
Predgovor

Potreba po ohranjanju in povečevanju konkurenčnosti na globalnem trgu 
podjetja vse bolj sili k medsebojnemu povezovanju in sklepanju strateških partner
stev, tako z  domačimi kot tujimi podjetji. M ed različnimi oblikami povezovanja 
je najbolj razširjeno oblikovanje koncernov, torej povezovanje podjetij, ki temelji 
na korporacijskopravni podlagi. Koncernska strukturiranost je ena tipičnih zna
čilnosti sodobnega gospodarstva. S širjenjem pojavnosti koncernov v praksi pa se 
povečuje tudi pomen pravil, ki urejajo njihovo nastajanje in delovanje. Ta pravila 
segajo na različna pravna področja, od korporacijskega (na katerem se je razvila 
celo posebna disciplina -  koncernsko pravo) do konkurenčnega, bilančnega in 
davčnega. Omeniti je treba tudi pravo trga vrednostnih papirjev in prevzemno 
pravo. Cilji ureditev na posameznih področjih so zelo različni. M ed njimi so na 
primer okrepitev varstva manjšinskih investitorjev in upnikov pred izčrpavanji 
odvisnih družb, varstvo konkurence in v tem okviru preprečevanje in odpravljanje 
negativnih učinkov koncentracij na delovanje trga, povečanje transparentnosti 
razmerij med podjetji, ki delujejo v skupini, izboljšanje informiranosti z zagotav
ljanjem računovodskih informacij o realni uspešnosti skupine podjetij kot celote, 
zaščita javnofinančnih interesov itd.

Namen knjige je pregledna, sistematična in poglobljena obravnava pojava 
koncernov na večini naštetih področij. Knjiga ponuja odgovore na številna vpra
šanja, s katerimi se srečujejo poslovna, sodna in upravna praksa, hkrati pa je lahko 
tudi koristen pripomoček pri študiju prava in ekonomije. Koncernska problema
tika postaja vse bolj pomembna tudi zato, ker se napoveduje, da bodo nekatera 
velika slovenska podjetja, predvsem tista, v katerih je še vedno neposredno ali 
posredno udeležena država, prodana večinoma tujim investitorjem. Aktualna 
bodo torej vprašanja, kako so podjetja zavarovana pred številnimi nevarnostmi, ki 
jih prinaša sprememba kontrole, kako bo prevzem učinkoval na konkurenco na 
trgu, kako preprečiti oškodovanje državnega proračuna zaradi prikritih odlivanj 
dobičkov podjetij v tujino in podobno. S številnimi tovrstnimi vprašanji smo se 
pri nas sicer srečevali že v preteklosti in se še srečujemo. Spomniti je treba na
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primere spornega financiranja matičnih podjetij iz sredstev hčerinskih družb v 
obliki posojil ali zavarovanj.

Knjiga ima dva dela, ki sta razčlenjena na skupno deset poglavij. V prvem, kor
poracijsko- in konkurenčnopravnem delu sta obravnavani tematiki koncernskega 
prava in prava varstva konkurence, glede na specifičnosti, ki veljajo za koncerne, 
dodano pa je tudi poglavje o materialnih statusnih preoblikovanjih, in sicer v delu, 
ki se nanaša na koncerne. Podjetniška prestrukturiranja v obliki fuzij so pogosta 
prav v okviru koncernov, zato je poznavanje posebnosti, Id veljajo za koncernske 
združitve, še posebej pomembno. Vsebina temelji na spoznanjih sodobne pravne 
teorije, v koncernsko- in konkurenčnopravnem delu pa so upoštevana številna 
stališča sodne in upravne prakse, predvsem evropske in nemške.

V drugem, računovodsko-davčnem delu avtorji poglobljeno proučujejo pro
blematiko konsolidiranih računovodskih izkazov. S pomočjo analiz mednarodnih 
teorij konsolidacijskega računovodenja umeščajo tovrstno problematiko v sloven
ski zakonodajni prostor in podrobneje razkrivajo prenos zahtevnejših matema- 
tično-statističnih metod na področje metod in tehnik konsolidiranja. Poseben 
mednarodni davčni problem na ravni koncernov so transferne (prenosne) cene v 
poslovnih transakcijah med povezanimi osebami.

Znanstveno monografijo sta recenzirala ugledna profesorja s področja prav
nih in ekonomskih ved dr. Rado Bohinc in dr. Egon Žižmond, za kar se jima v 
imenu avtorjev zahvaljujeva.

