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Predlog zakona o GOSPODARSKIH DRUŽBAH - ESA 557 

Vlada Republike Slovenije je na seji 16/11-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi prve 
alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena 
začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije za 
nadaljevanje sej zborov Skupščine Republike Slovenije 

• v sredo, dne 18/11-1992. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslovnika 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga uporab- 
lja Vlada republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim 

odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Lojze JANKO, član Vlade Republike Slovenije in minister za 
zakonodajo, 
- Jožica VELIščEK, namestnica ministra za zakonodajo, 

- Pavle SVETE, namestnik ministra za zakonodaio. 

- Borut STRAŽIŠAR, samostojni svetovalec v Ministrstvu za 
zakonodajo, 

- Miro PREK, samostojni svetovalec v Ministrstvu za zakono- 
dajo. 

PREDLOG ZAKONA o gospodarskih družbah 

I. DEL: SKUPNE DOLOČBE 

Prvo poglavje: Splošno 
Pojmi 

1. člen 

(1) Gospodarska družba po tem zakonu je pravna oseba, ki na 
trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izk- 
ljučno dejavnost. 

(2) Pridobitna dejavnost po tem zakonu je vsaka dejavnost, ki 
se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. 

(3) Gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: družbe) iz 
prvega odstavka tega člena se organizirajo v eni izmed 
naslednjih oblik: 

- kot osebne družbe: družba z neomejeno odgovornostjo, 
komanditna družba in tiha družba;- kot kapitalske družbe: 
družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba in koman- 
ditna delniška družba. 

(4) Družbe iz prejšnjega odstavka se štejejo za gospodarske 
družbe tudi tedaj, če v skladu z zakonom v celoti ali deloma 
opravljajo dejavnost, ki ni pridobitna. 

(5) Družbo lahko ustanovi vsaka domača ali tuja fizična ali 
pravna oseba, če zakon ne določa drugače. 

(6) Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena lahko ustanovijo 
tudi gospodarsko interesno združenje. 

(7) Samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: 
podjetnik) je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja 
pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. 

Pravna osebnost 

2. člen 

(1) Vse družbe, razen tihe družbe, so pravne osebe. 

(2) Družbe kot pravne osebe so lahko lastniki premičnin in 
nepremičnin, lahko pridobivajo pravice in prevzemajo obvez- 
nosti ter lahko tožijo ali so tožene. 

Pridobitev lastnosti pravne osebe 

3. člen 

(1) Družbe pridobijo lastnost pravne osebe z vpisom v sodni 
register (v nadaljnjem besedilu: register). 

(2) Pred vpisom v register se za razmerja med družbeniki 
uporabljajo pravila o civilnopravni družbeni pogodbi. 

(3) Če kdo pred vpisom družbe v register nastopa v njenem 
imenu, odgovarja osebno z vsem svojim premoženjem; če je 
teh oseb več, odgovarjajo solidarno. 

(4) Če pri takem nastopanju družbeniki pridobijo kakšne pra- 
vice, jih morajo po vpisu družbe v register prenesti na družbo, 
razen če družba prevzemu nasprotuje. 

Dejavnost 

4. člen 

(1) Družbe smejo kot dejavnost opravljati vse posle razen 
tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski | 
posli. 

(2) Z zakonom se lahko določi, da določene gospodarske 
posle lahko opravljajo le družbe, določene z zakonom, ali le 
določene vrste družb ali le druge organizacije. 

(3) Družbe smejo opravljati gospodarske posle le v okviru 
dejavnosti, ki je vpisana v register. 

(4) Ne glede na prejšnji odstavek sme družba opravljati tudi 
vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje . 
dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejav- 
nosti. 

(5) Pravni posli, ki jih sklene družba s tretjimi osebami in 
s katerimi prekorači v registru vpisano dejavnost ali sicer 
dovoljene posle, so veljavni, razen če je tretja oseba vedela ali 
bi morala vedeti za prekoračitev. Navedba dejavnosti v regi- 
stru še ne pomeni, da je tretja oseba vedela ali bi morala 
vedeti za prekoračitev. 
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(6) Družba ne opravljati svoje dejavnosti, preden ni vpisana 
v register in preden ne izpolni z zakonom določenih pogojev 
za opravljanje dejavnosti in tega ne ugotovi pristojni organ. 

Odgovornost za obveznosti 

5. člen 

(1) Podjetnik odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem. Enako odgovarjata tudi podjetnik ali družba za 
obveznosti, ki so nastale iz poslovanja tihe družbe, katere 
nosilca sta. 

(2) Družbe odgovarjajo za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem. 

(3) Zakon določa, kdaj in kako poleg družbe odgovarjajo tudi 
družbeniki. 

Spregled pravne osebnosti 

6. člen 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena odgovarjajo za 
obveznosti družbe tudi njeni družbeniki: 

- če so družbo kot pravno osebo zlorabili za to, da bi dosegli 
cilj, ki je zanje kot posameznike prepovedan; 
- če so pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih up- 
nikov; 
- če so v nasprotju z zakonom ravnali s premoženjem pravne 
osebe kot s svojim lastnim premoženjem; 
- če so v svojo korist ali v korist kake druge osebe zmanjšali 
premoženje družbe, in so vedeli ali bi morali vedeti, da ta ne 
bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim osebam. 

(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za 
odgovornost tihega družbenika. 

Veljavnost določb tega dela zakona 

7. člen 

(1) Določbe tega dela tega zakona veljajo za vse družbe, 
kolikor v drugih poglavjih tega zakona posamezna vprašanja 
niso urejena drugače. 

(2) Za podjetnika veljajo določbe osmega poglavja prvega 
dela tega zakona. 

(3) Za osebe, ki kot posamezniki ali skupno opravljajo kmetij- 
sko oziroma gozdarsko dejavnost, se ta zakon uporablja le, če 
se na svojo zahtevo vpišejo kot družbe v register ali priglasijo 
kot podjetniki. 

Sodišče 

8. člen 

Kolikor nI določeno drugače, je v tem zakonu s sodiščem 
mišljeno sodišče, ki je krajevno pristojno glede na sedež 
družbe. 

Poslovodstvo 

9. člen 

Za poslovodstvo se štejejo osebe, ki so po tem zakonu ali po 
aktih pravne osebe določene, da vodijo njene posle. 

Objava podatkov In sporočil družbe 

10. člen 

če zakon ali akt družbe določata dolžnost objave določenih 
podatkov, ali sporočil družbe, se ti objavljajo v Uradnem listu 
Republike Slovenije, če zakon ne določa drugače. 

° Prilagajanje tolarskih zneskov 

11. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko spremeni tolarske zneske iz 
51., 172, 173., 251, 410., 411., 440. in 556. člena tega zakona, 
če se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti ECU po 
uradnem tečaju Banke Slovenije. 

Drugo poglavje: Firma 

Pojem firme 

12. člen 

(1) Firma je ime, s katerim družba posluje. 

(2) V firmi mora biti označba, ki napotuje na dejavnost družbe. 

Dodatne sestavine 

13. člen 

Dodatne sestavine, ki družbo podrobneje označujejo, ne 
smejo biti take, da spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto 
glede vrste ali obsega poslovanja ali da bi utegnilo priti do 
zamenjave s firmo ali znakom razlikovanja druge osebe ali bi 
kršile pravice drugih oseb. 

Imena tujih držav 

14. člen 

Firma ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali medna- 
rodnih organizacij. 

Uporaba besede »Slovenija« in označb države in lokalnih 
skupnosti 

15. člen 

(1) Besedo »Slovenija« ali njene izpeljanke in kratice je dovo- 
ljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slove- 
nije. 

(2) Dovoljenje Vlade Republike Slovenije oziroma pristojnega 
organa lokalne skupnosti je potrebno tudi za to, da se v firmi 
uporabijo besede, ki označujejo državo ali lokalno skupnost. 

Ime osebe 

16. člen 

Ime ali del imena zgodovinske ali druge znamenite osebe je 
dovoljeno vnesti v firmo le z njenim dovoljenjem; če je že 
umrla, pa z dovoljenjem njenega zakonca In sorodnikov do 
tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če so še živi, ter 
z dovoljenjem ministra, pristojnega za upravo. 

Nedovoljene sestavine 

17. člen 

Firma ne sme vsebovati besed oziroma znakov: 

- ki nasprotujejo zakonu ali morali; 
- ki vsebujejo znane blagovne in storitvene znake; 
- ki vsebujejo ali posnemajo uradne znake. 

Izbris Imena osebe 

18. člen 

Na predlog organov oziroma oseb iz 15. In 16. člena tega 
zakona sodišče izbriše sestavino firme iz registra, če je 
s poslovanjem družbe kršen ugled oseb iz 15. in 16. člena tega 
zakona. 
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Uporaba firme 

19. člen 

(1) Družba mora pri svojem poslovanju uporabljati firmo 
v obliki, v kakršni je vpisana v register. 

(2) Družba lahko uporablja tudi skrajšano firmo, ki vsebuje 
vsaj sestavino, po kateri se firma družbe razlikuje od firm 
drugih družb, in označbo, za kakšno družbo gre. 

(3) Skrajšana firma se vpiše v register. 

Jezik firme 

20. člen 

(1) Firma mora biti v slovenskem jeziku. 

(2) Prevod firme v tuj jezik se lahko uporablja samo skupaj 
s firmo v slovenskem jeziku. 

(3) Določba prvega odstavka tega člena se ne nanaša na 
dodatne sestavine iz 13. člena tega zakona. 

Načelo izključnosti 

21. člen 

(1) Firma družbe se mora jasno razlikovati od firm vseh drugih 
družb. 

(2) Če ima družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo 
oziroma komplementar komanditne družbe, čigar priimek je 
del firme, enak priimek, kot je že vsebovan v prej registrirani 
firmi druge družbe z neomejeno odgovornostjo ali koman- 
ditne družbe, mora v firmo vnesti sestavino, po kateri se bo 
njegova firma jasno razlikovala od že registriranih firm. 

(3) Povezane družbe lahko uporabljajo v firmi skupne sesta- 
vine. 

Nameravana firma 

22. člen 

(1) Vsakdo lahko zahteva, da sodišče vpiše firmo, ne da bi bila 
hkrati ustanovljena družba (nameravana firma). 

(2) Nameravana firma mora ustrezati določbam tega poglavja 
tega zakona o firmi. 

(3) Nameravano firmo sodišče po uradni dolžnosti izbriše iz 
registra, če prijavitelj nameravane firme ne prijavi vpisa usta- 
novitve družbe s takšno firmo v enem letu od vpisa namera- 
vane firme. 

Varstvo firme 

23. člen 

(1) Sodišče zavrne predlog za vpis firme v sodni register, ki je 
v nasprotju z določbami tega poglavja ali ki se ne razlikuje 
jasno od že registriranih firm v Republiki Sloveniji. 

(2) Družba, ki meni, da se firma druge družbe ne razlikuje 
jasno od njene prej registrirane firme, ima pravico, da s tožbo 
zahteva opustitev uporabe firme, njen izbris iz registra in 
odškodnino. Tožbo je mogoče vložiti najkasneje v treh letih 
po vpisu firme druge družbe oziroma po vpisu nameravane 
firme. 

(3) Tožbo iz prejšnjega odstavka lahko vloži tudi družba, 
katere firma je prizadeta, če druga družba nepravilno uporab- 
lja svojo firmo. 

(4) Določbe tega člena ne posegajo v določbe predpisov 
o varstvu konkurence in drugih predpisov, ki varujejo firmo. 

Prenos firme 

24. člen 

Firma se lahko prenaša samo skupaj s podjetjem. 

Prenehanje članstva v družbi 

25. člen 

(1) Če družbenik, čigar ime je v firmi, preneha biti član družbe, 
lahko družba nadaljuje poslovanje pod dosedanjo firmo le 
z njegovim izrecnim soglasjem. 

(2) Če družbenik preneha biti član družbe zaradi smrti,lahko 
njegovi dediči v dveh letih po smrti družbenika zahtevajo, da 
se ime pokojnika izbriše iz firme. 

(3) V primeru iz prejšnjih odstavkov mora biti iz firme raz- 
vidno, da je družbenik prenehal biti član družbe. 

Izbris imena bivšega družbenika 

26. člen 

Na predlog družbenika iz prejšnjega člena sodišče izbriše 
njegovo ime kot sestavino firme iz registra, če je s poslova- 
njem družbe kršen njegov ugled. 

Firma družbe 

27. člen 

(1) Firma družbe z neomejeno odgovornostjo mora vsebovati 
priimek vsaj enega družbenika z navedbo, da je družbenikov 
več, ter označbo »d.n.o.«. 

(2) Firma komanditne družbe mora vsebovati priimek vsaj 
enega komplementarja ter označbo »k.d.«. Imen komanditi- 
stov ne sme biti v firmi. 

(3) Tiha družba posluje s firmo nosilca tihe družbe. Pri firmi 
nosilca tihe družbe se lahko uporablja dodatek, ki razkriva, da 
družba posluje s tihim družbenikom (s t.d.). 

(4) Družba z omejeno odgovornostjo oziroma delniška družba 
morata imeti v firmi dodatno sestavino iz 13. člena tega 
zakona, in označbo, da gre za družbo z omejeno odgovor- 
nostjo (»d.o.o.«) oziroma delniško družbo (»d.d.«). 

(5) Firma komanditne delniške družbe mora imeti v firmi 
sestavino, po kateri se razlikuje od firm drugih družb, ter 
označbo, da gre za komanditno aelniško družbo (»k.d.d.«). 

Firma dvojne družbe 

28. člen 

Če je družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo ali kom- 
plementar komanditne družbe družba, se v firmo iz prvega in 
drugega odstavka prejšnjega člena vnese popolna firma 
družbe kot družbenika. 

Tretje poglavje: Sedež 

Pojem 

29. člen 

Sedež družbe je kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v register. 

Registrski in dejanski sedež 

30. člen 

Za sedež je mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejav- 
nost ali kraj, kjer se pretežno vodijo njeni posli. 
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Podružnice 

31. člen 

(1) Družba ima lahko podružnice, ki so krajevno ločene od 
sedeža družbe. Podružnice se vpišejo v register. 

(2) Podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse 
posle, ki jih sicer lahko opravlja družba. 

Četrto poglavje: Zastopanje 

Zastopanje družbe 

32. člen 

Družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali 
z aktom o ustanovitvi družbe (zastopnik). 

Prokura 

33. člen 

(1) Družba lahko po postopku, določenem v aktu o ustanovi- 
tvi, podeli prokuro eni ali več osebam. 

(2) Družba lahko imenuje enega ali več prokuristov tudi samo 
za podružnico, vendar mora biti to izrecno označeno v regi- 
stru in pri podpisu prokurista, sicer se šteje, da se prokura 
nanaša na celo družbo. 

Skupna prokura 

34. člen 

(1) Prokura se lahko podeli tudi dvema ali več osebam 
skupno, tako da lahko le vse te osebe skupaj zastopajo 
družbo. 

(2) Tretje osebe lahko veljavno izjavijo voljo tudi samo enemu 
od skupnih prokuristov. 

Obseg prokure 

35. člen 

(1) Prokura upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo 
v pravno sposobnost družbe, razen za odsvajanje in obreme- 
njevanje nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej 
pooblaščen. 

(2) Omejitev prokure nima pravnega učinka proti tretjim 
osebam. 

Prenehanje prokure 

36. člen 

Prokura se lahko vsak čas prekliče. 

Prenos prokure 

37. člen 

Prokurist prokure ne more prenesti na drugo osebo. 

Vpis prokure 

38. člen 

(1) Družba mora podelitev in prenehanje prokure prijaviti za 
vpis v register. 

(2) Prokuristov podpis je treba shraniti pri sodišču. Prokurist 
je dolžan pri podpisovanju družbe uporabljati takšen podpis 
s pristavkom, da gre za prokuro. 

Peto poglavje: Poslovna tajnost in prepoved konkurence 

Pojem poslovne tajnosti 

39. člen 

(1) Za poslovno tajnost se štejejo podatki, za katere tako 
določi družba s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti 
seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov in druge osebe, 
ki so dolžne varovati poslovno tajnost. 

(2) Za poslovno tajnost se ne morejo določiti podatki, ki so po 
zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih 
običajev. 

Varstvo poslovne tajnosti 

40. člen 

(1) S pisnim sklepom iz prvega odstavka prejšnjega člena 
določi družba način varovanja poslovne tajnosti in odgovor- 
nost oseb, ki so dolžne varovati poslovno tajnost. 

(2) Podatke, ki so poslovna tajnost družbe, so dolžne varovati 
tudi osebe izven družbe, če so vedele ali če bi glede na naravo 
podatka morale vedeti za to, da je podatek poslovna tajnost. 

(3) Prepovedano je ravnanje, s katerim bi osebe izven družbe 
poskušale v nasprotju z zakonom in voljo družbe pridobiti 
podatke, ki so poslovna tajnost družbe. 

Prepoved konkurence 

41. člen 
(1) Družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo, komple- 
mentarji komanditne družbe, družbeniki in poslovodje družbe 
z omejeno odgovornostjo, člani uprave in nadzornega sveta 
delniške družbe ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog, pa 
tudi ne kot delavci ali prokuristi v katerikoli drugi družbi ali 
kot podjetnik z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenč- 
nem razmerju s prvo. 

(2) Akt o ustanovitvi družbe lahko določi omejitve iz prejš- 
njega odstavka tudi za komanditiste v komanditni družbi ali za 
delničarje v delniški družbi in komanditni delniški družbi ali 
za člane gospodarskega interesnega združenja. 

(3) Akt o ustanovitvi družbe lahko določi pogoje, ob katerih je 
osebam iz prvega odstavka tega člena dopustno sodelovati 
v konkurenčni družbi. 

(4) Z aktom o ustanovitvi družbe se lahko določi, da traja 
prepoved tudi po tem, ko je kdo izgubil lastnost osebe iz 
prvega odstavka tega člena. Prepoved ne sme trajati več kot 
dve leti. 

Kršitev konkurenčne prepovedi 

42. člen 

(1) Če oseba prekrši prepoved konkurence, lahko družba 
zahteva odškodnino. 

(2) Družba lahko od kršitelja zahteva tudi, da ji prepusti posle, 
sklenjene za svoj račun, kot posle, sklenjene za račun družbe, 
ali da nanjo prenese koristi iz poslov^sklenjenih za tuj račun, 
ali da družbi odstopi svojo pravico do odškodnine. 

(3) Terjatve družbe iz prejšnjih odstavkov zastarajo v treh 
mesecih po tem, ko družba izve za kršitev in kršitelja, najkas- 
neje pa v petih letih od kršitve. 

Šesto poglavje: Sodni register 

Predmet vpisa 

43. člen 

S tem zakonom določeni podatki o družbi se vpišejo v sodni 
register (v nadaljnjem besedilu: register). 
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Register 

44. člen 

(1) Register vodi sodišče. 

(2) Postopek v registrskih zadevah ureja poseben zakon. 

Obveščanje o registrskih podatkih 

45. člen 

(1) Na vseh sporočilih, ki jih družba pošlje določenemu 
naslovniku, morajo biti poleg celotne firme in sedeža družbe- 
navedeni tudi sodišče, pri katerem je družba vpisana, številka 
registrskega vpisa, ime in priimek predsednika nadzornega 
sveta, če ta svet obstaja; pri družbi z omejeno odgovornostjo 
in delniški družbi je treba navesti tudi znesek osnovnega 
kapitala in znesek še ne vplačanih vložkov. 

(2) Podatkov iz prejšnjega odstavka, razen firme in sedeža, ni 
treba navajati na sporočilih, ki se pošiljajo v okviru obstoječih 
poslovnih stikov in za katera se običajno uporabljajo tisko- 
vine. 

(3) Naročilnice se štejejo za sporočila iz prvega odstavka tega 
člena. 

Upravičenci za prijavo 

46. člen 

Prijavo za vpis družbe vloži oseba, ki je po zakonu ali po 
njenih aktih upravičena za zastopanje, če s tem zakonom ni 
določeno drugače. 

Prijava za prvi vpis v register 

47. člen 

(1) Prijava za prvi vpis družbe v register mora vsebovati firmo, 
dejavnost, sedež in druge podatke, določene z zakonom. 

(2) Prijavi je treba priložiti akt o ustanovitvi v izvirniku ali 
overjenem prepisu in akt o imenovanju poslovodstva, če to ni 
določeno že z aktom o ustanovitvi. 

(3) Prijavo je treba vložiti v 15 dneh po sprejemu akta o uast- 
novitvi. 

Prijava spremembe za vpis v register 

48. člen 

Za vpis v register je treba prijaviti tudi vsako spremembo 
podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena in prijavi prilo- 
žiti akte, na katerih te spremembe temeljijo, prijaviti začetek 
likvidacijskega postopka z navedbo likvidacijskih upraviteljev 
in prenehanje družbe. 

Hramba podpisov 

49. člen 

Sodišču morajo biti predloženi v hrambo overjeni podpisi 
zastopnikov družbe in drugih oseb, za katere tako določa ta 
zakon. 

Sedmo poglavje: Poslovne knjige in letno poročilo 

1. Oddelek: Splošne določbe 

Okvir uporabe in načela 

50. člen 

(1) Družbe morajo voditi poslovne knjige ter izdelati letna 
poročila v skladu z določbami tega poglavja in drugimi pred- 

pisi ter ob upoštevanju računovodskih standardov in načel ter 
splošnih računovodskih predpostavk, ki jih izdaja z zakonom 
pooblaščena organizacija. 

(2) Splošne računovodske predpostavke za sestavljanje raču- 
novodskih izkazov so: 

- stalnost; 
- doslednost; 
- evidentiranje sprememb v trenutku nastanka. 

(3) Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poro- 
čila za poslovno leto, ki se lahko razlikuje od koledarskeaa 
leta. 

(4) Računovodski izkazi in poslovna poročila morajo prikazo- 
vati resnično stanje premoženja in poslovni izid družbe. 

Majhne, srednje in velike družbe 

51. člen 

(1) Družbe se razvrščajo na majhne, srednje in velike in sicer 
na podlagi upoštevanja naslednjih meril; 

- število zaposlenih; 
- prihodki; 
- seštevek aktive po letnih računovodskih izkazih v zadnjih 
poslovnih letih. 

(2) Za majhno družbo velja tista, ki izpolnjuje vsaj dve izmed 
naslednjih meril: 

- da poprečno število zaposlenih ne presega 50; 
- da so letni prihodki manjši od 200.000.000 tolarjev; 
- da poprečna vrednost aktive na začetku in na koncu 
poslovnega leta ne presega 100.000.000 tolarjev. 

(3) Za srednjo družbo velja tista, ki je ni mogoče uvrstiti med 
male, izpolnjuje pa najmanj dve od naslednjih meril: 

- da poprečno število zaposlenih ne presega 250; 
- da so letni prihodki manjši od 800.000.000 tolarjev; 
- da poprečna vrednost aktive na začetku in na koncu 
poslovnega leta ne presega 400.000.000 tolarjev. 

(4) Za veliko se šteje družba, ki presega najmanj dve merili iz 
prejšnjega odstavka; v vsakem primeru pa se za velike družbe 
štejejo: 

- banke; 
- zavarovalne organizacije, in 
- povezane družbe iz 460. člena tega zakona, ki so po 61. 
členu tega zakona dolžne predložiti konsolidirane letne iz- 
kaze. 

Računovodski izkazi in poslovna poročila 

52. člen 
(1) Za pravočasno izdelavo in pravilnost izkazov in poslovnih 
poročil odgovarja poslovodstvo družbe, ki jih je dolžno pred- 
ložiti organom družbe v rokih, določenih z aktom družbe. 

(2) Poslovna poročila morajo vsebovati zlasti: 

- podatke in pojasnila o premoženjsko-finančnem stanju in 
sestavi financiranja; 
- podatke in pojasnila o razvoju in izidih poslovanja; 
- oceno možnosti bodočega razvoja; 
- podatke o izdajanju in odkupovanju lastnih delnic. 

Revidiranje 

53. člen 
Letne računovodske izkaze ~ 

- velikih in srednjih delniških družb, 
- velikih družb z omejeno odgovornostjo, 
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- povezanih družb in 
- družb, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi 

mora najkasneje v šestih mesecih po preteku poslovnega leta 
pregledati samostojno revizijsko podjetje v skladu s poseb- 
nimi predpisi. 

2. Oddelek: Knjigovodske listine in poslovne knjige 

Poslovne knjige 

54. člen 

(1) Družba mora voditi poslovne knjige na podlagi verodostoj- 
nih knjigovodskih listin. 

(2) Vrste poslovnih knjig in knjigovodskih listin, njihovo vse- 
bino, nadzor, gibanje in hranjenje, podrobneje urejajo raču- 
novodski standardi. 

(3) Poslovne knjige se vodijo po sistemu dvostavnega knjigo- 
vodstva. 

Kontni plan in kontni okvirji 

55. člen 

(1) Družba vodi poslovne knjige ob upoštevanju kontnega 
plana, ki temelji na računovodskih standardih. 

(2) Družba samostojno izbere enega od kontnih okvirjev, 
kakršne oblikuje pooblaščena organizacija, ter ga uporabi 
pri razvijanju kontnega plana za vodenje svojih poslovnih 
knjig. 

3. Oddelek: Letno poročilo 

Vsebina 

56. člen 

(1) Letno poročilo obsega računovodske izkaze in v prilogi 
pojasnila k tem izkazom ter poslovno poročilo; računovodski 
izkazi in pojasnila sestavljajo letno računovodsko poročilo 
kot podlago za oblikovanje poslovnega poročila v smislu 52. 
člena tega zakona. 

(2) Obvezna računovodska izkaza sta: 

- bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do 
virov sredstev ob koncu poslovnega leta, in 
- izkaz uspeha, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni 
izid v poslovnem letu. 

(3) Družba lahko poleg navedenih izkazov sestavi tudi izkaz 
finančnih tokov. 

Pojasnila računovodskih izkazov 

57. člen 

Pojasnila računovodskih izkazov morajo obvezno vsebovati: 

- informacije o uporabljenih metodah vrednotenja postavk 
v računovodskih izkazih; 
- razčlenitev sintetičnih podatkov iz računovodskih izkazov, 
ki omogočajo njihovo lažje razumevanje in analiziranje; 
- podatke o delu organizacijskih enot v tujini. 

Bilanca stanja 

58. člen 

Minimalni obseg podatkov v bilanci stanja je razčlenjen na 
podatke o sredstvih in podatke o obveznostih do virov sred- 
stev. Podrobnejše podatke za bilanco stanja družb iz 53. člena 
tega zakona določa ustrezni računovodski standard, za vse 
druge družbe pa so potrebni najmanj naslednji podatki: 

1. Minimalni podatki o sredstvih: 

A. Stalna sredstva: 
- neopredmetena dolgoročna sredstva; 
- opredmetena osnovna sredstva; 
- dolgoročne finančne naložbe; 

B. Gibljiva sredstva: 
- zaloge; 
- dolgoročne terjatve iz poslovanja; 
- kratkoročne terjatve iz poslovanja; 
- kratkoročne finančne naložbe; 
- denar; 
- aktivne časovne razmejitve; 

2. Minimalni podatki o obveznostih do virov sredstev: 

A. Kapital: 
- osnovni kapital; 
- revalorizacijske rezerve; 
- rezerve; 
- nerazdeljeni dobiček; 
- izguba (kot popravek vrednosti kapitala); 

B. Dolgoročne rezervacije za tveganja in stroške; 

C. Dolgoročne obveznosti; 

Č. Kratkoročne obveznosti; 

D. Pasivne časovne razmejitve. 

Izkaz uspeha 

59. člen 
Minimalni obseg podatkov v izkazu uspeha je razčlenjen na 
podatke o prihodkih in podatke o odhodkih. Ustrezni računo- 
vodski standard določa podrobnejše podatke bilance uspeha 
za družbe iz 53. člena tega zakona, za vse druge družbe pa so 
potrebni najmanj: 

1. Minimalni podatki o prihodkih: 

- prihodki od poslovanja; 
- prihodki od financiranja; 
- izredni prihodki. 

2. Minimalni podatki o odhodkih: 

- stroški v začetnih zalogah proizvodnje in proizvodov; 
- stroški v končnih zalogah proizvodnje in proizvodov; 
- stroški materiala; 
- stroški storitev; 
- amortizacija; 
- plače; 
- nabavna vrednost prodanega blaga in materiala; 
- davki in prispevki, ki niso odvisni od poslovnega izida; 
- odhodki financiranja; 
- izredni odhodki; 
- pokritje izgube iz prejšnjih let. 

3. Minimalni podatki o poslovnem izidu: 

- dobiček pred obdavčenjem; 
- izguba pred obdavčenjem; 
- davki in prispevki, ki so odvisni od poslovnega izida; 
- čisti dobiček; 
- izguba po obdavčenju. 

Konsolidirani računovodski izkazi 

60. člen 

Povezane družbe morajo sestavljati in predlagati tudi konsoli- 
dirane letne računovodske izkaze, sestavljene iz konsolidi- 
rane bilance stanja ter konsolidiranega izkaza uspeha 
z ustreznimi pojasnili pod pogoji in na način, ki ga določajo 
računovodski standardi. 
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Računovodski izkazi pri združitvi družb, likvidaciji in stečaju 

61. člen 

1) Družba, ki se združi z drugo družbo, sestavi računovodske 
izkaze po stanju na dan vpisa združitve v register v roku 
2 mesecev po vpisu. 

(2) Družba mora sestaviti računovodske izkaze po stanju na 
dan pred začetkom postopka likvidacije ali stečaja. 

Hranjenje letnih poročil in listin 

62. člen 

(1) Družba je dolžna hraniti letna poročila v skladu z zakonom. 

(2) Hrambo knjigovodskih listin in drugih dokumentov določa 
ustrezni knjigovodski standard. 

4. Oddelek: Vrednotenje postavk v računovodskih izkazih 

Podlaga in načela za vrednotenje 

63. člen 

Družba vrednoti postavke v računovodskih izkazih v skladu 
s svojimi lastnimi pravili, ki morajo biti v skladu z zakonom, 
z računovodskimi standardi, splošnimi računovodskimi pred- 
postavkami za sestavljanje računovodskih izkazov ter sploš- 
nimi načeli za vrednotenje postavk v teh izkazih. 

Letna inventura (popis sredstev) 

64. člen 
(1) Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po poslov- 
nih knjigah se mora najmanj enkrat letno uskjaditi z dejan- 
skim stanjem, ki je ugotovljeno pri popisu, če ni za posa- 
mezno vrsto sredstev določen daljši rok. 

(2) Podrobnejša pravila za izvedbo popisa sredstev se dolo- 
čijo z računovodskimi standardi ali z aktom družbe. 

Amortizacija 

65. člen 

Družba samostojno določa letne amortizacijske stopnje; pri 
tem ravna v skladu z računovodskimi standardi ter neodvisno 
od amortizacijskih stopenj, ki jih upoštevajo davčni predpisi. 

Sredstva v tuji valuti in plemenitih kovinah 

66. člen 

(1) Tuja plačilna sredstva se vrednotijo po srednjem tečaju 
Banke Slovenije na dan, na katerega se nanaša bilanca stanja. 

(2) Plemenite kovine in predmeti iz takih kovin se vrednotijo 
najmanj v znesku, ki izhaja iz cene plemenitih kovin na svetov- 
nem trgu. 

Nedenarna sredstva in obveznosti 

67. člen 

(1) Stvari, terjatve, obveznosti in kapital se izkažejo na koncu 
poslovnega leta po njihovi realni vrednosti. 

(2) Revalorizacijo postavk iz prejšnjega odstavka podrobneje 
določa ustrezni računovodski standard. 

Razporejanje dobička in pokrivanje izgube 

68. člen 

(1) Družba razporedi čisti dobiček najkasneje v 5 letih po 
sprejemu letnega poročila. 

(2) Družba izkazuje izgubo kot popravek vrednosti kapitala, 
pokriva pa jo najkasneje v naslednjih petih letih v breme 
tedanjih prihodkov, nato pa z odpisi sestavnih delov kapitrala. 

5. Oddelek: Finančno poslovanje 

Načela in standardi finančnega poslovanja 

69. člen 

Finančno poslovanje se opravlja v skladu s finančnimi stan- 
dardi in načeli, ki jih določi z zakonom pooblaščena organiza- 
cija. 

6. Oddelek: Publiciteta 

Predložitev računovodskih izkazov 

70. člen 

(1) Če ni v naslednjih odstavkih tega člena določeno drugače, 
mora družba letno poročilo predložiti organizaciji, pooblaš- 
čeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, najkasneje 
v dveh mesecih po preteku poslovnega leta. 

(2) Konsolidirane računovodske izkaze je treba predložiti naj- 
kasneje v treh mesecih po preteku poslovnega leta. 

(3) Družbe, ki so po 53. členu tega zakona zavezane k reviziji, 
morajo letno poročilo predložiti v 30 dneh po prejemu revizij- 
skega poročila, najkasneje pa v osmih mesecih po preteku 
poslovnega leta. 

(4) Družbe, ki se po tem zakonu štejejo za majhne, so dolžne 
predložiti samo letno računovodsko poročilo, ne pa tudi 
poslovnega poročila iz 52. člena tega zakona. 

Javnost podatkov 

71. člen 

Organizacija, pooblaščena za obdelovanje in objavljanje 
podatkov, mora podatke iz letnih poročil dati na razpolago 
vsakomur, ki to zahteva, ter mu proti nadomestilu dejanskih 
stroškov izdati tudi prepis zahtevanih podatkov. 

Osmo poglavje: Podjetnik 

Označevanje podjetnikovega obrata 

72. člen 

(1) Podjetnik posluje s svojim imenom, z označbo dejavnosti 
in prebivališča oziroma z naslovom obrata, če je obrat drugje 
kot prebivališče podjetnika. 

(2) Podjetnik sme kot dejavnost opravljati vse posle, razen 
tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski 
posli. 

(3) Podjetnik sme opravljati gospodarske posle le v okviru 
priglašene dejavnosti, in tudi druge posle, ki so potrebni za 
njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, čeprav ne pome- 
nijo neposrednega opravljanja dejavnosti. 

(4) K označbi iz prvega odstavka tega člena doda podjetnik 
okrajšavo »s.p.«. 

(5) K označbi iz prvega odstavka tega člena se lahko dodajo 
tudi dodatne sestavine. Zanje se smiselno uporabljajo 
določbe o firmi. 

(6) Za jezik označbe iz prvega odstavka tega člena se smi- 
selno uporablja 20. člen tega zakona. 

(7) Podjetnik ne more biti družbenik v osebni družbi. 
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Odgovornost za obveznosti 

73. člen 

(1) Za obveznosti iz poslovanja obrata odgovarja podjetnik 
z vsem svojim premoženjem. 

(2) Za obveznosti, ki jih prevzame podjetnik, se šteje, da se 
nanaSajo na poslovanje obrata, razen tistih obveznosti, ki so 
očitno v zvezi samo z osebno porabo podjetnika ali njegovih 
družinskih članov. 

Vodenje poslovnih knjig In prokura 

74. člen 

(1) Način vodenja poslovnih knjig in sestavljanja letnega poro- 
čila za podjetnika predpiše minister, pristojen za malo gospo- 
darstvo. 

(2) Podjetnik lahko podeli prokuro v skladu z določbami 
četrtega poglavja prvega dela tega zakona. 

(3) Prokura ne preneha s smrtjo ali izgubo poslovne sposob- 
nosti podjetnika. 

Vpis 

75. člen 

(1) Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost na podlagi 
priglasitve pri organu, pristojnem za javne prihodke. 

(2) Priglasitev je pisna in vsebuje: 

- označbo obrata in njegov sedež; 
- ime podjetnika in njegovo prebivališče; 
- izjavo podjetnika, da Izpolnjuje vse pogoje za opravljanje 
dejavnosti v skladu z zakonom. 

(3) Podjetnik ima lahko podružnice, ki so krajevno ločene od 
sedeža obrata. Podružnice je treba priglasiti pristojnemu 
organu iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Način in postopek priglasitve predpisše minister, pristojen 
za malo gospodarstvo. 

Prenehanje poslovanja 

76. člen 

Podjetnik priglasi prenehanje poslovanja organu, pristoj- 
nemu za javne prihodke. 

II. DEL: DRUŽBE 

Prvo poglavje: Družba z neomejeno odgovornostjo 

1- oddelek: Ustanovitev 

Pojem 

77. člen 

(1) Družba z neomejeno odgovornostjo je družba dveh ali več 
oseb, ki odgovarjajo za obveznosti družbe z vsem svojim 
premoženjem. 

(2) Družba se ustanovi s pogodbo med družbeniki. 

Subsldlarna uporaba civilnega prava 

78. člen 

če ni v tem zakonu določeno drugače, se za družbo z neome- 
jeno odgovornostjo uporabljajo pravila o civilnopravni druž- 
beni pogodbi. 

Prijava za vpis v registar 

79. član 

(1) Prijava za vpis v register mora vsebovati tudi Ime, poklic In 
prebivališče oziroma firmo In sedež vsakega družbenika. 

(2) Prijavo morajo vložiti vsi družbeniki. 

2. Oddelek: Pravna razmerja med družbeniki 

Pogodbena svoboda 

80. člen 

(1) Pravna razmerja med družbeniki se uredijo z družbeno 
pogodbo. 

(2) Določbe tega oddelka se uporabljajo, kolikor družbena 
pogodba pravnih razmerij med družbeniki ne ureja. 

Vložki v družbo 

81. člen 

(1) če nI drugače dogovorjeno, morajo družbeniki vplačati 
enake vložke. 

(2) Družbenik lahko v družbo vloži denar, stvari, pravice ali 
storitve. Vrednost nedenarnega vložka morajo družbeniki 
sporazumno oceniti v denarju. 

(3) Družbenik ni dolžan zvišati dogovorjenega ali dopolniti 
z Izgubo zmanjšanega vložka. 

Dolžnost skrbnega ravnanja 

82. člen 

(1) Družbenik je dolžan Izpolnjevati prevzete obveznosti 
s skrbnostjo kot v lastnih zadevah. 

(2) Družbenik odgovarja za škodo, ki Jo povzroči družbi name- 
noma ali iz hude malomarnosti. 

Povračilo za stroike In odškodnina 

83. člen 

(1) Družbenik ima pravico od družbe zahtevati povračilo za 
izdatke, ki jih Ima v družbenih zadevah In so glede na okoliš- 
čine potrebni, ter odškodnino za škodo, ki jo ima neposredno 
zaradi vodenja poslov ali zaradi nevarnosti, ki so z vodenjem 
poslov neločljivo povezane. 

(2) Denar, porabljen za plačilo Iz prvega odstavka tega člena, 
mora družba obrestovati od takrat, ko so za družbenika 
izdatki ali škoda nastali. 

(3) Družbenik lahko za stroške, ki so za Izvedbo družbenih 
zadev nujni, zahteva akontacijo od družbe. 

(4) Družbenik mora vse koristi, ki jih prejme za vodenje poslov 
In pri vodenju poslov od tretjih oseb, takoj Izročiti družbi. 

Dolžnost plačila obresti 

84. člen 

Družbenik, ki svojega denarnega vložka ne plača pravočasno 
ali denarja, prejetega za družbo, ne izroči pravočasno druž- 
beni blagajni ali neupravičeno uporabi denar družbe zase 
oziroma zamudi z drugimi svojimi vložki, Je dolžan plačati 
zamudne obresti. 
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Posledice kršitve konkurenčne prepovedi 

85. člen 

(1) Če družbenik prekrši prepoved konkurence, odločajo 
o uveljavljanju zahtevkov iz 42. člena tega zakona ostali druž- 
beniki. 

(2) Določbe 42. člena tega zakona ne posegajo v pravice 
družbenikov, da zahtevajo prenehanje družbe in uveljavljajo 
ostale zahtevke po tem zakonu. 

Vodenje poslov 

86. člen 

(1) Posle družbe so upravičeni in dolžni voditi vsi družbeniki. 

(2) Če je z družbeno pogodbo vodenje poslov preneseno na 
enega ali več družbenikov, ostali družbeniki ne smejo voditi 
poslov. 

Prenos upravičenja za vodenje poslov 

87. člen 

(1) Družbenik ne sme prenesti upravičenja za vodenje poslov 
na tretjega, če tega ne dovoljuje družbena pogodba ali drugi 
družbeniki. 

(2) Če je prenos upravičenja za vodenje poslov dovoljen, je 
družbenik odgovoren samo za izbiro osebe, na katero je to 
upravičenje prenesel. 

(3) Za ravnanje pomočnika odgovarja družbenik. 

Več družbenikov, ki vodijo posle 

88. člen 

(1) Če so za vodenje poslov upravičeni vsi družbeniki ali več 
družbenikov, je vsak izmed njih upravičen sam poslovati. Če 
drug družbenik, ki je upravičen voditi posle, nasprotuje 
izvedbi posla, se ta posel ne sme opraviti. 

(2) Če je v družbeni pogodbi določeno, da lahko družbeniki, ki 
so upravičeni za vodenje poslov, poslujejo samo skupno, je 
potrebna za vsak posel privolitev vseh teh družbenikov, razen 
če bi bilo z izvedbo posla nevarno odlašati. 

Neupoštevanje navodil In dolžnost obveščanja 

89. člen 

(1) Družbena pogodba lahko določi, da so družbeniki, ki 
vodijo posle, dolžni upoštevati navodila drugih družbenikov. 
Če družbenik meni, da glede na okoliščine navodila niso 
smotrna, mora o tem obvestiti druge družbenike in počakati 
na njihovo odločitev. Družbenik lahko ravna ne glede na 
navodila, če bi bilo nevarno odlašati in meni, da bi družbeniki 
odobrili njegovo odločitev, če bi poznali dejansko stanje. 

