh ali treh širših kategorij kritja:

•	 STRAN	A / Nepokrita škoda - kritje zahtevkov, ki jih družba ne pokriva; zagotavlja kritje  
 za posamezne zavarovance; posebej je primerna, kadar družba zaradi katerega koli razloga  
 ne jamËi odškodnine (ni franšize).

•	 STRAN	B / Pokrita škoda - kritje zahtevkov, ki jih družba pokriva; zagotavlja 
 ≈odškodovanje« družbe: kadar je družba direktorju ali vodilnemu delavcu krila škodo, 
 zavarovalnica povrne škodo družbi (po odbitku franšize) in tako omogoËa t.i. zašËito 
 bilance družbe (≈Corporate Reimbursement«). 

•	 STRAN	C (Kritje odškodninskih zahtevkov imetnikov vrednostnih papirjev  
 proti družbi - ≈Securities Entity Cover«) - dogovori se lahko tudi dodatna zavarovalna  
 klavzula, tako imenovano kritje za družbo. Medtem ko standardna polica krije samo 
 zahtevke, vložene proti posameznikom, tovrstno kritje zagotavlja zašËito pri zahtevkih proti  
 družbi kot pravni osebi. To kritje je ponavadi omejeno na odškodninske zahtevke v zvezi s  
 kršitvami zakonov, ki urejajo izdajo in trgovanje z vrednostnimi papirji. O prednostih in
 slabostih tega kritja se lahko pogovorite z vašim svetovalcem v podjetju FT PRETIUM, d.o.o.

OBI»AJNE RAZŠIRITVE KRITJA

»eprav se lahko police razlikujejo od zavarovalnice do zavarovalnice, so v nadaljevanju naštete 
obiËajne razširitve kritja, ki so pogosto vkljuËene v zavarovalno polico.

•	 Nove	odvisne	družbe - takojšnje kritje za katero koli prevzeto družbo znotraj z  
 zavarovalno polico doloËenega praga; prag se doloËi glede na obseg sredstev/aktive in  
 izpostavljenost odškodninskim zahtevkom delniËarjev iz Združenih držav Amerike.
•	 Stroški	preiskave - kritje pravnih stroškov pri pripravi oziroma udeležbi pri uradni 
 preiskavi poslovanja katerega koli zavarovanca in/ali katere koli družbe pred zaËetkom
 postopka ugotovitve obstoja protipravnega ravnanja.
•	 Položaj	direktorja	zunanje	družbe - kritje za katerega koli direktorja ali vodilnega  
 delavca, imenovanega v vodstvene strukture zunanje družbe na predlog zavarovanca;   
 kritje nadgrajuje katero koli zavarovanje ali odškodovanje (povraËilo), ki ga pokriva 
 zunanja družba (tako imenovano dvojno presežkovno kritje). Mešana družba je lahko  
 obravnavana kot zunanja družba ali kot odvisna družba.
•	 Kršitve	delovnopravne	zakonodaje - kritje za kršitev delovnopravne zakonodaje, npr.  
 spolna ali rasna diskriminacija, protipravna odpoved ali nezaposlitev, kjer so zahtevke proti  
 zavarovancu domnevno podali zaposleni ali bodoËi zaposleni družbe.
•	 Razkritveno	obdobje (podaljšani rok za prijavo škode) - v primeru, da zavarovalna  
 polica ni podaljšana, se lahko dogovori dodatno obdobje, v katerem je mogoËe zahtevke  
 prijaviti po polici, vendar samo za primere, ko je bilo protipravno ravnanje izvršeno pred  
 potekom originalne zavarovalne police. O podaljšanem roku za prijavo škode se je mogoËe  
 dogovoriti vnaprej, predvsem za upokojene direktorje in vodilne delavce. 
 Polica jim zagotavlja zašËito pred posledicami protipravnih ravnanj, storjenih med njihovim 
 delovanjem, kadar polica po njihovi upokojitvi ni bila podaljšana.
•	 Dodatno	kritje	za	≈neizvršne«	direktorje - nekatere zavarovalnice danes 
 ponujajo dodatne ograjene limite, ki so namenjeni izkljuËno neizvršnim direktorjem in 
 so dodani k osnovnim limitom.
•	 Stroški	postopka	izroËitve	(ekstradikcije) - kritje stroškov pomoËi v postopkih
 izroËitve, vkljuËno s pravnimi sredstvi zoper odloËitve sodišË.



OBI»AJNE IZKLJU»ITVE

Enako kot pri razširitvah lahko tudi pri izkljuËitvah pride do razlik med zavarovalnicami. 
Med izkljuËitvami, naštetimi v nadaljevanju, nista predmet pogajanj z zavarovalnico samo 
izkljuËitev	nepoštenosti	in	osebnega	okorišËanja in izkljuËitev	predhodnih	zah-
tevkov	in	okolišËin.

•	 Nepoštenost	in	osebno	okorišËanje - izkljuËeni so odškodninski zahtevki zaradi 
 protipravno pridobljene koristi zavarovanca, vendar je izkljuËitev veljavna šele pod 
 pogojem, da sta nepoštenost ali osebno okorišËanje ugotovljena s sodno odloËbo. 
 Zavarovanje krije tekoËe stroške obrambe, dokler sodba ni razglašena.
•	 Odškodninski	zahtevki	zavarovanca	proti	zavarovancu - tovrstne izkljuËitve so 
 namenjene prepreËevanju goljufivih odškodninskih zahtevkov in tako zlorabi zavarovanja,  
 vendar se te izkljuËitve ponavadi uporabljajo samo pri zahtevkih, ki izhajajo iz Združenih  
 držav Amerike in so predmet doloËenih izjem za veljavne zahtevke, kot so stroški obrambe,  
 posredni zahtevki ali zahtevki iz naslova kršitev delovnopravne zakonodaje.
•	 Predhodni	zahtevki	in	okolišËine - zahtevki ali okolišËine, prijavljeni po predhodni  
 polici, so izkljuËeni.

STRUKTURA ZAVAROVALNEGA 
PROGRAMA
Na voljo so razliËne strukture zavarovanja odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev. Neka-
tera podjetja se ne odloËijo za kritje Strani B, ampak samo za kritje Strani A. 
Spet druga podjetja se odloËijo za kombiniran program z razliËnimi nivoji vseh treh strani kritij 
(Stran A, Stran B in Stran C). Vsaka družba je drugaËna in lahko vam pomagamo oblikovati 
program, ki bo ustrezal vašim potrebam (glej diagrame SLIKA 1 in SLIKA 2).

Na trgu zavarovanja odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev obstaja še produkt - Ško-
dno presežkovno kritje Strani A z razlikami v pogojih, ki je lahko pridobljeno dodatno k tradi-
cionalnemu kritju (Stran A, Stran B in Stran C). VeË o tem vam lahko svetujemo v podjetju 
FT PRETIUM, d.o.o. 



STRUKTURA POLICE - slika 2

STRUKTURA POLICE - slika 1
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                  papirjev proti družbi)
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STRAN B (kritje povraËila družbe)
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PODATKI,
POTREBNI ZA PRIDOBITEV PONUDBE 
•	 Izpolnjen	vprašalnik
•	 Zadnje	revidirano	letno	poroËilo	in	finanËni	izkazi
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