Urednika
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1. Uvod v koncernsko pravo

1.1. Predmet koncernskega prava
Slovenija je ena tistih držav, ki so v okviru svojega korporacijskega prava 

posebej uredile tudi povezane družbe. Tej tematiki je namenjen poseben, IV. del 
Zakona o gospodarskih družbah -  ZG D -1 (527. do 562. člen), ki je razdeljen 
na šest poglavij in nosi prav tak naslov -  Povezane družbe. Čeprav je koncern 
le ena od pojavnih oblik povezav, urejenih z zakonom, se celota pravil, ki urejajo 
povezane družbe, označuje kot koncernsko pravo (nem. Konzernrecht, angl. law 
relating to group o f companies). Bolj dosledno bi sicer bilo, če bi uporabljali izraz 
pravo povezanih družb, vendar je koncernsko pravo pojem, ki se je uveljavil v 
teoriji in praksi, tako domači kot tuji, in ga je torej treba razumeti v tem širšem 
smislu, kot pravo povezanih družb. Predmet pravil koncernskega prava so tako 
družbe, ki so sicer pravno samostojne, vendar na podlagi korporacijskopravnih 
instrumentov medsebojno povezane. Najpogostejši tak primer je kapitalska pove
zanost. Če družba pridobi v drugi družbi večinski delež, se domneva, da je druga 
družba od nje odvisna (drugi odstavek 529. člena ZG D -1). Koncernsko pravo se 
ukvarja z vprašanji dopustnosti in korporacijskopravnimi predpostavkami takšne 
povezanosti, še posebej pa z omejitvami, ki jim je pri sledenju svojim specifičnim 
interesom izpostavljen večinski družbenik (delničar), s pravnimi posledicami 
njihovih prekoračitev in tudi z vprašanji učinkov povezav na organizacijsko 
strukturo posameznih družb, udeleženih v povezavi (prim. Emmerich, Habersack, 
2005, str. 1).

Koncernsko pravo je torej pravo, ki se ukvarja s specifičnimi korporacijsko
pravnimi vprašanji, ki jih poraja povezovanje družb. Kot tako je koncernsko pravo 
deloma področje korporacijskega prava.

1.2. Koncernsko povezovanje
Vsekakor je koncern najpomembnejša oblika povezave. Zanj je značilno, da 

je dvoje ali več družb, ki so pravno samostojne, povezanih z enotnim vodenjem.
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Enotno vodenje lahko temelji bodisi na ustreznem deležu glasovalnih pravic, ki 
je dovolj velik, da lahko ena družba v drugi družbi uveljavi svojo voljo (najprej 
praviloma s postavitvijo »ljudi svojega zaupanja« v nadzorni svet in nato prek 
njega še v poslovodstvo odvisne družbe v pričakovanju, da bodo člani organov 
vodenja in nadzora sledili volji obvladujoče družbe, pri nekaterih družbah, kot je 
d. o. o., pa je možnost vplivanja na vodenje poslov celo formalizirana), ali pa na 
posebnem tipu pogodbe korporacijskega prava, to je na pogodbi o obvladovanju. 
Na podlagi pogodbe o obvladovanju nastali pogodbeni koncern je navadno le 
nadgradnja dejanskega koncerna, to je koncerna, ki temelji na kontrolnem deležu. 
Ni pa to nujno. Posebnost koncerna je torej v tem, da gre za pravno samostojne 
družbe, ki imajo svoje lastne organe vodenja in nadzora, vendar pa se (bistvene j  odlo
čitve dejansko sprejemajo zunaj družbe, v  obvladujoči družbi. Obvladujoča družba 
ima na primer odločilen vpliv na proizvodnjo in nabavo, na trženje in prodajo, 
na investicije, financiranje in na druga vprašanja poslovanja odvisne družbe. V 
pravnem smislu gre za dvoje ali več pravnih nosilcev (koncern kot tak ni pravni 
subjekt), ki imajo lastne organe vodenja in nadzora, v ekonomskem smislu pa za 
»enotnost« (»pravno mnoštvo v  ekonomski enotnosti«, koncern kot polikorporativno 
podjetje -  Raiser, 2001, str. 805).

1.2.1. Oblike koncernov

Koncerne razvrščamo na: koncerne z  razmerjem nad-/podrejenosti in na koncerne 
enakega ranga (ZG D -1 jih imenuje koncerni z razmerjem enakopravnosti -  tretja 
alineja prvega odstavka 530. člena).