(2) Družbenik, ki vodi posle, je dolžan dajati družbi potrebna 
poročila, jo na zahtevo obveščati o stanju poslov in ji predlo- 
žiti obračune. 

Obseg upravičenja za voden|e poslov 

90. člen 

(1) Upravičenje za vodenje poslov obsega vsa dejanja, ki se 
redno izvršujejo pri opravljanju dejavnosti družbe. 

(2) Za dejanja, ki presegajo okvir dejanj iz prejšnjega 
odstavka, je potrebno soglasje vseh družbenikov. 

(3) Za imenovanje prokurista je potrebna privolitev vseh druž- 
benikov, upravičenih za vodenje poslov, razen če bi bilo 

nevarno odlašati. Prokuro lahko prekliče vsak družbenik, ki jo 
je upravičen podeliti ali ki je upravičen sodelovati pri njeni 
podelitvi. 

Odvzem upravičenja za vodenje poslov 

91. člen 

Na predlog ostalih družbenikov lahko sodišče odvzame druž- 
beniku upravičenje za vodenje poslov, če obstaja utemeljen 
razlog, zlasti če gre za hujšo kršitev obveznosti ali za nespo- 
sobnost za pravilno vodenje poslov. 

Odrek vodenju poslov 

92. člen 

(1) Družbenik se lahko odreče vodenju poslov le, če obstaja 
utemeljen razlog. Tej pravici se ne more odpovedati. 

(2) Vodenju poslov se lahko odreče samo tako, da lahko 
družbeniki storijo vse potrebno za nadaljnje vodenje poslov, 
razen če obstaja utemeljen razlog za odrek ob nepravem 
času. Če takšnega razloga ni in se družbenik odreče ob 
nepravem času, mora družbi povrniti škodo, ki ji zaradi tega 
nastane. 

Pravica do pregleda 

93. člen 

(1) Vsak družbenik, tudi tisti, ki ne sme voditi poslov, se lahko 
pouči o družbenih zadevah ter ima pravico vpogleda v druž- 
bene knjige, listine in dokumentacijo. 

(2) Če družbenik utemeljeno meni, da gre za nepošteno vode- 
nje poslov, lahko uveljavlja pravico iz prvega odstavka tega 
člena tudi tedaj, če jo je družbena pogodba izključila ali 
omejila. 

Odločanje družbenikov 

94. člen 

Družbeniki, ki so upravičeni za vodenje poslov, sprejemajo 
odločitve soglasno, če ni z družbeno pogodbo določeno, da 
zadošča večina; v dvomu se večina računa po številu družbe- 
nikov. 

Letni računovodski izkaz 

95. člen 

(1) Na koncu vsakega poslovnega leta se na temelju letnih 
računovodskih izkazov ugotovi dobiček ali izguba in se vsa- 
kemu družbeniku izračuna njegov delež pri dobičku oziroma 
izgubi. 

(2) Družbeniku pripadajoči dobiček se pripiše njegovemu 
kapitalskemu deležu; izračunani delež družbenika pri izgubi 
ter denar, ki ga je dvignil med poslovnim letom, se od kapital- 
skega deleža odpišeta. 

Razdelitev dobička In Izgube 

96. člen 

(1) Od dobička pripada vsakemu družbeniku najprej delež 
v višini 5% njegovega kapitalskega deleža. Če dobiček tega ne 
omogoča, se deleži ustrezno znižajo. 

(2) Pri izračunu deleža dobička, ki družbeniku pripada 
v skladu s prejšnjim odstavkom, se plačila, ki jih je družbenik 
vplačal med poslovnih letom kot vložke, upoštevajo v soraz- 
merju s časom, ki je pretekel od vplačil. Če je družbenik 
dvignil med poslovnim letom denar iz svojega kapitalskega 
deleža, se upoštevajo zmanjšani zneski v sorazmerju s časom, 
ki je pretekel od dviga. 
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(3) Delež dobička, ki presega v skladu s prvim in drugim 
odstavkom tega člena izračunane deleže dobička, kot tudi 
izguba v poslovnem letu, se razdeli med družbenike po enakih 
delih. 

Zmanjšanje kapitalskega deleža 

97. člen 

(1) Vsak družbenik sme v lastno breme dvigniti denar iz 
blagajne družbe do zneska 5% svojega v preteklem poslov- 
nem letu ugotovljenega kapitalskega deleža in lahko zahteva, 
razen če bi bilo to očitno v škodo družbe, tudi izplačilo 
svojega deleža pri dobičku v preteklem poslovnem letu, ki 
presega navedeni znesek. 

(2) Družbenik ne sme brez privolitve drugih družbenikov 
zmanjšati svojega kapitalskega deleža. 

3. Oddelek: Pravna razmerja družbenikov do tretjih oseb 

Prepoved razpolaganja družbenika 

98. člen 

Družbenik ne more razpolagati s svojim deležem brez 
soglasja ostalih družbenikov. 

Zastopanje 

99. člen 

(1) Za zastopanje družbe je upravičen vsak družbenik, če ni 
z družbeno pogodbo izvzet od zastopanja. 

(2) V družbeni pogodbi se lahko določi, da so za zastopanje 
družbe upravičeni vsi ali nekateri družbeniki samo skupno. 
Družbeniki, ki so upravičeni do skupnega zastopanja, lahko 
med seboj izberejo in pisno pooblastijo posamezno osebo za 
izvršitev določenih poslov ali določenih vrst poslov. Za izjavo 
volje družbi zadostuje, da je izjavljena enemu izmed upravi- 
čencev do skupnega zastopanja. 

(3) V družbeni pogodbi se lahko določi, da so lahko upravi- 
čeni za zastopanje družbe družbeniki samo skupno s prokuri- 
stom. V tem primeru se smiselno uporabljajo določbe dru- 
gega odstavka tega člena. 

(4) Izvzetje družbenika od zastopanja, določitev skupnega 
zastopanja ali vključitev prokurista v skladu s prejšnjim 
odstavkom, kakor tudi vsako spremembo glede družbeniko- 
vega upravičenja za zastopanje, morajo priglasiti za vpis 
v register vsi družbeniki. 

Odvzem upravičenja za zastopanje 

100. člen 

Na predlog ostalih družbenikov lahko sodišče odvzame druž- 
beniku upravičenje za zastopanje, če obstaja utemeljen 
razlog, zlasti če gre za hujšo kršitev obveznosti ali za nespo- 
sobnost za pravilno zastopanje. 

Osebna odgovornost družbenikov 

101. člen 

(1) Za obveznosti družbe subsidiarno odgovarjajo upnikom 
vsi družbeniki z vsem svojim premoženjem. Če družba upniku 
na njegovo pisno zahtevo ne izpolni obveznosti, odgovarjajo 
vsi družbeniki solidarno. 

(2) Drugačen dogovor družbenikov o njihovi odgovornosti 
proti tretjim osebam je brez pravnega učinka. 

(3) Če članstvo družbenika preneha, odgovarja za obveznosti 
družbe, nastale do objave vpisa prenehanja članstva. 

Ugovori posameznega družbenika 

102. člen 

Če je vložen zahtevek proti družbeniku zaradi obveznosti 
družbe, lahko družbenik uveljavlja osebne ugovore in ugo- 
vore, ki bi jih lahko uveljavljala družba. 

Vrnitev posojil 
103. člen 

Pri družbi, pri kateri noben družbenik ni fizična oseba, se 
smiselno uporabljajo določbe 433. in 434. člena tega zakona; 
to pa ne velja, če je med družbeniki druga družba z neome- 
jeno odgovornostjo ali komanditna družba, pri kateri je vsaj 
en osebno odgovoren družbenik fizična oseba. 

Odgovornost novega družbenika 

104. člen 
(1) Kdor vstopi v že obstoječo družbo, odgovarja tako kot 
drugi družbeniki za družbene obveznosti, prevzete pred nje- 
govim pristopom, ne glede na to, ali je bila firma spremenjena 
ali ne. 

(2) Drugačen dogovor družbenikov glede odgovornosti 
novega družbenika je proti tretjim osebam brez pravnega 
učinka. 

Predlagalna dolžnost pri plačilni nesposobnosti ali preza- 
dolženosti 

105. člen 
(1) Če družba, pri kateri ni noben družbenik fizična oseba, 
postane plačilno nesposobna ali prezadolžena, je treba pred- 
lagati začetek stečajnega postopka ali postopek prisilne 
poravnave; to ne velja, če med družbenike družbe spada 
druga družba z neomejeno odgovornostjo ali komanditna 
družba, pri kateri je vsaj en osebno odgovorni družbenik 
fizična oseba. Postopek so dolžni predlagati zastopniki 
družbe oziroma likvidacijski upravitelji. Predlog je potrebno 
podati brez odlašanja, najkasneje pa v roku treh tednov po 
nastanku dejstva, ki se nanaša na plačilno nesposobnost ali 
prezadolženost družbe in ga posebni zakon določa kot razlog 
za uvedbo stečajnega postopka. 

(2) Potem ko nastopi plačilna nesposobnost družbe ali ko se 
pokaže njena prezadolženost, pooblaščeni zastopniki družbe 
ali likvidacijski upravitelji ne smejo več izvrševati nobenih 
plačil za družbo, razen plačil, ki so tudi po tem času v skladu 
s skrbnim in poštenim poslovanjem. 

(3) Zaradi kršitve določbe drugega odstavka tega člena so 
družbeniki solidarno odškodninsko odgovorni, razen če 
dokažejo, da so poslovali vestno in pošteno. Odškodninska 
odgovornost se z dogovorom med družbeniki ne more niti 
omejiti niti izključiti. Če je nadomestilo potrebno za poplačilo 
upnikov družbe, odškodninska obveznost ne preneha niti 
z odrekom ali pobotom družbe niti s tem, da dejanje temelji na 
sklepu družbenikov. 

4. Oddelek: Prenehanje družbe in izločitev družbenikov 

Razlogi za prenehanje 

106. člen 
Družba z neomejeno odgovornostjo preneha: 

- s potekom časa, za katerega je bila ustanovljena; 
- s sklepom družbenikov; 
- s stečajem; 
- s smrtjo oziroma prenehanjem družbenika, če družbena 
pogodba ne določa drugače; 
- z odpovedjo; 
- na podlagi sodne odločbe; 
- če se število družbenikov zmanjša pod dva, razen v primeru 
iz 116. člena tega zakona. 
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Odpoved družbenika 

107. člen 

(1) Če je družba ustanovljena za nedoločen čas, družbenik 
lahko odpove družbeno pogodbo na koncu poslovnega leta, 
če odpoved pisno sporoči drugim družbenikom vsaj 6 mese- 
cev pred tem dnem. 

(2) Vsak dogovor, ki bi izključil pravico družbenika do odpo- 
vedi ali ki bi jo otežil na drugačen način, razen s podaljšanjem 
odpovednega roka, je ničen. 

Prenehanje na podlagi sodne odločbe 

108. člen 
(1) Če obstaja utemeljen razlog, lahko družbenik s tožbo 
zahteva, da družba preneha: 

- pred potekom za njeno trajanje določenega časa, ali 
- brez odpovednega roka iz 107. člena tega zakona, če je bila 
družba ustanovljena za nedoločen čas. 

(2) Šteje se, da obstaja utemeljen razlog zlasti, če drugi 
družbenik namerno ali iz hude malomarnosti prekrši kakšno 
bistveno obveznost iz družbene pogodbe, ali če postane 
izpolnitev takšne obveznosti nemogoča. 

(3) Namesto prenehanja družbe po prvem odstavku tega člena 
lahko eden ali več družbenikov s tožbo zahteva izključitev 
družbenika, pri katerem obstaja utemeljen razlog. 

(4) Dogovor, s katerim se izključi ali omeji pravica zahtevati 
prenehanje družbe ali izključitev družbenika, je ničen. 
Družba za čas družbenikovega življenja 

109. člen 

Družba, ki se ustanovi za čas družbenikovega življenja ali ki se 
po preteku za njeno veljavnost določenega časa tiho nada- 
ljuje, se glede določb o odpovedi družbenika ali prenehanja 
na podlagi sodne odločbe šteje za družbo, ustanovljeno za 
nedoločen čas. 

Varstvo dobre vere družbenika 

110. člen 

Če družba preneha drugače kot z odpovedjo, lahko družbe- 
nik, ki ne ve za prenehanje družbe, vodi posle družbe, dokler 
ne izve ali ne bi moral izvedeti za prenehanje. 

Smrt ali prenehanje družbenika 
111. člen 

(1) Če družba preneha s smrtjo družbenika, mora dedič umr- 
lega družbenika nemudoma obvestiti o smrti ostale družbe- 
nike in mora, če grozi nevarnost, nadaljevati s posli, dokler 
ostali družbeniki skupaj z njim ne poskrbijo za vodenje poslov 
v skladu s tem zakonu. 

(2) Družbeniki morajo v primeru iz prejšnjega odstavka še 
naprej opravljati posle, ki so jim zaupani. 

(3) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi 
v drugih primerih prenehanja družbe. 

Izločitev družbenika 

112. člen 

(1) V družbeni pogodbi je lahko določeno, da bo družba 
obstajala tudi med preostalimi družbeniki, če kateri od druž- 
benikov odpove pogodbo, umre ali preneha. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da položaj 
družbenika preneha v tistem trenutku, v katerem bi prenehala 
družba zaradi katerega od razlogov iz prejšnjega odstavka. 

Obračun premoženja z izločenim družbenikom 

113. člen 

(1) Delež izločenega družbenika priraste v družbenem premo- 
ženju preostalim družbenikom. 

(2) Izločenemu družbeniku se morajo vrniti predmeti, ki jih je 
prepustil v uporabo družbi. Za naključno uničenje, poškodo- 
vanje ali zmanjšanje vrednosti predmetov, družbenik ne more 
zahtevati odškodnine. 

(3) Izločenemu družbeniku je treba izplačati v denarju to, kar 
bi prejel pri obračunu, če bi družba prenehala v času njegove 
izločitve. Če je potrebno, se vrednost družbenega premoženja 
ugotovi s cenitvijo. 

(4) Izločeni družbenik je oproščen plačila družbenih dolgov. 
Če tak dolg še ni zapadel, mu lahko družba namesto oprosti- 
tve nudi zavarovanje. 

(5) Če vrednost družbenega premoženja ne zadošča za 
pokritje družbenih dolgov in kapitalskih deležev družbenikov, 
mora izločeni družbenik plačati del manjkajočega zneska, 
sorazmernega njegovemu deležu v izgubi. 

(6) Določbe prvega do petega odstavka tega člena se smi- 
selno uporabljajo tudi za obračun premoženja z izključenim 
družbenikom, pri čemer je odločilno stanje družbenega pre- 
moženja v času, ko je bila vložena tožba za izključitev. 

Udeležba izločenega družbenika v nedokončanih poslih 

114. člen 

(1) Izločeni družbenik je udeležen na dobičku in izgubi pri 
poslih, ki v trenutku njegove izločitve še niso bili končani. 
Družba ima pravico končati te posle tako, kakor se ji zdi 
najprimerneje. 

(2) Izločeni družbenik lahko na koncu vsakega poslovnega 
leta zahteva obračun med tem končanih poslov, izplačilo 
zneska, ki mu pripada, in obvestilo o stanju še nedokončanih 
poslov. 

Nadaljevanje družbe z dediči 

115. člen 

(1) Po družbenikovi smrti se družba lahko nadaljuje z njego- 
vimi dediči, če je tako določeno v družbeni pogodbi. Dedič 
lahko zahteva, da se mu na podlagi dosedanjega deleža pri 
dobičku prizna položaj komanditista in njemu pripadajoč del 
zapustnikovega deleža kot njegov komanditni vložek. 

(2) Dedič se lahko izloči iz družbe brez odpovednega roka, če 
preostali družbeniki ne pristanejo na njegov predlog iz prejš- 
njega odstavka. 

(3) Dediči lahko pravice iz prvega in drugega odstavka tega 
člena uveljavljajo v roku enega meseca od pravnomočnosti 
sklepa o dedovanju. Če dedič ni poslovno sposoben in zanj ni 
imenovan zakoniti zastopnik, začne teči enomesečni rok šele 
od imenovanja takšnega zastopnika oziroma od pridobitve 
poslovne sposobnosti dediča. 

(4) Če se v roku iz prejšnjega odstavka dedič izloči iz družbe 
ali v tem roku družba preneha ali pridobi dedič položaj 
komanditista, odgovarja za do tedaj obstoječe družbene dol- 
gove samo po predpisih o odgovornosti dedičev za zapustni- 
kove dolgove. 

(5) Z družbeno pogodbo ni mogoče izključiti uporabe določb 
tega člena. Če pa dedič pridobi položaj komanditista, je 
njegov delež pri dobičku lahko s pogodbo določen drugače 
kot zapustnikov. 
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Nadaljevanje družbe z enim družbenikom 

116. člen 

(1) Če število družbenikov iz kateregakoli razloga pade na 
enega samega, je dolžan ta v enem letu ukreniti potrebno, da 
prilagodi družbo pogojem tega zakona ali nadaljevati dejav- 
nost kot podjetnik. 

(2) Če v roku iz prejšnjega odstavka družbenik ne prijavi vpisa 
spremembe v register, družba preneha. 

Prevzem po enem družbeniku 
117. člen 

(1) Če obstajata samo dva družbenika, lahko sodišče, če pri 
enem od njiju nastane razlog, zaradi katerega bi bila pri 
večjem številu družbenikov dopustna izključitev družbenika iz 
družbe, drugemu družbeniku na njegovo zahtevo dovoli, da 
brez likvidacije prevzame podjetje z aktivo in pasivo. 

(2) Za delitev družbenega premoženja se smiselno uporab- 
ljajo določbe, ki veljajo za izločitev družbenika. 

Prijava v register 

118. člen 

(1) Prenehanje družbe morajo prijaviti za vpis v register vsi 
družbeniki, razen če družba preneha zaradi stečaja. 

(2) Izločitev družbenika morajo prijaviti za vpis v register 
preostali družbeniki. 

(3) Vpis se lahko opravi tudi brez sodelovanja dedičev pri 
prijavi za vpis v register, če takšno sodelovanje preprečujejo 
posebni zadržki in če je mogoče razumno domnevati, da je 
smrt družbenika imela za posledico prenehanje oziroma izlo- 
čitev. 

5. Oddelek: Likvidacija družbe 

Nujnost likvidacije 

119. člen 

(1) V vseh primerih iz 106. člena tega zakona, razen v primeru 
iz 3. alinee, se opravi likvidacija. 

(2) Če v tem oddelku ni posebnih določb, se za likvidacijo 
družbe smiselno uporabljajo določbe o likvidaciji delniške 
družbe. 

lmenovan|e likvidacijskih upraviteljev 

120. člen 

(1) Likvidacijo opravljajo kot likvidacijski upravitelji vsi druž- 
beniki, razen če je s sklepom družbenikov ali z družbeno 
pogodbo zaupana posameznim družbenikom ali tretjim ose- 
bam. Več dedičev enega družbenika mora imenovati skup- 
nega zastopnika. t 

(2) Na predlog osebe, ki ima pravni interes, lahko iz utemelje- 
nih razlogov imenuje likvidacijske upravitelje sodišče, na 
območju katerega ima družba svoj sedež; sodišče lahko 
v takem primeru imenuje za likvidacijske upravitelje osebe, ki 
niso družbeniki. 

Odpoklic likvidacijskih upraviteljev 

121. člen 

(1) Likvidacijske upravitelje je mogoče odpoklicati s soglas- 
nim sklepom oseb iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

(2) Iz utemeljenih razlogov lahko likvidacijske upravitelje 
odpokliče tudi sodišče na predlog osebe, ki ima pravni in- 
teres. 

Prijava v register 

122. člen 

(1) Likvidacijske upravitelje morajo prijaviti za vpis v register 
vsi družbeniki. Enako velja tudi glede vsake spremembe likvi- 
dacijskih upraviteljev ali njihovih pooblastil za zastopanje. 
V primeru smrti družbenika se lahko vpis opravi tudi brez 
sodelovanja dedičev pri priglasitvi, če takšno sodelovanje 
preprečujejo posebni zadržki in če je mogoče razumno dom- 
nevati, da priglasitev ustreza dejanskemu stanju. 

(2) Vpis sodno imenovanih likvidacijskih upraviteljev kot tudi 
vpis sodnega odpoklica likvidacijskih upraviteljev se opravi 
po uradni dolžnosti. 

(3) Likvidacijski upravitelji morajo shraniti svoj podpis na' 
sodišču. 

Pravice in obveznosti likvidacijskih upraviteljev 

123. člen 

(1) Likvidacijski upravitelji morajo dokončati tekoče posle, 
izterjati terjatve, vnovčiti preostalo premoženje in poplačati 
upnike; za dokončanje nedokončanih poslov smejo sklepati 
tudi nove posle. 

(2) Likvidacijski upravitelji zastopajo družbo. 

Vrnitev predmetov 

124. člen 

Družbenikom se morajo vrniti predmeti, ki so jih prepustili 
družbi v uporabo. Za naključno uničenje, poškodovanje ali 
zmanjšanje vrednosti predmeta družbeniki ne morejo zahte- 
vati odškodnine. 

Skupno zastopanje in vodenje poslov 

125. člen 

(1) Če obstaja več likvidacijskih upraviteljev, lahko samo 
skupno opravljajo dejanja, ki zadevajo likvidacijo, razen če je 
določeno, da lahko poslujejo tudi posamično; takšno določbo 
je treba vpisati v register. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko likvidacij- 
ski upravitelji enega izmed sebe pooblastijo za izvrševanje 
določenih poslov ali določenih vrst poslov. Za izjavo družbi 
zadostuje, da je izjavljena enemu od likvidacijskih upravite- 
ljev. 

Neomejenost pooblastil 

126. člen 

Omejitve pooblastil likvidacijskim upraviteljem so proti tretjim 
osebam brez pravnega učinka. 

Vezanost na navodila 

127. člen 

V razmerju do udeležencev morajo likvidacijski upravitelji, 
tudi če jih je imenovalo sodišče, upoštevati odločitve, ki so jih 
glede vodenja poslov udeleženci soglasno sprejeli. 

Firma in podpisovanje 

128. člen 

Likvidacijski upravitelji morajo k svojemu podpisu in doteda- 
nji firmi dodati pristavek »v likvidaciji«. 
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Likvidacijski obračun 

129. člen 

Likvidacijski upravitelji morajo sestaviti obračun ob začetku 
in ob koncu likvidacije (začetni in končni likvidacijski 
obračun). 

Razdelitev premoženja 

130. člen 

(1) Po plačilu dolgov razdelijo likvidacijski upravitelji preo- 
stalo premoženje družbe med družbenike v sorazmerju s kapi- 
talskimi deleži, ki se ugotovijo na podlagi končnega likvidacij- 
skega obračuna. 

(2) Denar, ki med likvidacijo ni potreben, se začasno razdeli, 
pri čemer je treba za pokritje še ne dospelih ali spornih 
obveznosti, kakor tudi za zavarovanje zneskov, ki gredo druž- 
benikom ob končni razdelitvi, potrebni znesek zadržati. 
Določba prvega odstavka 97. člena tega zakona se med likvi- 
dacijo ne uporablja. 

(3) Če nastane med družbeniki spor glede razdelitve premože- 
nja družbe, morajo likvidacijski upravitelji razdelitev premože- 
nja družbe odložiti do pravnomočne rešitve spora. 

Poračun med družbeniki 

131. člen 

Če premoženje družbe ne zadošča za poplačilo družbenih 
obveznosti in za kapitalske deleže družbenikov, ga morajo 
družbeniki dopolniti za manjkajoči znesek v razmerju, po 
katerem morajo pokrivati izgubo. Če od enega družbenika ni 
mogoče dobiti zneska, ki bi ga moral plačati, morajo ostali 
družbeniki izpad nositi po razmerju njihovih kapitalskih dele- 
žev. 

Notranje in zunanje razmerje 

132. člen 

Do konca likvidacije se glede pravnih razmerij med doteda- 
njimi družbeniki ter glede razmerij družbe proti tretjim ose- 
bam uporabljajo določbe 2. in 3. oddelka tega poglavja, razen 
če iz tega oddelka ali iz namena likvidacije izhaja kaj drugega. 

Prijava izbrisa firme; poslovne knjige 
133. člen 

(1) Po končani likvidaciji morajo likvidacijski upravitelji prija- 
viti vpis izbrisa družbe iz registra. 

(2) Poslovne knjige in knjigovodske listine družbe, ki je prene- 
hala, se izročijo v hrambo enemu od družbenikov ali tretji 
osebi. Če ni sporazuma, določi družbenika ali tretjo osebo 
sodišče. 

(3) Družbeniki in njihovi dediči imajo pravico do vpogleda in 
uporabe poslovnih knjig in listin. 

6. Oddelek: Zastaranje 

Zastaranje terjatev do družbenikov 

134. člen 

(1) Terjatve do družbenikov iz obveznosti družbe zastarajo 
v petih letih po prenehanju družbe ali po izločitvi družbenika, 
razen če terjatev zoper družbo zastara v krajšem roku. 

(2) Zastaranje začne teči najkasneje z dnem, ko je vpis prene- 
hanja družbe ali izločitev družbenika objavljen. 

(3) Če upnikova terjatev do družbe dospe šele po vpisu prene- 
hanja družbe, začne zastaranje teči z dnem dospelosti. 

Pretrganje zastaranja 

135. člen 

Pretrganje zastaranja proti družbi učinkuje tudi proti družbe- 
nikom. 

Drugo poglavje: Komanditna družba 

1. Oddelek: Ustanovitev družbe 

Pojem 

136. člen 

(1) Komanditna družba je družba dveh ali več oseb, v kateri 
najmanj en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem 
svojim premoženjem (komplementar), medtem ko najmanj en 
družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja (komanditist). 

(2) Če v tem poglavju ni določeno drugače, se za komanditno 
družbo uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za družbo 
z neomejeno odgovornostjo. 

Prijava za vpis v register 

137. člen 

(1) Prijava za vpis družbe v register mora poleg podatkov, ki 
se zahtevajo za družbo z neomejeno odgovornostjo, vsebo- 
vati tudi podatke o komanditistih in višini njihovih vložkov. 

(2) V objavi vpisa družbe se navede le število komanditistov, 
ne pa drugih podatkov o njih. 

2. Oddelek: Pravna razmerja med družbeniki 

Pogodbena svoboda 

138. člen 

(1) Pravna razmerja med družbeniki se urejajo z družbeno 
pogodbo. 

(2) Določbe tega oddelka se uporabljajo, kolikor družbena 
pogodba pravnih razmerij med družbeniki ne ureja. 

Vodenje družbe 

139. člen 

(1) Komanditist ni upravičen voditi poslov družbe. 

(2) Komanditist ne sme nasprotovati poslovanju komplemen- 
tarjev, če to ne presega običajnega obsega opravljanja prido- 
bitne dejavnosti. 

(3) Komanditist odgovarja kot komplementar, če ravna 
v nasprotju z prvim odstavkom tega člena. 

Posledice kršitve prepovedi konkurence 

140. člen 

Za komanditiste ne veljajo določbe 85. člena tega zakona, 
razen če družbena pogodba določa drugače. 

Pravica nadzora 
141. člen 

(1) Komanditist ima pravico zahtevati prepis letnega poročila 
ter zaradi preverjanja njegove pravilnosti vpogledati 
v poslovne knjige in knjigovodske listine. 

(2) Če obstajajo utemeljeni razlogi, lahko sodišče na koman- 
ditistov predlog kadarkoli odredi, da se mu izroči prepis 
letnega poročila ali da se mu dajo druga pojasnila ali predlo- 
žijo poslovne knjige in knjigovodske listine. 
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Dobiček in izguba 

142. člen 

(1) Določbi 96. člena tega zakona veljata tudi za komanditista. 
Komanditistov dobiček se pripisuje njegovemu kapitalskemu 
deležu le toliko časa, dokler ne doseže zneska njegovega 
določenega vložka. 

(2) Pri izgubi sodeluje komanditist le do zneska svojega kapi- 
talskega deleža in svojega še neporavnanega vložka. 

Razdelitev dobička in izgube 

143. člen 

(1) Če dobiček ne presega 5 % kapitalskih deležev, se deleži 
družbenikov v dobičku določajo po določbah prvega in dru- 
gega odstavka 96. člena tega zakona. 

(2) Če ni drugače dogovorjeno, se glede dobička, ki presega 
odstotek iz prejšnjega odstavka, oziroma glede izgube dom- 
neva, da je določeno tako razmerje delitve, ki ustreza raz- 
merju med deleži. 

Dvigi denarja In Izplačilo dobička 

144. člen 

(1) Za komanditista ne velja določba prvega odstavka 97. 
člena tega zakona. 

(2) Komanditist ne more zahtevati izplačila dobička, dokler je 
njegov kapitalski delež zaradi izgube zmanjšan pod znesek, ki 
je plačan za določeni vložek, ali bi bil z izplačilom zmanjšan 
pod ta znesek. 

(3) Komanditist ni dolžan vrniti prejetega dobička zaradi kas- 
nejših izgub. 

3. Oddelek: Pravna razmeija družbenikov do tretjih oseb 

Zastopan|e 

145. člen 

Komanditist ni upravičen zastopati družbe, lahko pa se mu 
podeli prokura ali posebno pooblastilo. 

Komandltistova odgovornost 

146. člen 

Komanditist odgovarja upnikom za obveznosti družbe do 
višine neplačanega zneska, ki bi ga moral po pogodbi vpla- 
čati. 

Obseg odgovornosti 

147. člen 

(1) Po vpisu družbe v register velja v razmerju do upnikov 
družbe za komanditistov vložek tisti, ki je vpisan v register. 

(2) Na povečanje komanditistovega vložka, ki ni vpisan v regi- 
ster, se upniki ne morejo sklicevati, razen če jim je družba 
povečanje sporočila na drug način. 

(3) Dogovor družbenikov, s katerim se komanditistu plačilo 
vložka odpusti ali odloži, je proti upnikom brez pravnega 
učinka. 

(4) Če se komanditistu vložek vrne, velja v razmerju do upni- 
kov za neplačanega. Isto velja v primeru, če komanditist 
dvigne delež na dobičku, medtem ko je njegov kapitalski 
delež zaradi izgube znižan pod znesek plačanega vložka, ali 
če se z dvigom deleža na dobičku kapitalski delež zniža pod 
znesek plačanega vložka. 

(5) Komanditist ni v nobenem primeru dolžan vrniti, kar 
prejme v dobri veri kot dobiček na podlagi letnega obračuna. 

(6) Proti upnikom družbe, pri kateri ni med komplementarji 
nobene fizične osebe, družbe z neomejeno odgovornostjo ali 
komanditne družbe, velja komanditistov vložek za neplača- 
nega, če je izposlovan v deležih komplementarjev. 

Vračanje posojil 

148. člen 

Za komanditno družbo, pri kateri ni noben komplementar 
fizična oseba, družba z neomejeno odgovornostjo ali koman- 
ditna družba, se smiselno uporabljajo določbe 433. in 434. 
člena tega zakona. 

Zmanjšanje vložka 

149. člen 

Zmanjšanje komanditistovega vložka je v razmerju do upni- 
kov brez pravnega učinka, dokler ni vpisano v register. 

Odgovornost novega družbenika 

150. člen 

Kdor vstopi v obstoječo družbo kot komanditist, odgovarja za 
družbene obveznosti, prevzete pred njegovim pristopom 
v skladu s 146. in 147. členom tega zakona. 

Odgovornost pred vpisom 

151. člen 

Če je družba začela poslovati pred vpisom v register, jamči 
komanditist, ki je soglašal z začetkom poslovanja, za obvez- 
nosti, nastale pred vpisom, enako kot komplementar, razen če 
je bila upniku znana njegova komanditna udeležba. 

Komandltistova smrt 

152. člen 

Zaradi komanditistove smrti družba ne preneha. 

4. oddelek: Dvojna družba 

Pojem 

153. člen 

Komanditna družba, v kateri je edini komplementar oziroma 
v kateri so vsi komplementarji družbe, pri katerih ni osebno 
odgovornih družbenikov, je dvojna družba. 

Družba kot komplementar 

154. člen 

Družba se lahko ustanovi tudi samo zaradi vključitve kot 
komplementar v dvojno družbo. 

Prepoved preoblikovanja v dvojno družbo 

155. člen 

Delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo in koman- 
ditna delniška družba se ne smejo preoblikovati v dvojno 
družbo. 

Prepoved ustanavljanja novih dvojnih družb 

156. člen 

Dvojna družba ne sme biti komplementar v komanditni 
družbi. 
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Poslovna listine 

157. član 

(1) Na vseh poslovnih listinah mora biti poleg firme dvojne 
družbe označeno tudi Ime poslovodij oziroma članov uprave 
komplementarja v dvojni družbi. 

(2) Pri vodenju poslov dvojne družbe mora biti pri podpisova- 
nju fizične osebe dodana tudi firma komplementarja. 

Družba z neomejeno odgovornostjo kot dvo|na družba 

158. član 

Določbe tega oddelka se smiselno uporabljajo za družbo 
z neomejeno odgovornostjo, pri kateri so vsi družbeniki 
družbe, ki nimajo osebno odgovornih družbenikov. 

Tretja poglavja: Tiha družba 
Po|em 

159. član 

(1) Tiha družba nastane s pogodbo, na podlagi katere tihi 
družbenik s premoženjskim vložkom v podjetje koga drugega 
(v nadaljnjem besedilu: nosilec tihe družbe) pridobi pravico 
do udeležbe pri njegovem dobičku. 

(2) Nosilec tihe družbe in eden ali več tihih družbenikov se 
o svojih razmerjih svobodno dogovarjajo In morajo pri njiho- 
vem uresničevanju ravnati s tisto skrbnostjo, ki jo uporabljajo 
v lastnih zadevah. 

Razmerja med nosilcem tiha družbe In tihim družbenikom 

100. člen 

Za razmerja med nosilcem tihe družbe In tihim družbenikom 
veljajo določbe pogodbe, če ta zakon ne določa kaj drugega. 

Dobiček in Izguba 

101. član 

Če delež tihega družbenika pri dobičku ali pri Izgubi družbe ni 
določen, ga v sporu glede na vložena sredstva In druge 
okoliščine določi sodišče. 

Izračunavanja dobička In Izguba 

102. član 

(1) Na koncu vsakega poslovnega leta mora nosilec tihe 
družbe Izračunati dobiček oziroma Izgubo In tihemu družbe- 
niku Izplačati dobiček, ki mu pripada na podlagi njegovega 
vložka. 
(2) Pri izgubi je tihi družbenik udeležen do zneska vpisanega, 
četudi Se ne vplačanega vložka. Tihi družbenik nI dolžan vrniti 
prejetega dobička zaradi poznejših izgub. Dokler je njegov 
vložek zmanjšan zaradi Izgub, se letni dobiček uporablja za 
kritje Izgube, če ni dogovorjeno kaj drugega. 

(3) Dobiček, ki ga tihi družbenik ne prevzame, ne poveča 
njegovega vložka v družbo. 

Pravica do obveščenosti 

103. član 

(1) Tihi družbenik ima pravico od nosilca tihe družbe zahtevati 
prepis letnega poročila in vpogled v poslovne knjige In knjigo- 
vodske listine. 

(2) Če nosilec tihe družbe ne ugodi zahtevam tihega družbe- 
nika iz prejšnjega odstavka, lahko sodišče na zahtevo tihega 
družbenika odloči, naj se tihemu družbeniku Izroči prepis 
letnega poročila In predložijo poslovne knjige In knjigovod- 
ske listine. 

(3) S pogodbo se pravice iz prvega in drugega odstavka tega 
člena tihemu družbeniku ne morejo niti Izključiti niti omejiti. 

Odgovornost 

104. član 

Ime tihega družbenika ne sme biti v firmi nosilca tihe družbe, 
sicer tihi družbenik, ki je za to vedel ali bi moral vedeti, 
odgovarja upnikom za obveznosti nosilca tihe družbe soli- 
darno z vsem svojim premoženjem. 

Prenehanje tihe družbe 

105. člen 
Tiha družba preneha: 

- s potekom časa, za katerega je bila ustanovljena; 
- s sporazumom med nosilcem in tihim družbenikom; 
- z opustitvijo dejavnosti nosilca tihe družbe; 
- s smrtjo oziroma prenehanjem nosilca tihe družbe, razen če 
pogodba določa kaj drugega; 
- z odpovedjo tihega družbenika; 
- na podlagi sodne odločbe. 

' Obračun 

100. člen 

Če tiha družba ne preneha zaradi stečaja nosilca tihe družbe, 
mora ta napraviti obračun s tihim družbenikom In mu njegov 
vložek izplačati v denarju, razen če sta se s pogodbo dogovo- 
rila drugače. 

Stečaj nosilca tihe družbe 

107. člen 

(1) Če se začne stečajni postopek nad nosilcem tihe družbe, 
mora tihi družbenik vložiti že dospeli del vložka. Za že vplačan 
ali v trenutku začetka stečaja že dospel vložek, ki presega del 
izgube, ki bi ga tihi družbenik moral plačati, sme svojo terja- 
tev do nosilca uveljavljati kot stečajni upnik. 

(2) Dela vložka, ki do začetka stečaja nad nosilcem tihe 
družbe še ni dospel, tihemu družbeniku ni treba vložiti v ste- 
čajno maso, ne glede na del Izgube, ki bi jo moral plačati. 

Izpodbijanja vrnitve vložka 

100. člen 

(1) Če se Je v zadnjem letu pred začetkom stečaja sporazumno 
tihemu družbeniku vložek v celoti ali deloma vrnil, aH če se 
mu je njegov delež pri Izgubi v celoti ali deloma oprostil, lahko 
stečajni upravitelj vrnitev ali oprostitev izpodbija ne glede na 
to, ali se Je vrnitev ali oprostitev zgodila ob prenehanju ali 
brez prenehanja tihe družbe. 

(2) Izpodbijanje ni mogoče, če je do stečaja prišlo zaradi 
okoliščin, ki so nastale po sklenitvi sporazuma iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

Četrto poglavja: Delniška družba 

1. Oddalak: Splošne določba 

Pojem 

109. člen 

(1) Delniška družba je družba, ki ima osnovni kapital (osnovno 
glavnico) razdeljen na delnice. 

(2) Delniška družba odgovarja upnikom za svoje obveznosti 
z vsem svojim premoženjem. 

(3) Delničarji za obveznosti družbe upnikom ne odgovarjajo. 
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Ustanovitelji 

170. člen 

Delniško družbo lahko ustanovi najmanj 5 fizičnih oziroma 
pravnih oseb (ustanovitelji), ki sprejmejo statut. 

Osnovni kapital 

171. člen 

Osnovni kapital in delnice se glasijo na zneske, izražene 
v domači valuti. 

Najnižji nominalni znesek osnovnega kapitala 

172. člen 

Najnižji nominalni znesek osnovnega kapitala je 3.000.000 
tolarjev. 

Najnižji nominalni znesek delnic 

173. člen 

(1) Najnižji nominalni znesek delnic je 1000 tolarjev. Delnice 
z nižjim nominalnim zneskom so nične. Za škodo iz take 
emisije odgovarjajo izdajatelji solidarno. 

(2) Višji nominalni zneski se morajo glasiti na 2000 tolarjev 
oziroma na njihov večkratnik. 

(3) Delnice so nedeljive. 

(4) Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena veljajo 
tudi za potrdila o deležih, ki se delničarjem izročijo pred 
celotnim plačilom delnic (v nadaljnjem besedilu: začasnice). 

Emisijski znesek delnice 

174. člen 

(1) Delnice se ne smejo izdati za skupni znesek, ki je nižji od 
osnovnega kapitala, določenega v 172. členu tega zakona. 

(2) Izdaja delnic za višji znesek je dopustna. 

2. Oddelek: Delnice 
Delnice kot vrednostni papirji 

175. člen 

(1) Delnice so vrednostni papirji. 

(2) Delniška listina se izda za vsako delnico ali za več delnic 
istega razreda skupaj (vsotna delnica). 

Prinosniške in imenske delnice 

176. člen 

(1) Delnice se glasijo na prinosnika ali na ime. 

(2) Delnice se morajo glasiti na ime, če so izdane pred celot- 
nim plačilom nominalnega ali višjega emisijskega zneska. 
Znesek delnih plačil se navede na delnici. 

(3) Začasnice se glasijo na ime. 

(4) Začasnice na prinosnika so nične. Za škodo iz take emisije 
delnic odgovarjajo izdajatelji solidarno. 

Navadne in prednostne delnice 

177. člen 

(1) Glede na pravice iz delnic so delnice lahko navadne 
(redne) in prednostne (ugodnostne). 

(2) Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom: 

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe; 
- pravico do dela dobička (dividenda); 
- pravico do izplačila ob likvidaciji družbe. 

(3) Prednostne delnice so delnice, ki zagotavljajo njihovim 
imetnikom poleg pravic iz prejšnjega odstavka še določene 
prednostne pravice, npr. prednost pri izplačilu vnaprej dolo- 
čenih zneskov ali odstotkov od nominalne vrednosti delnic ali 
od dobička, prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe in 
druge pravice, določene s statutom družbe. 

(4) Prednostna delnica je lahko zbirna (kumulativna) ali ude- 
ležbena (participativna). 

(5) Zbirna prednostna delnica daje, v skladu s sklepom o izdaji 
delnic, njenemu imetniku prednostno pravico do izplačila 
vseh še neizplačanih dividend, preden se imetnikom navadnih 
delnic, v skladu s sklepom o razdelitvi dobička, izplačajo 
kakršnekoli dividende. 

(6) Udeležbena prednostna delnica daje imetniku poleg pred- 
nostne dividende pravico do izplačila dividend, ki pripadajo 
imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o razdelitvi 
dobička. 

Razredi delnic 

178. člen 

Delnice z enako pravico tvorijo en razred. 

Glasovalna pravica 

179. člen 

(1) Vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico.* 

' (2) Brez glasovalne pravice se lahko izdajajo samo pred- 
nostne delnice, vendar družba ne sme imeti več kot polovico 
tovrstnih delnic v sestavu osnovnega kapitala. 

(3) Prepovedano je izdajati delnice, ki bi ob istem nominalnem 
znesku dajale različno število glasov. 

Sestavine delnice 

180. člen 

Delnica mora vsebovati naslednje sestavine: 

- oznako, da je delnica in razred delnice; 
- firmo in sedež izdajatelja delnice; 
- firmo oziroma ime kupca delnice (imenske delnice) ozi- 
roma oznako, da se delnica glasi na prinosnika (prinosniške 
delnice); 
- skupno vrednost celotne izdaje delnic; 
- nominalno vrednost delnice; 
- roke za izplačilo dividende; 
- kraj in datum izdaje, serijsko številko delnice ter faksimile 
podpisov pooblaščenih oseb izdajatelja delnice. 

Deli delnice 

181. člen 

(1) Delnica je sestavljena iz treh delov. 

(2) Prvi del delnice je plašč, na katerem se navedejo vsi 
podatki iz prejšnjega člena tega zakona. 

(3) Drugi del delnice je kuponska pola s kuponi za izplačilo 
dividend. Posamični kupon za izplačilo dividende mora vse- 
bovati naslednje podatke: 

- zaporedno številko kupona za izplačilo dividende; 
- številko delnice, na podlagi katere se izplačujejo dividende; 
- ime izdajatelja delnice; 
- leto, v katerem se dividenda izplačuje;- faksimile podpisov 
pooblaščenih oseb izdajatelja delnice. 
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(4) Tretji del delnice je talon, s katerim imetnik delnice uve- 
ljavlja pravico do nove kuponske pole za izplačilo dividend. 

Sklep o izdaji delnic 

182. člen 

(1) Sklep o izdaji delnic sprejme skupščina oziroma ustanovi- 
telji. 

(2) S sklepom o izdaji delnic se določi: 

- ime oziroma firma izdajatelja delnic; 
- oznaka, da se delnica glasi na prinosnika ali na ime; 
- skupna vrednost celotne izdaje delnic; 
- oznaka ali je delnica navadna ali prednostna; 
- način oziroma oblika izdaje delnic; 
- nominalna vrednost delnic; 
- način izplačila dividende; 
- čas vpisa delnic; 
- način vpisa delnic: pri kom in v katerem roku se vpisujejo in 
vplačujejo delnice; 
- v katerem roku se bodo vrnila plačila, če bi se delnic ne 
izdalo; 
- razred delnic; 
- vrstni red uveljavljanja prednosti, če se prednostne delnice 
izdajajo v več serijah; 
- odstotek delnic, ki se izdajajo brez glasovalne pravice; 
- način objave izdaje delnic; 
- postopek razdelitve in izročitve delnic; 
- način plačila delnic; 
- pogoje za izplačilo zbirne (kumulativne) dividende; 
- pogoje za izplačilo dividend imetnikom udeležbenih pred- 
nostnih delnic; 
- način razpolaganja z delnicami; 
- možnost preoblikovanja delnic; 
- vsebina pravic, ki jih uveljavlja imetnik prednostne delnice; 
- prednostna pravica imetnika delnic ob novi izdaji delnic; 
- druga vprašanja v zvezi z izdajanjem delnic. 

(3) V sklepu o izdaji delnic se lahko predvidi izdaja potrdila, da 
ima delničar v njem navedeno število delnic. 

(4) Potrdilo iz tretjega odstavka tega člena se lahko uporablja1 

samo kot izkazni papir za uveljavitev pravice do udeležbe in 
glasovanja na skupščini delničarjev. 

Delnica v dematerializlrani obliki 

1B3. člen 

Delnice se v skladu s statutom lahko izdajo v dematerializirani 
obliki pod pogoji, določenimi s posebnim zakonom. 

3. Oddelek: Ustanovitev 

1. Pododdelek: Skupne določbe 

Vsebina statuta 

1B4. člen 

(1) Statut mora določati: 

- firmo in sedež družbe; 
- dejavnosti družbe;- znesek osnovnega kapitala, nomi- 
nalno vrednost delnic, število delnic vsake nominalne vredno- 
sti, v primeru več razredov delnic tudi razred delnic ter število 
delnic, ki se izdajo v posameznem razredu; 
- ali se delnice glasijo na prinosnika ali na ime; 
- število članov uprave in nadzornega sveta, če ga družba 
ima, ali akt, v katerem se to število določi; 
- obliko in način objav, pomembnih za družbo oziroma 
delničarje; 
- ime in prebivališče oziroma firma in sedež vsakega ustano- 
vitelja; 
- čas trajanja družbe; 
- način prenehanja družbe. 

(2) Poleg določb iz prejšnjega odstavka lahko statut vsebuje 
tudi druge določbe, pomembne za družbo, razen tistih, ki so 
s tem zakonom izrecno prepovedane. 

(3) Druga vprašanja, ki so pomembna za družbo in ki niso 
urejena s statutom, se lahko v skladu s tem zakonom uredijo 
v drugih aktih družbe. 

Preoblikovanje vrste delnic 

185. člen 

Če je to določeno v statutu, se lahko na delničarjevo zahtevo 
njegova prinosniška delnica preoblikuje v imensko ali imen- 
ska v prinosniško. 

Objave podatkov in sporočil družbe 

186. člen 

V glasilu, ki ga določi statut družbe, se objavljajo podatki ali 
sporočila, za katere uprava šteje, da so pomembni za delni- 
čarje. 

Posebne ugodnosti in ustanovitveni stroški 

187. člen 

(1) V statutu se lahko določijo posebne ugodnosti posamez- 
nim delničarjem ali tretji osebi, z navedbo upravičenca teh 
ugodnosti. 

(2) V statutu se posebej navedejo stroški, ki jih družba povrne 
delničarjem ali drugim osebam kot nadomestilo ali kot plačilo 
za pripravo ustanovitve družbe. 

(3) Če posebne ugodnosti ali stroški iz prvega in drugega 
odstavka tega člena niso določene v statutu, pogodbe in 
pravna dejanja, s katerimi se dajejo take ugodnosti ali določi 
povrnitev stroškov, proti družbi nimajo pravnega učinka. Tega 
ni mogoče odpraviti s spremembo statuta potem, ko je družba 
vpisana v register. 

(4) Določbe o posebnih ugodnostih in stroških iz prvega in 
drugega odstavka tega člena se lahko spremenijo šele po 
petih letih od vpisa družbe v register. 

Stvarni vložki in prevzem stvari 

188. člen 

(1) Če delničarji prispevajo vložke tako, da ne vplačajo nomi- 
nalnega ali višjega emisijskega zneska delnic v denarju 
(stvarni vložki), ali če družba prevzame obstoječe ali bodoče 
obrate ali druge premoženjske predmete (prevzem stvari), se 
v statutu določijo: predmet stvarnega vložka ali prevzema 
stvari, oseba, od katere ga družba pridobi, in nominalni zne- 
sek delnic, ki jih je treba zagotoviti za stvarni vložek ali 
prevzem stvari. Če družba prevzame stvari, za katere je zago- 
tovljeno plačilo delnica in ki se priračunajo njegovemu 
vložku, se te štejejo za stvarni vložek. 

(2) Kot stvarni vložki ali prevzem stvari se lahko štejejo le tisti 
premoženjski predmeti oziroma pravice, katerih gospodarska 
vrednost je ugotovljiva. Dolžnost opraviti storitev se šteje za 
stvarni vložek ali prevzem stvari v smislu določb tega člena. 

(3) Če v statutu ni določb iz prvega odstavka tega člena, so 
pogodbe o stvarnih vložkih ali prevzemu stvari ter pravna 
dejanja za njihovo izvršitev proti družbi neveljavne. Če je 
dogovor o stvarnem vložku ali prevzemu stvari neveljaven, je 
delničar dolžan vplačati nominalni ali višji emisijski znesek 
delnic. 

(4) Po vpisu družbe v register se pomanjkljivosti iz prejšnjega 
odstavka tega člena ne da odpraviti s spremembo statuta. 

(5) Za prevzem stvari se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o stvarnih vložkih. 
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2. Pododdelek: Sočasna (simultana) ustanovitev 

Pojem 

189. člen 

(1) Delniška družba se lahko ustanovi tako, da ustanovitelji 
sami brez javnega oglasa in vpisovanja prevzamejo vse del- 
nice in vsi izjavijo, da ustanavljajo delniško družbo. 

(2) Vsi ustanovitelji morajo sprejeti in podpisati statut. 

Ustanovitev družbe 

190. člen 

Družba je ustanovljena, ko ustanovitelji vpišejo ves osnovni 
kapital in pri pooblaščeni banki vplačajo vsaj polovico osnov- 
nega kapitala, ki ne sme biti nižji od višine, določene v 172. 
členu tega zakona, in prevzamejo delnice. 

Vplačilo delnic 

191. člen 

(1) Delnice se ob izdaji ne morejo prodajati pod svojo nomi- 
nalno vrednostjo. 

(2) Delnice se lahko vplačajo v denarju ali s stvarnimi vložki. 

(3) Vsaj tretjino osnovnega kapitala morajo tvoriti delnice, ki 
se vplačajo v denarju. 

(4) Denarno plačilo je samo tisto plačilo, ki je bilo opravljeno 
z zakonitimi plačilnimi sredstvi na račun družbe, ki se usta- 
navlja, pri banki. Pri stvarnih vložkih ter prevzemu stvari in 
denarnih vplačilih mora biti družbi omogočeno trajno in pro- 
sto razpolaganje z njimi od trenutka vpisa družbe v register. 
Na vsako delnico, ki se vplača v denarju, mora biti pred 
vpisom delniške družbe v register vplačano najmanj 25 
% njene nominalne vrednosti. Za delnice, ki so bile deloma 
krite s stvarnimi vložki, mora biti pred vpisom družbe v regi- 
ster v denarju vplačan tisti del, ki ni krit s plačilom s stvarnim 
vložkom. 

(5) Če se delnice prodajajo nad nominalno vrednostjo, mora 
biti ves presežek vplačan pred vpisom družbe v register. 

Imenovanje organov družbe 

192. člen 
(1) Ustanovitelji imenujejo prvi nadzorni svet družbe in finanč- 
nega revizorja za prvo polno ali delno poslovno leto. 

(2) Člani nadzornega sveta so imenovani le do prve skupš- 
čine. 

(3) Nadzorni svet imenuje člane prve uprave. 

Ustanovitveno poročilo 
193. člen 

(1) Ustanovitelji morajo sestaviti pisno poročilo o poteku 
ustanovitve družbe (v nadaljnjem besedilu: ustanovitveno po- 
ročilo). 

(2) V ustanovitveno poročilo se vključijo bistvene okoliščine, 
od katerih je bilo odvisno plačilo za stvarne vložke. Pri tem se 
navedejo: 

- pravni posli, s katerimi je družba pridobila stvarne vložke; 
- če je v družbo vloženo podjetje, njegov dobiček zadnjih 
dveh let; 
- ali in v kakšnem obsegu so bile ob ustanovitvi prevzete 
delnice za račun člana uprave ali nadzornega sveta; 
- ali in na kakšen način si je član uprave ali nadzornega sveta 
pridobil posebno ugodnost oziroma plačilo za pripravo usta- 
novitve. 

Ustanovitvena revizija 

194. člen 

(1) Člani uprave in nadzornega sveta morajo preveriti potek 
ustanovitve družbe. 

(2) Ustanovitveni revizorji morajo opraviti revizijo: 

- če je član uprave ali nadzornega sveta sam prevzel delnice; 
- če so bile ob ustanovitvi prevzete delnice za račun člana 
uprave ali nadzornega sveta; 
- če si je član uprave ali nadzornega sveta pridobil posebno 
ugodnost ali plačilo za pripravo ustanovitve, 
- če se ustanovitev izvede s stvarnimi vložki. 

(3) Ustanovitvene revizorje imenuje sodišče. 

Nesoglasja med ustanovitelji in ustanovitvenimi revizorji 

195. člen 

(1) Ustanovitveni revizorji lahko zahtevajo od ustanoviteljev 
vsa potrebna pojasnila in dokazila. 

(2) Pri nesoglasjih med ustanovitelji in ustanovitvenimi revi- 
zorji glede obsega pojasnil in dokazil, ki jih morajo zagotoviti 
ustanovitelji, odloča sodišče. 

Plačilo in povračilo stroškov ustanovitvenih revizorjev 

196. člen 

Ustanovitveni revizorji imajo pravico do povračila stroškov in 
do plačila za delo. Stroški in plačilo se določijo po veljavni 
tarifi in gredo v breme družbe. 

Prijava družbe za vpis v register 

197. člen 

Družbo prijavijo za vpis v register člani uprave in nadzornega 
sveta. 

Vsebina prijave za vpis v register 

198.člen 

(1) Prijava za vpis v register vsebuje: 

- navedbo zneska, za katerega so bile izdane delnice; 
- dokazilo pooblaščene banke, da uprava z vplačanim zne- 
skom prosto razpolaga; 
- zagotovilo ustanoviteljev, da so seznanjeni z dolžnostjo 
obveščanja sodišča ter da ni zadržkov oziroma okoliščin, ki bi 
nasprotovale določbi četrtega odstavka 246. člena tega za- 
kona; 
- dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz petega odstavka 246. 
člena tega zakona; 
- določitev obsega upravičenja članov uprave za zastopanje. 

(2) Prijavi za vpis v register iz prvega odstavka tega člena se 
priložijo še: 

- statut in listine, na podlagi katerih je bil statut pripravljen, in 
listine, na podlagi katerih so ustanovitelji prevzeli delnice; 
- obračun ustanovitvenih stroškov, ki gredo v breme družbe. 
V tem obračunu se navedejo plačila po zaporedju in višini, 
prejemniki izplačil pa posamično; 
- listine o imenovanju uprave in nadzornega sveta; 
- ustanovitveno poročilo in revizijska poročila članov uprave 
in nadzornega sveta ter ustanovitvenih revizorjev. Tem poro- 
čilom morajo biti priložene tudi listine, na katerih temeljijo 
ključne ugotovitve iz omenjenih poročil. 

(3) Člani uprave morajo svoj podpis shraniti na sodišču. 
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(4) Predloženi dokumenti se na sodišču shranijo v izvirniku ali 
v overjenem prepisu. 

Zavrnitev prijave za vpis v register 

199. člen 

Sodišče lahko vpis zavrne tudi tedaj, če ustanovitveni revizorji 
ugotovijo ali če je očitno, da je ustanovitveno poročilo ali 
poročilo članov uprave in nadzornega sveta nepravilno, nepo- 
polno ali v nasprotju z zakonskimi predpisi; isto velja, če 
ustanovitveni revizorji izjavijo, ali če sodišče ugotovi, da je 
vrednost stvarnih vložkov ali prevzema stvari bistveno manjša 
od nominalnega zneska delnic ali plačila, ki jih je zaradi tega 
potrebno zagotoviti. 

Vsebina vpisa 

200. člen 

V register se vpiše tudi: 

- višina osnovnega kapitala in morebitnega odobrenega ka- 
pitala; 
- dan sprejetja statuta; 
- imena in naslovi članov uprave; 
- trajanje družbe, če je ustanovljena za določen čas; 
- upravičenja članov uprave za zastopanje. 

Objava vpisa 

201. člen 

(1) Poleg vsebine vpisa v register iz prejšnjega člena se 
objavijo še: 

- podatki iz prvega odstavka 184., 185., 186., 187. in 188. 
člena tega zakona; 
- določbe statuta ali drugega akta o sestavi uprave; 
- emisijski znesek delnic; 
- ime, poklic in naslov oziroma firmo in sedež ustanoviteljev; 
- ime, poklic in naslov članov prvega nadzornega sveta. 

(2) Sočasno se objavi, da je na sodišču mogoč vpogled 
predložene dokumente, zlasti poročila članov uprave, nadzor- 
nega sveta in ustanovitvenih revizorjev. 

Odgovornost ustanoviteljev 

202. člen 

(1) Ustanovitelji odgovarjajo družbi kot solidarni dolžniki za 
škodo, ki nastane zaradi netočnosti podatkov, danih v zvezi 
z ustanovitvijo družbe. 

(2) Če ustanovitelji namenoma ali iz hude malomarnosti oško- 
dujejo družbo s stvarnimi vložki ali ustanovitvenimi stroški, 
morajo škodo povrniti kot solidarni dolžniki. Ustanovitelj, ki je 
ravnal kot dober gospodarstvenik, za to škodo ne odgovarja. 

Odgovornost drugih oseb 

203. člen 

Poleg ustanoviteljev in oseb, za katerih račun so ustanovitelji 
prevzeli delnice, mora družbi kot solidarni dolžnik povrniti 
škodo tudi oseba, ki: 

- je pri prejemu plačila, ki v nasprotju s predpisi ni bilo všteto 
med ustanovitvene stroške, vedela ali bi morala vedeti, da gre 
za namenoma izvršeno utajo, ali ki je k tej utaji vede pripo- 
mogla; 
- je s stvarnimi vložki namenoma ali iz hude malomarnosti 
oškodovala družbo ali takšno oškodovanje omogočila; 
- je pred vpisom družbe v register ali v prvih dveh letih po 
njenem vpisu javno napovedala delnice, zato da bi jih dala 
v promet, če je vedela ali bi kot dober gospodarstvenik morala 
vedeti za nepravilnost ali nepopolnost podatkov, danih za 

ustanovitev družbe, ali za oškodovanje družbe s stvarnimi 
vložki. 

Poslovanje pred vpisom v register 

204. člen 

(1) Če prevzame družba đolg pred vpisom v register, za 
veljavnost prevzema ni potrebena privolitev upnika, če družba 
odobri prevzem dolga v treh mesecih po vpisu družbe v regi- 
ster in to sporoči upniku in dolžniku. 

(2) Pred vpisom družbe v register se pravica do deleža ne 
more prenesti, delnice oziroma začasnice pa ne izdati. Prej 
izdane delnice ali začasnice so nične. Za škodo, nastalo iz 
take izdaje, odgovarjajo njihovi izdajatelji imetnikom kot soli- 
darni dolžniki. 

3. Pododdelek: Postopna (sukcesivna) ustanovitev 

Pojem 

205. člen 

(1) Družbo se lahko ustanovi tudi tako, da se delnice vpisujejo 
na podlagi oglasa z vabilom k javnem vpisu delnic (prospekt). 

(2) Ustanovitelji sprejmejo statut, objavijo prospekt, ki mora 
biti sestavljen v skladu s posebnimi predpisi, in prevzamejo 
del delnic. 

(3) Prospekt mora vsebovati zlasti: 

- število, vrsto in razred delnic, ki se ponujajo za vpis, njihovo 
nominalno vrednost in ceno, po kateri se izdajajo, ter število, 
vrsto in razred delnic, ki so bile prevzete brez vpisovanja; 
- kraj, kjer se delnice vpisujejo, in opozorilo, da se tam lahko 
pregleda vsebina statuta ter ustanovitveno poročilo in poro- 
čilo revizorjev; 
- začetek in konec vpisovanja delnic; 
- dan, na katerega preneha vpisnikova obveznost, če bi se 
družba dotlej ne prijavila za vpis v register; 
- koliko je treba plačati za vpisane delnice pred vpisom 
družbe v register, in posledice, ki nastopijo, če bi vpisnik 
obrokov ne vplačal pravočasno; 
- točne podatke o stvarnih vložkih, ustanovitvenih stroških, 
posebnih plačilih in nagradah; 
- način sklica ustanovne skupščine; 
- najvišji znesek ustanovitvenih stroškov, ki gredo v breme 
družbe; 
- osebno ime, poklic in prebivališče oziroma firmo in sedež 
ustanoviteljev družbe. 

Vpis in vplačilo delnic 

206. člen 

(1) Vpisovanje delnic in denarna vplačila zanje se opravljajo 
samo pri bankah. 

(2) Pri banki iz prvega odstavka tega člena morajo biti vpisni- 
kom na vpogled: statut, poročila ustanoviteljev in revizorjev in 
prospekt. 

Vpisnica 

207. člen 

(1) Vsak vpisnik mora podpisati tri izvode izjave o vpisu delnic 
(vpisnica), enega zase, druga dva za družbo. Če vpis delnic 
opravlja pooblaščenec, je treba vpisnicam, ki ostanejo družbi, 
priložiti pooblastilo. 

(2) Vpisnica mora vsebovati: 

- število, razred vpisanih delnic, njihovo nominalno vrednost 
in ceno, po kateri se vpisujejo; 
- izjavo vpisnika, da bo delnice vplačal pod pogoji, ki so 
določeni v prospektu; 
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- denarni znesek, ki ga vplača vpisnik pri vpisu delnic; 
- vpisnikovo izjavo, da pozna statut, prospekt in poročila 
ustanoviteljev in revizorjev ter da soglaša s statutom in usta- 
novitvijo družbe; 
- vpisnikov oziroma pooblaščenčev podpis z označbo prebi- 
vališča oziroma firme in sedeža in podpis pooblaščenca 
banke, pri kateri so bili opravljeni vpisi in vplačila ter njeno 
pisno potrdilo o prejetem vplačilu. 

(3) Vpisnica, ki ne vsebuje predpisanih podatkov ali ki 
v nasprotju s tem zakonom omejuje vpisnikovo obveznost, je 
nična. 

Neuspel vpis 

208. člen 

(1) Rok za vpisovanje in vplačilo delnic ne sme biti daljši od 
treh mesecev, od dne, določenega za začetek vpisovanja. 

(2) Če v roku iz prejšnjega odstavka vse ponujene delnice niso 
vpisane in pravilno vplačane, lahko ustanovitelji v 15 dneh po 
preteku tega roka nevpisane in nevplačane delnice sami prev- 
zamejo ali vpišejo. 

(3) Če se ponujene delnice niti na način iz prejšnjega 
odstavka ne prevzamejo ali vpišejo in pravilno vplačajo, se 
šteje, da ustanovitev ni uspela, ustanovitelji pa morajo 
v nadaljnjih 15 dneh z novim oglasom pozvati vpisnike, naj 
dvignejo vplačane zneske. 

(4) Osebe, ki so dale stvarne vložke ali so prevzele delnice 
brez vpisa na podlagi prospekta, je treba posebej opozoriti, 
naj prevzamejo, kar so vplačale ali vložile za družbo, katere 
ustanovitev ni uspela. 

Nepravočasna vplačila 

209. člen 

(1) Če se katero od nadaljnjih vplačil, ki dospevajo pred 
vpisom družbe v register, ne opravi pravočasno, lahko usta- 
novitelji prevzem ali vpis teh delnic razglasijo za neveljav- 
nega, delnice pa lahko prevzamejo sami ali kdo drug. 

(2) Vplačila, ki so jih opravili prejšnji prevzemniki ali vpisniki, 
pripadejo družbi. 

Razdelitev vpisanih delnic 

210. člen 

(1) Če je vpisovanje in plačevanje delnic uspelo, morajo usta- 
novitelji v 15 dneh po preteku roka, ki je v prospektu določen 
za vpisovanje delnic, delnice razdeliti med vpisnike. Delnic ne 
smejo dodeliti tistim vpisnikom, katerih plačilna nesposob- 
nost je znana kateremu izmed ustanoviteljev. 

(2) V primeru iz drugega odstavka 208. člena tega zakona je 
treba delnice razdeliti v roku enega meseca po preteku roka, 
ki je bil v prospektu določen za vpisovanje delnic. 

(3) V banki, pri kateri so se delnice vpisovale, se morajo 
vpisnikom dati na vpogled popolni seznami, iz katerih je 
razvidno, koliko delnic vsake vrste oziroma razreda je bilo 
vpisanih in dodeljenih vsakemu izmed vpisnikov. Seznam 
mora vsebovati napotilo, naj vpisniki, ki jim ni bila dodeljena 
nobena ali jim niso bile dodeljene vse vpisane delnice, dvig- 
nejo preveč vplačane zneske. 

Razpolaganje z vplačili 

211. člen 

Ustanovitelji ne smejo razpolagati z vplačili za delnice, uprava 
pa lahko z vplačili razpolaga šele potem, ko je opravljen vpis 
družbe v register. Posebna nadomestila, povračila in nagrade 
se ne morejo izplačevati v breme osnovnega kapitala družbe. 

Sklic ustanovne skupščine 

212. člen 

(1) Ustanovna skupščina se mora opraviti najpozneje v dveh 
mesecih po preteku s prospektom določenega roka za vpiso- 
vanje delnic. Ustanovitelji jo morajo sklicati z oglasom, ki se 
mora objaviti na enak način kot prospekt in to tako, da 
preteče med dnem zadnje objave prospekta in ustanovno 
skupščino najmanj 15 dni. 

(2) V roku iz prejšnjega odstavka je treba vpisnikom, ki so jim 
bile dodeljene delnice v banki, pri kateri so se delnice vpiso- 
vale, po preudarku ustanoviteljev pa tudi na drugih mestih, 
omogočiti pregled statuta, poročil ustanoviteljev in revizorjev, 
seznama vpisnic, poročila ustanoviteljev o ustanovitvenih 
stroških, sezname o razdelitvi delnic ter seznama oseb, ki so 
prevzele delnice brez vpisa na podlagi prospekta z navedbo, 
koliko delnic katere vrste in razreda je vsaka od njih prevzela. 

(3) Sodišče lahko na podlagi utemeljenih razlogov na prošnjo 
ustanoviteljev rok za izvedbo ustanovne skupščine podaljša 
za mesec dni. 

(4) Kolikor ni za ustanovno skupščino posebnih določb, 
veljajo zanjo določbe tega zakona o skupščini. 

Posledice, če se ne opravi ustanovna skupščina 

213. člen 

(1) Če se ustanovna skupščina ne opravi pravočasno, se šteje, 
da ustanovitev družbe ni uspela. 

(2) Ustanovitelji morajo v 15 dneh po preteku roka za izvedbo 
skupščine z oglasom, objavljenim na enak način kot prvi 
prospekt, pozvati vpisnike delnic, naj dvignejo svoja vplačila. 

(3) Če ustanovitelji tega oglasa ne objavijo pravočasno, objavi 
oglas sodišče na predlog katerega od vpisnikov in na stroške 
ustanoviteljev. 

Sklepčnost in vnovični sklic 

214. člen 

(1) Ustanovna skupščina se mora opraviti na sedežu družbe, 
če ni bil v prospektu določen drug kraj. 

(2) Na ustanovni skupščini mora biti zastopana večina vseh 
delnic, če je predvidena izdaja delnic različnih razredov, pa 
tudi večina delnic vsakega razreda. 

(3) Ustanovno skupščino odpre notar, ki ga morajo povabiti 
ustanovitelji. Notar mora sestaviti seznam navzočih vpisnikov 
in prevzemnikov delnic oziroma njihovih zastopnikov ter ugo- 
toviti, ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka. 

(4) Če skupščina ni sklepčna po pravilih prejšnjih odstavkov 
tega člena in če rok ni bil podaljšan po tretjem odstavku 212. 
člena tega zakona, lahko ustanovitelji vnovič skličejo usta- 
novno skupščino in sicer najkasneje v 15 dneh, med dnevom 
sklica in dnevom nove skupščine pa mora preteči najmanj 8 in 
največ 15 dni. 

(5) Če ustanovitelji skupščine vnovič ne skličejo ali če tudi ta 
ni sklepčna po pravilih prejšnjih odstavkov tega člena, se 
šteje, da ustanovitev družbe ni uspela. 

Potek ustanovne skupščine 

215. člen 

(1) Po otvoritvi izvoli skupščina predsednika in dva prešte- 
valca glasov. Nato se preberejo poročila ustanoviteljev in 
revizorjev, priloge k tem poročilom pa samo na zahtevo delni- 
čarjev, ki imajo najmanj 10 % vseh glasov navzočih ali zasto- 
panih delničarjev. 
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(2) Skupščinski zapisnik vodi notar, podpisati pa ga morajo 
poleg njega še predsednik skupščine, oba preštevalca glasov 
in ustanovitelji družbe. 

Pristojnost ustanovne skupščine 

216. člen 

(1) Ustanovna skupščina: 

- ugotavlja, ali so vpisane oziroma prevzete vse delnice in ali 
je bila opravljena razdelitev delnic ter ali so vplačila, ki morajo 
biti plačana do ustanovne skupščine, opravljena v skladu 
s tem zakonom in statutom; 
- ugotavlja, ali so glede stvarnih vložkov vse zahteve izpol- 
njene tako, da bo družba s stvarnimi vložki lahko prosto 
razpolagala, takoj ko bo vpisana v register; 
- ugotavlja največji dovoljeni znesek ustanovnih stroškov, ki 
gredo v breme družbe; 
- izvoli tiste organe delniške družbe, za katere je po zakonu 
ali statutu pristojna skupščina. 

(2) Družba je ustanovljena, ko skupščina sprejme vse sklepe iz 
prejšnjega odstavka. 

Glasovanje 

217. člen 

(1) Na ustanovni skupščini daje vsaka delnica en glas. 

(2) O ugotovitvah iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega 
člena se mora glasovati posebej za vsak stvarni vložek, pri 
čemer ustanovitelji in vpisniki ali prevzemniki delnic na pod- 
lagi stvarnih vložkov nimajo glasovalne pravice. O vprašanjih 
iz tretje alinee prvega odstavka prejšnjega člena ustanovitelji 
nimajo glasovalne pravice. 

(3) Na ustanovni skupščini se sklepa z večino na skupščini 
zastopanih delnic, ki niso izvzete iz glasovanja. 

(4) Sprememba statuta glede določb iz 184. člena tega zakona 
se lahko sprejme le s soglasjem vseh vpisnikov in prevzemni- 
kov delnic. O spremembi ostalih določb statuta je mogoče 
odločati le, če so navzoči upravičenci, katerih glasovi pred- 
stavljajo vsaj dve tretjini osnovnega kapitala. Odločitev mora 
biti soglasna. 

Vnovični preizkus poročila ustanoviteljev 

218. člen 

(1) Če ustanovna skupščina zavrne predlog, naj se vnovič 
preizkusi poročilo ustanoviteljev, je treba ta preizkus vseeno 
opraviti, če to še pred izvolitvijo organov družbe zahtevajo 
vpisniki in prevzemniki delnic, ki predstavljajo vsaj eno petino 
vseh delnic, ki so bile vplačane v denarju. 
(2) Vpisniki in prevzemniki, ki delnice vplačujejo samo 
v denarju, izvolijo tri poverjenike. Enega od njih lahko 
s posebnim glasovanjem izberejo vpisniki in prevzemniki, ki 
so zahtevali vnovični preizkus poročila ustanoviteljev; ti sode- 
lujejo tudi pri volitvah ostalih poverjenikov. 

(3) Po izvolitvi poverjenikov ustanovna skupščina prekine 
z delom za sedem dni in določi dan in uro vnovičnega zaseda- 
nja skupščine brez posebnega novega sklica. 

(4) Poverjeniki ustanovni skupščini predložijo svoje pisno 
poročilo. Kadar večina poverjenikov oceni vrednost stvarnih 
vložkov na manj kot dve tretjini prvotne ocenitve, mora usta- 
novna skupščina sklepati o tem, ali naj se družba sploh 
ustanovi. 

(5) Pri glasovanju po prejšnjem odstavku, ustanovitelji, vpis- 
niki in prevzemniki, od katerih naj bi družba sprejela stvarne 
vložke, ne morejo glasovati v svojem imenu in tudi ne kot 
zastopniki. Izključitev od glasovanja se nanaša samo na tiste 
osebe, ki jih zadeva vnovični preizkus poročila ustanoviteljev. 

(6) Če se ne doseže večina, ustanovitev ni uspela, razen če 
prevzamejo ustanovitelji ali druge osebe na seji skupščine vse 
delnice tistih, ki so glasovali proti ustanovitvi in izjavili, da se 
nočejo udeležiti družbe kot delničarji. Istočasno morajo prev- 
zemniki pristojnemu notarju plačati vsa dospela vplačila in 
podpisati oziroma izpolniti vpisnice. 

(7) Če glasovanje o ustanovitvi družbe po poročilu poverjeni- 
kov ni potrebno, nosijo stroške vnovičnega preizkusa soli- 
darno tisti, ki so zahtevali vnovični preizkus, v vsakem drugem 
primeru pa ustanovitelji. 

4. Oddelek: Pravna razmerja med družbo in delničarji 
Načelo enakega položaja delničarjev 

219. člen 

Organi družbe morajo delničarje ob enakih pogojih enako 
obravnavati. 

Glavna obveznost delnlčar|ev 

220. člen 

Delničarji morajo vplačati nominalni oziroma višji emisijski 
znesek vpisanih delnic na račun družbe ali ji izročiti stvarne 
vložke. 

Posledice nepravočasnega vplačila 

221. člen 

(1) Delničarji morajo vplačati vložke na poziv uprave. Poziv se 
objavi. 

(2) Delničarji, ki vložka ne vplačajo pravočasno, so dolžni 
plačati zamudne obresti po obrestni meri, določeni z zako- 
nom, če ni s statutom določena višja obrestna mera. ( 

(3) Za nepravočasno vplačilo vložka lahko statut določa tudi 
pogodbeno kazen. 

Izključitev delničarjev zaradi nepravočasnega vplačila 

222. člen 

(1) Delničarjem, ki vložka ne vplačajo pravočasno, se lahko 
določi dodaten rok z opozorilom, da se jim bodo po njegovem 
izteku odvzele delnice in izvršena plačila. Podaljšani rok je 
treba objaviti in sporočiti vsakemu delničarju s priporočenim 
pismom. 

(2) Delničarjem, ki vložka kljub ponovnemu pozivu ne vpla- 
čajo, se odvzamejo delnice in izvršena plačila v korist družbe. 
Odvzem delnic se objavi z navedbo značilnosti odvzetih 
delnic. « 

(3) Namesto odvzetih delniških listin se izdajo nove, ki morajo 
poleg izvršenih delnih plačil vsebovati tudi zaostali znesek. 

(4) Izključeni delničar odgovarja družbi za neplačan vložek, če 
družba tega vložka ne dobi plačanega na način, določen 
z 223. členom tega zakona. 

Plačilna obveznost prednikov 

223. člen 

(1) Vsak v delniško knjigo vpisani prednik izključenega imen- 
skega delničarja mora družbi plačati vložek, če tega ni 
mogoče zahtevati od njegovih naslednikov. O pozivu za pla- 
čilo izključenemu delničarju mora družba obvestiti njegovega 
prednika. 

(2) Vsak prednik mora plačati le tiste zneske, ki jih družba 
zahteva v dveh letih od dne, ko je prenos delnice prijavljen za 
vpis v delniško knjigo. Po plačilu vložka se izroči nova listina. 
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(3) Če se plačilo vložka od prednikov ne da izterjati, mora 
družba delnico takoj prodati na borzi ali na drug običajen 
način. 

Prepoved oprostitve dajatvenih obveznosti delničarjem 

224. člen 

(1) Delničarji in njihovi predniki ne morejo biti oproščeni 
plačila obveznosti iz 220. in 223. člena tega zakona. 

(2) Delničarji so lahko oproščeni obveznosti plačila vložkov le 
z rednim zmanjšanjem osnovnega kapitala ali z zmanjšanjem 
osnovnega kapitala z umikom delnic do zneska, za katerega 
je osnovni kapital zmanjšan. 

Prepoved vračila In obrestovanja vložkov 

225. člen 

Vložki se ne smejo vrniti in ne obrestovati. 

Dodatne obveznosti delničarjev 

226. člen 

(1) V statutu je lahko določeno, da mora delničar poleg vložka 
v osnovni kapital opraviti dodatne storitve neodplačno ali 
odplačno. Takšna obveznost je lahko določena le, če je za 
prenos delnic potrebno dovoljenje družbe. Obveznosti delni- 
čarjev in njihov obseg se navedejo na delnicah ali začasnicah. 

(2) V statutu je lahko določena pogodbena kazen za primer 
neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve dodatne obveznosti. 

Prepoved vpisa lastnih delnic ter prevzema delnic 

227. člen 

(1) Družba ne sme vpisovati lastnih delnic. 

(2) Odvisna družba ne sme prevzeti delnic obvladujoče 
družbe, družba v večinski lasti pa ne sme prevzeti delnic 
družbe, ki ima v njej večinski delež, niti kot ustanovitelj niti ob 
povišanju osnovnega kapitala pri pogojnem povišanju osnov- 
nega kapitala. Prevzem delnic v nasprotju s to določbo ni 
neveljaven. 

(3) Kdor je ob ustanovitvi ali ob povišanju osnovnega kapitala 
prevzel delnice za račun družbe, odvisne družbe ali družbe 
v večinski lasti, se ne more sklicevati na to, da jih ni prevzel za 
svoj račun. Dokler ne prevzame delnic za svoj račun, nima iz 
njih nobenih pravic. 

(4) Če se pri povišanju osnovnega kapitala vpisujejo delnice 
v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovar- 
jajo za celotno vplačilo vsi člani uprave, razen če dokažejo, da 
niso krivi. 

Uporaba in razdelitev dobička 

228. člen 

(1) Pri sestavi letnega poročila lahko uprava odvede največ 
polovico dobička v rezerve. 

(2) Skupščina lahko s sklepom o uporabi dobička pusti dobi- 
ček nerazdeljen. 

(3) Delničarji imajo pravico do deleža dobička, razen če je po 
skupščinskem sklepu o uporabi dobička, sprejetem na pod- 
lagi zakona ali statuta, dobiček izvzet iz razdelitve med delni- 
čarje. 

(4) Deleži delničarjev pri dobičku se določajo v sorazmerju 
z nominalnimi zneski delnic. 

(5) Če vložki v osnovni kapital niso plačani v celoti ali niso 
vplačani za vse delnice v istem razmerju, pripada delničarjem 

dobiček v sorazmerju z izvršenimi plačili. Vložki, ki so bili 
plačani med poslovnim letom, se upoštevajo glede na čas, ki 
je potekel od plačila. 

(6) V statutu se lahko določi drugačen način razdelitve do- 
bička. 

Vmesne dividende 

229. člen 

(1) V skladu s statutom lahko uprava izplača vmesno divi- 
dendo glede na predviden dobiček. 

(2) Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica 
zneska, ki ostane od predvidenega dobička po oblikovanju 
rezerv. Prav tako znesek vmesnih dividend ne sme preseči 
polovice dobička iz prejšnjega leta. 
(3) Plačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet. 

Vrnitev prepovedanih plačil 

230. člen 

(1) Delničarji morajo družbi vrniti plačila, ki so jih prejeli od 
družbe v nasprotju z določbami tega zakona. Če so plačila 
prejeli kot dividende, velja dolžnost vrnitve le, če so vedeli ali 
bi bili morali vedeti, da do teh prejemkov niso bili upravičeni. 

(2) Terjatev družbe iz prejšnjega odstavka lahko uveljavljajo 
tudi upniki družbe, če jih družba ne more plačati. Če se nad 
družbo začne stečaj, uresničuje v tem času pravico upnikov 
družbe proti delničarjem stečajni upravitelj. 

(3) Zahtevki za vrnitev zastarajo v petih letih po prejemu 
plačila. 

Plačilo za dodatne storitve 

231. člen 

Za dodatne storitve, ki so jih delničarji po statutu dolžni 
opraviti poleg vložkov v osnovni kapital, se jim sme dati 
plačilo, ki ne presega vrednosti storitev, ne glede na to, ali je 
izkazan dobiček. 

Vpis v delniško knjigo 

232. člen 

(1) Imenske delnice se vpišejo v delniško knjigo z imetnikovo 
oznako oziroma s podatki o imenu in prebivališču imetnika. 

(2) Pri imenskih delnicah velja za delničarja v razmerjih do 
družbe tisti, ki je kot delničar vpisan v delniško knjigo. 

(3) Če je po mnenju družbe nekdo neupravičeno vpisan v del- 
niško knjigo kot delničar, lahko družba izbriše vpis le, če pred 
tem obvesti delničarja o nameravanem izbrisu in mu določi 
rok za ugovor. Če delničar pravočasno ugovarja, ga ni 
mogoče izbrisati. 

(4) Vsakemu delničarju je treba na njegovo zahtevo omogočiti 
vpogled v delniško knjigo. 

(5) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena veljajo tudi za 
začasnice. 

Prenos imenskih delnic 

233. člen 

(1) Imenske delnice se prenašajo z indosamentom. Za indosa- 
ment se smiselno uporabljajo predpisi o menici. 

(2) V statutu se lahko prenos imenskih delnic pogojuje z dovo- 
ljenjem družbe. Statut lahko določa, da o dovoljenju odločata 
nadzorni svet ali skupščina. Statut lahko določa razloge, 
zaradi katerih se sme dovoljenje odreči. 
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(3) Če se imenska delnica prenese na drugega, je treba 
prenos prijaviti družbi. Delnico je treba predložiti in dokazati 
prenos. Družba zaznamuje prenos v delniški knjigi. 

(4) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena veljajo tudi za 
začasnice. 

Pravna skupnost in delnica 

234. člen 

(1) Če delnica pripada več upravičencem, uresničuje pravice 
iz delnice skupni zastopnik. 

(2) Za obveznosti iz delnice odgovarjajo vsi upravičenci kot 
solidarni dolžniki. 

(3) Če mora družba delničarju izjaviti voljo in če upravičenci 
družbi niso imenovali skupnega zastopnika, zadostuje, da 
družba da izjavo enemu izmed upravičencev. 

Računanje lastninskega časa delnice 

235. člen 

(1) Če je uresničevanje pravic iz delnice pogojeno s tem, da je 
bil delničar določen čas imetnik delnice, se lastninski čas 
delnice šteje od dospetja zahtevka za prenos delnice, ki ga 
ima delničar do finančne organizacije. 