V prejšnjem poglavju je bila omenjena le prva oblika koncernov -  koncerni 
z razmeijem nad-/podrejenosti. Zanje je značilno, da temeljijo na razmerju 
odvisnosti -  družba obvladuje eno ali več drugih družb, ki so nasproti njej v 
podrejenem položaju oziroma so od nje odvisne. Zakon določa domnevo, da 
je družba odvisna od druge družbe, če ima druga družba v njej večinski delež, 
na domnevo o odvisnosti pa se navezuje domneva o enotnem vodenju oziroma 
obstoju koncerna (t. i. koncernskopravna kaskada domnev — drugi odstavek 529. 
in drugi odstavek 530. člena ZGD -1).

V okviru koncernov z razmerjem nad-/podrejenosti razlikujemo dejanski 
koncern in pogodbeni koncern. Zakon ureja tudi vključitev, ki pa je dejansko 
le posebna vrsta pogodbenega koncerna.

Glede na obseg enotnega vodenja lahko v skupini dejanskih koncernov raz
likujemo med navadnimi in kvalificiranimi koncerni. Prvi so dovoljeni, drugi pa 
prepovedani. Glede na to, ali so z enotnim vodenjem povezane odvisne družbe na
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isti stopnji ali si druga za drugo sledijo v dveh ali več stopnjah, pa lahko ločimo 
med eno- in večstopenjskimi koncerni {piramidno organizirani koncerni, sestavljeni 
iz družbe matere, družbe hčere, družbe vnukinje itd.).

Enotno vodenje je skupna značilnost obeh oblik koncernov, tudi koncerna 
z razmerjem enakopravnosti. Razlika v primerjavi s koncernom z razmerjem 
nad-/podrejenosti je »le« v tem, da med družbami, povezanimi v koncern enakega 
ranga, ni razmerja odvisnosti. Sicer tudi koncerne z razmerjem enakopravnosti 
delimo na pogodbene in dejanske. Pogodbeni koncern temelji na pogodbi, s katero 
se udeležene družbe prostovoljno prepustijo enotnemu vodenju, katerega nosilka 
je ena od njih, ali pa se v ta namen oblikuje skupni organ vodenja. Takšna pogod
ba ni pogodba o obvladovanju (tretji odstavek 533. člena ZG D -1). Za dejanski 
koncern enakega ranga pa zadostuje že golo dejstvo enotnega vodenja, ne da bi 
med povezanimi družbami obstajal poseben dogovor. Enotno vodenje večinoma 
temelji na medsebojni personalni prepletenosti, navadno podprti z vzajemno 
kapitalsko udeležbo (Emmerich, Plabersack, 2005, str. 59).

V ZG D -1 so urejeni le koncerni z razmerjem nad-/podrejenosti. Koncerni 
z razmerjem enakopravnosti so v zakonu le definirani. Zato je vprašanje, katera 
pravila naj zanje veljajo oziroma katera pravila o koncernu z razmerjem nad-/ 
podrejenosti je mogoče razširiti tudi na koncerne enakega ranga.

1.2.2. Organiziranost koncernov

V prejšnjem poglavju obravnavana delitev koncernov je delitev v pravnem 
smislu. Na takšni delitvi temelji tudi zakonska ureditev koncernov v ZG D -1.
V ekonomski teoriji pa so v ospredju delitve koncernov po drugačnih kriterijih, 
zlasti glede na njihovo organiziranost. Ta je lahko centralizirana, decentralizirana 
ali pa divizijska (Emmerich in Habersack, 2005, str. 49).

Razlika med centralizirano in decentralizirano organiziranimi koncerni je 
v tem, koliko podjetniških funkcij (na primer nabava, trženje, financiranje) pre
vzame vrh koncerna. Več ko je teh funkcij, bolj je koncern centraliziran, vse do 
tako rekoč popolne enotnosti v ekonomskem smislu, ko se dejanska organiziranost 
koncerna in pravna samostojnost koncernskih družb skoraj v celoti razhajata.