(2) Lastninski čas pravnega prednika se priračuna delničarju, 
če je delnico pridobil neodplačno, kot univerzalni pravni 
naslednik ali ob delitvi skupnega premoženja. 

Razveljavitev delnic po amortizacijskem postopku 

236. člen 

Če se delnica ali začasnica izgubi ali uniči, se listina lahko 
razveljavi po predpisih o amortizaciji vrednostnih papirjev. 

Razveljavitev delnic s strani družbe 

^ 237. člen 

(1) Če je vsebina delniške listine zaradi spremembe pravnih 
razmerij postala nepravilna, lahko družba s soglasjem sodišča 
razveljavi tiste delnice, ki jih kljub pozivu, da se popravijo ali 
zamenjajo, ni prejela. Če nepravilnost temelji na spremembi 
nominalnega zneska delnic, se razveljavijo le, če je nominalni 
znesek zmanjšan zato, da bi se zmanjšal osnovni kapital. 
Imenske delnice ne morejo biti razveljavljene zato, ker je 
delničarjeva oznaka postala nepravilna. 

(2) V pozivu za izročitev delnic mora biti.opozorilo o odobritvi 
sodišča za razveljavitev delnic. Do razveljavitve pride le, če je 
bil poziv objavljen na način, določen v prvem odstavku 222. 
člena tega zakona. Razveljavitev začne veljati z objavo. 
V objavi se razveljavljene delnice označijo tako, da iz objave 
nedvomno izhaja, da je delnica razveljavljena. 

(3) Namesto razveljavljenih delnic se izdajo nove delnice, ki se 
izročijo upravičencu ali se shranijo, o čemer se obvesti 
sodišče, ki je odobrilo razveljavitev delnic. 

Zamenjava poškodovane listine 

238. člen 

Če je delnica ali začasnica poškodovana tako, da ni več 
primerna za promet, brstvena vsebina pa je še razpoznavna, 
lahko upravičenec zahteva, da mu družba na njegove stroške 
izda novo listino, on pa ji izroči staro. 

Nova kuponska pola 

239. člen 

Nova kuponska pola oziroma novi kuponi se izročijo imetniku 
samo, če predloži talon in plašč delnice. 

Pridobivanje lastnih delnic 

240. člen 

(1) Družba sme pridobivati lastne delnice ie: 

- če je pridobitev nujna, da bi družba preprečila hudo, nepo- 
sredno škodo; 
- če naj se delnice ponudijo v odkup delavcem družbe ali 
z njo povezane družbe; 
- če delnice pridobi zato, da bi delničarjem zagotovila 
odpravnino po določbah tega zakona; 
- če je pridobitev neodplačna; 
- da pridobi delnice pri nakupni komisiji; 
- na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva; 
- na podlagi sklepa skupščine o umiku delnic po določbah 
o zmanjšanju osnovnega kapitala. 

(2) Skupni nominalni znesek delnic, pridobljenih za namene iz 
1.do 3. alinee prejšnjega odstavka, ne sme skupaj z drugimi 
lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati vrednosti 
desetih odstotkov osnovnega kapitala. Takšna pridobitev last- 
nih delnic je dovoljena le, če družba pridobi delnice tako, da 
oblikuje sklad za lastne delnice, ne da bi zmanjšala osnovni 
kapital ali po zakonu oziroma statutu predpisan sklad, ki se ne 
sme uporabljati za plačila delničarjem. V primerih iz 1., 2., 4. 
in 5. alinee prejšnjega odstavka je pridobitev dopustna le, če 
je za delnice plačan celotni nominalni ali višji emisijski 
znesek. 

(3) V primeru iz 1. alinee prvega odstavka tega člena mora 
uprava na prvi naslednji skupščini poročati o razlogih in 
namenu pridobitve, o številu in nominalnem znesku delnic ter 
o vrednosti delnic. V primeru iz 2. alinee prvega odstavka tega 
člena se delnice v enem letu po pridobitvi ponudijo v odkup 
delavcem. 

Fiktivni posli 

241. člen 

(1) Pravni posel, s katerim si družba zagotovi predujem ali 
posojilo za pridobitev delnic, je ničen. 

(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za tekoče pravne 
posle finančnih organizacij in tudi ne za posle, s katerimi bi 
delnice pridobili delavci družbe ali z njo povezane družbe. 
Takšen pravni posel je ničen, če družba ne bi mogla oblikovati 
sklada za lastne delnice, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali 
po zakonu oziroma statutu predpisan sklad, ki se ne sme 
uporabljati za plačilo delničarjem. 

J 
(3) Ničen je tudi pravni posel med družbo in drugo osebo, po 
katerem naj bi bila druga oseba upravičena pridobivati del- 
nice družbe za račun družbe ali odvisne družbe ali družbe, 
v kateri ima družba večinski delež, če bi družba pridobila 
delnice v nasprotju z določbami prejšnjega člena. 

Pravice iz lastnih delnic 

242. člen 

Iz lastnih delnic družba nima nobenih pravic. 

Odsvojitev in umik lastnih delnic 

243. člen 

(1) Če je družba pridobila lastne delnice v nasprotju s prvim in 
drugim odstavkom 240. člena tega zakona, jih mora odsvojiti 
v enem letu po pridobitvi. 
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(2) Če skupni nominalni znesek delnic, ki jih je družba prido- 
bila v skladu s prvim in drugim odstavkom 240. člena tega 
zakona in jih še ima, presega vrednost desetih odstotkov 
osnovnega kapitala, mora tisti del delnic, ki te odstotke pre- 
sega, odsvojiti v treh letih po pridobitvi. 

(3) Če lastne delnice niso bile odsvojene v rokih, predvidenih 
v prvem in drugem odstavku tega člena, jih mora družba 
umakniti. 

Pridobivanje lastnih delnic preko tretjih oseb 

244. člen 

Kdor posluje v lastnem imenu, vendar za račun družbe, sme 
pridobivati ali imeti delnice družbe le, če bi bilo to družbi po 1. 
do 6. alinei prvega odstavka in drugem odstavku 240. člena 
tega zakona dovoljeno. Enako velja, če delnice družbe prido- 
biva ali ima od nje odvisna družba ali družba, v kateri ima 
družba večinski delež in tudi če jih pridobiva ali ima tretja 
oseba, ki posluje v lastnem imenu, vendar za račun odvisne 
družbe ali družbe, v kateri ima družba večinski delež. Po 
izračunu celotnega nominalnega zneska po drugem odstavku 
240. člena in drugem odstavku 243. člena tega zakona, veljajo 
te delnice za delnice družbe. Tretja oseba ali družba mora 
družbi na njeno zahtevo prodati delnice. 

Pridobitev lastnih delnic v zastavo 

245. člen 

(1) Za lastne delnice po 240. členu in 244. členu tega zakona 
se štejejo tudi delnice družbe, ki jih družba sprejme v zastavo. 
Finančna organizacija sme v okviru tekočih poslov sprejeti 
v zastavo lastne delnice do celotnega nominalnega zneska, 
določenega v drugem odstavku 240. člena tega zakona. 

(2) Če se lastne delnice pridobijo v zastavo v nasprotju s prejš- 
njim odstavkom, je pridobitev neveljavna, če zanje še ni 
v celoti plačan nominalni ali višji emisijski znesek. Obligacij- 
skopravni posel o sprejemu lastnih delnic v zastavo je ničen, 
če se delnice pridobijo v nasprotju s prejšnjim odstavkom. 

5. Oddelek: Organi delniške družbe 

1. Pododdelek: Uprava 

Vodstvo družbe 

246. člen 

(1) Delniško družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno 
in na lastno odgovornost. 

(2) Uprava ima lahko enega ali več članov (direktorji). Če 
družba nima nadzornega sveta, ima uprava najmanj tri člane. 

(3) Zakon in statut določata sestavo in število članov uprave. 
Če ima uprava več članov, se eden izmed njih imenuje za 
predsednika. 

(4) Član uprave je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna 
fizična oseba, razen osebe, ki: 

- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja 
zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno var- 
nost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sred- 
stev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno 
premoženje in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti 
sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora; 
- ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja 
poklica in sicer za čas trajanja prepovedi. 

(5) Vsaj en član uprave mora biti državljan Republike Slove- 
nije. 

Vodenje poslov in odločanje 

247. člen 

(1) Če ima uprava več članov, sprejemajo odločitve iz njene 
pristojnosti vsi člani soglasno. 

(2) Statut lahko določi tudi drugačen način odločanja. 

(3) Vsak član uprave ima en glas. 

(4) Statut ne sme določiti, da pri različnih mnenjih glas dolo- 
čenega ali določenih članov prevlada nad večino. V primeru 
enakega števila glasov je odločilen glas predsednika, če ni 
s statutom določeno drugače. 

Zastopanje in predstavljanje 

248. člen 

(1) Uprava zastopa in predstavlja družbo. 
(2) Če ima uprava več članov, zastopajo družbo skupno, če 
statut ne določa drugače. 

(3) Izjava volje, podana kateremukoli članu uprave, učinkuje 
proti družbi kot celoti. 

(4) Statut družbe ali nadzorni svet, če je to s statutom predvi- 
deno, lahko določi, da so za zastopanje pooblaščeni le posa- 
mezni člani uprave, oziroma ti skupaj s prokuristom. 

Pristojnosti in odgovornosti uprave do skupščine 

249. člen 

Pristojnosti in odgovornosti uprave do skupščine so: 

- na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti 
skupščine; 
- pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je 
potrebno soglasje skupščine; 
- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina. 

Imenovanje in odpoklic uprave 

250. člen 

(1) Člane uprave in predsednika imenuje nadzorni svet za 
dobo največ petih let, z možnostjo neomejenega ponovnega 
imenovanja. Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot 
eno leto pred iztekom mandata. Nadzorni svet lahko odpo- 
kliče posameznega člana uprave oziroma predsednika, če 
ugotovi, da huje krši obveznosti oziroma da ni sposoben 
voditi poslov, oziroma ga razreši, če mu skupščina izreče 
nezaupnico. 

(2) Če nadzorni svet odpokliče člana ali predsednika uprave 
brez upravičenega razloga iz prejšnjega odstavka, ima odpo- 
klicani pravico do odpravnine v višini najmanj 24 njegovih 
plač. 

Imenovanje prek sodišča 

251. člen 

Če iz kateregakoli razloga eden ali več članov uprave ni 
imenovan, ga v nujnih primerih na predlog zainteresiranih 
oseb imenuje sodišče. Funkcija sodno imenovanega člana 
uprave preneha, ko je namesto njega imenovan nov član 
v skladu s statutom. Sodno imenovani član uprave ima pra- 
vico do plačila za delo in do poravnave stroškov. Če se o višini 
stroškov in plačila sodno imenovani član uprave in družba ne 
sporazumeta, odloči o stroških in plačilu sodišče. 
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Udeležba članov uprave pri dobičku 

252. člen 

(1) S statutom se lahko določi, da se članom uprave za 
njihovo delo zagotovi udeležba pri dobičku. 

(2) Višina udeležbe pri dobičku se praviloma določi v odstotku 
letnega dobička družbe. 

Prejemki članov uprave 

253. člen 

(1) Nadzorni svet mora pri določitvi celotnih prejemkov posa- 
meznega člana uprave (plača, udeležba v dobičku, povračila 
stroškov, zavarovalne premije, provizije, druga dodatna pla- 
čila), poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem 
sorazmerju z nalogami članov uprave in s finančnim stanjem 
družbe. 

(2) Če po določitvi prejemkov nastopi poslabšanje poslovanja 
družbe, ki bi ogrozilo gospodarsko stanje družbe ali ji povzro- 
čilo škodo, lahko nadzorni svet prejemke zniža. Znižanje 
prejemkov ne posega v ostale določbe pogodbe, član uprave 
pa ima pravico odpovedi pogodbe s koncem naslednjega 
četrtletja z dvomesečnim odpovednim rokom. 

Prepoved konkurence 

254. člen 

Član uprave ne sme brez soglasja nadzornega sveta opravljati 
pridobitne dejavnosti, na področju dejavnosti družbe pa tudi 
ne sklepati poslov za lasten ali tuj račun. 

Zagotovitev posojila članom uprave in prokuristom 

255. člen 

(1) Družba lahko članom uprave in prokuristom zagotovi 
posojilo le na podlagi sklepa nadzornega sveta. Sklep se 
sprejme le za določena posojila ali vrste posojil in mora 
določiti način obrestovanja in rok odplačila posojila. Za poso- 
jila se štejejo tudi druga pravna dejanja, ki gospodarsko 
ustrezajo posojilu, razen za posojila, ki ne presegajo mesečne 
plače člana uprave ali prokurista. 

(2) Posojilna pogodba na podlagi sklepa iz prejšnjega 
odstavka se mora skleniti najpozneje tri mesece po sprejemu 
sklepa. 

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se smi- 
selno uporabljajo tudi v primerih, ko zagotovi posojilo obvla- 
dujoča ali odvisna družba, pri čemer sklep o zagotovitvi 
posojila sprejme nadzorni svet obvladujoče družbe, in v pri- 
merih, ko je posojilojemalec družinski član člana uprave ali 
prokurista. 

(4) Če je posojilo zagotovljeno v nasprotju s prejšnjimi 
odstavki tega člena, je treba prejeti znesek takoj vrniti, razen 
če nadzorni svet kasneje posojilo odobri. 

Poročila nadzornemu svetu 

256. člen 

(1) Uprava poroča nadzornemu svetu o: 

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih 
poslovanja; 
- donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapi- 
tala; 
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju 
družbe; 
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali pla- 
čilno sposobnost družbe. 

(2) Nadzorni svet lahko zahteva poročilo tudi o drugih vpraša- 
njih, pomembnih za poslovanje družbe. 

(3) Poročilo o poslovni politiki se predloži nadzornemu svetu 
najmanj enkrat letno ali ob bistveno spremenjenih okolišči- 
nah, poročilo o donosnosti družbe in kapitala pa najmanj 
enkrat letno ob razpravi o letnem poročilu. 

(4) Nadzorni svet lahko od uprave kadarkoli zahteva poročilo 
o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe in ki 
pomembneje vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da 
bodo pomembneje vplivala na položaj družbe. 

(5) Poročila morajo ustrezati načelu vestnosti in verodostoj- 
nosti. 

Dolžnost uprave ob izgubi, prezadolženosti ali plačilni 
nesposobnosti 

257. člen 

(1) Če se pri izdelavi letne ali vmesne bilance stanja ugotovi, 
da izguba dosega polovico osnovnega kapitala, mora uprava 
v roku 48 ur od ugotovitve izgube sklicati skupščino in jo 
o tem obvestiti. 

(2) Če nastopi dejstvo, ki ga zakon določa kot razlog za 
začetek stečajnega postopka, mora uprava takoj, najkasneje 
pa v treh tednih po nastanku dejstva, predlagati začetek 
postopka prisilne poravnave ali stečajnega postopka. 

(3) Po nastanku plačilne nesposobnosti družbe ali njene pre- 
zadolženosti, uprava ne sme izvrševati nobenih plačil, razen 
tistih, ki so v skladu s skrbnostjo poštenega in vestnega 
gospodarstvenika. 

Skrbnost in odgovornost članov uprave 

258. člen 

(1) Člani uprave morajo pri vodenju poslov ravnati s skrb- 
nostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati 
poslovno tajnost družbe. 

(2) Člani uprave solidarno odgovarjajo družbi za škodo, ki je 
nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti, razen če 
dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti. 

(3) Člani uprave so dolžni povrniti škodo, čeprav je nadzorni 
svet odobril dejanje, če se v nasprotju s tem zakonom: 

- vložki vrnejo delničarjem; 
- delničarjem plačajo obresti ali dividende; 
- lastne delnice ali delnice druge družbe vpisujejo, pridobi- 
vajo, vzamejo v zastavo ali umaknejo; 
- delnice izdajo pred celotnim plačilom nominalnega ali 
višjega emisijskega zneska; 
- razdeli premoženje družbe; 
- izvršijo plačila, po tem, ko je nastopila plačilna nesposob- 
nost družbe ali njena prezadolženost; 
- pri pogojnem povečanju kapitala izdajo delnice v nasprotju 
z določenim namenom ali pred celotnim plačilom njihove 
vrednosti. 

(4) Članom uprave ni treba povrniti škode, če dejanje iz 
prejšnjega odstavka temelji na zakonitem skupščinskem 
sklepu. Družba se odškodninskim zahtevkom lahko odreče ali 
jih pobota šele tri leta po nastanku zahtevka ali v primeru, če 
s tem soglaša skupščina in če temu pisno ne ugovarja manj- 
šina, ki ima skupno vsaj desetino osnovnega kapitala. 

(5) Odškodninski zahtevek, ki ga ima družba do članov 
uprave, lahko uveljavljajo tudi upniki družbe, če jih družba ne 
more poplačati. 
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Pogodba s članom uprave 

259. člen 

Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima član uprave po tem 
zakonu, se druge pravice in obveznosti lahko določijo 
s pogodbo med članom uprave in družbo. 

Namestniki članov uprave 

260. člen 
Določbe, ki se nanašajo na člane uprave, veljajo tudi za 
namestnike članov uprave. 

2. Pododdelek: Nadzorni svet 

Obveznost izvolitve nadzornega sveta 

261. člen 

(1) Statut družbe določi, ali ima družba nadzorni svet. 

(2) Družba mora imeti nadzorni svet: 

- če dosega njen osnovni kapital 300.000.000 tolarjev, ali 
- če je poprečno letno število zaposlenih večje od 500, ali 
- če je bila družba ustanovljena sukcesivno, ali 
- če so njene delnice uvrščene na borzi, ali 
- če je število imenskih delničarjev družbe večje od 100. 

(3) Če družba nima nadzornega sveta in če v tem zakonu ali 
statutu ni določeno drugače, izvršuje pristojnosti nadzornega 
sveta po tem zakonu skupščina. 

število članov nadzornega sveta 

262. člen 

(1) Nadzorni svet sestavljajo najmanj trije člani. 

(2) Število članov nadzornega sveta in njegovo sestavo določa 
statut. 

Posebni pogoji za člane nadzornega sveta 

263. člen 

(1) Član nadzornega sveta je lahko le neomejeno poslovno 
sposobna fizična oseba. 

(2) Član nadzornega sveta ne more biti: 

- član uprave te družbe; 
- član nadzornega sveta že v desetih družbah; 
- član uprave od družbe odvisne družbe; 
- član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem 
svetu je član uprave te družbe. 
- oseba, ki po tem zakonu ne more biti član uprave. 

Volitve članov nadzornega sveta 

264. člen 

Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, 
voli skupščina. 

Mandat članov nadzornega sveta 

265. člen 

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo največ štirih let in 
so lahko ponovno izvoljeni. 

Odpoklic članov nadzornega sveta 

266. člen 

Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je 
izvolila, pred iztekom mandata. Za sklep o odpoklicu je 
potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov. Statut 
lahko določi višjo večino in druge zahteve. 

Imenovanje in odpoklic člana preko sodišča 

267. člen 

(1) Če nadzorni svet nima dovolj članov, da bi bil sklepčen, ga 
mora sodišče na predlog uprave, preostalih članov nadzor- 
nega sveta ali delničarjev dopolniti na potrebno število. 
Uprava mora podati predlog takoj, ko ugotovi, da število 
članov ni zadostno. 

(2) Sodišče odpokliče člana nadzornega sveta, ki zastopa 
interese delničarjev, na predlog nadzornega sveta ali delni- 
čarjev, katerih delnice predstavljajo vsaj 10 % osnovnega 
kapitala, če gre za razloge, ki zadevajo člana. 

Nezdružljivost članstva v upravi in nadzornem svetu 

268. člen 

(1) Član nadzornega sveta ne more biti namestnik člana 
uprave, prokurist ali pooblaščenec družbe. 

(2) Največ za obdobje enega leta lahko nadzorni svet imenuje 
svoje posamezne člane za namestnike manjkajočih ali zadrža- 
nih članov uprave. Ponovno imenovanje ali podaljšanje man- 
data je dopustno, če celotni mandat s tem ni daljši od enega 
leta. Člani nadzornega sveta ne smejo delovati kot člani tega 
organa, medtem ko delujejo kot namestniki članov uprave. 

Objava sprememb v nadzornem svetu 

269. člen 

Uprava mora vsako zamenjavo članov nadzornega sveta takoj 
objaviti in spremembo prijaviti za vpis v register. 

Poslovanje nadzornega sveta 

270. člen 

(1) Nadzorni svet mora izmed sebe izvoliti predsednika in 
najmanj enega namestnika. Uprava mora prijaviti ime pred- 
sednika in namestnika za vpis v register. 

(2) Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, ki ga podpiše 
predsednik. 

(3) Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij, zlasti 
z namenom, da pripravljajo predloge sklepov ter skrbijo za 
njihovo izvršitev. Komisija ne more odločati o vprašanjih, ki so 
v pristojnosti nadzornega sveta. 

Odločanje nadzornega sveta 

271. člen 

(1) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj 
polovica članov, če statut ne določa drugače. Člani se lahko 
udeležijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice. 

(2) Pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih 
tehničnih sredstev je sprejemanje sklepov nadzornega sveta 
dopustno le, če temu ne nasprotuje noben član. 

(3) Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina 
oddanih glasov. 
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(4) Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zade- 
vah, ki se nanašajo nanj. 

Udeležba na sejah 

272. člen 

Sej nadzornega sveta se ne smejo udeleževati osebe, ki niso 
člani nadzornega sveta ali uprave. Pri obravnavanju posamez- 
nih točk so lahko povabljeni izvedenci oziroma poročevalci. 

Sklic seje 

273. člen 

(1) Vsak član nadzornega sveta ali uprava lahko zahteva, da 
predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta, in 
navede namen in razloge zanjo. Seja mora biti v dveh tednih 
po sklicu. 

(2) Če zahteva najmanj dveh članov nadzornega sveta ali 
uprave ni bila sprejeta, lahko ti sami skličejo nadzorni svet in 
predlagajo dnevni red. 

(3) Nadzorni svet mora biti praviloma sklican vsaj enkrat 
v četrtletju, obvezno pa mora biti sklican enkrat v polletju. 

Pristojnosti nadzornega sveta 

274. člen 

(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. 

(2) Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in doku- 
mentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne 
papirje in zaloge blaga ter druge stvari. 

(3) Nadzorni svet lahko skliče skupščino. 

(4) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. 
Statut ali nadzorni svet pa lahko določita, da se smejo dolo- 
čene vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če 
nadzorni svet zavrne soglasje, lahko uprava zahteva, da 
o soglasju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina da 
soglasje, je potrebna večina najmanj treh četrin oddanih 
glasov. 

Zastopanje družbe proti članom uprave 

275. člen 

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom 
uprave. 

Plačilo članom nadzornega sveta 

276. člen 

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo lahko zagotovi 
plačilo ali udeležba na dobičku, kar določi statut ali skupš- 
čina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami čla- 
nov nadzornega sveta in s finančnim položajem družbe. 

Pogodbe s člani nadzornega sveta 

277. člen 

Pogodbo med članom nadzornega sveta in družbo mora 
odobriti nadzorni svet, sicer mora član nadzornega sveta 
vrniti koristi iz takšne pogodbe. 

Zagotovitev posojila članom nadzornega sveta 

278. člen 

(1) Družba sme članom nadzornega sveta zagotoviti posojilo 
le na podlagi sklepa nadzornega sveta. Sklep se sprejme 

posebej za vsako posojilo ali vrsto posojil in mora določiti 
način obrestovanja in rok odplačila posojila. Za posojila se 
štejejo tudi druga pravna dejanja, ki gospodarsko ustrezajo 
posojilu. 

(2) Posojilna pogodba na podlagi sklepa iz prejšnjega 
odstavka se mora skleniti najkasneje tri mesece po sprejemu 
sklepa. 

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se smi- 
selno uporabljajo tudi v primerih, ko zagotovi posojilo obvla- 
dujoča ali odvisna družba, pri čemer sklep o zagotovitvi 
posojila sprejme nadzorni svet obvladujoče družbe, in v pri- 
merih, ko je posojilojemalec ožji družinski član člana nadzor- 
nega sveta. 

(4) Če je posojilo zagotovljeno v nasprotju s prejšnjimi 
odstavki tega člena, je treba prejeti znesek takoj vrniti, razen 
če nadzorni svet kasneje posojilo odobri. 

Dolžnosti in odgovornosti članov nadzornega sveta 

279. člen 

Za dolžnost skrbnega ravnanja in odgovornost članov nadzor- 
nega sveta se smiselno uporabljajo določbe tega zakona 
o dolžnosti skrbnega ravnanja in odgovornosti članov uprave. 

3. Pododdelek: Odškodninska odgovornost 

Odškodninska odgovornost 

280. člen 

(1) Oseba, ki s svojim vplivom na družbo namenoma pripravi 
člane uprave ali nadzornega sveta, prokurista ali poslovnega 
pooblaščenca do tega, da posluje v škodo družbe ali njenih 
delničarjev, mora družbi povrniti zaradi tega nastalo škodo. 
Delničarjem mora povrniti nastalo škodo, če so bili oškodo- 
vani, ne glede na škodo, ki jim je bila povzročena z oškodova- 
njem družbe. 

(2) Poleg oseb iz prejšnjega odstavka odgovarjajo kot soli- 
darni dolžniki tudi člani uprave in nadzornega sveta, če so pri 
poslovanju kršili svoje obveznosti, razen če dokažejo, da so 
dolžnosti opravljali pošteno in vestno. Članom uprave in nad- 
zornega sveta ni treba povrniti škode družbi in delničarjem, 
če dejanje temelji na zakonitem skupščinskem sklepu. Če 
nadzorni svet odobri dejanje, odškodninska odgovornost ni 
izključena. 

(3) Poleg članov uprave in nadzornega sveta odgovarja kot 
solidarni dolžnik tudi tisti, ki je s škodljivim dejanjem pridobil 
koristi, če je dejanje storil namenoma. Odškodninski zahtevek 
družbe lahko uveljavljajo tudi njeni upniki, če jih družba ne 
more poplačati. 

(4) Določbe prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo, če je bil 
član uprave ali nadzornega sveta, prokurist ali pooblaščenec 
zavezan k škodljivemu ravnanju pri izvrševanju: 

- glasovalne pravice na skupščini, ali 
- upravičenja za vodenje na podlagi pogodbe o obvladova- 
nju, ali 
- upravičenja za vodenje glavne družbe, v katero je družba 
vključena. 

4. Pododdelek: Skupščina 

1. Odsek: Pristojnosti skupščine 

Splošno 

281. člen 

(1) Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na 
skupščini, če ta zakon ne določa drugače. 
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(2) Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo 
skupščine tudi, če niso delničarji. 

Pristojnosti skupščine 

282. člen 

(1) Skupščina sklepa o: 

- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta; 
- letnem poročilu; 
- imenovanju revizorja; 
- spremembah statuta; 
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala; 
- imenovanju revizorjev za pregled ustanovitvenih postopkov 
ali poslovanja; 
- prenehanju družbe; 
- drugih zadevah, določenih s statutom. 

(2) Skupščina ne more odločati o vprašanjih vodenja poslov, 
razen v naslednjih primerih: 

- če to zahteva uprava, ali 
- če gre za pristojnosti, ki bi na podlagi četrtega odstavka 
274. člena tega zakona sicer pripadale nadzornemu svetu. 

(3) Če družba nima nadzornega sveta, lahko skupščina ime- 
nuje osebo, ki nadzoruje delo uprave in opravi pregled v smi- 
slu prvega in drugega odstavka 274. člena tega zakona med 
dvema zasedanjema skupščine, sicer to opravi revizor. O tem 
se sestavi poročilo za prvo zasedanje skupščine. 

(2) Statut lahko pogojuje udeležbo na skupščini ali uresniče- 
vanje glasovalne pravice s tem, da se delnice do določenega 
trenutka pred skupščino shranijo, ali s tem, da se delničarji 
pred skupščino prijavijo. 

(3) Če je udeležba na skupščini ali uresničevanje glasovalne 
pravice po statutu odvisna od tega, da se delnice shranijo do 
določenega trenutka pred skupščino, potem je dovolj, če se 
shranijo najkasneje deset dni pred skupščino. Delnice se 
shranijo pri notarju ali na drug način, določen s statutom. 

(4) Če je udeležba na skupščini ali uresničevanje glasovalne 
pravice odvisno od tega, da se delničarji prijavijo pred skupš- 
čino, potem je dovolj, če se prijavijo najkasneje tri dni pred 
skupščino. 

Objava dnevnega reda 

286. člen 

(1) Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu objavi. Če je 
manjšina po sklicu skupščine zahtevala objavo predmeta, 
o katerem naj sklepa skupščina, zadošča, da se ta predmet 
objavi v desetih dneh po sklicu skupščine. 

(2) Če naj skupščina odloča o spremembi statuta, se objavi 
kraj, kjer je dostopno besedilo predlaganih sprememb. 

(3) Za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj odloči skupš- 
čina, morata upravaf in nadzorni svet, za volitve članov nad- 
zornega sveta in revizorjev pa le nadzorni svet, v objavi 
dnevnega reda podati predloge za sprejemanje sklepov. 

2. Odsek: Sklic skupščine 

Splošno 

283. člen 

(1) Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zako- 
nom ali statutom, in takrat, kadar je to v korist družbe. 

(2) O sklicu skupščine odloči uprava z navadno večino. Sklic 
skupščine se objavi z navedbo firme in sedeža družbe ter časa 
in kraja skupščine in pogojev, od katerih je odvisna udeležba 
na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice. 

(3) Če statut ne določa drugače, je skupščina na sedežu 
družbe. Če se z delnicami družbe trguje na borzi, je skupščina 
lahko tudi na sedežu borze. 

Sklic na zahtevo manjšine 

284. člen 

(1) Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni 
deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, pisno zahte- 
vajo sklic skupščine in navedejo namen in razloge zanj. Zah- 
teva se pošlje upravi družbe. Statut lahko pravico do sklica 
uredi tudi drugače. 

(2) Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 
osnovnega kapitala, lahko na način iz prejšnjega odstavka 
zahtevajo, da se objavi predmet skupščinskega sprejemanja 
sklepov. 

(3) Če zahteva iz prejšnjega odstavka ni izpolnjena, lahko 
sodišče delničarje, ki so postavili zahtevo, pooblasti za sklic 
skupščine ali za objavo predmeta, o katerem naj sklepa 
skupščina. 

Sklicni rok 

285. člen 

(1) Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred dnem zasedanja 
skupščine. 

Sporočila za delničarje in člane nadzornega sveta 

287. člen 

(1) Uprava mora v dvanajstih dneh po objavi sklica skupščine 
finančnim organizacijam in združenjem delničarjev, ki so na 
zadnji skupščini za delničarje uresničevali glasovalne pravice 
ali ki so zahtevali poročilo, sporočiti sklic skupščine, objavo 
dnevnega reda in predloge delničarjev, vključno z delničarje- 
vim imenom ter utemeljitvijo in stališčem uprave. 

(2) Sporočilo iz prejšnjega odstavka mora uprava poslati 
delničarjem, ki: 

- so shranili delnice pri družbi; 
- to zahtevajo po objavi sklica skupščine, ali 
- so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe in njihovih 
glasovalnih pravic na zadnji skupščini ni uresničevala nobena 
finančna organizacija. 

(3) Vsak član nadzornega sveta lahko zahteva, da mu uprava 
pošlje sporočila iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Vsak delničar, ki delnice shrani pri družbi ali ki je kot 
delničar vpisan v delniško knjigo, in vsak član nadzornega 
sveta, lahko zahteva, da mu uprava pisno sporoči na skupš- 
čini sprejete sklepe. 

Predlogi delničarjev 

288. člen 

(1) Predlogi delničarjev se sporočijo v skladu s prejšnjim 
členom le, če je delničar v enem tednu po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno utemeljen nasprotni pred- 
log in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu 
uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripra- 
vil do tega, da bodo glasovali za njegov nasprotni predlog. 

(2) Upravi nasprotnega predloga in njegove utemeljitve delni- 
čarjem ni treba poslati: 

- če bi bilo z objavo nasprotnega predloga storjeno kaznivo 
dejanje ali gospodarski prestopek; 
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- če bi nasprotni predlog vodil v skupščinski sklep, ki bi bil 
v nasprotju z zakonom ali s statutom; 
- če utemeljitev nasprotnega predloga v bistvenih točkah 
vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve; 
- če je bil delničarjev nasprotni predlog z isto vsebino že 
sporočen skupščini družbe; 
- če je bil isti delničarjev nasprotni predlog z v bistvu isto 
utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj 
dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala 
manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala; 
- če da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in se 
ne dal zastopati, ali 
- če delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil 
svojega sporočenega nasprotnega predloga ali ga ni dal po- 
staviti. 

(3) Utemeljitve nasprotnega predloga ni treba sporočiti, če 
vsebuje več kot sto besed. 

(4) Uprava lahko nasprotne predloge in njihove utemeljitve 
več delničarjev o istem predmetu sporoči v povzetku. 

Volilni predlogi delničarjev 

289. člen 

Za delničarjev predlog o volitvi članov nadzornega sveta ozi- 
roma finančnih revizorjev se smiselno uporabljajo določbe 
prejšnjega člena. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. 

Sporočanje prek finančnih in drugih organizacij 

290. člen 

(1) Finančna organizacija, ki za delničarje hrani delnice 
družbe, mora delničarjem takoj poslati sporočilo iz prvega 
odstavka 287. člena tega zakona. 

(2) Če namerava finančna organizacija na skupščini uresniče- 
vati glasovalno pravico za delničarje, mora delničarju sporo- 
čiti lastne predloge za uresničevanje glasovalne pravice 
k posameznim točkam dnevnega reda. Delničarja pozove, naj 
ji da navodila za uresničevanje glasovalne pravice in ga opo- 
zori, da bo, če ji delničar ne bo pravočasno dal drugačnega 
navodila, uresničevala glasovalno pravico po svojih pred- 
logih. 

(3) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena veljajo tudi za 
obveznosti združenja delničarjev. 

3. Odsek; Zapisnik in pravica do obveščenosti 

Seznam udeležencev 

291. člen 

(1) Na skupščini se sestavi seznam prisotnih oziroma zastopa- 
nih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki vsebuje ime, prebi- 
vališče in za vsakega znesek delnic z navedbo razreda. 

(2) Seznam se izdela na podlagi predloženih delnic ali potrdil 
zanje oziroma pooblastil. 

(3) Če sta bila finančna organizacija oziroma združenje delni- 
čarjev pooblaščena za uresničevanje glasovalne pravice in jo 
uresničujeta v imenu tistega, ki mu ta pripada, se v seznamu 
posebej navede znesek in razred delnic, za katere je dobil 
pooblastila. 

(4) Za tistega, ki ga delničar pooblasti, da v svojem imenu zanj 
uresničuje glasovalno pravico, se v seznamu posebej navede 
znesek in razred teh delnic. 

(5) Seznam, ki ga podpiše predsednik, se pred glasovanjem 
da na vpogled udeležencem. 

Zapisnik 

292. člen 

(1) Vsak skupščinski sklep potrdi notar v notarskem zapis- 
niku. 

(2) V zapisniku se navedejo kraj in dan zasedanja, notarjevo 
ime, izid glasovanja in predsednikova ugotovitev o sprejetju 
sklepov. 

(3) Zapisniku se priložijo seznam udeležencev skupščine in 
dokazila o sklicu. Dokazil o sklicu ni treba priložiti, če je 
njihova vsebina navedena v zapisniku. 

(4) V roku 24 ur po zaključku skupščine mora uprava poslati 
registru notarsko overjen prepis zapisnika in prilog. 

Delničarjeva pravica do obveščenosti 

293. člen 

(1) Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive 
informacije o zadevah družbe, če so potrebne za presojo 
predmeta dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja tudi 
za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi druž- 
bami. 

(2) Uprava sme zadržati informacije le: 

- če je dajanje informacij po razumni gospodarski presoji 
takšno, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo 
škodo; 
- če se nanašajo na davčne stopnje ali višine posameznih 
davkov; 
- o razliki med vrednostjo, s katero se ocenijo predmeti 
v letnem poročilu, in višjo vrednostjo teh predmetov, razen če 
skupščina potrdi letni obračun; 
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh 
metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, 
finančnega in profitnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim 
razmeram; 
- če bi bilo z izdajanjem informacij storjeno kaznivo dejanje 
ali gospodarski prestopek ali bi bili kršeni dobri poslovni 
običaji. 

(3) Če je bila delničarju dana informacija izven zasedanja 
skupščine, jo je treba dati vsakemu drugemu delničarju na 
njegovo zahtevo, tudi če ni potrebna za presojo predmeta 
dnevnega reda. 

(4) Če delničarju niso dane informacije, lahko zahteva, da se 
njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerega so bile informa- 
cije zavrnjene, vnese v zapisnik. 

Sodna odločba o pravici do obveščenosti 

294. člen 

O tem, ali mora uprava dati informacije, odloča na predlog 
delničarja sodišče. 

4. Odsek: Glasovalna pravica 

Sklepčnost 

295. člen 

(1) Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z gla- 
sovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15 % zastopanega 
osnovnega kapitala. 

(2) V sklicu se določi, kdaj bo ponovno zasedanje skupščine, 
če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost. Na ponovnem 
zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino 
zastopanega osnovnega kapitala. 
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Načelo navadne večine glasov 

296. člen 

Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih 
glasov delničarjev (navadna večina), razen če zakon ali statut 
ne določata višje večine ali drugih zahtev. 

Glasovalna pravica 

297. člen 

(1) Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na 
nominalne zneske delnic. S statutom se lahko določi omejitev 
glasovalne pravice tako, da število glasov, ki jih ima posamez- 
nik glede na število delnic, ne more presegati določenega 
števila ali odstotka. Statut lahko določi, da se k delničarjevim 
delnicam štejejo tudi delnice, ki pripadajo drugemu za delni- 
čarjev račun. Če je delničar družba, lahko statut določi, da se 
k njenim delnicam štejejo tudi delnice, ki pripadajo od nje 
odvisni družbi ali njo obvladujoči družbi ali z njo koncernsko 
povezani družbi ali za račun takšnih družb tretji osebi. Omeji- 
tve ni mogoče določiti za posamezne delničarje. 

(2) Glasovalna pravica se pridobi šele s celotnim plačilom 
vložka. Statut lahko določi, da se glasovalna pravica pridobi, 
kadar je za delnice vplačan zakonski ali višji minimalni vložek. 
V tem primeru zagotavlja plačilo minimalnega vložka en glas. 
Pri višjih vložkih se glasovalno razmerje ravna po višini plača- 
nih vložkov. 

(3) Če statut ne določa, da se glasovalna pravica pridobi pred 
celotnim plačilom vložka, in če še za nobeno delnico vložek ni 
v celoti plačan, se glasovalno razmerje ravna po višini plača- 
nih vložkov. Pri tem zagotavlja plačilo najnižjega vložka en 
glas. Deli glasov se v teh primerih upoštevajo le, če delničarju 
z glasovalno pravico dajejo polne glasove. 

(4) Statut ne sme vsebovati določb iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena za posamezne delničarje ali za posa- 
mezne razrede delnic. 

(5) Delničar, ki je delnico zastavil, izvršuje glasovalno pravico 
na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora izstaviti zastavni 
upnik na njegovo zahtevo. 

(6) Glasovalno pravico lahko uresničuje pooblaščenec. Za 
pooblastilo je 'potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba 
predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. (7) Način uresni- 
čevanja glasovalne pravice ureja statut. 

Uresničevanje glasovalne pravice prek finančnih In drugih 
organizacij ter drugih oseb 

298. člen 

(1) Finančna organizacija sme uresničevati ali poveriti uresni- 
čevanje glasovalne pravice za imetniške delnice le, če je za to 
pisno pooblaščena. 

(2) Pooblastilo se lahko da določeni finančni organizaciji za 
največ 15 mesecev in se lahko kadarkoli prekliče. 

(3) Finančna organizacija sme pooblastiti osebe, ki niso zapo- 
slene pri njej, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo 
to izrecno dovoljuje. 

(4) Če finančna organizacija na podlagi poooblastila uresni- 
čuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna 
listina predloži družbi in,pri njej shrani. 

(5) Če delničar finančni organizaciji ni izdal navodil za uresni- 
čevanje glasovalne pravice, jo mora finančna organizacija 
uresničevati po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, 
razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njeno odloči- 
tev, če bi poznal dejansko stanje. 

(6) Če finančna organizacija uresničuje glasovalno pravico 
v nasprotju z delničarjevim navodilom, ali v nasprotju z last- 
nimi predogi delničarju, če ji delničar ni dal navodila, mora 
delničarju to sporočiti in navesti razloge. 

(7) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi 
za druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu 
delničarja na podlagi pooblastila. 

(8) Obveznosti finančne organizacije in drugih, ki po poobla- 
stilu uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja, ni 
mogoče vnaprej niti izključiti niti omejiti. 

(9) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov, lahko osebe, ki 
so z delničarjem v sorodstvu do tretjega kolena v ravni vrsti, 
zanj uresničujejo glasovalno pravico. 

Izključitev glasovalne pravice 

299. člen 
(1) Delničar ne more sodelovati pri odločanju o tem, da se 
oprosti določene obveznosti ali o uveljavljanju zahtevka 
družbe proti njemu. Nihče drug ne more uresničevati glaso- 
valne pravice v primerih, v katerih je tudi delničar po prejš- 
njem stavku ne more uresničevati. 

(2) Pogodba, s katero se delničar zaveže, da bo uresničeval 
glasovalno pravico po navodilih družbe, uprave ali nadzor- 
nega sveta ali po navodilih odvisne družbe, je nična. Nična je 
tudi pogodba, s katero se delničar zaveže, da bo glasoval za 
vsakokratne predloge uprave ali nadzornega sveta. 

Glasovanje o volilnih predlogih delničarjev 

300. člen 
Če je delničar posredoval predlog za izvolitev članov nadzor- 
nega sveta ali če na skupščini predlaga njihovo izvolitev, se 
o njegovem predlogu sklepa pred predlogom nadzornega 
sveta, če tako zahteva manjšina delničarjev, katerih deleži 
skupaj dosegajo desetino zastopanega osnovnega kapitala. 

5. Odsek: Izredni sklep 

Ločeno zasedanje In ločeno glasovanje 

301. člen 
(1) V tem zakonu ali v statutu predpisani izredni sklepi delni- 
čarjev se sprejemajo z ločenim glasovanjem bodisi na skup- 
nem bodisi na ločenem zasedanju delničarjev. Za sklic loče- 
nega zasedanja in za udeležbo na njem, kakor tudi za pravico 
do obveščenosti, se smiselno uporabljajo določbe o skupš- 
čini, za izredne sklepe pa določbe o skupščinskih sklepih. 

(2) Če delničarji, ki sodelujejo pri glasovanju o izrednem 
sklepu, zahtevajo sklic ločenega zasedanja ali objavo pred- 
meta ločenega glasovanja, zadošča, da njihovi skupni deleži, 
s katerimi lahko sodelujejo na glasovanju o izrednem sklepu, 
dosegajo desetino deležev, iz katerih se pri glasovanju 
o izrednem sklepu lahko uresničuje glasovalna pravica. 

6. Odsek: Delnice brez glasovalne pravice 

Prednostne delnice brez glasovalne pravice 

302. člen 
Delnicam, ki vsebujejo prednostno pravico pri razdelitvi 
dobička, se glasovalna pravica lahko izključi (prednostne 
delnice brez glasovalne pravice). 

Pravice prednostnih delničarjev 

303. člen 

(1) Prednostne delnice brez glasovalne pravice zagotavljajo 
vse pravice, ki jih ima delničar iz delnice, razen glasovalne 
pravice. 
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(2) Če prednostni znesek ni izplačan v enem letu ali ni izpla- 
čan v celoti in zaostanek v naslednjem letu ni doplačan, imajo 
prednostni delničarji glasovalno pravico, dokler se zaostanki 
ne izplačajo. V tem primeru se prednostne delnice upoštevajo 
tudi pri izračunu z zakonom ali statutom zahtevane kapitalske 
večine. 

Razveljavitev ali omejitev prednosti 

304. člen 

(1) Za veljavnost sklepa o omejitvi ali razveljavitvi prednosti je 
potrebno soglasje prednostnih delničarjev. 

(2) Prednostni delničarji morajo soglašati tudi s sklepom 
o izdaji tistih prednostnih delnic, ki imajo pri razdelitvi 
dobička ali premoženja družbe prednost pred prednostnimi 
delnicami brez glasovalne pravice ali ki so z njimi izenačene. 
Soglasje ni potrebno, če je bila izdaja pri zagotovitvi predno- 
sti ali če je bila glasovalna pravica kasneje izključena, pri 
izključitvi izrecno pridržana in če vpisana pravica prednostnih 
delničarjev ni izključena. 

(3) O soglasju odločajo prednostni delničarji na ločenem 
zasedanju z izrednim sklepom. Za veljavnost sklepa je 
potrebna večina najmanj treh četrtin oddanih glasov delničar- 
jev. Statut ne more določati niti drugačne večine niti drugih 
zahtev. 

(4) Če je prednost razveljavljena, zagotavljajo delnice glaso- 
valno pravico. 

Navadne delnice brez glasovalne pravice 

305. člen 

Zakon lahko določi, da se izdajo navadne delnice brez glaso- 
valne pravice. 

6. Oddelek: Spremembe statuta in povečanje oziroma 
zmanjšanje osnovnega kapitala 

1. Pododdelek: Spremembe statuta 

Skupščinski sklep 

306. člen 

(1) Za vsako spremembo statuta je potreben sklep skupščine. 
Skupščina lahko prenese pooblastilo za spremembo statuta, 
ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno spre- 
jetimi odločitvami, na nadzorni svet. 

(2) Za skupščinski sklep je potrebna večina najmanj treh 
četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Statut 
lahko določa drugačno kapitalsko večino, vendar ne manj kot 
večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Statut 
lahko določa tudi druge zahteve. 

(3) Za veljavnost skupščinskega sklepa iz prejšnjega 
odstavka, s katerim se dotedanje razmerje več razredov delnic 
spremeni v škodo enega razreda, je potrebno soglasje delni- 
čarjev tega razreda. O soglasju morajo prizadeti delničarji 
sprejeti izredni sklep. Za sprejem tega sklepa velja določba 
drugega odstavka tega člena. 

Soglasje delničarjev 

307. člen 

(1) Za veljavnost sklepa, s katerim se nalagajo delničarjem 
dodatne obveznosti v skladu s tem zakonom in statutom, je 
potrebno soglasje vseh prizadetih delničarjev. 

(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za sklep, s katerim 
se za prenos imenskih delnic ali začasnic zahteva soglasje 
družbe. 

Vpis spremembe statuta 

308. člen 

(1) Uprava mora spremembo statuta prijaviti za vpis v register. 
Prijavi se priloži prečiščeno besedilo statuta, ki mu mora biti 
priloženo notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe sta- 
tuta ujemajo s sklepom o spremembi statuta. Če je za spre- 
membo statuta potrebno dovoljenje državnega organa, se 
prijavi priloži tudi ta listina. 

(2) Če se sprememba ne nanaša na podatke iz 200. člena tega 
zakona, zadostuje pri vpisu sklicevanje na listine, vložene pri 
sodišču. Če sprememba zadeva določbe, katerih vsebino je 
treba objaviti, se objavi tudi vsebina sprememb. 

(3) Sprememba statuta začne veljati z vpisom v register. 

2. Pododdelek: Ukrepi za povečanje osnovnega kapitala 

1. Odsek: Povečanje osnovnega kapitala z vložki 

Pogoji 
309. člen 

(1) O povečanju osnovnega kapitala z vložki se odloča 
z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega 
osnovnega kapitala, če s statutom ni določena drugačna 
kapitalska večina. Za izdajo prednostnih delnic brez glaso- 
valne pravice lahko statut določi le višjo kapitalsko večino ter 
dodatne zahteve. 

(2) Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede samo 
z izdajo novih delnic na podlagi prospekta. 

(3) Če obstaja več razredov delnic, je za veljavnost skupščin- 
skega sklepa potrebno soglasje vsakega razreda delnic. 
O soglasju morajo delničarji vsakega razreda delnic sprejeti 
izredni sklep v skladu s prvim odstavkom tega člena. 

(4) Če je emisijski znesek delnic višji od nominalnega, se 
v sklepu o povečanju osnovnega kapitala določi najnižji zne- 
sek, ki mora biti plačan ob nakupu delnice. 

(5) Osnovnega kapitala ni mogoče povečati, dokler dotedanji 
vložki niso v celoti plačani, razen če je ostal nevplačan le 
neznaten znesek. 

Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki 

310. člen 

(1) Če se vlaga stvarne vložke, je treba v sklepu o povečanju 
osnovnega kapitala določiti predmet vložka, osebo, od katere 
družba predmet pridobi in nominalni znesek delnic, ki jih je 
treba zagotoviti za stvarni vložek. Sklep o tem se sme sprejeti 
le, če so bili sprejem stvarnega vložka in podatki iz prvega 
stavka tega člena objavljeni v skladu s prvim odstavkom 286. 
člena tega zakona. 

(2) Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki mora 
pregledati eden ali več revizorjev, pri čemer se smiselno 
uporabljajo določbe 194., 195. in 196. člena tega zakona. 

(3) Sodišče lahko zavrne vpis povečanja osnovnega kapitala, 
če je vrednost stvarnega vložka znatno nižja od nominalnega 
zneska delnic,.ki jih je treba zanj zagotoviti. 

Prijava sklepa za vpis v register 

311. člen 

(1) Uprava in predsednik nadzornega sveta morata prijaviti 
sklep o povečanju osnovnega kapitala za vpis v register. 
Prijavi se priloži poročilo o reviziji stvarnih vložkov. 

(2) V prijavi se navede, kateri vložki v dosedanji osnovni 
kapital še niso plačani in zakaj se jih ne da pridobiti. 
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Vpisovanje novih delnic 

312. člen 

(1) Nove delnice se vpisujejo s pisno izjavo (vpisno potrdilo), 
iz katerega je razviden delež po številu, nominalnem znesku 
in, če je izdanih več razredov, razred delnic. Vpisno potrdilo 
se izda v dvojniku. Vsebovati mora: 

- dan, ko je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala; 
- emisijski znesek delnic, znesek plačil in dodatne obvez- 
nosti; 
- podatke iz prvega odstavka 310. člena tega zakona, in, če je 
izdanih več razredov, celotni nominalni znesek vsakega 
razreda delnic; 
- trenutek, ko postane vpis neobvezujoč, če do takrat ni 
vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala. 

(2) Nična so tista vpisna potrdila, ki ne vsebujejo popolnih 
podatkov iz prejšnjega odstavka. 

(3) Omejitev, ki ni določena na vpisnem potrdilu, je proti 
družbi neveljavna. 

Prednostna pravica do novih delnic 

313. člen 

(1) Dotedanji delničarji imajo v sorazmerju z njihovimi deleži 
v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih del- 
nic. Rok za uveljavitev te pravice je najmanj 14 dni. 

(2) Uprava mora objaviti emisijski znesek novih delnic in rok iz 
prvega odstavka tega člena. 

(3) Prednostna pravica se lahko v celoti ali delno izključi samo 
s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. V tem primeru je 
za sklep poleg zakonskih ali statutarnih zahtev za povečanje 
kapitala potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju 
zastopanega osnovnega kapitala. Statut lahko določi višjo 
kapitalsko večino in druge zahteve. 

(4) Sklep o popolni ali delni izključitvi prednostne pravice se 
lahko sprejme le, če je bila izključitev objavljena v skladu 
z določbo prvega odstavka 286. člena tega zakona. Uprava 
mora skupščini predložiti pisno poročilo o razlogu za 
popolno ali delno izključitev prednostne pravice; v poročilu je 
treba utemeljiti predlagani emisijski znesek. 

(5) Ne šteje se za izključitev prednostne pravice, če po sklepu 
prevzame nove delnice finančna organizacija z obveznostjo, 
da jih bo ponudila delničarjem. Uprava mora v glasilih družbe 
objaviti ponudbo finančne organizacije z navedbo plačila za 
delnice in rok, določen za sprejem ponudbe; enako velja, če 
delnice prevzame kdo drug z obveznostjo, da jih bo ponudil 
delničarjem. 

Prijava in vpis povečanja osnovnega kapitala 

> 314. člen < 

(1) Uprava in predsednik nadzornega sveta morata prijaviti 
sklep o povečanju osnovnega kapitala za vpis v register. 

(2) Za prijavo za vpis v register se smiselno uporabljajo 
določbe prvega odstavka 198. člena tega zakona. 

(3) Prijavi se priložijo: 

- dvojniki vpisnih potrdil in seznam vpisnikov, ki ga podpiše 
uprava in na katerem so navedene delnice vsakega vpisnika in 
njegova vplačila; 
- če gre pri povečanju kapitala za stvarne vložke, pogodbe, 
na katerih temeljijo ugotovitve iz 310. členu tega zakona ali ki 
so bile sklenjene za njihovo izvedbo; 

- obračun stroškov, ki bodo družbi nastali z izdajo novih 
delnic; 

- dovoljenje državnega organa, če je le-to za povečanje 
osnovnega kapitala potrebno. 

(4) Predloženi dokumenti se shranijo na sodišču v izvirniku ali 
overjenem prepisu. 

Začetek veljavnosti povečanja osnovnega kapitala 

315. člen 

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa 
v register. 

Objava 

316. člen 

V objavi vpisa povečanja osnovnega kapitala se poleg nje- 
gove vsebine navede emisijski znesek delnic, podatke, predvi- 
dene za povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in 
poročilo revizije stvarnih vložkov. Pri objavi teh podatkov 
zadostuje sklicevanje na listine, predložene sodišču. 

Prepoved izdaje delnic in začasnic 

317. člen 

Pred vpisom povečanja osnovnega kapitala se pravice do 
novih deležev ne morejo prenesti, nove delnice in začasnice 
pa ne izdati. Pred tem izdane delnice in začasnice so nične. 
Za škodo iz take izdaje izdajatelji imetnikom odgovarjajo kot 
solidarni dolžniki. 

2. Odsek: Pogojno povečanje osnovnega kapitala 

Pogoji 

318. člen 

(1) Skupščina lahko sklene povečati osnovni kapital le zaradi: 

- uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic do 
zamenjave za delnice ali uresničitve prednostne pravice do 
nakupa novih delnic; 
- priprave na združitev več družb; 
- uresničitve pravic delavcev družbe za prejem novih delnic 
v zameno za vložek denarnih terjatev, ki delavcem pripadajo 
iz udeležbe v dobičku, ki jim jo družba zagotavlja. 

(2) Nominalni znesek pogojno povečanega osnovnega kapi- 
tala ne sme preseči polovice osnovnega kapitala, ki obstaja 
v času sklepanja o pogojnem povečanju kapitala. 

(3) Sklep skupščine, ki je sprejet v nasprotju z določbami 
prejšnjih odstavkov tega člena, je ničen. 

(4) Določbe tega zakona o prednostni pravici do nakupa novih 
delnic se smiselno uporabljajo tudi za zamenljive obveznice. 

Veljavnost sklepa 

319. člen 

(1) Za veljavnost sklepa o pogojnem povečanju osnovnega 
kapitala je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju 
zastopanega osnovnega kapitala. Statut lahko določi tudi 
višjo kapitalsko večino in druge zahteve ter soglasje v skladu 
s tretjim odstavkom 309. člena tega zakona. 

(2) S sklepom se določi tudi: 

- namen pogojnega povečanja osnovnega kapitala; 
- upravičence; 
- emisijski znesek ali merila, po katerih se ta znesek izračuna. 
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Pogojno povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki 

320. člen 

(1) Pri stvarnih vložkih se v sklepu o pogojnem povečanju 
osnovnega kapitala določi predmet, oseba, od katere družba 
pridobiva predmet in nominalni znesek delnic, zagotovljenih 
za stvarni vložek. Sklep se sprejme le, če je bila pridobitev 
stvarnega vložka objavljena v skladu s prvim odstavkom 286. 
člena tega zakona. 

(2) Za stvarni vložek se ne štejejo denarne terjatve, ki pripa- 
dajo delavcem družbe iz udeležbe v dobičku, ki jim jo zago- 
tavlja družba in izročitev zamenljivih obveznic v zameno za 
delnice. 

(3) Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki mora 
pregledati eden ali več revizorjev. Pri tem se smiselno uporab- 
ljajo določbe 194., 195. in 196. člena tega zakona. 

(4) Sodišče lahko zavrne vpis, če je vrednost stvarnega vložka 
bistveno nižja od nominalnega zneska delnic, ki jih je treba 
zagotoviti. 

Prijava sklepa 

321. člen 

(1) Uprava in predsednik nadzornega sveta morata prijaviti 
sklep o pogojnem povečanju osnovnega kapitala za vpis 
v register. 

(2) Prijavi se priloži: 

- če gre pri pogojnem povečanju osnovnega kapitala za 
stvarne vložke, pogodbe, ki so bile sklenjene za pridobitev 
stvarnih vložkov in poročilo o reviziji stvarnih vložkov; 
- obračun stroškov, ki jih bo družba imela z izdajo delnic; 
- dovoljenje državnega organa, če je le-to za povečanje 
osnovnega kapitala potrebno. 

(3) Predloženi dokumenti se hranijo na sodišču v originalu, 
kopiji ali overjenem prepisu. 

Objava vpisa 

322. člen 

V objavi vpisa sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapi- 
tala se poleg njegove vsebine navedejo ugotovitve iz drugega 
odstavka 319. člena tega zakona, ugotovitve iz 320. člena tega 
zakona pri pridobitvi stvarnega vložka in obvestilo o oprav- 
ljeni reviziji stvarnih vložkov. Za ugotovitve iz 320. člena tega 
zakona zadostuje sklicevanje na listine, predložene sodišču. 

Prepovedana izdaja delnic 

323. člen 

Do vpisa sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala 
v register se delnice ne smejo izdati, upravičenec pa ne more 
uveljavljati svoje pravice do prednostnega nakupa novih del- 
nic. Pred tem izdane delnice so nične. Za škodo zaradi take 
izdaje odgovarjajo izdajatelji imetnikom kot solidarni dolžniki. 

Izjava o uresničitvi prednostne pravice 

324. člen 

(1) Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki se izda 
v dvojniku. Navajati mora delež po številu, nominalnem zne- 
sku in, če je izdanih več razredov, razredu delnic, ugotovitve 
iz drugega odstavka 319. člena tega zakona ter ugotovitve iz 
320. člena tega zakona pri prejemu stvarnega vložka, kakor 
tudi dan, ko je bil sprejet sklep o pogojnem povečanju osnov- 
nega kapitala. 

(2) Izjava iz prvega odstavka tega člena ima enak učinek kot 
vpisna izjava. Izjave, katerih vsebina ne ustreza prvemu 
odstavku tega člena ali ki vsebujejo omejitve upravičenčeve 
obveznosti, so nične. 

(3) Vsaka omejitev, ki ni navedena v izjavi, je proti družbi 
neveljavna. 

Izdaja delnic 

325. člen 

(1) Uprava sme izdati delnice le za namen, določen v sklepu 
o pogojnem povečanju osnovnega kapitala, in šele po polnem 
plačilu delnic. 

(2) Uprava sme izdati delnice v zameno za zamenljive obvez- 
nice le, če se razlika med emisijskim zneskom obveznic, 
namenjenih zamenjavi, in višjim nominalnim zneskom delnic, 
ki jih je treba zanje zagotoviti, krije iz sklada, ki se lahko 
uporablja v ta namen, ali z doplačilom, ki ga opravi imetnik 
zamenljive obveznice. 

Začetek veljavnosti pogojnega povečanja osnovnega 
kapitala 

326. člen 

Z izdajo delnic je osnovni kapital povečan. 

Prijava izdaje delnic 

327. člen 

(1) Uprava mora v enem mesecu po izteku poslovnega leta 
prijaviti za vpis v register skupni znesek pogojno povečanega 
kapitala. 

(2) Prijavi se priložijo dvojniki vpisnih potdil, seznam oseb, ki 
so uresničile prednostno pravico oziroma pravico do zame- 
njave obveznic, ki ga podpiše uprava. Seznam mora navajati 
delnice, ki pripadajo vsakemu delničarju, in zanje vplačane 
vložke. 

(3) V prijavi mora uprava izjaviti, da so bile delnice izdane le za 
namen, določen v sklepu o pogojnem povečanju kapitala, in 
ne pred polnim plačilom delnic. 

(4) Predloženi dokumenti se shranijo na sodišču v izvirniku ali 
v overjenem prepisu. 

3. Odsek: Odobreni kapital 

Pogoji 

328. člen 

(1) Statut lahko pooblasti upravo za najdlje 5 let po vpisu 
družbe v register, da osnovni kapital poveča do določenega 
nominalnega zneska (odobreni kapital) z izdajo novih delnic 
za vložke. 

(2) Pooblastilo je lahko dano tudi s spremembo statuta za 
najdlje 5 let po vpisu spremembe statuta v register. Za veljav- 
nost sklepa je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepa- 
nju zastopanega osnovnega kapitala. Statut lahko določi višjo 
kapitalsko večino in druge zahteve ter soglasje v skladu 
s tretjim odstavkom 309. člena tega zakona. 

(3) Znesek odobrenega kapitala ne sme preseči polovice 
osnovnega kapitala, ki obstaja v času, ko je biio pooblastilo 
dano. Nove delnice se izdajo samo s soglasjem nadzornega 
sveta. 

(4) Statut lahko določi, da se nove delnice izdajo delavcem 
družbe. 
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Izdaja novih delnic Pogoji 

329. člen 

(1) Če ta zakon ne določa drugače, se za izdajo novih delnic 
smiselno uporabljajo določbe 312. do 317. člena tega zakona 
Nove delnice se izdajo na podlagi pooblastila, brez izrednega 
sklepa skupščine. 

(2) V pooblastilu je lahko določeno, da uprava odloča o izklju- 
čitvi prednostne pravice do novih delnic, če se pooblastilo, ki 
to določa, podeli s spremembo statuta, se smiselno uporab- 
ljajo določbe četrtega odstavka 313. člena tega zakona. 

(3) Nove delnice se ne izdajo, dokler se v celoti ne vplačajo še 
neporavnani vložki v dosedanji osnovni kapital. Če je nepo- 
ravnanih vložkov sorazmerno malo, se nove delnice kljub 
temu lahko izdajo. V prijavi izvedbe povečanja osnovnega 
kapitala se navede, kateri vložki v dosedanji osnovni kapital 
še niso plačani in zakaj. 

(4) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za izdajo delnic 
delavcem družbe. 

Pogoji za izdajo delnic 

330. člen 

(1) O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic 
odloča uprava, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje 
nadzornega sveta. Soglasje nadzornega sveta je potrebno 
tudi za odločitev uprave iz drugega odstavka 329. člena tega 
zakona o izključitvi prednostne pravice do novih delnic. 

(2) Če obstajajo prednostne delnice brez glasovalne pravice, 
se lahko prednostne delnice, ki imajo pri razdelitvi dobička ali 
premoženja družbe prednost pred njimi ali ki so z njimi 
izenačene, izdajo le, če tako določa pooblastilo. 

Izdaja delnic za stvarne vložke 

331. člen 

(1) Za stvarne vložke se izdajo delnice le, če to določa poobla- 
stilo, in če uprava pridobi soglasje nadzornega sveta. 

(2) Uprava mora določiti predmet stvarnega vložka, osebo, od 
katere družba predmet pridobiva, in nominalni znesek delnic, 
ki jih je treba za vložek zagotoviti, če to že ni določeno 
v pooblastilu, in kar mora biti vnešeno tudi na vpisna potrdila. 

(3) Izdajo delnic za stvarne vložke mora pregledati eden ali 
več revizorjev, v skladu z določbami 194., 195. in 196. člena 
tega zakona. 

(4) Sodišče lahko zavrne vpis, če je vrednost stvarnega vložka 
bistveno nižja od nominalnega zneska delnic, ki jih je treba 
zanj zagotoviti. (5) Določbi drugega in tretjega odstavka tega 
člena se ne uporabljata za vložek denarnih terjatev, ki delav- 
cem družbe pripadajo na podlagi udeležbe v dobičku, ki jim jo 
družba zagotavlja. 

Pogodbe o stvarnih vložkih pred vpisom družbe 

332. člen 

Če so bile pred vpisom družbe sklenjene pogodbe, po katerih 
je treba na odobreni kapital plačati stvarni vložek, mora statut 
vsebovati določbe o prevzemu stvarnih vložkov. Za prevzem 
se smiselno uporabljajo določbe tretjega in petega odstavka 
188. člena, 193., 194., 195., 196., 198. in 199. člena tega 
zakona. 

4. Odsek: Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe 

333. člen 

(1) Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital poveča 
s preoblikovanjem rezerv in nerazdeljenega dobička 
v osnovni kapital. 

(2) Za sklep in za prijavo sklepa se smiselno uporabljata prvi 
odstavek 309. člena ter prvi odstavek 311. člena tega zakona. 

(3) O povečanju se lahko odloči šele potem, ko je sprejeto 
letno poročilo za zadnje poslovno leto, preteklo pred odloča- 
njem o povečanju osnovnega kapitala (zadnji letni obračun). 

Preoblikovanje rezerv in dobička 

334. člen 

(1) Rezerve in nerazdeljeni dobiček, ki naj se preoblikujejo 
v osnovni kapital, morajo biti izkazani v zadnji bilanci stanja. 
Rezerve se lahko preoblikujejo v osnovni kapital, če prese- 
gajo desetino ali v statutu določen višji del dosedanjega 
osnovnega kapitala. 

(2) Rezerv in nerazdeljenega dobička ni mogoče preoblikovati 
v osnovni kapital, če je v bilanci stanja, na katerih temeljijo, 
izkazana izguba, vključno s prenosom izgube. 

Bilanca stanja kot osnova 

335. člen 

(1) Sklep mora temeljiti na zadnji letni bilanci stanja, ki je 
pregledana in opremljena z revizorjevim mnenjem brez pri- 
držka največ 8 mesecev pred prijavo sklepa za vpis v register. 

(2) Če skupščina ne izvoli drugega revizorja, opravi revizijo 
tisti, ki ga je za revizorja zadnjih letnih računovodskih izkazov 
izvolila skupščina ali ki ga je imenovalo sodišče. 

Prijava in vpis sklepa 

336. člen 

(1) Prijavi sklepa za vpis v register se priloži bilanca stanja, na 
podlagi katere je bil osnovni kapital povečan, z revizorjevim 
potrdilom, in zadnje letno poročilo, če še ni predloženo. 
Prijavitelji morajo sodišču podati izjavo, da po njihovi vedno- 
sti od dne za osnovo vzete bilance stanja do dne prijave ni 
prišlo do zmanjšanja premoženja, ki bi nasprotovalo poveča- 
nju osnovnega kapitala, če bi se o tem odločalo na dan 
prijave. 

(2) Sodišče vpiše sklep, če je bila bilanca, na kateri temelji 
povečanje osnovnega kapitala, sestavljena največ 8 mesecev 
pred prijavo in če je bila podana izjava iz prvega odstavka 
tega člena. 

(3) Pri vpisu sklepa v register se navede, da gre za povečanje 
osnovnega kapitala iz sredstev družbe. 

Začetek veljavnosti povečanja osnovnega kapitala 

337. člen 

(1) Z vpisom sklepa o povečanju osnovnega kapitala v register 
je osnovni kapital povečan. 

(2) Ko je sklep iz prejšnjega odstavka tega člena vpisan 
v register, se šteje, da so nove delnice polno vplačane. 

Upravičenci iz povečanja osnovnega kapitala 

338. člen 

Delničarjem pripadajo nove delnice v sorazmerju z njihovimi 
deleži v dosedanjem osnovnem kapitalu družbe. Drugačen 
skupščinski sklep je ničen. 
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Delne pravice 

339. člen 

(1) Če pri povečanju osnovnega kapitala na delež v doseda- 
njem osnovnem kapitalu odpade le del nove delnice, je tako 
delno pravico mogoče samostojno prenašati in podedovati. 

(2) Pravice iz nove delnice, vključno z zahtevo po izstavitvi 
delniškega potrdila, se uresničujejo le, če so delne pravice, ki 
skupaj oblikujejo polno pravico, združene pri enem delničarju 
ali če se več upravičencev, katerih delne pravice oblikujejo 
skupaj polno delnico, združi. 

Poziv delničarjem 

340. člen 

(1) Po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala v register 
mora uprava takoj objaviti poziv delničarjem, naj prevzamejo 
nove delnice. V pozivu se navede: 

- znesek povečanja osnovnega kapitala, 
- razmerje med novimi in starimi delnicami. 

Poziv mora vsebovati opozorilo, da ima družba pravico del- 
nice, ki jih delničarji niso prevzeli eno leto po objavi poziva, 
po trikratnem opozorilu prodati za račun delničarjev. 

(2) Po izteku enega leta od objave poziva mora družba javno 
opozoriti na prodajo neprevzetih delnic. Opozorilo se objavi 
trikrat v vsaj enomesečnih presledkih. Zadnja objava mora 
iziti pred iztekom 18 mesecev od objave poziva. 

(3) Po izteku enega leta od zadnje objave opozorila mora 
družba prodati neprevzete delnice za račun delničarjev po 
uradni borzni ceni s pomočjo borznega posrednika oziroma 
na javni dražbi, če borzne cene ni. Pri tem se smiselno 
uporabljajo določbe četrtega odstavka 351. člena tega za- 
kona. 

(4) Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena se smi- 
selno uporabljajo za družbe, ki niso izdale delniških listin. 
Družbe morajo delničarje pozvati, naj prevzamejo nove del- 
nice. 

Lastne delnice In delno vplačane delnice 

341. člen 

(1) Lastne delnice so udeležene pri povečanju osnovnega 
kapitala. 

(2) Povečanje osnovnega kapitala se pri delno vplačanih del- 
nicah izvede s povečanjem nominalnega zneska delnic. Če 
poleg delno vplačanih delnic obstojijo polno vplačane del- 
nice, se pri polno vplačanih delnicah povečanje kapitala 
lahko izvede s povečanjem nominalnega zneska delnic ali 
z izdajo novih delnic; sklep o povečanju osnovnega kapitala 
mora določati način povečanja. Če se osnovni kapital poveča 
s povečanjem nominalnega zneska delnic, se povečanje 
izvede tako, da na nobeno delnico ne odpadejo zneski, ki se 
ne dajo pokriti s takšnim povečanjem. 

Varstvo pravic delničarjev in tretjih oseb 

342. člen 

(1) Razmerja pravic iz delnic se s povečanjem osnovnega 
kapitala ne spremenijo. 

(2) Če se posamezne pravice delno vplačanih delnic določajo 
po vložku, plačanem na delnico, te pravice pripadajo delni- 
čarjem do plačila še neporavnanih vložkov glede na višino 
plačanega vložka, povečanega za odstotek povečanja osnov- 
nega kapitala; z nadaljnjimi plačili se pravice ustrezno pove- 
čajo. 

Začetek udeležbe v dobičku 

343. člen 

(1) Če ni določeno drugače, sodelujejo nove delnice 
v dobičku celega poslovnega leta, v katerem je bil sprejet 
sklep o povečanju osnovnega kapitala. 

(2) V sklepu o povečanju osnovnega kapitala se lahko določi, 
da nove delnice sodelujejo že v dobičku zadnjega poslovnega 
leta, preteklega pred sklepanjem o povečanju kapitala. V tem 
primeru se sklep o povečanju osnovnega kapitala sprejme 
pred sprejetjem sklepa o uporabi dobička zadnjega poslov- 
nega leta, preteklega pred sklepanjem o povečanju osnov- 
nega kapitala. Sklep o uporabi dobička začne veljati šele, ko 
je osnovni kapital povečan. Sklep o povečanju osnovnega 
kapitala in sklep o uporabi dobička sta nična, če sklep o pove- 
čanju osnovnega kapitala v 3 mesecih po sprejemu ni bil 
vpisan v register. Ta rok ne teče, dokler teče na sodišču 
izpodbojna ali ničnostna tožba ali dokler še ni izdano dovolje- 
nje državnega organa, če je le-to za povečanje osnovnega 
kapitala potrebno. 

Pogojni kapital 

344. člen 

Pogojni kapital se poveča v enakem razmerju kot osnovni 
kapital. Če je bil sklep o pogojnem kapitalu sprejet za zagoto 
vitev pravic imetnikom zamenljivih obveznic, je treba obliko 
vati poseben sklad za pokrivanje razlike med emisijskim zne 
skom obveznic in višjim celotnim nominalnim zneskom del 
nic, ki jih je treba zanje zagotoviti, v kolikor ni dogovorjeno 
da bodo razliko doplačali upravičenci do zamenjave. 

Prepoved Izdaje delnic In začasnic 

345. člen 

Nove delnice in začasnice se ne smejo izdati pred vpisom 
sklepa o povečanju osnovnega kapitala v register. 

5. Odsek: Zamenljive obveznice In divldendne obveznice 

Vrste In izdaja obveznic 

346. člen 

(1) Obveznice, s katerimi se imetnikom zagotovi pravica do 
zamenjave z delnicami (zamenljive obveznice) ali pravica do 
prednostnega nakupa delnic in obveznice, s katerimi se pra- 
vice imetnikov obveznic povezujejo z dividendami delničarjev 
(dividendne obveznice), se lahko izdajo le na podlagi sklepa 
skupščine. Za veljavnost sklepa je potrebna večina najmanj 
treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. 
Statut lahko določi drugačno kapitalsko večino in druge zah- 
teve ter soglasje v skladu s tretjim odstavkom 309. člena tega 
zakona. 

(2) Pooblastilo upravi za izdajo zamenljivih obveznic se lahko 
da za največ pet let. Uprava in predsednik nadzornega sveta 
morata sklep o izdaji zamenljivih obveznic in izjavo o njihovi 
izdaji prijaviti za vpis v register. Obvestilo o sklepu in izjavi se 
objavi. 

(3) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja za zagoto- 
vitev posebnih pravic do udeležbe v dobičku. 

(4) Delničarji družbe imajo prednostno pravico do nakupa 
obveznic iz prvega odstavka tega člena, pri čemer se smiselno 
uporablja določba 313. člena tega zakona. 

3. Pododdelek: Ukrepi za zmanjšanje osnovnega kapitala 

1. Odsek: Redno zmanjšanje osnovnega kapitala 
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Pogoji 

347. člen 

(1) Za veljavnost sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala je 
potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopa- 
nega osnovnega kapitala. Statut lahko določi višjo kapitalsko 
večino in druge zahteve. 

(2) Če obstaja več razredov delnic, je za veljavnost skupščin- 
skega sklepa potrebno soglasje delničarjev vsakega razreda 
delnic. O soglasju morajo delničarji vsakega razreda sprejeti 
izredni sklep v skladu s prejšnjim odstavkom. 

(3) V sklepu se določi, zakaj se osnovni kapital zmanjšuje. 

(4) Osnovni kapital se lahko zmanjša: 

- z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic; 
- z združevanjem delnic, če se najnižji nominalni znesek za 
delnice ne more več zmanjšati. 

(5) S sklepom se določi način zmanjšanja osnovnega kapitala. 

Prijava sklepa 

348. člen 

Uprava in predsednik nadzornega sveta morata sklep 
o zmanjšanju osnovnega kapitala prijaviti za vpis v register. 

Začetek veljavnosti zmanjšanja kapitala 

349. člen 

2 vpisom sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register 
ja osnovni kapital zmanjšan. Sklep se objavi. 

Varstvo upnikov 

350. člen 

(1) Upnikom, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa 
sklepa o zmanjšanju osnovega kapitala v register, je treba dati 
zavarovanje, če jih v šestih mesecih po objavi prijavijo, kolikor, 
ne bi mogli biti pr plačani. Upnike se v objavi vpisa opozori na 
to pravico. 

(2) Plačila delničarjem se izvršijo na podlagi Zmanjšanja 
osnovneia kapitala šele potem, ko je od objave vpisa preteklo 
6 mesecev, in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno 
javili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje. 

(3) Upniki lahko zahtevajo zavarovanje tudi, če se delničarji ne 
izplačajo. 

Razveljavitev delnic 

351. člen 

(1) Če se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z združitvijo 
delnic, z zamenjavo, žigosanjem ali drugim podobnim 
postopkom, lahko družba razveljavi tiste delnice, ki jih kljub 
pozivu za predložitev delnic ni prejela. Družba lahko razveljavi 
tudi predložene delnice, ki ne dosežejo potrebnega števila, da 
bi bile nadomeščene z novimi in ki družbi niso dane na 
razpolago, da bi jih vnovčila za račun udeležencev. 

(2) Poziv za predložitev delnic mora vsebovati opozorilo, da 
bodo delnice, ki ne bodo predložene družbi, razveljavljene. 
Do razveljavitve pride le, če je bil poziv objavljen tako, kot je 
določeno v prvem odstavku 222. člena tega zakona za podalj- 
šan rok. Razveljavitev se opravi z objavo v glasilih družbe. 
V objavi se razveljavljene delnice označijo tako, da je iz objave 
nedvomno razvidno, da je delnica razveljavljena. 

(3) Nove delnice, ki so izdane namesto razveljavljenih in ne 
zamenjanih, mora družba prodati za račun delničarjev po 
uradni borzni ceni s pomočjo borznega posrednika oziroma 
na javni dražbi, če borzne cene ni. 

(4) Če se lahko utemeljeno pričakuje, da javna dražba ne bo 
uspešna, se lahko delnice prodajo na primernem mestu. Čas, 
kraj in predmet dražbe se objavijo na krajevno običajen način. 
Udeleženci se obvestijo posebej, razen če to ni mogoče. 
Objava in obvestilo morata biti opravljena najmanj dva tedna 
pred dražbo. Izkupiček se izplača udeležencem. 

Prijava 

352. člen 

(1) Uprava mora zmanjšanje osnovnega kapitala prijaviti za 
vpis v register. 

(2) Prijava in vpis zmanjšanja osnovnega kapitala se lahko 
združita s prijavo in vpisom sklepa o zmanjšanju. 

Zmanjšanje pod najnižji nominalni znesek 

353. člen 

Osnovni kapital se lahko zmanjša pod najnižji znesek iz 172. 
člena tega zakona, če se le-ta ponovno doseže s povečanjem 
osnovnega kapitala, o čemer mora biti sprejet sklep istočasno 
z zmanjšanjem osnovnega kapitala in pri katerem povečanje 
ni možno s stvarnimi vložki. 

2. Odsek: Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala 

Pogoji 

354. člen 

(1) Zmanjšanje osnovnega kapitala, ki je namenjeno izravnavi 
zaradi nižje vrednosti premoženja, pokrivanju izgub ali pre- 
nosu sredstev v rezerve, se lahko izvede poenostavljeno. 
V sklepu je treba navesti namen zmanjšanja osnovnega kapi- 
tala. 

(2) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala je 
dopustno le, če se poprej sprosti tisti del rezerve, ki presega 
10 % po zmanjšanju potrebnega osnovnega kapitala, in če ne 
obstaja razpoložljiv dobiček. 

(3) Za zmanjšanje osnovnega kapitala po prejšnjih odstavkih 
tega člena se smiselno uporabljajo določbe 347. do 349. člena 
in 351. do 353. člena tega zakona. 

Izplačilo dobička 

355. člen 

Dobiček se ne sme izplačati delničarjem, preden rezerve ne 
dosežejo 10% osnovnega kapitala. 

3. Odsek: Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic 

Pogoji 

356. člen 

(1) Družba lahko umakne delnice prisilno ali s pridobitvijo 
s strani družbe. Prisilni umik je dopusten le, če je bil določen 
ali dovoljen v prvotnem statutu ali s spremembo statuta pred 
prevzemom ali vpisom delnic. 

(2) Za prisilni umik se uporabljajo določbe o rednem zmanjša- 
nju osnovnega kapitala. V statutu ali skupščinskem sklepu se 
določijo pogoji za prisilni umik in podrobnosti izvedbe. Za 
plačilo povračila, ki je zagotovljeno delničarjem pri prisilnem 
umiku ali pri pridobitvi delnic zaradi umika, se smiselno 
uporablja določba drugega odstavka 350. člena tega zakona. 
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(3) Določbe o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala se ne 
uporabljajo, če so delnice, za katere je v celoti vplačan nomi- 
nalni ali višji emisijski znesek: 

- dane družbi na razpolago neodplačno ali 
- umaknjene v breme dobička. 

(4) O zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic v pri- 
merih iz prejšnjega odstavka odloča skupščina. Za veljavnost 
sklepa je potrebna enostavna večina glasov. Statut lahko 
določa višjo večino in druge zahteve. V sklepu se navede 
namen zmanjšanja kapitala. Uprava in predsednik nadzor- 
nega sveta morata prijaviti sklep za vpis v register. 

(5) V primerih iz tretjega odstavka tega člena se v rezerve 
odvede znesek, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku 
umaknjenih delnic. 

(6) Skupščinski sklep ni potreben, če je prisilni umik delnic 
določen s statutom. Pri uporabi določb o rednem zmanjšanju 
osnovnega kapitala namesto skupščinskega sklepa zadostuje 
odločitev uprave o umiku. 

Začetek veljavnosti zmanjšanja osnovnega kapitala 

357. člen 

Osnovni kapital je zmanjšan za celotni nominalni znesek 
umaknjenih delnic z dnem vpisa sklepa v register ali z dnem 
umika delnic. Če gre za prisilni umik, določen s statutom, in 
če o zmanjšanju kapitala ne odloča skupščina, se osnovni 
kapital zmanjša s prisilnim umikom. Za umik delnic je 
potrebno dejanje družbe, ki razveljavi pravice iz delnic. 

Prijava zmanjšanja 

358. člen 
Za prijavo zmanjšanja osnovnega kapitala za vpis v sodni 
register se smiselno uporabljajo določbe 347. do 349. člena 
ter 351. do 353. člena tega zakona. 

7. Oddelek: Ničnost in izpodbojnost 

Ničnostni razlogi 

359. člen 

(1) Sklep skupščine je ničen, če: 

- pri pogojnem povečanju osnovnega kapitala nove delnice 
niso sorazmerno razdeljene glede na udeležbo v osnovnemu 
kapitalu; 
- je sprejet v nasprotju z določbami drugega odstavka 343. 
člena in 353. člena tega zakona; 
- je sprejet na skupščini, ki ni bila sklicana v skladu z 281. do 
287. členom tega zakona in določbami statuta, razen če se so 
se skupščine udeležili vsi delničarji; 
- sprejeti sklepi niso vneseni v zapisnik ali če sklepi niso 
zapisani v notarski obliki, zakon ali statut pa tako obliko 
predpisujeta; 
- je v nasprotju z moralo ali javnim redom; 
- tako določa zakon. 

(2) Ničnosti skupščinskih sklepov ni možno uveljavljati, če so 
vpisani v register, razen če gre za preslepitev ali če zakon 
izrecno določa drugače. 

Roki za uveljavljanje ničnosti 

360. člen 

(1) Ničnost sklepa skupščine se lahko uveljavlja v treh mese- 
cih po sprejemu; če je bil objavljen, pa v treh mesecih po 
objavi. Če bi sklep moral biti objavljen, pa ni bil, se lahko 
ničnost uveljavlja v 6 mesecih po sprejemu sklepa na skupš- 
čini. 