Tretja oblika koncernov so divizijsko organizirani koncerni. Klasična 
oblika multidivizijske strukture ima na splošno naslednje temeljne značilnosti: 
oblikovanje oddelkov po načelu členitve objektov, to je glede na proizvode 
oziroma storitve, projekte, regije, stranke ipd., ločitev strateške od operativne 
odgovornosti in obstoj vodstvene enote s funkcijo koordiniranja in kontroli
ranja (Theisen, 2000, str. 170). Preslikava te strukture na koncerne pomeni,
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da vodenje vsaj enega od poslovnih področij prevzamejo hčerinske družbe, 
redkeje tudi katero od centralnih področij. Namen je zagotoviti čim večjo 
samostojnost in s tem tudi večjo fleksibilnost, seveda »pod streho« vrha 
koncerna, ki v zvezi s tem zadrži določene naloge kot centralna področja 
oziroma funkcije. Nekatere od teh centralnih nalog se lahko tudi osamo
svojijo v obliki managementa holdinga. Ključna naloga »vrha« je vsekakor 
koordiniranje posameznih divizij, ki se večinoma zagotavlja s t. i. dvojnimi 
mandati — člani uprave vrha koncerna so hkrati člani uprav odvisnih družb 
ali pa vsaj člani njihovih nadzornih svetov.

1.2.3. Motivi povezovanja

Povezovanje v koncerne je pogojeno z različnimi, predvsem ekonomskimi 
motivi. Osnovni motiv je gotovo doseganje sinergije, torej dodatnega učinka, ki 
ga posamično podjetje samo zase ne bi moglo doseči (Dubrovski, 2009, str. 243). 
S povezavo naj bi nastala neka nova vrednost, ki je višja od seštevka vrednosti 
posameznih, v celoto povezanih delov. Ta »vrednost povezave« lahko izhaja iz 
stroškovnih prihrankov, povečanih prihodkov, izboljšane učinkovitosti upravlja
nja, večje finančne moči in stabilnosti povezanih podjetij ipd. Končni namen je 
okrepiti konkurenčnost in s tem podjetjem v zaostrenih razmerah poslovanja 
omogočiti nadaljnji obstoj in pospešeni razvoj. Ta namen je z zunanjo (eksterno) 
rastjo podjetja ena od njenih pojavnih oblik je tudi koncernsko povezovanje s 
pridobivanjem kontrolnih deležev v drugih družbah, lažje uresničljiv, saj je zunanja 
rast v primerjavi z notranjo (organsko) rastjo, to je rastjo, ki temelji na lastnih 
proizvodnih in drugih zmogljivostih, hitrejša in tudi cenejša. Na tak način se 
lahko podjetje širi v isti dejavnosti, v isti panogi ali pa zunaj panoge, s čimer se 
dosega učinek diverzifikacije.

Posebnost in hkrati tudi prednost koncernskega povezovanja (na primer 
v primerjavi z združitvami) je predvsem v tem, da vse povezane družbe ohra
nijo pravno samostojnost. To omogoča omejitev tveganja izgub na določeno 
premoženje, »osamosvojeno« v obliki pravnega subjekta, in tako načeloma ne 
obremenjuje drugih delov skupnega podjetja. Poleg tega koncernska struktu
ra omogoča ločitev med strateškim in operativnim vodenjem — odločitve, ki 
zadevajo skupino družb kot celoto, prevzame vrh koncerna (»centrala«), organi 
vodenja in nadzora podrejenih družb pa prevzamejo tekoče (dnevno) poslovanje 
in zanj odgovarjajo (Drygala, Staake, Szalai, 2012, str. 623), in sicer po strožjih 
pravilih, to je po pravilih korporacijskopravne odgovornosti. Kot pravno samo
stojne družbe so koncernske družbe dolžne izdelati lastne letne računovodske
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izkaze, kar omogoča jasno razmejitev rezultatov poslovanja med posameznimi 
deli skupnega podjetja (Raiser, 2001, str. 808).

Koncernske strukture, oblikovane z ustanovitvijo novih družb kot samo
stojnih pravnih subjektov, so zelo primerna oblika za vstop na tuje trge, če do 
širitve podjetja ne pride na podlagi prevzema tamkajšnje družbe. Z  ustanovitvijo 
hčerinskih družb po pravu države gostiteljice (v nekaterih primerih pravo tuje 
države to celo zahteva) se podjetje ob širitvi poslovanja v tujo državo lažje prilagaja 
njenemu pravnemu in tudi splošnemu družbenemu redu (Raiser, 2001, str. 808).