(2) Ničnost sklepa lahko uveljavlja vsak član uprave, vsak čla 
nadzornega sveta ter vsak delničar ne glede na razred de 
niče. 

Ničnost volitev 

3£1. člen 

Sodi: 
v eja 
* ;va 

igisti 
a ol 

To; 
'-k 
n 

Volitve članov nadzornega sveta so poleg primerov iz 35S' 
člena tega zakona nične tudi: 

' 
- če je nadzorni svet sestavljen v nasprotju z zakonom a1 

statutom; 
- če skupščina izvoli osebo, ki ni bila predlagana v skladLk, 
z zakonom ali statutom; _ 
- če je izvoljenih več članov, kot je to določeno z zakonom f ?PJ 
statutom. ■ ipoc 

Postopek ugotavljanja ničnosti 'ba 

362. člen 

(1) Ničnost se uveljavlja s tožbo. 

(2) Postopek ugotavljanja ničnosti je hiter. 
p 

Pravne posledice ničnosti 

363. člen 
jpš 

Ničen sklep nima nobenih pravnih posledic. Tisti, ki je karkoi^dt 
prejel na podlagi ničnega sklepa, mora vrniti družbi celotne 
vrednost skupaj s stroški. 

Razlogi za izpodbojnost 

364. člen 
\ Sli 

(1) Vsak delničar lahko s tožbo izpodbija vsak sklep skupš- 
čine, ki nasprotuje temeljnim ciljem družbe ali dobrim poslov ;e , 
nim običajem in meri na oškodovanje vsaj enega delničarja a'.i^j £ 
interesov družbe. ler« 
(2) Izpodbijati je mogoče tudi sklep, pri katerem je delničar"g 
z uporabo svoje glasovalne pravice sebi ali tretjemu priskrbeUj; 
posebno prednost na škodo družbe ali drugih delničarjev. Jg 
Sklepa, s katerim se drugim delničarjem povrne škoda, nitQn 
mogoče izpodbijati. 

' ) £ Izpodbojna tožba 

365. člen 

(1) Izpodbojna tožba se vloži v roku enega meseca. Ta rok 
začne teči: ' 

- če se je tožnik udeležil skupščine, z dnem, Ho se je končala 
skupščina; 
- če se je ni udeležil, z dnem, ko je izvedel za sklep ali bi bil 
zanj moral izvedeti. 

(2) Če je bil sklep objavljen, začne teči rok z dnem objave. 0 ^ 

0( 

pc 

Napoved izpodbijanja 

366. člen 

(1) Delničar, ki je bil navzoč na skupščini, lahko izpodbija 
sklep samo, če je na skupščini takoj zapisniško obvesti 
skupščino o nameravani tožbi; delničar, ki ni bil navzoč, pa l< 
v primeru, če mu je bilo protipravno preprečeno, da bi priso- 
stvoval skupščini, ali če ni bil pravilno vabljen na skupščino 
ali če je skupščina odločila o zadevi, ki ni bila na dnevnem 
redu. 

s 
n£ 
s 

risi 
Olc 

Č( 

t 
t 
Čl 

ler 
■ s 

(2) Uprava mora objaviti, da je vložena izpodbojna tožba na |ru 
enak način, kot mora biti objavljen izpodbijani sklep. 
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: čla 
I de 

Učinek razveljavljenega sklepa 

367. člen 

sodišče razveljavi sklep skupščine oziroma ga razglasi za 
v eja, učinkuje sodba proti vsem delničarjem in članom 
* V3 in nadzornega sveta. Če gre za sklep, ki se vpiše 

gister, se vsebina sodbe vpiše po uradni dolžnosti. Uprava 
35<a objaviti vsebino sodbe. 

n a 
Izpodbojnost sklepa o delitvi dobička 

368. člen 

bklep skupščine o delitvi dobička se lahko izpodbija, če je 
-sprotju z zakonom ali statutom ali če je skupščina odlo- 
da se dobiček ne deli, čeprav to po presoji dobrega 

ipodarstvenika ni bilo nujno glede na okoliščine, v katerih 
žba posluje. 

Tožbo zaradi izpodbijanja sklepov skupščine o delitvi 
*ka lahko vložijo vsak delničar in nadzorni svet v roku 
nesecev od dneva sprejema sklepa. 

podbijanje sklepa o povečanju osnovnega kapitala 

369. člen 

jpščinski sklep o povečanju osnovnega kapitala se lahko 
koi,odbija v skladu z določbami 364. člena tega zakona, 
tno 

Izpodbojnost sklepa o potrditvi letnega poročila 

370. člen 

Sklep o potrditvi letnega poročila je izpodbojen, če: 

'"je njegova vsebina v nasprotju z določbami zakona, s kate- 
ri se varujejo interesi upnikov, ali pa v nasprotju z javnim 

PŠ' 
ov 
a*W se varujejo 

leresom; 
ni bil pripravljen v skladu z zakonom; 

f-arso ga v postopku ocenitve pregledali nepooblaščeni revi 
bel, - 

Sprejem sklepa o prenehanju in začetku likvidacije (sklep 
o likvidaciji) 

372. člen 
(1) V primerih iz 1., 2. in 5. alinee prvega odstavka prejšnjega 
člena sprejme sklep o prenehanju družbe in začetku likvida- 
cije (sklep o likvidaciji) skupščina. 

(2) V primeru iz 1. alinee prvega odstavka prejšnjega člena 
mora skupščina sprejeti sklep o likvidaciji najkasneje v 30 
dneh po preteku v statutu določenega časa. 

(3) V primerih iz 3., 4. in 6. alinee prvega odstavka prejšnjega 
člena izda sklep o likvidaciji sodišče. 

Začetek likvidacijskega postopka 

373. člen 

(1) Na podlagi sklepa o likvidaciji iz razlogov po 1. in 2. alinei 
prvega odstavka 371. člena tega zakona izvede družba posto- 
pek za svojo likvidacijo. 

(2) V primerih iz tretjega odstavka prejšnjega člena izvede 
postopek likvidacije sodišče. 

(3) V primeru iz 3. alinee prvega odstavka 371. člena tega 
zakona lahko vloži pri sodišču predlog za prenehanje družbe 
upnik ali delničarji, ki predstavljajo vsaj eno desetino osnov- 
nega kapitala. 

(4) V primeru iz 6. alinee prvega odstavka 371. člena tega 
zakona lahko upnik ali vsak delničar vloži pri sodišču predlog 
za prenehanje. Sodišče sprejme sklep o likvidaciji, če delni- 
čarji ne zagotovijo osnovnega kapitala v višini zakonskega 
minimuma v roku, ki ga določi sodišče in ki ne sme biti krajši 
od treh mesecev. 

(5) V primeru iz 3. alinee prvega odstavka 371. člena tega 
zakona izvede postopek likvidacije sodišče po uradni dolž- 
nosti. 

Vsebina sklepa o likvidaciji 

374. člen 
irji; ev:ga ni sprejela uprava oziroma nadzorni svet v skladu s sta- ^ j sk)ep 0 likvidaciji vsebuje naslednje podatke: 

"tom 

) Sklep o potrditvi letnega poročila se lahko izpodbija 
skladu z določbami 364. člena tega zakona. 

Oddelek: Prenehanje družbe 

°k pododdelek: Redno prenehanje 

Vzroki prenehanja 

371. člen 

() Družba preneha: 

s pretekom časa, določenega v statutu, če je bila ustanov- 
na za določen £as; 
s sklepom skupščine, ki mora biti sprejet z najmanj tričetr- 

rcsko večino zastopanega osnovnega kapitala; statut lahko 
jloči višjo vf-čino in druge zahteve; 

če uprava ne deluje več kot 12 mesecev; 
I? če je s pravnomočno odločbo ugotovljen nezakonit vpis 
[•' 'agister; 
" že se spoji z drugo družbo ali pripoji drugi družbi; 
3" če se zmanša osnovni kapital družbe pod minimum iz 172. 
0 lena tega zakona, razen v primeru iz 353. člena tega zakona; 
11 s stečajem. 

J) Statut lahko določi tudi druge razloge za prenehanje 
a Iružbe. 

- firmo in sedež družbe; 
- organ, ki je sprejel sklep; 
- razlog za prenehanje; 
- rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo 
delnice na prinosnika; rok ne sme biti krajši od 30 dni od 
objave sklepa; 
- ime likvidacijskega upravitelja in njegov naslov. 

(2) Sklep o likvidaciji lahko vsebuje tudi druge podatke v zvezi 
s prenehanjem in likvidacijo družbe. 

(3) Organ, ki sprejme sklep o likvidaciji, pošlje sklep sodišču 
zaradi vpisa začetka likvidacije v register. 

Postopek likvidacije 

375. člen 

(1) Po vpisu začetka likvidacije v register se opravi postopek 
likvidacije. 

(2) Če v tem oddelku ni posebnih določb, se za družbo do 
konca likvidacije še naprej uporabljajo določbe tega zakona, 
ki veljajo za družbo pred sprejemom sklepa o likvidaciji. 

(3) Če v tem oddelku ni posebnih določb, se za izvedbo 
likvidacijskega postopka, ki se je začel s sklepom sodišča, 
smiselno uporabljajo predpisi o prisilni poravnavi in stečaju, 
ki urejajo skrajšani stečajni postopek. 
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Označba v firmi 

376. člen 

Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v register, mora 
družba v svoji firmi uporabljati pristavek »v likvidaciji«. 

Organi likvidacijskega postopka 

377. člen 

(1) Likvidacijo opravijo eden ali več likvidacijskih upraviteljev. 

(2) Lkividacijski upravitelji so člani uprave, če statut, skupš- 
čina ali sklep o likvidaciji ne določajo drugače. 

(3) Na predlog nadzornega sveta ali delničarjev, ki predstav- 
ljajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, iz utemeljenih razlo- 
gov imenuje likvidacijskega upravitelja sodišče. 

(4) Za odločanje likvidacijskih upraviteljev se smiselno upo- 
rabljajo določbe tega zakona in statuta, ki veljajo za odločanje 
uprave, če s sklepom o likvidaciji ni določeno drugače. 

Likvidacijsko podjetje 

378. člen 

Za likvidacijskega upravitelja se lahko določi tudi pravna 
oseba (likvidacijsko podjetje). 

Izjava likvidacijskega upravitelja 

379. člen 

Likvidacijski upravitelj mora podati pisno izjavo, da bo vestno 
in pošteno opravljal vse naloge v zvezi z likvidacijo. 

Razrešitev likvidacijskega upravitelja 

380. člen 

Organ, ki je imenoval likvidacijskega upravitelja, ga lahko 
kadarkoli in brez obrazložitve razreši. 

Pooblastila likvidacijskega upravitelja 

381. člen 

Likvidacijski upravitelj: 

- zastopa in predstavlja družbo; 
- sestavi začetno likvidacijsko bilanco; 
- konča začete posle; 
- poplača terjatve upnikom; 
- objavi poziv upnikom, naj mu prijavijo svoje terjatve v roku, 
ki ne sme biti krajši od trideset dni od dneva objave; 
- izterja terjatve družbe; 
- vnovči likvidacijsko maso, kolikor je to potrebno za popla- 
čilo upnikov; 
- pripravi predlog poročila o poteku likvidacijskega postopka 
in razdelitvi premoženja; 
- predlaga izbris družbe iz registra; 
- opravlja druge naloge v zvezi z likvidacijo, ki so določene 
v zakonu, statutu ali sklepu o likvidaciji družbe. 

Nadaljevanje dejavnosti 

382. člen 

Likvidacijski upravitelji so upravičeni nadaljevati dejavnost 
s sklepanjem novih poslov le s soglasjem organa, ki je sprejel 
sklep o likvidaciji. 

Ustavitev postopka likvidacije in nadaljevanje postopka 
stečaja 

383. člen 

Če likvidacijski upravitelj na podlagi prijavljenih terjatev ugo- 
tovi, da premoženje družbe ne zadošča za poplačilo vseh 
terjatev upnikov v celoti z zakonskimi obrestmi, mora nemu- 
doma ustaviti postopek likvidacije in podati predlog za 
uvedbo stečajnega postopka. 

Poročilo o poteku postopka in predlog za razdelitev 
premoženja 

384. člen 

Po plačilu dolgov družbe likvidacijski upravitelj pripravi poro- 
čilo o poteku likvidacije ter predlog za razdelitev premoženja, 
če v sklepu o likvidaciji ni določeno drugače. 

Sprejem poročila o poteku postopka in razdelitvi 
premoženja 

385. člen 

(1) O predlogu poročila o poteku likvidacijskega postopka in 
o predlogu za razdelitev premoženja sklepa organ, ki je spre- 
jel sklep o likvidaciji, če v njem ni določeno drugače. 

(2) Če je za sprejem poročila in sklepa o razdelitvi pristojna 
skupščina, ki se kljub dvakratnemu sklicu ni sestala oziroma 
ni bila sklepčna, se šteje, da je predlog, ki ga pripravi likvida- 
cijski upravitelj, sprejet s sklepom skupščine. 

Rok za razdelitev premoženja 

386. člen 

(1) Na podlagi sklepa o razdelitvi premoženja likvidacijski 
upravitelj razdeli premoženje v roku 30 dni. 

(2) Če je sklep iz prejšnjega odstavka sprejelo sodišče, začne 
rok teči z dnem pravnomočnosti sklepa. 

Razdelitev premoženja 

387. člen 

(1) Po poplačilu vseh obveznosti družbe se preostalo premo- 
ženje razdeli med delničarje v sorazmerju z njihovimi deleži. 
Še nevplačani deleži se morajo pred razdelitvijo vplačati 
v skladu s statutom. 

(2) Po končani razdelitvi likvidacijski upravitelj izroči sodišču 
na skupščini sprejeto poročilo o poteku likvidacijskega 
postopka in sklep skupščine o razdelitvi premoženja, izjavi, 
da je vse premoženje razdeljeno v skladu s sklepom o razdeli- 
tvi, in predlaga izbris družbe iz registra. 

Odškodninska odgovornost 

388. člen 

(1) Po izbrisu družbe iz registra ni mogoče izpodbijati dejanj 
likvidacijskega upravitelja, lahko pa se od n;»ga zahteva povr- 
nitev škode. 

(2) Likvidacijski upravitelj odgovarja za škodo, ki jo je med 
likvidacijskim postopkom povročil upniku, do vrednosti pet- 
kratnega plačila, ki ga je prejel za svoje delo. Če to ne zadošča 
za poplačilo škode, so solidarno odgovorni vsi delničarji do 
višine izplačanih deležev iz likvidacijske mase. Ne šteje se za 
škodo, če upnik ni dobil poplačila svoje terjatve zato, ker je ni 
pravočasno prijavil, likvidacijskemu upravitelju pa ni bila niti 
ni mogla biti znana. 

(3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za škodo, ki 
jo je likvidacijski upravitelj povzročil delničarjem. Za tako 

40 poročevalec 



škodo odgovarja likvidacijski upravitelj po splošnih pravilih 
o odškodninski odgovornosti. 

(4) Odškodninska terjatev proti likvidacijskemu upravitelju 
zastara v enem letu od dneva izbrisa družbe iz registra. 

(5) Če je likvidacijskih upraviteljev več, odgovarjajo solidarno. 

Terjatve delničarjev 

389. člen 

Delničarji lahko v postopku likvidacije uveljavljajo svoje terja- 
tve iz pravnih poslov z družbo. 

Varstvo upnikov 

390. člen 
(1) Premoženja ni mogoče razdeliti med delničarje, dokler ne 
preteče 6 mesecev od zadnje objave po 374. členu tega 
zakona. 

(2) Likvidacijski upravitelj je dolžan zagotoviti ustrezno zava- 
rovanje za poplačilo terjatev, ki še niso dospele, in znanih 
terjatev, ki jih upnik ni prijavil. 

Nadaljevanje družbe 

391. člen 

(1) Če je bil sprejet sklep o likvidaciji iz razlogov iz 1. ali 2. 
alinee prvega odstavka 371. člena tega zakona, lahko skupš- 
čina pred začetkom delitve premoženja med delničarje z naj- 
manj tričetrtinsko večino zastopanega osnovnega kapitala 
odloči, da družba deluje dalje. 

(2) Likvidacijski upravitelji morajo v takšnem primeru predla- 
gati registru izbris vpisa začetka likvidacije in predlogu prilo- 
žiti sklep skupščine. 

Nagrada likvidacijskemu upravitelju 

392. člen 

(1) Likvidacijski upravitelj ima pravico do povrnitve stroškov 
in do plačila za svoje delo iz premoženja družbe. Višino 
plačila določi skupščina oziroma sodišče. 

(2) Plačilo za delo in povrnitev stroškov se izplača likvidacij- 
skemu upravitelju po izplačilu obveznosti upnikom, vendar pa 
pred razdelitvijo premoženja med delničarje. 

Shranjevanje poslovnih knjig 

393. člen 

(1) Poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in doku- 
mentacija o likvidacijskem postopku morajo biti shranjene pri 
enem od delničarjev, ki ga določi likvidacijski upravitelj, ali pri 
organizaciji, določeni z zakonom. 
(2) Upniki in delničarji imajo pravico vpogleda v listine iz 
prejšnjega odstavka tega člena še 3 leta po končanem likvida- 
cijskem postopku. 

(3) V registru mora biti vpisano, pri kom se nahajajo listine iz 
prvega odstavka tega člena. 

2. Pododdelek: Prenehanje družbe po skrajšanem postopku 

Pogoji 

394. člen 

(1) Družba lahko preneha po skrajšanem postopku brez likvi- 
dacije, če vsi delničarji predlagajo sodišču izbris družbe iz 
registra brez likvidacije in predlogu priložijo sklep o preneha- 
nju po skrajšanem postopku ter notarsko overjeno izjavo vseh 
delničarjev, da so poplačane vse obveznosti družbe,da so 

urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemajo obveznost 
plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. 

(2) Upniki lahko uveljavljajo terjatve do delničarjev, ki so 
podali izjavo iz prejšnjega odstavka, v enem letu po objavi 
vpisa izbrisa družbe v register. 

(3) Za obveznosti iz prejšnjega odstavka odgovarjajo delni- 
čarji solidarno z vsem svojim premoženjem. 

(4) Sodišče lahko zahteva od delničarjev dokazila o resnično- 
sti izjave iz prvega odstavka tega člena. Za prevzeto obvez- 
nost plačila dolgov lahko sodišče zahteva tudi druge oblike 
zavarovanja. 

Vsebina sklepa o prenehanju družbe po skrajšanem 
postopku 

395. člen 

Sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku vsebuje 
firmo in sedež družbe, organ, ki je sprejel sklep o prenehanju, 
podatek, da gre za prenehanje po skrajšanem postopku, šte- 
vilo delničarjev in njihova imena z naslovi in predlog o delitvi 
premoženja. 

Objava sklepa o prenehanju in prevzemu odgovornosti 
delničarjev 

396. člen 

(1) Sklep o prenehanju sodišče objavi z navedbo imen in 
naslovov vseh delničarjev, ki so prevzeli obveznost plačila 
morebitnih preostalih obveznosti upnikom. 

(2) V objavi mora biti navedeno tudi, da je zoper sklep o pre- 
nehanju dopusten ugovor v 15 dneh in da bo sodišče sicer 
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. 

Ugovor proti sklepu o prenehanju 

397. člen 

(1) Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku 
lahko delničarji, upniki ali pristojni državni organi vložijo 
ugovor v roku 15 dni od dneva objave. 

(2) O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o preneha- 
nju. Če sodišče ugotovi, da je ugovor utemeljen in da bi bili 
oškodovani upniki ali delničarji, razveljavi sklep o prenehanju 
po skrajšanem postopku in o tem obvesti organe družbe, ki so 
dolžni nadaljevati postopek likvidacije v skladu s tem zako- 
nom, ali pa glede na okoliščine samo sprejme sklep o prene- 
hanju. 

(3) Z razveljavitvijo sklepa o prenehanju po skrajšanem 
postopku izgubijo pravni učinek tudi izjave delničarjev o prev- 
zemu odgovornosti za obveznosti družbe. 

(4) O razveljavitvi*sklepa o prenehanju družbe po skrajšanem 
postopku sodišče obvesti javnost na enak način kot o sklepu 
o prenehanju. 

Izbris družbe iz registra 

398. člen 

(1) Če ugovor ni vložen ali ga sodišče zavrne, izda sodišče 
sklep o izbrisu družbe iz registra in ga objavi. Proti temu 
sklepu je dovoljena pritožba v 15 dneh od dneva objave. 

(2) Vpis izbrisa družbe iz registra vsebuje tudi navedbo imen 
in naslovov delničarjev, ki so prevzeli obveznosti plačila 
morebitnih obveznosti izbrisane družbe. 

poročevalec 41 



Peto poglavje: Komanditna delniška družba 

Pojem 

399. člen 

(1) Komanditna delniška družba je družba, pri kateri najmanj 
en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim 
premoženjem (komplementar), komanditni delničarji, ki imajo 
delež v osnovnem kapitalu, pa za obveznosti družbe do upni- 
kov ne odgovarjajo. 

(2) Za pravna razmerja med komplementarji in za njihova 
razmerja do komanditnih delničarjev, zlasti glede upravičenj 
komplementarjev za vodenje poslov in zastopanje družbe, se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o komanditni 
družbi. 

(3) Za druga vprašanja glede komanditne delniške družbe se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o delniški družbi, 
če v tem poglavju ni določeno drugače. 

Sprejem statuta 

400. člen 

(1) Statut komanditne delniške družbe mora sprejeti najmanj 
5 oseb. V statutu se navede osnovni kapital družbe, emisijski 
znesek delnic in, če obstaja več razredov delnic, tudi razred 
delnic, ki jih prevzamejo komanditni delničarji. 

(2) Pri sprejemu statuta morajo sodelovati vsi komplementarji 
in tisti komanditni delničarji, ki pri ustanovitvi prevzamejo 
delnice. 

(3) Družbeniki, ki sprejmejo statut, so ustanovitelji družbe. 

Vsebina statuta 

401. člen 

(1) Poleg podatkov iz 184. člena tega zakona mora statut 
družbe vsebovati še ime in prebivališče vsakega komplemen- 
tarja. 

(2) Gotovinski in stvarni vožki komplementarjev morajo biti 
v statutu navedeni po višini in vrsti. 

Komplementarji in njihov vpis v register 

402. člen 

(1) Za komplementarje se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o upravi delniške družbe. 

(2) Ob vpisu družbe v register se namesto članov uprave 
vpišejo vsi komplementarji in obseg njihovih upravičenj za 
zastopanje. 

Glasovanje v skupščini 

403. člen 

(1) Komplementarji imajo na skupščini glasovalno pravico 
v sorazmerju s svojo udeležbo v osnovnem kapitalu. Glaso- 
valne pravice ne morejo uresničevati ne zase in ne za koga 
drugega, kadar skupščina sklepa o: 

- izvolitvi in odpoklicu nadzornega sveta; 
- razrešitvi komplementarjev in članov nadzornega sveta; 
- imenovanju revizorjev; 
- uveljavljanju odškodninskih zahtevkov; 
- odreku odškodninskim zahtevkom. 

(2) Za sklepanje na skupščini je potrebno soglasje komple- 
mentarjev, če sklepi zadevajo stvari, za katere je potrebno 
soglasje komplementarjev in komanditnih delničarjev. 
Soglasje komplementarjev ni potrebno za uresničevanje poo- 
blastil, ki jih ima skupščina ali manjšina komanditnih delni- 

čarjev pri imenovanju revizorjev ter uveljavljanju zahtevkov 
družbe iz ustanovitve ali vodenja poslov. 

(3) Skupščinski sklepi, za katere je potrebno soglasje komple- 
mentarjev, se predložijo za vpis v register šele, ko je bilo 
doseženo soglasje. 

(4) Pri sklepih, ki se vpišbjo v register, mora biti soglasje 
zapisniško ugotovljeno. 

Odbor komanditnih delničarjev 

404. člen 

(1) Sklepe komanditnih delničarjev izvaja odbor komanditnih 
delničarjev, če statut ne določa drugače. 

(2) V sporih med skupnostjo komanditnih delničarjev in kom- 
plementarji zastopa komanditne delničarje odbor iz prvega 
odstavka tega člena, če skupščina ni izvolila posebnih zastop- 
nikov. Stroške spora, ki gredo v breme komanditnih delničar- 
jev, plača družba, vendar sme zahtevati, da ji le-ti povrnejo 
sorazmeren del neupravičeno nastalih stroškov. 

(3) Komplementarji ne morejo biti člani odbora komanditnih 
delničarjev. 

Dvigi komplementarjev 

405. člen 

(1) Če ima komplementar izgubo, ki presega njegov kapitalski 
delež, ne sme dvigniti dividende na svoj kapitalski delež, 
dokler vsota iz bilančne izgube vplačanih obveznosti, deležev 
izgube komplementarjev in zahtevkov iz posojil do komple- 
mentarjev ter njihovih družinskih članov, presega vsoto iz 
prenosa dobička, kapitalskih in drugih skladov ter kapitalskih 
deležev komplementarjev. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka družba komplementarju 
ne sme odobriti nobenega posojila. V nasprotju s tem odo- 
breno posojilo je treba takoj vrniti. 

(3) Določbe prejšnjih odstavkov se ne nanašajo na plačilo za 
delo, ki ga prejemajo komplementarji, in na plačila, ki niso 
odvisna od dobička. 

šesto poglavje: Družba z omejeno odgovornostjo 

1. Oddelek: Ustanovitev družbe 

Pojem 

406. člen 

(1) Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere 
osnovno glavnico sestavljajo osnovni vložki družbenikov. 
Vrednost vložkov je lahko različna. 

(2) Na podlagi osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo 
vrednostjo v osnovnem kapitalu pridobi družbenik svoj 
poslovni delež. Vsak družbenik lahko ob ustanovitvi prispeva 
le en osnovni vložek in ima le en poslovni delež. 

(3) Za poslovne deleže iz drugega odstavka tega člena se ne 
morejo izdati vrednostni papirji. 

Odgovornost družbenikov 

407. člen 

Za obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo družbeniki ne 
odgovarjajo. 

Ustanovitelji 

408. člen 

(1) Družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih oziroma pravnih 
oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki. 
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(2) Družba ima lahko največ 50 družbenikov. 

(3) Družba ima lahko več kot 50 družbenikov le, če to dovoli 
minister, pristojen za gospodarstvo. 

Družbena pogodba 

409. člen 

(1) Družba se ustanovi s pogodbo, ki mora biti sklenjena 
v obliki notarskega zapisa, podpišejo pa jo vsi družbeniki. 

(2) Če družbeno pogodbo za katerega od družbenikov pod- 
piše pooblaščenec, mora biti priloženo družbenikovo poobla- 
stilo, ki ga potrdi notar. Pooblastilo ni potrebno, če je zastop- 
nik že po zakonu upravičen skleniti pogodbo o ustanovitvi 
družbe v imenu družbenika. 

(3) Pogodba mora vsebovati: 

- navedbo vseh družbenikov, ime in prebivališče oziroma 
firmo in sedež družbenika; 
- firmo, sedež in dejavnost družbe; 
- navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega 
vložka posebej ter navedbo družbenika za vsak osnovni 
vložek; 
- čas delovanja družbe, če je ustanovljena za določen čas; 
- morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe 
poleg vplačila osnovnega vložka, in morebitne obveznosti 
družbe proti družbenikom. 

(4) Če se osnovni kapital ali njegov del izroči kot stvarni 
vložek, se mora v pogodbi ali v prilogi, ki je sestavni del 
pogodbe, navesti predmet vsakega stvarnega vložka posebej 
ter znesek osnovnega vložka, za katerega se daje stvarni 
vložek, in družbenika, ki je stvarni vložek prispeval. 

(5) Pogodba lahko poleg sestavin iz tretjega in četrtega 
odstavka tega člena vsebuje še druge sestavine. 

Osnovni kapital In osnovni vložki 

410. člen 

(1) Osnovni kapital (osnovna glavnica) mora znašati vsaj 
1.500.000 tolarjev, vsak osnovni vložek pa najmanj 10.000 
tolarjev. 

(2) Najmanj tretjina osnovnega kapitala mora biti zagotovljena 
v denarju. 

(3) Kot stvarni vložek se lahko zagotovijo premičnine in nepre- 
mičnine, pravice in podjetje ali del podjetja. Za stvarni vložek 
se šteje tudi plačilo za premoženjske predmete, ki jih je 
družba prevzela in ki jih družba prišteje družbenikovemu 
vložku. 

(4) Pred prijavo za vpis v register mora vsak družbenik vpla- 
čati vsaj eno četrtino zneska osnovnega vložka, vsota vseh 
v denarju vplačanih vložkov pa mora znašati najmanj 750.000 
tolarjev. 

(5) Stvarni vložki se morajo v celoti izročiti pred prijavo za vpis 
v register. Če vrednost stvarnega vložka ne doseže vrednosti 
prevzetega osnovnega vložka, mora družbenik razliko vpla- 
čati v denarju. 

(6) Osnovni vložki morajo biti družbi izročeni tako, da lahko 
poslovodja družbe z njimi prosto razpolaga. 

(7) Vplačila denarnih vložkov morajo biti nakazana na bančni 
račun. 

(8) Drugi odstavek tega člena ne velja za osnovni vložek 
podjetnika, ki je ustanovil družbo skupaj s svojimi ožjimi 
družinskimi člani in je kot stvarni vložek prispeval svoje 
podjetje, ki je pred tem obstajalo najmanj dve leti; za vse 
druge družbenike se drugi odstavek tega člena uporablja brez 
omejitev. 

poročevalec 

Poročilo o stvarnih vložkih 

411. člen 

(1) Če se za ustanovitev družbe zagotovijo tudi stvarni vložki, 
morajo družbeniki pred prijavo za vpis v register sestaviti in 
podpisati poročilo o stvarnih vložkih. 

(2) V poročilu se navedejo predmeti stvarnih vložkov, dejstva, 
ki dokazujejo, da vrednost stvarnega vložka ni manjša od 
višine prevzetega osnovnega vložka, in morebitne obremeni- 
tve stvarnega vložka. 

(3) Če se v družbo vlaga podjetje, je treba poročilu iz prvega 
odstavka tega člena priložiti bilanco stanja in izkaz uspeha 
podjetja za zadnji dve poslovni leti. 

(4) Če znaša skupna vrednost, za katero se dajejo stvarni 
vložki, več kot 10.000.000 tolarjev, morajo družbeniki, ki pri- 
spevajo stvarne vložke, na svoje stroške zagotoviti, da stvarne 
vložke oceni pooblaščeni revizor; poročilo revizorja je 
sestavni del poročila iz prvega odstavka tega člena. 

Ustanovitveni stroški 

412. člen 

(1) Družbeniki so dolžni zagotoviti sredstva za ustanovitev 
družbe sorazmerno z višino svojih osnovnih vložkov. 

(2) Če družbeniki tako sklenejo, se jim stroški za ustanovitev 
družbe vrnejo, enemu ali več družbenikom pa se lahko izplača 
nagrada za delo pri ustanovitvi družbe. 

(3) Stroški in nagrade iz prejšnjega odstavka tega člena se 
lahko izplačajo samo iz dobička družbe; družbeniki pa lahko 
sklenejo, da imajo ta izplačila prednost pred siceršnjimi zah- 
tevki družbenikov do udeležbe pri dobičku. 

Prijava za vpis v register 
413. člen 

(1) Poslovodja prijavi družbo za vpis v register. Prijavi mora 
priložiti: 

- izvirnik ali overjen prepis pogodbe; 
- seznam družbenikov in navedbo vložkov, ki so jih prevzeli; 
- poročilo o stvarnih vložkih; 
- potrdilo banke o depozitu denarnih vložkov; 
- poročilo pooblaščenega revizorja o vrednosti stvarnih vlož- 
kov iz četrtega odstavka 411. člena tega zakona. 

(2) Poslovodja mora v treh dneh obvestiti sodišče, če se je 
spremenil kakšen podatek iz prijave ali iz prilog iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Sodišče zavrne vpis, če revizor ugotovi ali če je očitno, da 
je poročilo iz prvega odstavka 411. člena tega zakona nepra- 
vilno, nepopolno ali v nasprotju z zakonom, ali če revizor 
izjavi ali sodišče meni, da je vrednost stvarnega vložka 
bistveno manjša od zneska osnovnega vložka, za katerega je 
dan stvarni vložek. 

Odgovornost družbenikov in poslovodij ob ustanovitvi 

414. člen 

(1) Družbeniki in poslovodje odgovarjajo družbi solidarno za 
škodo, ki je povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti 
in ki je nastala zaradi neizročitve ali nepravilne izročitve 
stvarnih vložkov, zaradi previsoke ocenitve teh vložkov ali 
zaradi kakšnega drugega škodljivega ravnanja ob ustanovitvi 
družbe. 

(2) Družba se ne more odpovedati odškodninskemu zahtevku 
iz prejšnjega odstavka niti se ne more poravnati glede tega 
zahtevka, kolikor je povračilo nujno za poravnavo obveznosti 
tretjim osebam. 
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(3) Zastaranje zahtevka iz prvega odstavka tega člena začne 
teči z dnem vpisa družbe v register. 

(4) Kot družbeniki in poslovodje iz prvega odstavka tega člena 
odgovarjajo tudi osebe, za račun katerih so družbeniki prev- 
zeli vložke. Te se ne morejo sklicevati na nevednost zaradi 
takih okoliščin, ki jih je poznal ali bi jih ob skrbnosti dobrega 
gospodarstvenika moral poznati družbenik, ki je ravnal na 
njihov račun. 

2. Oddelek: Razmerja med družbo in družbeniki 

Poslovni delež in njegovi deli 

415. člen 

(1) Poslovni delež lahko pripada eni ali več osebam. Če 
pripada več osebam, uresničujejo pravice in odgovarjajo za 
obveznosti iz poslovnega deleža skupno. 

(2) Družbeniki, ki so imetniki istega poslovnega deleža, se 
lahko sporazumejo, da so v razmerju med njimi samimi udele- 
ženi na tem deležu po enakih ali različnih delih. 

(3) Pravna dejanja družbe proti imetnikom dela istega poslov- 
nega deleža učinkujejo proti vsem imetnikom tega deleža 
tudi, če so opravljena samo proti enemu med njimi. 

(4) Imetniki delov istega poslovnega deleža lahko izvršujejo 
pravice in izpolnjujejo obveznosti tudi po skupnem zastop- 
niku. 

(5) Družba lahko družbeniku kot dokazilo o imetništvu poslov- 
nega deleža izda potrdilo o poslovnem deležu. To potrdilo ni 
vrednostni papir. 

Prenos poslovnega deleža 

416. člen 

(1) Poslovni deleži se lahko odsvojijo in dedujejo. 

(2) Če družbenik k svojemu poslovnemu deležu pridobi enega 
ali več deležev, ohranijo vsi deleži svojo samostojnost. 

(3) Za odsvojitev deleža je potrebna pogodba, ki je izdelana 
v obliki notarskega zapisa. 

(4) Če z družbeno pogodbo ni določeno drugače, imajo druž- 
beniki pod enakimi pogoji pri nakupu poslovnega deleža 
prednost pred drugimi osebami. 

(5) Družbenik, ki namerava prodati svoj poslovni delež, mora 
ostale družbenike pisno obvestiti o nameravani prodaji in 
pogojih prodaje ter jih pozvati, da mu morebitni kupec spo- 
roči svojo pripravljenost za nakup v roku enega meseca od 
prejema obvestila. 

(6) Če je več družbenikov pripravljenih kupiti poslovni delež, 
postanejo imetniki prodanega deleža vsi kupci skupaj. 

(7) Družbena pogodba lahko določi, da je za odsvojitev 
poslovnega deleža osebam, ki niso družbeniki, potrebno 
soglasje večine ali vseh družbenikov, in določi pogoje za 
izdajo soglasja. 

(8) Če nobeden od družbenikov ni pripravljen kupiti poslov- 
nega deleža in družbeniki niso dali soglasja k prodaji poslov- 
nega deleža osebi, ki ni družbenik, lahko družbenik izstopi iz 
družbe. 

Položa| odsvojitelja in pridobitelja poslovnega deleža 

417. člen 

(1) Za pridobitelja poslovnega deleža se šteje le tisti, ki poslo- 
vodji prijavi in dokaže pridobitev. 

(2) Pravna dejanja, ki jih opravi družba proti odsvojitelju ali ki 
jih opravi odsvojitelj proti družbi in ki se nanašajo na pravna 
razmerja v družbi, učinkujejo kot dejanja proti pridobitelju 
oziroma kot pridobiteljeva dejanja. 

(3) Za obveznosti proti družbi, ki so dospele pred prijavo 
prenosa poslovnega delež^, odgovarjata družbi odsvojitelj in 
pridobitelj solidarno. 

Odsvojitev dela poslovnega deleža 

418. člen 

(1) Družbenik lahko odsvoji del poslovnega deleža, tako da 
s tem nastane še en nov in samostojen poslovni delež. 

(2) Vrednost preostalega poslovnega deleža oziroma vrednost 
novega poslovnega deleža ne sme biti nižja od vrednosti, 
določene v 410. členu tega zakona. 

(3) Za odsvojitev dela poslovnega deleža se smiselno uporab- 
ljajo določbe tretjega do sedmega odstavka 416. člena tega 
zakona. 

(4) Delitev poslovnega deleža ni dopustna, razen v primeru 
odsvojitve ali dedovanja. Družbena pogodba lahko delitev 
poslovnega deleža prepove. 

Način vplačila osnovnih vložkov 

419. člen 

(1) S pogodbo se določi, kako družbeniki vplačujejo denarne 
zneske osnovnih vložkov. Če ni določeno drugače, so dolžni 
vsi vplačati sorazmerni del svojega osnovnega vložka v skladu 
s 410. členom tega zakona. 

(2) Družbenik ne more biti oproščen vplačila osnovnega 
vložka niti ne more pobotati svoje terjatve z zahtevkom 
družbe za vplačilo osnovnega vložka. 

(3) Ob zmanjšanju osnovnega kapitala je mogoče družbenike 
oprostiti vplačila osnovnega vložka največ za znesek, ki je 
sorazmeren zmanjšanju osnovnega kapitala. 

Zamudne obresti 
420. člen 

Družbenik, ki ni pravočasno vplačal zahtevanega zneska kot 
osnovni vložek, mora plačati zamudne obresti. 

Izključitev družbenika, ki je v zamudi 

421. člen 

(1) Družbeniku, ki je v zamudi z vplačilom osnovnega vložka 
oziroma njegovega dela, lahko pošlje družba pisni poziv, da 
v roku, ki ne sme biti krajši od enega meseca, izpolni svojo 
obveznost. V istem pozivu je treba družbenika opozoriti, da 
bo izključen iz družbe glede tistega poslovnega deleža, na 
katerega se vplačilo nanaša. 

(2) Če rok iz prvega odstavka tega člena preteče, ne da bi 
družbenik izpolnil svojo obveznost, preide družbenikov 
poslovni delež v celoti, vključno z že opravljenimi delnimi 
vplačili na družbo, o čemer se družbenik pisno obvesti. 

(3) Družbenik tudi po zamudi odgovarja za plačilo neplača- 
nega zneska. S tem ni izključena njegova odškodninska od- 
govornost. 

Jamstvo zamudnikovih prednikov 

422. člen 

(1) Za plačilo zneska osnovnega vložka, ki ga ni vplačal 
izključeni družbenik, jamčijo njegov neposredni prednik, ki je 
bil priglašen družbi, in vsi prejšnji predniki. 
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(2) Plačilo je treba zahtevati najprej od neposrednega družbe- 
nikovega prednika. Če ta ne plača v enem mesecu od poziva, 
se lahko plačilo zahteva od njegovega prednika. 

(3) Zastaralni rok proti zamudnikovim prednikom začne teči 
z dnem, ko je bil prenos deleža v skladu s 417. členom tega 
zakona priglašen družbi. 

(4) Z vplačilom zamujenega zneska pridobi zamudnikov pred- 
nik poslovni delež izključenega družbenika. 

Dražba poslovnega deleža 

423. člen 

Če ni mogoče zahtevati plačila zamujenega zneska od zamud- 
nikovih prednikov, lahko družba zamudnikov poslovni delež 
proda na javni dražbi. Drugačen način prodaje je mogoč le 
v soglasju z izključenim družbenikom. 

Odgovornost družbenikov za vplačilo 

424. člen 

Če osnovnega vložka niso vplačali niti zavezanci niti ni bil 
vplačan s prodajo poslovnega deleža, ga morajo vplačati 
drugi družbeniki sorazmerno z velikostjo svojih poslovnih 
deležev. V enakem sorazmerju se poveča dolžnost drugih 
družbenikov, če od nekaterih med njimi ni mogoče zahtevati 
vplačila. 

Kogentnost določb 

425. člen 

Družba ne more z družbeno pogodbo ali s sklepom oprostiti 
družbenika obveznosti, določenih v členih 421. do 424. tega 
zakona. 

Naknadna vplačila 

426. člen 

(1) Družbena pogodba lahko določi, da so družbeniki po 
ustanovitvi družbe dolžni vplačati poleg osnovnih vložkov še 
denarne zneske (naknadna vplačila). Z družbeno pogodbo se 
lahko določi, da sklep o naknadnih vplačilih sprejmejo druž- 
beniki. Tak sklep morajo družbeniki sprejeti soglasno. 

(2) Naknadna vplačila med družbeniki so sorazmerna njiho- 
vim poslovnim deležem, v družbeni pogodbi pa je lahko 
določen tudi njihov najvišji znesek. 

(3) Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, 
osnovni vložki in poslovni deleži. 