1.2.4. Nastanek koncernov

O d ekonomskih motivov integriranja je odvisen tudi način nastanka koncer
na. Koncern lahko nastane bodisi s pridobitvijo kontrolnega deleža v že obstoječi 
družbi bodisi z ustanovitvijo nove družbe. Poenostavljena oblika ustanovitve 
nove družbe je izčlenitev kot vrsta materialnega statusnega preoblikovanja v 
kategoriji delitev, od uveljavitve novele ZG D -1B posebej urejena tudi v našem 
pravu (623. člen ZGD -1). V prvem primeru, to je v primeru pridobitve kon
trolnega deleža, gre za koncentriranje podjetij, v drugem primeru pa za pravno 
osamosvajanje posameznih obratov podjetja. Lahko se izloči tudi celotno podjetje 
in prenese na novo družbo. V tem primeru, to je pri popolni izčlenitvi, sicer 
prenosna družba ne preneha, vendar pa je edino premoženje, ki po izčlenitvi 
ostane, kapitalski delež v novi družbi. Z  izčlenitvijo se torej uresničujejo drugačni 
interesi koncernskega strukturiranja kot pri pridobitvi kontrolnega deleža. T i so 
povezani predvsem z dejstvom, da poslej za obveznosti iz poslovanja izčlenjenega 
obrata jamči le njegova lastna aktiva, podreditev novemu pravnemu nosilcu pa 
pomeni tudi, da se za izčlenjeno premoženje oblikujejo lastni organi vodenja in 
nadzora. Sicer lahko tudi izčlenitev omogoča koncentracijske učinke -  v primeru 
izčlenitve s prevzemom, ko izčlenjeno podjetje ali del prevzame obstoječa družba.

1.2.5. Druge oblike koncentracije

Ekonomske učinke koncentriranja podjetij je mogoče doseči tudi na druge 
načine, na primer z združitvijo (v obliki pripojitve ali spojitve) ali nakupom (dela 
ali celote) podjetja (asset deal), vendar ima koncernsko povezovanje v primerjavi 
s tema dvema oblikama koncentracije nekatere pomembne prednosti (Kiibler, 
Assman, 2006, str. 416). O b že omenjenih v poglavju 1.2.3 je treba omeniti še 
tri. Z  združitvijo se izgubi goodzvill vsaj ene od firm združenih družb, medtem 
ko v koncern povezane družbe ostanejo pravno samostojne in tako zadržijo 
tudi firmo in njeno dobro ime. V primerjavi z nakupom podjetja je prednost
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koncernskega povezovanja predvsem v tem, da za kontrolo zadošča že pridobi
tev večinskega glasovalnega deleža (ali pa še manjšega -  prim. drugi odstavek
7. člena ZPre-1, ki določa 25-odstotni prevzemni prag) v družbi imetnici 
podjetja (share d  e at), s čimer se lahko finančno breme pridobitve kontrole -  v 
primerjavi z vrednostjo integrirajočega podjetja -  bistveno zmanjša. To breme 
pa je lahko še manjše, če se pridobivanje kontrole (v družbi vnukinji) izvede 
prek vmesne družbe (družbe hčere), v kateri ima družba mati kontrolni delež 
(piramidni učinek koncernskega strukturiranja — Raiser, 2001, str. 808). Končno 
je treba omeniti tudi nižje stroške in enostavnejši način »vzpostavitve prejšnjega 
stanja« kot pri združitvi. Če se želi izpeljati obratna operacija -  dekoncentracija 
podjetij (na primer zaradi konkurenčnopravnih razlogov) je v primeru zdru
žitve treba opraviti delitev, v primeru koncernske strukturiranosti pa je dovolj 
le odsvojitev kapitalskega deleža.