Zamuda pri naknadnem vplačilu 

427. člen 

(1) Če družbena pogodba za neizpolnitev družbenikove 
obveznosti pri naknadnem vplačilu ne določa kaj drugega, se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o zamudi pri vpla- 
čilu osnovnega vložka (420. do 424. člen). 

(2) V družbeni pogodbi je lahko določeno, da je mogoče 
zahtevati naknadna vplačila že pred popolnim vplačilom 
osnovnih vložkov. 

Obveznosti družbe do družbenikov 

428. člen 

(1) Z družbeno pogodbo se lahko določi, da je družba dolžna 
v korist enega ali več družbenikov nekaj dati, storiti, dopustiti 
ali opustiti. 

(2) Dolžnost družbe iz prejšnjega odstavka ne sme biti 
v nasprotju s 421. do 424. in 430. členom tega zakona. 

Razdelitev čistega dobička 

429. člen 

(1) Družbeniki imajo pravico do deleža pri dobičku, kakor je ta 
ugotovljen v letni bilanci, če družbena pogodba ne določa 
drugače. 

(2) Dobiček se deli sorazmerno z višino poslovnih deležev, če 
družbena pogodba ne določa drugače. 

Ohranjanje osnovnega kapitala 

430. člen 
(1) Premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapi- 
tala, se ne sme izplačati družbenikom. 

(2) Družbenikom se lahko vrnejo vplačana naknadna vplačila, 
ki ne služijo kritju osnovnega kapitala v primeru izgube. 
Vračilo se ne sme opraviti prej kot tri mesece od dne, ko je bil 
sklep o vračilu objavljen na predpisan način. Če gre za 
naknadna vplačila pred popolnim vplačilom osnovnega 
vložka (drugi odstavek 427. člena), je vračilo naknadnih vpla- 
čil pred popolnim vplačilom osnovnega vložka nično. Za 
vrnjena naknadna vplačila se šteje, da niso bila vplačana. 

Vračilo prepovedanih plačil 

431. člen 

(1) Plačila, ki so opravljena v nasprotju s prejšnjim členom, je 
treba družbi vrniti. 

(2) Če je bil prejemnik v dobri veri, je mogoče vračilo zahtevati 
le, če je to nujno za poravnavo obveznosti upnikom družbe. 

(3) Če vračila ni mogoče zahtevati od prejemnika, jamčijo za 
znesek, ki ga je treba vrniti in ki je nujen za poravnavo 
obveznosti upnikom družbe, drugi družbeniki sorazmerno 
s svojimi poslovnimi deleži. Zneski, ki jih ni mogoče zahtevati 
od posameznega družbenika, se v sorazmerju s poslovnimi 
deleži razdelijo med ostale družbenike. Če so neupravičeno 
izplačilo zakrivili tudi poslovodje, odgovarjajo ti kot družbenik 
z največjim poslovnim deležem. 

(4) Zavezanca za plačila po prvem do tretjem odstavku tega 
člena ni mogoče oprostiti dolžnosti plačila. 

(5) Zastaranje zahtevka za vračilo začne teči z dnem, ko je bilo 
neupravičeno plačilo izvršeno. 

Vračilo dobička 

432. člen 

Družbeniki niso v nobenem primeru dolžni vrniti zneskov, ki 
so jih v dobri veri dobili kot delež pri dobičku, razen v primeru 
iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

Posojila družbi namesto lastnega kapitala 

433. člen 

(1) Družbenik, ki je v času, ko bi družbeniki kot dobri gospo- 
darstveniki morali zagotoviti družbi lastni kapital, namesto 
tega družbi dal posojilo, ne more proti družbi uveljavljati 
zahtevka za vračilo posojila v stečajnem postopku ali 
v postopku prisilne poravnave. Takšno posojilo se v stečaj- 
nem postopku oziroma v postopku prisilne poravnave šteje za 
premoženje družbe. 

(2) Tretja oseba, ki je v času, ko bi družbeniki kot dobri 
gospodarstveniki morali zagotoviti družbi lastni kapital, 
namesto tega družbi dala posojilo in ji je družbenik dal zava- 
rovanje za vračilo posojila ali se je k temu družbenik zavezal 
kot porok, lahko v stečaju ali v postopku prisilne poravnave 
zahteva le izplačilo razlike, ki je ni dobila oziroma je ne bi 
dobila iz naslova zavarovanja ali poroštva. 
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(3) Določbe tega člena veljajo tudi za druga pravna dejanja 
družbenika ali tretje osebe, ki gospodarsko ustrezajo zagoto- 
vitvi posojila. 

Vračilo posojila pred uvedbo stečaja 

434. člen 
(1) Če je družba v primerih iz prejšnjega člena vrnila posojilo 
v zadnjem letu pred uvedbo stečaja, mora družbenik, ki je dal 
zavarovanje ali je jamčil kot porok, družbi nadomestiti vrnjeni 
znesek posojila. Družbenikova obveznost obstaja le do višine 
zneska, za katerega je družbenik prevzel poroštvo, ali do 
vrednosti zavarovanja v času vračila posojila. Družbenik je 
prost te obveznosti, če predmete, ki so bili upniku dani kot 
zavarovanje, da na razpolago družbi za poplačilo. 

(2) Določbe tega člena veljajo tudi za druga pravna dejanja, ki 
gospodarsko ustrezajo zagotovitvi posojila. 

Lastni poslovni deleži 

435. člen 

(1) Družba ne more lastnih poslovnih deležev, za katere vložki 
niso v celoti vplačani, niti pridobiti niti sprejeti v zastavo. 

(2) Družba lahko poslovne deleže, za katere so vložki vplačani 
v celoti, pridobi le tedaj, če se pridobitev plača iz premoženja, 
ki presega znesek osnovnega kapitala. Družba lahko sprejme 
take poslovne deleže v zastavo le, če znesek z zastavo last- 
nega deleža zavarovanih terjatev ali znesek vrednosti 
v zastavo sprejetih poslovnih deležev ni višji kot premoženje, 
ki je enako osnovnemu kapitalu. 

(3) Družba ne more pridobiti vseh poslovnih deležev. 

Izključitev in izstop družbenika 

436. člen 

(1) Družbena pogodba lahko določi, da sme družbenik iz 
družbe izstopiti ali da je lahko izključen iz družbe, ter določi 
pogoje, postopek in posledice izstopa oziroma izkjučitve. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek sme družbenik s tožbo od 
družbe zahtevati izstop, če obstajajo za to utemeljeni razlogi, 
zlasti če mu drugi družbeniki ali poslovodja povzročajo 
škodo, če je oviran pri izvrševanju pravic, ki jih ima po zakonu 
ali pogodbi, ali če mu skupščina ali poslovodje nalagajo 
nesorazmerne obveznosti. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme vsak družbenik 
s tožbo zahtevati, da se drugi družbenik iz družbe izključi, če 
obstajajo za to utemeljeni razlogi, zlasti če drugi družbenik 
povzroča družbi ali družbenikom škodo, če ravna v nasprotju 
s sklepi skupščine, če ne sodeluje pri upravljanjuin s tem 
ovira redno delovanje družbe ali izvrševanje pravic drugih 
družbenikov in če sicer grobo krši določbe pogodbe. 

(4) Družbenik se pravici iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena ne more vnaprej odpovedati. 

Prenehanje poslovnega deleža zaradi Izstopa ali izkjučitve 

437. člen 

(1) Z izstopom ali izključitvijo preneha poslovni delež doseda- 
njega družbenika in vse z deležem povezane pravice in obvez- 
nosti. 

(2) V treh mesecih po izstopu ali izključitvi morajo preostali 
družbeniki sprejeti sklep o znižanju osnovnega kapitala ali 
sorazmerno s svojimi dosedanjimi deleži povečati te deleže 
tako, da je višina osnovnega kapitala taka, kot je bila pred 
izstopom oziroma izključitvijo družbenika. 

(3) Če družbeniki v treh mesecih po izstopu oziroma izključitvi 
družbenika ne sprejmejo odločitve iz prejšnjega odstavka, se 

šteje, da so pristali na zmanjšanje osnovnega kapitala in da je 
poslovodja dolžan ravnati v skladu s 454. členom tega zakona. 

(4) Družbenik, ki je izstopil iz družbe, ima pravico do vračila 
tržne vrednosti svojega deleža v času izstopa. Družba mu je 
dolžna to vrednost izplačati najkasneje v treh letih od dneva 
izstopa, z obrestmi, kakršne veljajo za hranilne vloge na 
vpogled. Družbenik, ki je v družbo vložil stvarni vložek, lahko 
zahteva vrnitev stvari ali pravic, ki ta vložek sestavljajo, vendar 
ne prej kot v treh mesecih po izstopu. 

(5) Družbenik, ki je bil izključen iz družbe, ima pravico iz 
prejšnjega odstavka najdlje šest let po izključitvi. Če družba 
ali družbeniki od izključenega družbenika zahtevajo odškod- 
nino, sme družba vračilo vrednosti deleža izključenemu druž- 
beniku zadržati do pravnomočnosti sodbe ali do sporazuma 
med družbo in izključenim družbenikom. 

3. Oddelek: Upravljanje družbe 

Pravice družbenikov 

438. člen 

(1) Pravice, ki jih imajo družbeniki pri upravljanju družbe, in 
način njihovega izvrševanja, se določijo z družbeno pogodbo, 
če zakon ne določa drugače. 

(2) V kolikor družbena pogodba ne vsebuje določb o upravlja- 
nju družbe, se uporabljajo določbe 439. do 444. člena tega 
zakona. 

(3) Glede ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščine družbe- 
nikov se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o delniški 
družbi. k 

Odločanje družbenikov 

439. člen 

Družbeniki odločajo: 

- o sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o razde- 
litvi dobička; , 
- o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov; 
- o vračanju naknadnih vplačil; 
- o delitvi in prenehanju poslovnih deležev; 
- o postavitvi in odpoklicu poslovodij; 
- o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij; 
- o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca; 
- o uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali 
družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanav- 
ljanju ali poslovodenju; 
- o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem; 
- o drugih zadevah, za katere tako določa ta zakon ali 
družbena pogodba. 

Glasovalna pravica 

440. člen 

(1) Vsakih dopolnjenih 10.000 tolarjev osnovnega vložka daje 
družbeniku en glas. Družbena pogodba lahko določi, da 
imajo nekateri družbeniki večje število glasov na vsakih 
10.000 tolarjev osnovnega vložka ali da je glasovalna pravica 
nekaterih družbenikov omejena. 

(2) Za družbenika lahko glasuje tudi pooblaščenec, ki ima za 
to pisno pooblastilo. 

(3) Družbenik, ki naj bi bil s sklepom skupščine oproščen 
obveznosti ali se sklep skupščine nanaša na pravni posel, 
začetek ali prenehanje spora s tem družbenikom, ne more 
glasovati v tej zadevi in tudi ne more izvrševati glasovalne 
pravice za drugega. 

(4) Družba ne more izvrševati pravic iz lastnih deležev. 
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Skupščina družbenikov 

441. čien 

(1) Družbeniki sprejemajo sklepe na skupščini. 

(2) Družbeniki lahko s pisno izjavo sklenejo, da se skupščina 
ne opravi. Sklep o tem morajo sprejeti vsi družbeniki. V tem 
primeru pošljejo družbeniki svoje glasove poslovodji pisno, 
telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih 
sredstev. 

Sklic skupščine družbenikov 

442. člen • 

Skupščino skliče poslovodja: 

- če naj družbeniki odločajo o zadevah iz 439. člena tega 
zakona; 
- če je to nujno za interese družbe; 
- če se z letno bilanco ali z bilanco med poslovnim letom 
ugotovi, da je izgubljena polovica osnovnega kapitala; 
- v drugih primerih, določenih z zakonom ali družbeno po- 
godbo. 

Oblika sklica skupščine 

443. člen 
(1) Skupščina se skliče s priporočenim pismom, ki ga mora 
družbenik prejeti najmanj en teden pred dnem zasedanja 
skupščine, v njem pa mora biti naveden tudi dnevni red 
skupščine. 

(2) Če skupščina ni pravilno sklicana, lahko veljavno sprejema 
sklepe le, če so navzoči vsi družbeniki. 

(3) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za sklepe o zade- 
vah, ki niso bile najavljene na način, predpisan za sklic, vsaj tri 
dni pred zasedanjem skupščine. 

Sklepčnost in odločanje skupščine družbenikov 

444. člen 

(1) Skupščina družbenikov veljavno odloča, če je navzočih 
toliko družbenikov, da imajo večino glasov v skladu s prvim 
odstavkom 440. člena tega zakona. 

(2) Če ni z zakonom ali z družbeno pogodbo določeno dru- 
gače, odločajo družbeniki na skupščini z večino oddanih 
glasov. 

(3) Družbena pogodba lahko določi, da se že v vabilu za 
skupščino določi naknadni dan zasedanja skupščine, če ta ob 
prvotno določenem času ne bi bila sklepčna; skupščina na 
naknadnem zasedanju veljavno odloča ne glede na število 
navzočih družbenikov. 

(4) Naknadni dan zasedanja skupščine ne sme biti določen 
prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu. 

Pravice manjšinskih družbenikov 

445. člen 

(1) Družbeniki, katerih poslovni deleži predstavljajo najmanj 
desetino osnovnega kapitala, smejo zahtevati sklic skupš- 
čine; pri tem morajo navesti zadeve, o katerih naj bi skupščina 
odločala, in vzroke za sklic skupščine. 

(2) Družbeniki, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, 
lahko zahtevajo, da se odločanje o določeni zadevi uvrsti na 
dnevni red že sklicane skupščine. 

(3) Družbeniki iz prvega odstavka tega člena lahko sami 
skličejo skupščino ali uvrstijo zadevo na dnevni red, če nji- 
hova zahteva iz prvega ali drugega odstavka tega člena ni bila 

sprejeta ali če so bile osebe, na katere bi morala biti zahteva 
naslovljena, odsotne. 

(4) Za skupščino, sklicano po določbah tega člena, veljajo 
splošne določbe tega oddelka. Ta skupščina odloča tudi 
o tem, ali bo družba nosila stroške za sklic skupščine ali 
razširitev dnevnega reda. 

Pravica družbenika do informacij in vpogleda 

446. člen 

(1) Poslovodja mora družbenika na njegovo zahtevo nemu- 
doma informirati o zadevah družbe in mu dovoliti vpogled 
v knjige in spise. 

(2) Poslovodja sme zavrniti zahtevo po informaciji ali vpo- 
gledu, če je verjetno, da bi jih družbenik uporabil za namen, ki 
je v nasprotju z interesi družbe in bi s tem družbi ali z njo 
povezani družbi prizadel občutno škodo. O odklonitvi zahteve 
dokončno odločajo družbeniki. 

Sodna odločba o pravici do informacije in vpogleda 

447. člen 

Družbenik, ki mu ni bila dana informacija ali mu ni bil dovo- 
ljen vpogled v knjige in spise ali mu je poslovodja zavrnil 
zahtevo v nasprotju z drugim odstavkom 446. člena tega 
zakona, sme zahtevati od sodišča, da s sodno odločbo dovoli 
posredovanje informacije oziroma vpogled. 

• Nadzorni svet 

448. člen 

Če je v družbeni pogodbi določeno, da ima družba nadzorni 
svet, se zanj smiselno uporabljajo določbe o nadzornem svetu 
v delniški družbi, kolikor družbena pogodba ne določa dru- 
gače. 

Poslovodja 

449. člen 
(1) Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na 
lastno odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo. 

(2) V družbeni pogodbi je lahko določeno, da se poslovodja 
imenuje za določen čas, ki ne sme biti krajši od dveh let. Ista 
oseba je lahko ponovno imenovana za poslovodjo. 

(3) Skupščina družbenikov lahko kadarkoli odpokliče poslo- 
vodjo ne glede na to, ali je imenovan za določen ali nedoločen 
čas. Če je skupščina poslovodjo odpoklicala brez utemelje- 
nega razloga, mu je dolžna izplačati: 

- znesek v višini najmanj štiriindvajsetkratne zadnje mesečne 
plače, če je bil mandat poslovodje določen za štiri leta ali več 
dalj; 
- ustrezno nižji znesek, če je bil mandat poslovodje krajši kot 
štiri leta. 

(4) Če ima družba nadzorni svet, imenuje in odpokliče poslo- 
vodjo ta svet. 

(5) Družba ima lahko tudi več poslovodij. Družbena pogodba 
določa, ali delujejo skupno ali kot posamični poslovodje. 

4. Oddelek: Sprememba družbene pogodbe 

Sklep družbenikov 

450. člen 

(1) O spremembi družbene pogodbe odločajo družbeniki na 
skupščini s tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov. 
Družbena pogodba lahko določi za veljavno odločitev še 
druge zahteve. 
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(2) Sklep o spremembi družbene pogodbe mora potrditi 
notar. 

(3) Če se s spremembo družbene pogodbe povečajo obvezno- 
sti družbenikov do družbe, morajo sklep sprejeti vsi družbe- 
niki, razen pri povečanju osnovnega kapitala. 

(4) Poslovodja je dolžan spremembo družbene pogodbe prija- 
viti za vpis v register. 

Povečanje osnovnega kapitala 

451. člen 

(1) Skupščina družbenikov lahko sklene, da se poveča 
osnovni kapital. 

(2) Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da se 
vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki 
(efektivno povečanje), ali tako, da se za povečanje uporabijo 
rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje). 

(3) Nove vložke lahko prevzamejo dosedanji družbeniki ali 
druge osebe. Družbena pogodba lahko določi, da smejo nove 
vložke prevzeti le dosedanji družbeniki ali da imajo ti pred- 
nost .pri prevzemu. Če gre za nominalno povečanje osnov- 
nega kapitala in prevzamejo nove deleže dosedanji družbe- 
niki, so ti deleži sorazmerni z dosedanjimi deleži teh družbe- 
nikov. 

(4) Z novimi vložki pridobijo dosedanji družbeniki nov in 
samostojen poslovni delež. 

(5) Za povečanje osnovnega kapitala se uporabljajo določbe 
410. člena tega zakona. 

Stvarni vložki 

452. člen 

Za povečanje osnovnega kapitala z izročitvijo enega ali več 
stvarnih vložkov se smiselno uporabljajo določbe o stvarnih 
vložkih pri ustanovitvi družbe. 

Prevzem novih vložkov 

453. člen 

Vložke povečanega osnovnega kapitala lahko prevzame vsak 
dosedanji ali novi družbenik, lahko pa tudi vsi družbeniki 
skupaj. Prevzem mora biti sestavljen v obliki notarskega 
zapisa. 

Zmanjšanje osnovnega kapitala 

454. člen 

(1) Skupščina družbenikov lahko sklene, da se osnovni kapital 
družbe zmanjša. 

(2) Zmanjšanje je veljavno le: 

- če poslovodja vsaj dvakrat objavi sklep o zmanjšanju 
osnovnega kapitala in v objavi pozove upnike, da se zglasijo 
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega 
kapitala; upnike, ki so družbi znani, mora pozvati nepo- 
sredno; 
- če družba upnikom, ki niso soglašali z zmanjšanjem osnov- 
nega kapitala, poravna zahtevke ali zagotovi varščino. 

(3) Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko prijavi za vpis 
v register šele po enem letu od zadnje objave iz 1. alinee 
prejšnjega odstavka in po tem, ko poslovodja predloži dokaze 
o tem, da je družba poravnala zahtevke upnikom ali jim 
zagotovila varščino iz 2. alinee prejšnjega odstavka. 

(4) Zmanjšanje osnovnega kapitala ne sme biti v nasprotju 
z določbami 410. člena tega zakona. 

5. Oddelek: Prenehanje družbe 

Razlogi za prenehanje 

455. člen 

(1) Družba preneha: 

- če preteče čas, za katerega je družba ustanovljena; 
- če tako sklenejo družbeniki z vsaj tričetrtinsko večino 
glasov vseh družbenikov; družbena pogodba lahko določi 
višjo večino; 
- če sodišče ugotovi ničnost vpisa; 
- s stečajem; 
- s sodno odločbo v skladu z drugim odstavkom tega člena; 
- z združitvijo ali s preoblikovanjem v kakšno drugo družbo. 

(2) Vsak družbenik, katerega poslovni delež znaša najmanj 
eno desetino osnovnega kapitala, lahko s tožbo zahteva, da 
sodišče odloči o prenehanju družbe, če meni, da ni mogoče 
v zadostni meri doseči ciljev družbe ali da obstajajo kakšni 
drugi utemeljeni razlogi za prenehanje družbe. 

6. Oddelek: Uporaba določb o delniški družbi 

Smiselna uporaba 

456. člen 

Za postopek likvidacije, prenehanje po skrajšanem postopku, 
uveljanje ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščine se smi- 
selno uporabljajo določbe tega zakona o delniški družbi. 

7. Oddelek: Družba z enim družbenikom 

Ustanovitev 

457. člen 

Če ustanavlja družbo samo ena oseba (ustanovitelj), sprejme 
ta oseba akt o ustanovitvi v obliki notarskega zapisa. 

Vplačilo osnovnega vložka 

458. člen 

(1) Če ustanovitelj pred prijavo družbe za vpis v register ni 
v celoti vplačal denarnega dela osnovnega vložka, mora za 
manjkajoči del zagotoviti družbi ustrezno varščino. 

(2) Ustanovitelj mora listino o varščini predložiti sodišču ob 
prijavi za vpis v register. 

(3) Če se v treh letih po vpisu družbe v register vsi poslovni 
deleži združijo v rokah enega samega družbenika ali poleg 
njega še v rokah družbe, mora družbenik v treh mesecih po 
združitvi v celoti vplačati vse zneske osnovnih vložkov ali 
zagotoviti družbi ustrezno varščino. 

Upravljanje družbe 
459. člen 

Ustanovitelj samostojno odloča o vprašanjih iz 439. člena 
tega zakona. Vse odločitve mora vpisovati v knjigo sklepov, ki 
jo potrdi notar najkasneje do vpisa družbe v register. Sklepi, 
ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka. 

Sedmo poglavje: Povezane družbe 

1. Oddelek: Splošne določbe 

Vrste povezanih družb 

460. člen 

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki 
so v medsebojnem razmerju tako, da: 
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- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski 
lasti in družba z večinskim deležem); 
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča 
družba); 
- so koncernske družbe; 
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi; 
- so povezane s podjetniškimi pogodbami. 

Družbe v večinski lasti in družbe z večinskim deležem 

461. člen 

(1) Če večina deležev pravno samostojne družbe pripada 
drugi družbi ali če drugi družbi pripada večina glasovalnih 
pravic (večinski delež), se šteje ta družba za dru*bo v večinski 
lasti, druga družba pa je družba z večinskim deležem. 

(2) Deleži, ki pripadajo družbi v kapitalski družbi, se ugotovijo 
iz razmerja med seštevkom nominalnih zneskov njenih dele- 
žev in osnovnim kapitalom kapitalske družbe. Lastni deleži se 
pri kapitalskih družbah od osnovnega kapitala odštejejo. 
Deleži, ki pripadajo,^vc.^mu na račun družbe, so izenačeni 
z lastnimi deleži družbe. 

(3) Glasovalne pravice, ki pripadajo družbi, se ugotovijo iz 
razmerja števila glasovalnih pravic, ki jih družba lahko uresni- 
čuje iz svojih deležev, do skupnega števila vseh glasovalnih 
pravic. Od skupnega števila vseh glasovalnih pravic se odšte- 
jejo glasovalne pravice iz lastnih deležev družbe, kakor tudi iz 
deležev, ki pripadajo drugemu na račun družbe. W 

(4) Za deleže družbe z večinskim deležem veljajo tudi tisti 
deleži, ki pripadajo od nje odvisni družbi ali drugemu na 
račun te družbe ali za račun od nje odvisne družbe, če je 
imetnik družbe podjetnik, pa tudi deleži, ki predstavljajo imet- 
nikovo premoženje. 

Odvisna in obvladujoča družba 

462. člen 

(1) Odvisna družba je pravno samostojna družba, ki jo nepo- 
sredno ali posredno obvladuje druga družba (obvladujoča 
družba). 

(2) Domneva se, da je družba v večinski lasti odvisna od 
družbe, ki ima v njej večinski delež. 

Koncem in koncernske družbe 

463. člen 

(1) Koncem tvorijo: 

- ena obvladujoča in ena ali več odvisnih družb, povezanih 
pod enotnim vodstvom obvladujoče družbe (dejanski kon- 
cem); 
- družbe, ki so povezane s pogodbo o obvladovanju (pogod- 
beni koncem); 
- pravno samostojne družbe, povezane z enotnim vodstvom, 
ne da bi bile pri tem družbe medsebojno odvisne (koncem 
z razmerjem enakopravnosti). 

(2) Domneva se, da tvori odvisna družba z obvladujočo 
družbo koncem. 

(3) V koncem vključene in z enotnim vodstvom povezane 
družbe so koncernske družbe. 

Vzajemno kapitalsko udeležene družbe 

464. člen 

(1) Vzajemno kapitalsko udeležene družbe so kapitalske 
družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so povezane tako, 
da vsaki družbi pripada več kot četrtina deležev druge družbe. 
Koliko deležev druge družbe pripada družbi, se ugotavlja po 
drugem in četrtem odstavku 461. člena tega zakona. 

(2) Če ima ena vzajemno kapitalsko udeležena družba v drugi 
družbi večinski delež ali če lahko drugo družbo neposredno 
ali posredno obvladuje, velja prva za obvladujočo, druga pa 
za odvisno družbo. 

(3) Če ima vsaka vzajemno kapitalsko udeležena družba 
v drugi družbi večinski delež ali če lahko vsaka družba drugo 
neposredno ali posredno obvladuje, veljata obe družbi za 
obvladujoči in za odvisni. 

Dolžnost obveščanja in posledice kršitve dolžnosti 
obveščanja 

465. člen 

(1) Kakor hitro ima družba več kot četrtino delnic delniške 
družbe ali deležev druge kapitalske družbe s sedežem v Repu- 
bliki Sloveniji, ji mora to takoj pisno sporočiti. 

(2) Kakor hitro ima družba v drugi družbi večinski delež, ji 
mora to takoj pisno sporočiti. 

(3) Če delež ni več tako visok, da bi morala biti družba o tem 
obveščena, ji je tudi to potrebno takoj sporočiti. 

(4) Sporočilo je treba objaviti. 

(5) Družba, ki je dobila sporočilo, lahko zahteva, da se obstoj 
udeležbe dokaže. 

(6) Družba, od nje odvisna družba ali kdo drug za račun 
družbe ali od nje odvisne družbe, ne more uresničevati pravic 
iz delnic in deležev družbe, ki jo je dolžna obveščati, dokler 
družba tega ne stori. 

Pogodba o obvladovanju in pogodba o prenosu dobička 

466. člen 

(1) Pogodba, s katero družba podredi vodenje družbe drugi 
družbi, je pogodba o obvladovanju. 

(2) Pogodba, s katero se družba obveže, da svoj celotni 
dobiček prenese na drugo družbo, je pogodba o prenosu 
dobička. Za pogodbo o prenosu dobička velja tudi pogodba, 
s katero družba prevzame obveznost, da bo svojo družbo 
vodila za račun druge družbe (pogodba o vodenju poslov). 

(3) Če si med sabo neodvisne družbe s pogodbo postavijo 
enotno vodstvo, ne da bi ena od njih postala odvisna od druge 
družbe, ki sklepa pogodbo, potem ne gre za pogodbo o obvla- 
dovanju. 

(4) Plačila družbe na podlagi pogodbe o obvladovanju ali 
pogodbe o prenosu dobička ne veljajo za kršitev določb 225. 
in 228. člena tega zakona. 

Druge podjetniške pogodbe 

467. člen 

(1) Podjetniške pogodbe so tudi pogodbe, s katerimi se 
družba: 

- obveže, da svoj dobiček ali dobiček svojih posameznih 
obratov v celoti ali delno združi z dobičkom drugih družb ali 
posameznih obratov drugih družb, da bi se tako delil skupni 
dobiček (profitna skupnost); 
- obveže, da del svojega dobička ali dobiček svojih posamez- 
nih obratov v celoti ali delno prenese na drugega (pogodba 
o delnem prenosu dobička); 
- obveže, da obrat svoje družbe da v zakup nekomu drugemu 
ali ga kako drugače prepusti (pogodba o zakupu obrata, 
pogodba o prepustitvi obrata). 

(2) Pogodba o udeležbi pri dobičku v okviru pogodb tekočega 
poslovnega prometa ali licenčnih pogodb ni pogodba o del- 
nem prenosu dobička. 
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Soglasje skupščine k podjetniški pogodbi 

468. člen 

(1) Podjetniška pogodba začne veljati šele, ko da k njej 
soglasje skupščina. Za sklep je potrebna najmanj tričetrtinska 
večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Statut 
lahko določa višjo kapitalsko večino in druge dodatne zah- 
teve. 

(2) Pogodba se mora v pisni obliki objaviti na skupščini. Na 
zahtevo se vsakemu delničarju takoj izroči prepis. Poslovod- 
stvo mora pogodbo pojasniti na začetku razprave. V zapisnik 
se priloži kot priloga. 

(3) Na skupščini, ki sklepa o soglasju k pogodbi o obvladova- 
nju ali k pogodbi o prenosu dobička, se na zahtevo vsakega 
delničarja dajejo pojasnila o vseh za sklenitev pogodbe 
pomembnih zadevah družbe, s katero se sklepa pogodba. 

Vpis v register 

469. člen 

(1) Zastopnik družbe mora za vpis v register prijaviti vrsto 
pogodbe in ime sopogodbenika, pri pogodbah o delnem 
prenosu dobička pa tudi dogovor o višini odvajanega 
dobička. Prijavi se priloži pogodba in, če začne veljati šele 
s skupščinskim soglasjem drugega sopogodbenika, tudi 
zapisnik tega sklepa in njegove priloge v izvirniku ali javno 
overovljenem prepisu. 

(2) Pogodba začne veljati šele, ko je vpisana v register. 

Sprememba podjetniške pogodbe 

470. člen 

(1) Podjetniška pogodba se spremeni le s soglasjem skupš- 
čine, v skladu s 468. in 469. členom tega zakona. 

(2) Za veljavnost soglasja skupščine k spremembi pogodbe- 
nih določb, ki zavezujejo k plačilu nadomestila delničarjem 
družbe, ki niso sočasno tudi delničarji družbe, ki s pogodbo 
postane obvladujoča (zunanji delničarji), ali k pridobitvi njiho- 
vih delnic, je potreben poseben sklep teh delničarjev. Za 
poseben sklep velja prvi odstavek 468. člena tega zakona. 
Vsakemu od zunanjih delničarjev se dajo na skupščini, ki 
sklepa o soglasju, pojasnila o vseh za spremembo bistvenih 
zadevah druge pogodbene stranke. 

Razveza podjetniške pogodbe 

471. člen 

(1) Podjetniška pogodba se lahko razveže le ob koncu poslov- 
nega leta ali drugega v pogodbi določenega obračunskega 
obdobja. Pogodbe ni možno razvezati z učinkom za nazaj. 

(2) Razveza mora biti izražena v pisni obliki. 

(3) Pogodba, ki zavezuje k plačilu nadomestila zunanjim del- 
ničarjem, ali k pridobitvi njihovih delnic, se razveže le, če ti 
delničarji dajo soglasje z izrednim sklepom. Za izredni sklep 
se smiselno uporablja prvi odstavek 468. člena tega zakona. 

Odpoved podjetniške pogodbe 

472. člen 

(1) Podjetniška pogodba se lahko odpove zaradi utemelje- 
nega razloga ne glede na odpovedni rok. Utemeljen razlog 
obstaja zlasti takrat, kadar druga pogodbena stranka predvi- 
doma ne bo mogla izpolniti pogodbenih obveznosti. 

(2) Poslovodstvo družbe lahko pogodbo, ki zavezuje k plačilu 
nadomestila zunanjim delničarjem ali k pridobitvi njihovih 
delnic, brez utemeljenega razloga odpove le, če ti delničarji 

dajo soglasje z izrednim sklepom. Za izredni sklep se smi- 
selno uporablja prvi odstavek 468. člena tega zakona. 

(3) Odpoved mora biti pisna. 

Prijava in vpis prenehanja podjetniške pogodbe 

473. člen 

Zastopnik družbe mora za vpis v register takoj prijaviti prene- 
hanje podjetniške pogodbe, razlog in trenutek prenehanja. 

2. Oddelek: Vodenje in odgovdrnost obvladujoče družbe 

1. Pododdelek: Vodenje in odgovornost pri pogodbi 
o obvladovanju 

Pravica vodena 
* "J 

474. člen 

(1) Pri pogodbi o obvladovanju ima obvladujoča družba pra- 
vico, da odvisni družbi daje navodila za vodenje poslov. Če 
pogodba ne določa kaj drugega, se lahko dajejo tudi navo- 
dila, ki so za družbo škodljiva, če koristijo interesom obvladu- 
joče družbe ali z njo koncernsko povezanih družb. 

(2) Poslovodstvo odvisne družbe mora izpolnjevati navodila 
obvladujoče družbe in ne sme zavrniti navodila, tudi če po 
njegovem mnenju ne koristi interesom obvladujoče družbe ali 
z njo koncernsko povezanih družb. 

(3)' Če je odvisni družbi dano navodilo, naj izvrši posel, za 
katerega je potrebno soglasje nadzornega sveta, to soglasje 
pa ni dano v ustreznem roku, mora poslovodstvo to sporočiti 
obvladujoči družbi. Če obvladujoča družba po tem sporočilu 
ponovi navodilo, soglasje nadzornega sveta ni več potrebno; 
če ima obvladujoča družba nadzorni svet, se sme navodilo 
ponoviti le z njegovim soglasjem. 

Odgovornost obvladujoče družbe 

475. člen 

(1) Obvladujoča družba mora drugi odvisni družbi poravnati 
vsako med trajanjem pogodbe nastalo letno izgubo, kolikor ta 
ni poravnana iz drugih skladov, v katere je bil odveden dobi- 
ček med trajanjem pogodbe. Enako velja za pogodbo o pre- 
nosu dobička. 

(2) Če je odvisna družba dala obvladujoči družbi v zakup obrat 
svoje družbe ali mu ga je drugače prepustila, mora obvladu- 
joča družba poravnati letno izgubo, nastalo med trajanjem 
pogodbe, kolikor dogovorjena protidajatev ne zadostuje za 
pokritje. 

Odgovornost zastopnikov obvladujoče družbe 

476. člen 

(1) Zastopniki obvladujoče družbe morajo dajati navodila pra- 
vilno in skrbno. 

(2) Če kršijo svoje obveznosti, morajo družbi kot solidarni 
dolžniki povrniti nastalo škodo. V dvomu, ali so pravilno in 
skrbno izpolnjevali obveznosti, morajo to dokazati. 

(3) Odškodninske zahtevke družbe lahko uveljavlja tudi vsak 
njen član, vendar lahko zahteva le plačilo za družbo. Odškod- 
ninske zahtevke lahko uveljavljajo tudi upniki družbe, če jih 
le-ta ne more poplačati. 

(4) Zahtevki do zastopnikov zastarajo v petih letih. 
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Odgovornost poslovodstva nadzornega sveta odvisne 
družbe 

477. člen 

(1) Člani poslovodstva in nadzornega sveta odvisne družbe 
jamčijo poleg odškodninskih zavezancev iz prejšnjega člena 
kot solidarni dolžniki, če so poslovali tako, da so kršili svoje 
dolžnosti. V dvomu, ali so pravilno in skrbno izpolnjevali 
dolžnosti, morajo to dokazati. 

(2) Odškodninska odgovornost ni izključena, če nadzorni svet 
dejanje odobri. 

(3) Članom poslovodstva ni treba povrniti škocW, če škodljivo 
dejanje temelji na navodilu, ki ga je bilo treba izpolniti po 474. 
členu tega zakona. 

2. Pododdelek: Vodenje in odgovornost pri dejanskih 
koncernih v 

i 
Obseg vplivanja in poročilo poslovodstva 

478. člen 

(1) V koncernskih družbah, kjer ni sklenjena pogodba o obvla- 
dovanju, obvladujoča družba ne sme uporabiti svojega vpliva 
zato, da bi pripravila odvisno družbo do tega, da bi zase 
opravila škodljiv pravni posel ali da bi nekaj storila ali opustila 
v svojo škodo, razen če obvladujoča družba prikrajšanje na- 
domesti. 

(2) Če med poslovnim letom ne pride do nadomestila prikraj- 
šanja, je treba najkasneje ob koncu poslovnega leta, v kate- 
rem je bila odvisna družba prikrajšana, določiti, kdaj in kako 
naj se prikrajšanje nadomesti. Odvisni družbi je treba zagoto- 
viti pravico do prednosti pri nadomestilu. 

(3) Poslovodstvo odvisne družbe mora v prvih treh mesecih 
poslovnega leta'sestaviti poročilo o razmerjih z obvladujočo 
družbo. V tem poročilu se navedejo vsi pravni posli, ki jih je 
družba sklenila v preteklem poslovnem letu z obvladujočo 
družbo ali z njo povezano družbo ali na pobudo oziroma 
v interesu teh družb, in vsa druga dejanja, ki jih je storila ali 
opustila na pobudo oziroma v interesu teh družb v preteklem 
poslovnem letu. Pri pravnih poslih se navede plačilo in vra- 
čilo, pri dejanjih pa razlogi zanje in koristi ali prikrajšanja za 
družbo. Pri nadomestilu prikrajšanja se natančno navede, 
kako so nadomestila med poslovnim letom dejansko potekala 
ter ali je imela družba zagotovljeno pravico do ugodnosti ter 
do katerih. 

(4) Poročilo mora ustrezati načelom vestnosti in verodostoj- 
nosti. 

(5) Na koncu poročila je treba pojasniti, ali je družba v okoliš- 
činah, ki so ji bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni 
posel ali storjeno ali opuščeno dejanje, pri vsakem pravnem 
poslu dobila ustrezno vračilo in ali s tem ko je bilo storjeno ali 
opuščeno dejanje, ni bila prikrajšana. Če je bila prikrajšana, 
mora pojasniti, ali je bilo prikrajšanje nadomeščeno. Pojas- 
nilo se vnese v poročilo o stanju. 

Revizija in poročilo poslovodstva 

479. člen 

Če mora letne računovodske izkaze pregledati revizor, se mu 
istočasno z njimi in poslovnim poročilom poslovodstva pred- 
loži tudi poročilo o odnosih do povezanih družb. 

Odgovornost obvladujoče družbe in njenih zakonskih 
zastopnikov 

480. člen 

(1) Če obvladujoča družba pripravi odvisno družbo do tega, 
da opravi zase škodljiv pravni posel ali da v svojo škodo nekaj 

stori ali opusti, ne da bi se prikrajšanje dejansko nadomestilo 
do konca poslovnega leta ali ne da bi se zagotovila pravica do 
ugodnosti, določenih za izravnavo, mora odvisni družbi povr- 
niti iz tega nastalo škodo. Zahtevek za povrnitev njim nastale 
škode imajo tudi delničarji ali člani družbe, ne glede na 
škodo, ki jim je bila povzročena z oškodovanjem družbe. 

(2) Poleg obvladujoče družbe odgovarjajo kot solidarni dolž- 
niki tisti zastopniki družbe, ki so odvisno družbo pripravili do 
pravnega posla ali ukrepa. 

(3) Za odgovornost zastopnikov se smiselno uporabljajo tudi 
določbe drugega do četrtega odstavka 476. člena tega za- 
kona. 

Odgovornost organov odvisne družbe 

481. člen 

(1) Člani poslovodstva odvisne družbe odgovarjajo kot soli- 
darni dolžniki, če niso navedli škodljivega pravnega posla ali 
škodljivega dejanja v poročilu o odnosih družbe s povezanimi 
družbami ali če niso navedli, da je bila družba prikrajšana 
s pravnim poslom ali dejanjem in da izguba ni bila nadomeš- 
čena. Če je sporno, ali so pošteno in vestno izpolnjevali svoje 
dolžnosti, morajo to dokazati. 

(2) Člani nadzornega sveta odvisne družbe odgovarjajo kot 
solidarni dolžniki, če so glede škodljivega pravnega posla ali 
škodljivega dejanja kršili svojo dolžnost, da preverijo poročilo 
o odnosih s povezanimi družbami in da o rezultatu pregleda 
poročajo skupščini. 

(3) Prikrajšanja ni treba povrniti, če dejanje temelji na zakoni- 
tem skupščinskem sklepu. 

3. Oddelek: Zavarovanje družbe in upnikov pri podjetniških 
pogodbah 

Rezerve 

482. člen 

V rezerve se odvajajo zneski po določilih aktov in sklepov 
družbe. 

Najvišji znesek odvajanega dobička 

483. člen 

Ne glede na dogovor o višini prenesenega dobička lahko 
družba prenese kot svoj dobiček največ znesek dobička, ki je 
bil ustvarjen v zadnjem poslovnem letu. 

Varstvo upnikov 

484. člen 

(1) Če pogodba o obvladovanju ali pogodba o prenosu 
dobička prenehata, je obvladujoča družba dolžna dati upni- 
kom zavarovanje za terjatve, ki so nastale pred vpisom prene- 
hanja pogodbe v register, če to zahtevajo v šestih mesecih od 
objave vpisa. 

(2) Pravice do zavarovanja nimajo upniki, ki imajo v primeru 
stečaja pravico do prednostnega poplačila. 