1.3. Nevarnosti povezovanja

S koncernskim povezovanjem so povezane tudi številne nevarnosti. Z  njimi 
se ukvarjajo različna pravna področja, predvsem konkurenčno, pa tudi korpo
racijsko. S korporacijskopravnega vidika je zlasti relevantna nevarnost uporabe 
obvladujočega vpliva v nasprotju z interesi odvisne družbe, zaradi česar so lahko 
ogroženi interesi njenih manjšinskih družbenikov (delničarjev) in upnikov. 
Udejanji se lahko v različnih oblikah prikrajšanj (oziroma »izčrpavanj«) odvisne 
družbe. Obvladujoči družbenik lahko izsili, da uprava odvisne družbe sklepa 
pogodbe z neustreznimi transfernimi cenami bodisi z njim bodisi z drugo družbo, 
ki je z njim povezana. Tipični primeri prikrajšanj so tudi nezavarovana ali pa 
neustrezno obrestovana posojila, dana obvladujoči ali drugi povezani družbi, in 
različne fingirane pogodbe, od svetovalnih do licenčnih, prek katerih se dobiček 
na prikrit način odliva iz odvisne družbe v obvladujočo ali z njo povezano družbo. 
Prikrajšanje se lahko kaže tudi v obliki plačevanja t. i. koncernskih prispevkov, 
preusmeritev poslovnih priložnosti, dajanja nepremičnin ali drugih sredstev v 
brezplačni najem, ustavitve razvoja zaradi zaščite proizvodnih programov v dru
gih povezanih družbah ali uporabe v odvisni družbi razvitega znanja in izkušenj 
(know how) v korist drugih povezanih družb. Nevarnost za odvisno družbo je 
tudi v tem, da se mora zaradi vključitve v koncern njen poslovni promet ome
jiti le na družbe v koncernu in je tako izločena iz tržnega okolja (Emmerich, 
Habersack, 2005, str. 10).

V naštetih in številnih drugih primerih prikrajšanj, ki so posledica vpli
va kontrolnega družbenika, so lahko manjšinski družbeniki oškodovani zaradi
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izgubljenih dividend in manjše vrednosti kapitalskega deleža. Če se s prikrajšanji 
povzroči insolventnost odvisne družbe, pa so lahko oškodovani tudi njeni upniki.

1.4. Koncernski konflikt
Načeloma pri vsakem družbeniku, ki ima možnost obvladujočega vpliva, 

obstaja nevarnost, da bo svoj vpliv uporabil v nasprotju z interesi družbe, 
vendar je pri nekaterih družbenikih ta nevarnost večja. To so predvsem tisti 
družbeniki, ki uresničujejo podjetniške interese tudi zunaj družbe in imajo v 
drugi družbi kontrolni delež ali pa sami neposredno opravljajo gospodarsko 
dejavnost (družbeniki podjetniki). S tem nastane povsem nov interesni polo
žaj. Ce ima kontrolni družbenik delež le v eni družbi (družbenik zasebnik), 
so njegovi lastni interesi (vsaj »ob normalnih okoliščinah«) usmerjeni v čim 
boljše poslovanje družbe in s tem čim višji dobiček, od česar imajo korist 
tudi manjšinski družbeniki in upniki družbe. To pa se spremeni, če družbenik 
obvladuje še eno ali več drugih družb. V tem primeru nastane nevarnost, 
da bodo njegovi interesi v družbi usmerjeni v uresničevanje interesov druge 
družbe, še posebej, če ima v tej drugi družbi večji kapitalski delež kot v prvi 
in s tem večjo ekonomsko korist od posameznega pravnega posla ali poslo
vodnega ukrepa. Našteta prikrajšanja so nato običajno le posledica takšnega 
interesnega konflikta.

Konflikt med družbenikom podjetnikom in manjšinskimi družbeniki ter 
upniki (odvisne) družbe imenujemo koncernski konflikt (Drygala, Staake, Szalai, 
2012, str. 623) in prav »obvladovanju« tega konflikta je namenjeno koncernsko 
pravo (Kuhlmann, Ahnis, 2001, str. 1).

O b tem je treba poudariti, da se lahko ekonomski interesi uresničujejo tudi 
v različnih drugih pravnih oblikah, ne samo v gospodarski družbi, na primer 
kot samostojni podjetnik. Vprašamo se lahko tudi, ali je sploh bistvena vsebina 
»drugačnega interesa« oziroma ali je to lahko samo interes ekonomske narave. 
Glede na namen koncernskega prava bi moralo biti bistveno, da je interes, ki 
ga kontrolni družbenik uresničuje zunaj družbe, toliko močan, da utemeljuje 
(povečano) nevarnost koncernskega konflikta, to je nevarnost, da bo možnost 
obvladujočega vpliva uporabljena v škodo družbe in v korist uresničevanja tega 
drugega (»zunajdružbenega«) interesa. Ob ekonomskem je lahko to tudi javni 
interes. To pomeni, da se lahko v koncernskem konfliktu znajdejo tudi osebe 
javnega prava, od države do lokalnih skupnosti, če so imetnice kontrolnih dele
žev v (gospodarskih) družbah. S tega vidika je v našem pravu problem, kako 
opredeliti polje uporabe koncernskega prava glede na pravne oblike subjektov,
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