4. Oddelek: Zavarovanje zunanjih delničarjev pri pogodbah 
o obvladovanju in pogodbah o prenosu dobička 

Primerno nadomestilo 

485. člen 

(1) Pogodba o obvladovanju in pogodba o prenosu dobička 
morata vsebovati določilo o primernem nadomestilu zuna- 
njim delničarjem družbe, ki prepušča vodenje oziroma pre- 
naša dobiček. Primernega nadomestila ni potrebno določiti, 
če družba ob sklepanju pogodbe nima zunanjega delničarja. 
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(2) Primerno nadomestilo predstavlja najmanj letno plačilo 
zneska, ki bi predvidoma bil razdeljen kot poprečna dividenda 
na posamezno delnico glede na dosedanje in bodoče stanje 
družbe ob upoštevanju ustreznih okoliščin. Če je obvladujoča 
družba delniška družba, se kot primerno nadomestilo lahko 
zagotovi znesek, ki kot dividenda odpade na delnice te družbe 
z ustreznim nominalnim zneskom. Ustrezni nominalni znesek 
se določi z razmerjem, po katerem bi bilo treba ob spojitvi na 
vsako delnico družbe zagotoviti delnice druge družbe. 

(3) Pogodba, ki ne vsebuje določbe o nadomestilu iz prvega 
odstavka tega člena, je nična. 

(4) Če v pogodbi določeno nadomestilo ni primerno, lahko 
vsak zunanji delničar v roku 3 mesecev od objave vpisa 
pogodbe v register predlaga, da primerno nadomestilo določi 
sodišče. Sodna odločba velja za vse zunanje delničarje. 

(5) Če nadomestilo določi sodišče, lahko druga pogodbena 
stranka odpove pogodbo v treh mesecih od pravnomočnosti 
odločbe, ne glede na odpovedni rok. 

Odpravnina 

486. člen 

(1) Poleg določb o nadomestilu morata pogodba o obvladova- 
nju in pogodba o prenosu dobička vsebovati določilo 
o obveznosti obvladujoče družbe, da na zahtevo zunanjega 
delničarja pridobi njegove delnice za pogodbeno določeno 
odpravnino. 

(2) Kot odpravnina je lahko v pogodbi predvidena zagotovitev 
delnic obvladujoče družbe ali družbe, od katere je obvladu- 
joča družba odvisna, ali denarno plačilo. 

(3) Če se kot odpravnina zagotovijo delnice druge družbe, je 
odpravnina primerna, če se delnice zagotovijo v razmerju, 
v katerem bi morale biti pri spojitvi na vsako delnico družbe 
zagotovljene delnice druge družbe, pri čemer se najvišji zne- 
ski lahko poravnajo z denarnimi, plačili. Denarno plačilo je 
primerno, če upošteva premoženjsko in profitno stanje 
družbe v trenutku, ko skupščina odloča o pogodbi. 

(4) Če pogodba ne določa odpravnine ali če je odpravnina 
neprimerna, lahko vsak zunanji delničar v roku 3 mesecev od 
prijave vpisa pogodbe v register predlaga, da sodišče določi 
primerno odpravnino. 

(5) Sodišče določi denarno plačilo, če pogodba ne predvideva 
pridobitve delnic obvladujoče družbe ali družbe, od katere je 
ta odvisna. Sodna odločba velja za vse zunanje delničarje. 

(6) Poslovodstvo družbe mora pravnomočno sodno odločbo 
objaviti v glasilih družbe. 

5. Oddelek: Vzajemno povezane družbe 

Omejitev pravic 

487. člen 

(1) Vzajemno povezani družbi, ki nista v razmerju odvisnosti, 
lahko, ko sta obveščeni o medsebojni udeležbi ali izvesta za 
obstoj medsebojne udeležbe, uresničujeta svoje pravice iz 
deležev v drugi družbi za največ četrtino vseh deležev druge 
družbe. To ne velja za pravico do nakupa novih delnic pri 
povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe. 

(2) Omejitev uresničevanja pravic iz deležev ne velja, dokler 
družba ne prejme obvestila o udeležbi od druge družbe ozi- 
roma dokler ne izve za udeležbo, sama pa je takšno obvestilo 
drugi družbi poslala. 

(3) Vzajemno povezani družbi morata druga drugi takoj pisno 
sporočati višino njunega deleža in vsako spremembo. 

6. Oddelek: Vključene družbe 

Vključitev z večinskim sklepom 

488. člen 

(1) Če pripada 95 % vseh delnic drugi družbi (glavna družba), 
se lahko delniška družba s sklopom skupščine vključi 
v glavno družbo. 

(2) Sklep o vključitvi je veljaven, če je zanj glasovala najmanj 
tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega 
kapitala. Statut lahko določa višjo kapitalsko večino in 
dodatne zahteve. 

(3) Poslovodstvo družbe, ki se vključuje, mora prijaviti vključi- 
tev za vpis v register z navedbo firme glavne družbe. 

(4) Vključitev v glavno družbo učinkjie cJ vpisa v register. 

Posledice vključitve z večinskim sklepom 

489. člen 

(1) Vse delnice, ki niso v rokah glavne družbe, preidejo nanjo 
z vpisom vključitve v register. 

(2) Izstopajoči delničarji imajo pravico do primerne odprav- 
nine. Kot odpravnina se jim zagotovijo delnice glavne družbe. 
Če je glavna družba odvisna družba, se izstopajočim delničar- 
jem po njihovi izbiri zagotovijo delnice glavne družbe ali 
ustrezno denarno plačilo. Če se kot odpravnina zagotovijo 
delnice glavne družbe, velja odpravnina za primerno, če se 
delnice zagotovijo v razmerju, v kakršnem bi morale pri spoji- 
tvi na vsako delnico družbe biti zagotovljene delnice glavne 
družbe, pri čemer se najvišji zneski lahko poravnajo z denar- 
nimi plačili. Primerna odpravnina mora upoštevati premoženj- 
sko in profitno stanje družbe v trenutku, ko skupščina sklepa 
o vključitvi. Denarna plačila se od objave vpisa.vključitve letno 
obrestujejo petodstotno; uveljavljanje nadaljnje odškodnine 
ni izključeno. 

(3) Če ponujena odpravnina ni primerna, lahko vsak izstopa- 
joči delničar predlaga, da sodišče določi primerno odprav- 
nino. Enako velja, če glavna družba ni ponudila odpravnine ali 
jo je ponudila nepravilno. 

Varstvo upnikov 
490. člen 

(1) Upnikom vključene družbe, katerih terjatve so nastale pred 
vpisom vključitve v register, mora glavna družba na njihovo 
zahtevo dati zavarovanje, če to zahtevajo v roku 6 mesecev po 
objavi vpisa. 

(2) Upniki, ki imajo pravico do prednostnega poplačila v pri- 
meru stečaja,nimajo pravice zahtevati zavarovanja. 

Jamstvo glavne družbe 
491. člen 

(1) Od vključitve dalje jamči upnikom glavna družba za obvez- 
nosti vključene družbe, nastale pred vključitvijo vključene 
družbe. Enako jamči glavna družba za vse obveznosti, nastale 
po vključitvi. 

(2) Glavna družba lahko uveljavlja ugovore le, če bi jih lahko 
uveljavljala vključena družba. 

(3) Izvršilni naslov proti vključeni družbi ni podlaga za izvršbo 
proti glavni družbi. 

Vodenje in odgovornost glavne družbe 
492. člen 

(1) Glavna družba ima pravico, da poslovodstvu vključene 
družbe daje navodila za vodenje. 
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(2) Glavna družba mora poravnati vsako izgubo v zaključnem 
računu vključene družbe, če ta presega znesek rezerv. 

Pravica delničarjev glavne družbe do obveščenosti 

493. člen 

Vsakemu delničarju glavne družbe je treba dati pojasnila 
o zadevah vključene družbe in tudi o zadevah glavne družbe. 

Prenehanje vključitve 

494. člen 

(1) Vključitev preneha: 

- s sklepom skupščine vključene družbe; 
- če glavna družba ni več delniška družba s sedežem v Repu- 
bliki Sloveniji; 
- če vse delnice vključene družbe niso več v rokah glavne 
družbe; 
- s prenehanjem glavne družbe. 

(2) Če vse delnice vključene družbe niso več v rokah glavne 
družbe, mora glavna družba to vključeni družbi takoj pisno 
sporočiti. 

(3) Poslovodstvo vključene družbe mora za vpis v register 
takoj prijaviti prenehanje vključitve, razlog in trenutek prene- 
hanja. 

(4) Zahtevki do prejšnje glavne družbe iz obveznosti doslej 
vključene družbe zastarajo v petih letih od objave vpisa, 
kolikor za zahtevek do doslej vključene družbe ni določen 
krajši zastaralni rok. Če upnikov zahtevek dospe kasneje, 
začne zastaranje teči s trenutkom dospelosti. 

Holding podjetje 

495. člen 

(1) Podjetje, ki ima v lasti večino deležev pravno samostoj- 
nega podjetja in opravlja predvsem dejavnost ustanavljanja, 
financiranja in upravljanja teh podjetij (holding podjetje), je 
podjetje z večinskim deležem. 

(2) Za holding podjetje veljata domnevi iz drugega odstavka 
462. in tretjega odstavka 463. člena tega zakona. 

Osmo poglavje: Gospodarsko interesno združenje 

Ustanovitev, cilj in dejavnost 

496. člen 

(1) Gospodarsko interesno združenje lahko ustanovita dve ali 
več fizičnih oziroma pravnih oseb. 

(2) Cilj združenja je olajševati in pospeševati pridobitno dejav- 
nost svojih članov, izboljševati in povečevati rezultate te 
dejavnosti, ne pa ustvarjati lastnega dobička. 

(3) Dejavnost združenja mora biti v povezavi z gospodarskimi 
dejavnostmi članov in lahko ima v razmerju do teh dejavnosti 
le pomožen značaj. 

(4) H gospodarskemu interesnemu združenju lahko pristopijo 
tudi osebe, ki opravljajo poklic, urejen s posebnimi predpisi. 

Kapital - pravice članov 

497. člen 

(1) Gospodarsko interesno združenje se lahko ustanovi brez 
osnovnega kapitala. 

(2) Pravice članov združenja ne morejo biti izražene v vred- 
nostnih papirjih; vsaka drugačna določba je nična. 

Pravna osebnost — prevzemanje obveznosti 

498. člen 

(1) Gospodarsko interesno združenje pridobi lastnost pravne 
osebe z vpisom v register. 

(2) Gospodarsko interesno združenje lahko poleg nalog za 
svoje člane na običajen način opravlja tudi vse gospodarske 
posle za svoj račun. 

Odgovornost članov 

499. člen 

(1) Člani odgovarjajo za obveznosti združenja z vsem svojim 
premoženjem. Član, ki pristopi po ustanovitvi gospodarskega 
interesnega združenja, je lahko v skladu z pogodbo oproščen 
odgovornosti za obveznosti, ki so nastale pred njegovim pri- 
stopom, pri čemer pa mora biti takšna oprostitev objavljena. 
Če ni s tretjim sopogodbenikom drugače dogovorjeno, je 
odgovornost članov solidarna. 

(2) Upniki združenja ne morejo zahtevati poplačila od članov, 
dokler niso neuspešno uveljavljali plačila od združenja sa- 
mega. 

Izdajanje obveznic 

500. člen 

Gospodarsko interesno združenje lahko izdaja vrednostne 
papirje pod pogoji, ki veljajo za njihovo izdajo za družbe, 
vendar le, če so člani združenja izključno družbe, ki imajo po 
zakonu pravico izdajati vrednostne papirje takšne vrste ter 
izpolnjujejo za to predpisane pogoje. 

Pogodba o ustanovitvi 

501. člen 

(1) Pogodba o ustanovitvi določi organizacijo združenja; biti 
mora sklenjena v obliki notarskega zapisa in objavljena. 

(2) Pogodba ureja zlasti: 

- ime združenja, 
- imena ali firme članov združenja, njihovo pravno obliko, 
prebivališča ali sedeže ter podatke o vpisu v register, 
- čas, za katerega je združenje ustanovljeno, razen če je 
ustanovljeno za nedoločen čas, 
- cilj in dejavnost združenja, 
- sedež združenja. 

(3) Spremembe ustanovitvene pogodbe je treba opraviti in 
objaviti v enaki obliki kot ustanovitevno pogodbo samo; proti 
tretjim osebam učinkujejo te spremembe šele od dneva ob- 
jave. 

Članstvo v združenju 

502. člen 

(1) Združenje lahko sprejema nove člane pod pogoji, določe- 
nimi v ustanovitveni pogodbi. 

(2) Vsak član lahko iz združenja izstopi pod pogojem, da je 
poravnal svoje obveznosti. Ustanovitvena pogodba lahko 
določi tudi druge pogoje za izstop. 

Skupščina združenja 

503. člen 

(1) Skupščina združenja sprejema odločitve, tudi o predčas- 
nem prenehanju ali podaljšanju združenja, v skladu z ustano- 
vitveno pogodbo. Ustanovitvena pogodba lahko določi, da se 
lahko vse ali nekatere odločitve sprejmejo le ob določenem 
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kvorumu ali z določeno večino; če takšnih določb v ustanovi- 
tveni pogodbi ni, se za odločitev zahteva soglasje vseh 
članov. 

(2) Ustanovitvena pogodba lahko tudi določi, da imajo neka- 
teri člani večje število glasov kot ostali; sicer pa se šteje, da 
pripada vsakemu članu en glas. 

(3) Skupščina se mora obvezno sestati, če to zahteva vsaj 
četrtina članov združenja. 

Upravljanje združenja 

504. člen 

(1) Združenje ima upravo, v kateri je ena ali več oseb. 

(2) Pravna oseba je lahko član uprave, če imenuje stalnega 
predstavnika, ki odgovarja enako, kot če bi bil sam v lastnem 
imenu član uprave. 

(3) Člani uprave družbe in stalni predstavniki članov pravnih 
oseb odgovarjajo posamično ali solidarno združenju in tretjim 
osebam za kršitve predpisov, ki se nanašajo na združenje, za 
kršitve statuta ter za napake pri poslovanju. Če je pri nastanku 
določenih posledic sodelovalo več članov uprave, sodišče 
določi njihov delež pri povračilu škode. 

(4) Način upravljanja združenja, imenovanje članov uprave in 
določitev njihovih pooblastil, pravic in pogojev za odpoklic, 
se uredi z ustanovitveno pogodbo ali s sklepom skupščine. 

(5) V razmerjih do tretjih oseb zavezuje združenje vsako 
dejanje posameznega člana uprave, ki sodi v okvir dejavnosti 
združenja; omejitve pooblastil so proti tretjim osebam brez 
pravnega učinka. 

Nadzor nad poslovanjem 

505. člen 

(1) Nadzor nad poslovanjem združenja, ki mora biti poverjen 
revizorjem, in nadzor nad poslovnimi knjigami se opravljata 
na način, določen z ustanovitveno pogodbo. 

(2) Če združenje izdaja obveznice, mora nadzor opraviti eden 
ali več revizorjev, ki jih imenuje skupščina in katerih poobla- 
stila in mandat se določijo v posebni pogodbi. 

(3) Nadzor nad poslovnimi knjigami združenj, ki imajo več kot 
100 zaposlenih, morajo opraviti revizorji na način in pod 
pogoji, ki veljajo za družbe. 

Nastopanje združenja navzven 

506. člen 

Vsi akti in dokumenti združenja, ki so namenjeni tretjim ose- 
bam, zlasti pa dopisi, fakture, oglasi in razna obvestila in 
objave, morajo vsebovati jasno označbo firme združenja 
z dodatkom »gospodarsko interesno združenje« ali okrajšavo 
»GIZ«. 

Preoblikovanje družb v združenje in obratno 

507. člen 

(1) Vsaka pravna oseba, katere dejavnost ustreza opredelitvi 
dejavnosti združenja, se lahko preoblikuje v takšno združenje, 
brez prenehanja ene in nastanka nove pravne osebe. 

(2) Združenje se lahko preoblikuje v družbo z neomejeno 
odgovornostjo, brez prenehanja ene in nastanka nove pravne 
osebe. 

Nesposobnost člana 

508. člen 

Če enega od članov zadene nesposobnost, stečaj ali prepo- 
ved opravljanja pridobitne dejavnosti oblike, združenje pre- 
neha, če ni v ustanovitveni .pogodbi določeno, da v takšnem 
primeru združenje obstaja še naprej ali če tako soglasno 
sklenejo preostali člani združenja. 

Prenehanje In likvidacija 

509. člen 

(1) Združenje preneha zaradi: 

- preteka časa; 
- uresničitve ali ugasnitve cilja združenja; 
- sklepa članov; 
- sodne odločbe; 
- smrti, nastanka nesposobnosti ali prepovedi opravljanja 
pridobitne dejavnosti fizične osebe ali prenehanja pravne 
osebe - članice združenja, če ni v ustanovitveni pogodbi 
določeno drugače. 

(2) Z nastankom vzroka za prenehanje združenja iz prvega 
odstavka tega člena je treba začeti likvidacijski postopek. 

(3) Za postopek likvidacije se smiselno uporabljao določbe 
o likvidaciji delniške družbe. 

Deveto poglavje: Združitev in preoblikovanje družb 

1. Oddelek: Splošno 

Splošno pravilo 

510. člen 

Družba se lahko pripoji drugi družbi, spoji z drugo družbo ali 
preoblikuje v drugo obliko družbe. 

2. Oddelek: Združitev 

1. Pododdelek: Združitev delniških družb 

Pojem 

511. člen 

Dve ali več delniških družb se lahko združi, in sicer: 

- s prenosom premoženja ene ali več družb (prevzeta družba) 
na drugo družbo (prevzemna družba) v zamenjavo za zagoto- 
vitev delnic prevzemne družbe (pripojitev); 
- z ustanovitvijo nove delniške družbe, na katero preide 
premoženje družb, ki se spajajo, v zamenjavo za zagotovitev 
delnic nove delniške družbe (spojitev). 

Pripojitev 

512. člen 

(1) Pogodba o pripojitvi mora vsebovati naslednje sestavine: 

- firmo in sedež pri pripojitvi udeleženih družb; 
- dogovor o prenosu premoženja vsake družbe, ki se zdru- 
žuje, v zamenjavo za zagotovitev delnic prevzemne družbe; 
- navedbo menjalnega razmerja delnic in morebitno višino 
denarnega plačila; 
- podatke v zvezi s prenosom delnic prevzemne družbe; 
- pravice, ki izhajajo iz delnic prevzemne družbe, z navedbo, 
kdaj začnejo veljati; 
- navedbo, od kdaj vstopa prevzemna družba v pravni promet 
namesto prevzete družbe; 
- pravice, ki jih prevzemna družba zagotavlja delničarjem ter 
drugim imetnikom vrednostnih papirjev prevzete družbe; 
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- pogoje oziroma ugodnosti, ki se zagotavljajo članom 
uprave oziroma nadzornega sveta. 

Poročilo o pripojitvi 

513. člen 

(1) Uprave družb, ki se združujejo, morajo izdelati pisno 
poročilo, v katerem se pravno in gospodarsko pojasni in 
utemelji pripojitvena pogodba in še zlasti menjalno razmerje 
delnic. (2) Poročilo mora vsebovati tudi kriterije za vrednote- 
nje premoženja, ki je podlaga za določitev menjalnega raz- 
merja. 

Revizija pripojitve 

514. člen 

(1) Pogodbo o pripojitvi mora za vsako družbo, ki se združuje, 
pregledati eden ali več revizorjev (pripojitveni revizorji). 

(2) Uprava vsake od družb, ki se združujejo, imenuje pripoji- 
tvene revizorje za svojo družbo. Revizija enega ali več revizor- 
jev za vse družbe zadostuje, če te revizorje imenuje sodišče 
na skupni predlog uprav. 

(3) Pripojitveni revizorji morajo o rezultatu revizije pisno poro- 
čati. Revizijsko poročilo se lahko izda tudi skupaj. Poročilo 
mora vsebovati utemeljitev predloga menjalnega razmerja 
delnic z naslednjimi navedbami: 

- po kakšnih metodah je bilo ugotovljeno predlagano 
menjalno razmerje; 
- utemeljitev ustreznosti uporabljenih metod; 
- kakšno menjalno razmerje bi bilo ugotovljeno pri uporabi 
različnih metod; 
- pri hkratni uporabi različnih metod se pojasni ponderacij- 
sko razmerje vpliva posamezne metode za določitev vred- 
nosti. 

(4) Glede imenovanja pripojitvenih revizorjev, njihovih poo- 
blastil in odgovornosti se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o reviziji. 

Veljavnost pripojitvene pogodbe 

515. člen 

(1) Pripojitvena pogodba začne veljati, ko jo potrdijo skupš- 
čine družb, ki se združujejo. 

(2) Za veljavnost sklepa skupščine je potrebna večina najmanj 
treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. 
Statut lahko določa tudi višjo kapitalsko večino in druge 
zahteve. 

(3) Če obstaja več razredov delnic, je za veljavnost skupščin- 
skega sklepa potrebno soglasje delničarjev vsakega razreda. 

Priprava in izvedba skupščine 

516. člen 

(1) Delničarjem je potrebno omogočiti, da se seznanijo 
z dokumentacijo, ki je podlaga za pripojitev, in sicer; 

- pripojitvena pogodba; 
- letni obračuni in poročilo o stanju družb, ki se združujejo, 
za zadnja tri poslovna leta; 
- poročilo uprav družb, ki se združujejo; 
- revizijska poročila. 

(2) Na zahtevo delničarja se mu takoj in brezplačno omogoči 
vpogled v vse dokumente iz prejšnjega odstavka in posredu- 
jejo morebitne druge, za odločitev o pripojitvi pomembne 
informacije. 

Oblika pripojitvene pogodbe 

517. člen 

Pripojitvena pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega 
zapisa. 

Povečanje osnovnega kapitala za izvedbo pripojitve 

518. člen 

(1) Če prevzemna družba poveča osnovni kapital, da bi izvedla 
pripojitev, se ne uporabljajo določbe tega zakona o poveča- 
nju osnovnega kapitala družbe, ki se nanašajo na; 

- prepoved, da se osnovni kapital ne povečuje, dokler so 
vpisani vložki neporavnani; 
- zahtevo, da je potrebno v prijavi sklepa o povečanju osnov- 
nega kapitala za vpis v register navesti, kateri vložki še niso 
vplačani; 
- pogoje za vpisovanje novih delnic ter glede sestavin vpis- 
nega potrdila; 
- prednostne pravice delničarjev do nakupa novih delnic. 

(2) Revizija se mora opraviti v primeru povečanja kapitala 
s stvarnimi vložki ali če sodišče meni, da vrednost stvarnega 
vložka ne dosega nominalnega zneska zagotovljenih delnic, 
kakor tudi v primeru povečanja osnovnega kapitala po določ- 
bah tega zakona o odobrenem kapitalu. 

Izvedba pripojitve 

519. člen 

Prevzemna družba ne sme povečati osnovnega kapitala za 
izvedbo pripojitve, dokler ima v lasti delnice družbe, ki jo 
prevzema, ali če ima družba, ki se prevzema, lastne delnice ali 
delnice prevzemne družbe, ki niso v celoti plačane. 

Prijava pripojitve 

520. člen 

(1) Uprava vsake družbe mora prijaviti pripojitev za vpis v regi- 
ster po svojem sedežu. Uprava prevzemne družbe ima pravico 
prijaviti pripojitev za vpis v register po sedežu prevzete 
družbe. 

(2) Prijavi je treba priložiti: 

- izjavo uprave, da pripojitveni sklepi v izpodbojnem roku 
niso bili izpodbijani ali da je bilo izpodbijanje pravnomočno 
zavrnjeno; 
- pripojitveno pogodbo; 
- zapisnike sklepov o pripojitvi; 
- dovoljenje, če je po posebnih predpisih potrebno;- zadnjo 
bilanco vsake družbe, ki se združuje. 

Vpis pripojitve 

521. člen 

(1) Pripojitev se sme vpisati v register po sedežu prevzemne 
družbe šele po vpisu v register po sedežu prevzete družbe. 
Vpis v registru po sedežu vsake družbe, ki je prevzeta, se 
opremi z zaznamkom, da pripojitev začne veljati šele z vpisom 
v register po sedežu prevzemne družbe. 

(2) Vsaka družba, ki se prevzema, mora imenovati zastopnika 
za prejem delnic, ki jih je treba zagotoviti, in denarnih plačil. 
Pripojitev se sme vpisati šele, ko zastopnik sporoči sodišču, 
da se delnice in denarna plačila nahajajo v njegovih rokah. 

(3) 2 vpisom pripojitve v register po sedežu prevzemne družbe 
preide premoženje prevzetih družb na prevzemno družbo. Če 
pri tem iz pogodb, ki so bile sklenjene med družbami, ki se 
združujejo, izhajajo terjatve, ki se ne morejo pobotati, se 
njihovo poravnavanje posebej uredi s pogodbo. 

poročevalec 55 



(4) Z opisom pripojitve v register po sedežu prevzemne družbe 
prevzete družbe prenehajo obstajati. Poseben izbris prevzetih 
družb ni potreben. Z vpisom pripojitve postanejo delničarji 
prevžetih družb delničarji prevzemne družbe, razen v prime- 
rih, če bi prevzemna družba na podlagi pripojitve morala 
postati sam svoj delničar. 

(5) Sodišče po sedežu prevzemne družbe mora po uradni 
dolžnosti sporočiti sodišču po sedežu vsake prevzete družbe 
dan vpisa pripojitve. Ko sporočilo prispe, mora sodišče po 
sedežu vsake prevzete družbe po uradni dolžnosti dan vpisa 
pripojitve v registru po sedežu prevzemne družbe zaznamo- 
vati v registru po sedežu prevzete družbe. Pri njem shranjene 
listine in druge dokumente pošlje sodišču po sedežu prev- 
zemne družbe, ki jih odslej hrani. 

(6) Za zamenjavo delnic prevzetih družb ter za združitev 
delnic se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o zame- 
njavi in združitvi delnic. 

Varstvo upnikov 

522. člen 

(1) Upnikom družb, ki se združujejo, je treba ponuditi zavaro- 
vanje, če se v ta namen javijo v šestih mesecih po objavi vpisa 
pripojitve v register po sedežu tiste družbe, katere upniki so. 

(2) Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo 
v primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega po- 
plačila. 

Varstvo imetnikov posebnih pravic 

523. člen 

Prevzemna družba mora imetnikom zamenljivih obveznic, 
dividendnih obveznic in imetnikom potrdil o posebnih divi- 
dendnih pravicah, ki so jih izdale prevzete družbe, zagotoviti 
enake pravice, kot jih je zagotavljala prevzeta družba. 

Vrednosti, ki jih določi prevzemna družba 

524. člen 

Vrednosti postavk, ki so določene v zaključni bilanci prevzete 
družbe, se v letni bilanci prevzemne družbe vknjižijo kot 
nakupni stroški v skladu s predpisi o računovodstvu. 

Odškodninska odgovornost uprave in nadzornega sveta 

525. člen 

Člani uprave in nadzornega sveta prevzete družbe so kot 
solidarni dolžniki dolžni povrniti škodo, ki jo pripojitev pov- 
zroči družbi, njenim delničarjem in upnikom. Člani, ki so pri 
reviziji premoženjskega stanja družb in pri sklenitvi pripoji- 
tvene pogodbe ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarstve- 
nika, so oproščeni dolžnosti povračila škode. 

Ničnost pripojitvenega sklepa 

526. člen 

Po vpisu pripojitve v register po sedežu prevzemne družbe se 
tožba za ugotavljanje ničnosti pripojitvenega sklepa prevzete 
družbe vloži proti prevzemni družbi. 

Veljavnost pripojitve 

527. člen 

Po vpisu pripojitve v register po sedežu prevzemne družbe 
pomanjkljivosti pripojitve ne vplivajo na njeno veljavnost. 

Prevzem v posebnih primerih 

528. člen 

(1) Če najmanj 9/10 osnovnega kapitala prevzete družbe 
obvladuje prevzemna družba, ni potrebno soglasje skupščine 
prevzemne družbe za prevzem te družbe, ra?en če delničarji 
prevzemne družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 
osnovnega kapitala, zahtevajo sklic skupščine, na kateri se 
odloča o potrditvi pripojitve. Od osnovnega kapitala se odšte- 
jejo lastne delnice prevzete družbe in delnice, ki pripadajo 
drugemu za račun prevzete družbe. 

(2) Če so vse delnice prevzete družbe v rokah prevzemne 
družbe, potem niso potrebni podatki o zamenjavi delnic in ne 
revizija pripojitve. 

Naknadna sodna revizija menjalnega razmerja 

529. člen 

(1) Sklep, s katerim je skupščina prevzete družbe potrdila 
pripojitveno pogodbo, se ne more izpodbijati zaradi prenizko 
določenega menjalnega razmerja. Če je menjalno razmerje 
prenizko določeno, lahko sodišče na predlog odredi porav- 
navo z denarnimi plačili, ki lahko presegajo desetino celot- 
nega nominalnega zneska zagotovljenih delnic. 

(2) Predlog iz prejšnjega odstavka lahko vloži vsak delničar 
prevzete družbe, ki bi po drugih določbah zakona imel pra- 
vico izpodbijati sklep o združitvi. Predlog se lahko poda 
v dveh mesecih od dneva vpisa združitve v register. 

Spojitev 

530. člen 

(1) Za spojitev delniških družb se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o pripojitvi. Novoustanovljena družba 
velja za prevzemno. 

(2) O spojitvi se sme sklepati, če je vsaka od družb, ki se 
spajajo, vpisana v registru najmanj dve leti. 

(3) Statut novoustanovljene družbe in imenovanje članov nje- 
nega nadzornega sveta morajo potrditi skupščine družb, ki s^ 
spajajo. 

(4) Za ustanovitev nove družbe se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o ustanovitvi delniške družbe. 

(5) Uprave družb, ki se spajajo, morajo prijaviti novoustanov- 
ljeno družbo za vpis v register. Z vpisom novoustanovljene 
družbe preide premoženje družb, ki se spajajo, na novo 
družbo. 

(6) Medsebojne pravice in obveznosti iz pogodb med druž- 
bami, ki se spajajo, se opredelijo posebej. 

(7) Z vpisom novo ustanovljene družbe prenehajo obstajati 
družbe, ki so se spojile. Poseben izbris družb, ki so se spojile, 
ni potreben. Z vpisom postanejo delničarji družb, ki so se 
spojile, delničarji novoustanovljene družbe, vendar novousta- 
novljena družba na ta način ne more postati lastnik svojih 
delnic. 

(8) Uprava novo ustanovljene družbe mora prijaviti spojitev za 
vpis v register vseh družb, ki se spajajo. Spojitev se sme 
vpisati šele potem, ko je bila vpisana nova družba. 

2. Pododdelek: Združitev komanditnih delniških družb 
Ifttielniških družb 

Uporaba določb o združitvi delniških clružb 

531. člen 

(1) Komanditne delniške družbe se lahko združijo med seboj. 
Prav tako se lahko združi ena ali več komanditnih delniških 
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družb z delniško družbo ali ena ali več delniških družb 
s komanditno delniško družbo. 

(2) Za združitev se smiselno uporabljajo določbe tega zakona 
o združitvi delniških družb. 

93. Pododdelek: Pripojitev družb z omejeno odgovornostjo 
delniški družbi ali komandltni delniški družbi 

Pripojitev družb z omejeno odgovornostjo delniški družbi 

532. člen 

(1) Ena ali več družb z omejeno odgovornostjo se lahko 
pripoji delniški družbi tako, da se premoženje vsake družbe 
prenese na delniško družbo v zamenjavo za zagotovitev del- 
nic te družbe. 

(2) Za pripojitev po prejšnjem odstavku se smiselno uporab- 
ljajo določbe tega zakona o združitvi delniških družb. 

(3) Pri pripojitvi družbe z omejeno odgovornostjo delniški 
družbi ali komanditni delniški družbi revizija ni obvezna, 
lahko pa jo predlaga družbenik katerekoli družbe, ki se zdru- 
žuje. 

(4) Za veljavnost sklepa skupščine družbenikov o pripojitvi je 
potrebna tričetrtinska večina oddanih glasov. Družbena 
pogodba lahko določa tudi višjo večino in druge zahteve. 
Sklep o združitvi mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa. 

(5) O pripojitvi se sme sklepati šele, ko je delniška družba že 
najmanj dve leti vpisana v registru. 

(6) Za škodo, ki jo povzročijo poslovodje oziroma člani orga- 
nov družb, ki se združuje, se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o odgovornosti za povrnitev škode pri združitvi 
delniških družb. 

Pripojitev družb z omejeno odgovornostjo komanditni 
delniški družbi 

533. člen 

(1) Ena ali več družb z omejeno odgovornostjo se lahko 
pripoji komanditni delniški družbi tako, da se premoženje 
vsake družbe kot celota prenese na komanditno delniško 
družbo v zamenjavo za zagotovitev delnic te družbe. 

(2) Za pripojitev se smiselno uporabljajo določbe tega zakona 
o združitvi delniških družb. 

3. Oddelek: Prenos premoženja 

Splošno 

534. člen 

(1) Delniška družba, komanditna delniška družba ali družba 
z omejeno odgovornostjo lahko prenese svoje premoženje 
kot celoto na Republiko Slovenijo ali na lokalno skupnost 
v Republiki Sloveniji. 

(2) Za družbo, ki prenaša svoje premoženje po prejšnjem 
odstavku, veljajo smiselno določbe tega zakona o družbi, ki 
se pripaja. Z vpisom prenosa premoženja v register ta družba 
preneha obstajati. Njeno premoženje preide na prevzemnika. 
Nadomestilo za preneseno premoženje se razdeli v soraz- 
merju z delnicami oziroma deleži. 

Veljavnost pogodbe ' 

535. člen 

(1) Pogodba, s katero se družba obveže, da bo prenesla svoje 
premoženje po prejšnjem členu, je veljavna le na podlagi 
soglasja skupščine družbe. Za veljaven sklep skupščine je 
potrebna večina, ki obsega najmanj tričetrtinsko večino pri 
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V statutu družbe 
je lahko določena tudi višja večina. 

(2) Glede obveščenosti delničarjev ter poteka skupščine in 
pravic delničarjev se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o združitvi delniških družb. 

4. Oddelek: Preoblikovanje 

Preoblikovanje delniške družbe v komanditno delniško 
družbo 

Pogoji 

536. člen 

(1) Delniška družba se lahko preoblikuje v komanditno delni- 
ško družbo. 

(2) Za preoblikovanje je potreben sklep skupščine in pristop 
najmanj enega komplementarja. Za veljavnost sklepa je 
potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopa- 
nega osnovnega kapitala. Statut lahko določa višjo kapitalsko 
večino in druge zahteve. V sklepu se določi firma družbe in 
opredelijo spremembe, ki so nujne za izvedbo preoblikovanja. 
Pristop osebno odgovornih družbenikov mora biti potrjen 
v obliki notarskega zapisa. 

(3) Skupščini, ki sklepa o preoblikovanju, se predloži bilanca, 
v kateri so premoženjski predmeti in obveznosti družbe dolo- 
čeni z vrednostjo na dan obračuna. Obračun se sestavi na 
dan, od katerega dalje kompiementarji sodelujejo pri dobičku 
ali izgubi družbe. Če je ta dan po sklepu o preoblikovanju, se 
obračun sestavi na dan, ki je največ šest mesecev pred skle- 
pom o preoblikovanju. 

(4) Ustanovitelje zamenjajo kompiementarji. 

Prijava preoblikovanja 

537. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
prijaviti osebno odgovorne družbenike. Listine o njihovem 
pristopu se priložijo prijavi za vpis. 

Učinek vpisa 

538. člen 

Komanditna delniška družba obstaja od vpisa preoblikovanja 
v register. Kompiementarji odgovarjajo neomejeno upnikom 
družb tudi za obveznosti družbe, ki so nastale pred njihovim 
pristopom. 

Preoblikovanje komanditne delniške družbe v delniško 
družbo 

Pogoji 

539. člen 

(1) Komanditna delniška družba se lahko preoblikuje v delni- 
ško družbo s sklepom skupščine ob soglasju vseh komple- 
mentarjev. 

(2) V sklepu se določi firma družbe, sestava uprave in oprede- 
lijo statusne spremembe, ki so nujne za izvedbo preobliko- 
vanja. 

(3) Skupščini, ki sklepa o preoblikovanju, se predloži zadnji 
letni obračun. Za sestavo organov delniške družbe se smi- 
selno uporabljajo določbe tega zakona o organih delniške 
družbe. 

Prijava preoblikovanja 

540. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
prijaviti člane uprave. Listine o njihovem imenovanju se prilo- 
žijo prijavi za vpis. 
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Učinek vpisa 

541. člen 

Delniška družba obstaja od vpisa preoblikovanja v register. 
Komplementarji se izločijo iz družbe, vendar še naprej odgo- 
varjajo za obveznosti, ki so nastale pred vpisom preoblikova- 
nja v register. 

Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno 
odgovornostjo 

Pogoji 

542. člen 

(1) Delniška družba, ki ima manj kot 50 delničarjev, se lahko 
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo na podlagi 
sklepa skupščine, če izpolnjuje vse pogoje za ustanovitev 
družbe z omejeno odgovornostjo. 

(2) Sklep o preoblikovanju morajo potrditi vsi delničarji. 
Soglasje delničarja, ki se skupščine ni udeležil in ni bil zasto- 
pan, velja za dano, če delničar v treh mesecih po zasedanju 
skupščine družbi pisno ne sporoči, da ne da soglasja, in če na 
zahtevo družbe dokaže, da je imetnik delnice od sklica skupš- 
čine dalje. Odklonitev soglasja se lahko prekliče s pisno izjavo 
v treh mesecih po zasednju skupščine. 

(3) Če je sklep o preoblikovanju sprejela večina, ki obsega 
najmanj 9/10 osnovnega kapitala, se sklep o preoblikovanju 
šteje za veljavnega. Delničarji, ki na skupščino ne pridejo, se 
upoštevajo le, če se pisno javijo družbi v treh mesecih po 
zasedanju skupščine in če na zahtevo dokažejo, da so bili 
imetniki delnic od sklica skupščine dalje. Pri izračunu kapital- 
ske večine se od osnovnega kapitala odštejejo lastne delnice. 
Statut delniške družbe lahko določi tudi višjo kapitalsko 
večino in druge zahteve. 

(4) Pri družbah, ki se preoblikujejo z večinskim sklepom, je 
objava preoblikovanja kot predmet dnevnega reda pravilna le, 
če ji je priložena izjava družbe, s katero se tistim delničarjem, 
ki preoblikovanju nasprotujejo, prek zapisnika ponudi, da bo 
pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže 
za primerno odškodnino. 

(5) V sklepu se določi firma družbe in opredelijo druge značil- 
nosti, ki so nujne za izvedbo preoblikovanja. 

(6) Nominalni znesek poslovnih deležev je lahko določen 
drugače od nominalnega zneska delnic. Če se nominalni 
znesek poslovnih deležev določi drugače od nominalnega 
zneska delnic, mora to odločitev potrditi vsak delničar, ki ne 
more sodelovati glede na celotni nominalni znesek njegovih 
delnic. Soglasje mora biti potrjeno v obliki notarskega zapisa. 

Prijava preoblikovanja 

543. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
prijaviti poslovodje. Prijavi se priloži podpisan seznam druž- 
benikov z navedbo imena, poklica in prebivališča ter njihovih 
osnovnih vložkov, ki ga podpiše prijavitelj. 

Učinek vpisa 

544. člen 

Družba z omejeno odgovornostjo obstaja od vpisa v register. 
Delnice postanejo poslovni deleži. Pravice tretjih oseb iz 
delnic se uresničujejo kot pravice iz poslovnega deleža. 

Ugovarjajoči delničarji 

545. člen 

(1) Vsak delničar, ki je preko zapisnika ugovarjal preoblikova- 
nju, lahko v dveh mesecih zahteva, da družba odkupi njegov 
poslovni delež. 

(2) Sklep o preoblikovanju se ne more izpodbijati zaradi višine 
kupnine; v takem primeru jo na predlog določi sodišče. Enako 
velja, če družba kupnine ni ponudila ali je ni ponudila pravilno 
in če na to oprta izpodbojna tožba ni bila vložena v izpodboj- 
nem roku ali če je bila umaknjena ali pravnomočno zavrnjena. 

(3) Predlog lahko vloži vsak delničar, ki je preko zapisnika 
ugovarjal preoblikovanju. Predlog se lahko poda le v dveh 
mesecih po objavi vpisa o preoblikovanju. Če je bila proti 
sklepu o preoblikovanju vložena izpodbojna tožba, začne rok 
teči s pravnomočnostjo sodbe o zavrnitvi tožbenega zahtevka 
ali z umikom tožbe. 
Preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v delniško 
družbo 

Pogoji 

546. člen 

(1) Za preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v del- 
niško družbo se uporabljajo določbe tega zakona o spremem- 
bah družbene pogodbe pri družbi z omejeno odgovornostjo. 
Če je odstop poslovnih deležev odvisen od dovoljenja posa- 
meznih družbenikov, je za veljavnost sklepa o preoblikovanju 
potrebno njihovo soglasje. Če imajo družbeniki poleg plačila 
osnovnih vložkov še druge obveznosti do družbe, je za veljav- 
nost sklepa o preoblikovanju potrebno soglasje teh družbeni- 
kov. 

(2) V sklepu o preoblikovanju se določijo firma in druge 
spremembe družbene pogodbe, ki so nujne za izvedbo preo- 
blikovanja. Družbeniki, ki so glasovali za preoblikovanje, se 
v zapisnik navedejo poimensko. 

Ustanovitvena revizija in odgovornost družbenikov 

547. člen 

(1) Za preoblikovanje se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o ustanovitveni reviziji delniške družbe. Za ustanovite- 
lje veljajo družbeniki, ki so glasovali za preoblikovanje. 

(2) V poročilu je treba opisati postopek preoblikovanja in 
predstaviti gospodarsko stanje družbe z omejeno odgovor- 
nostjo. 

Prijava preoblikovanja 

548. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
prijaviti člane uprave. Listine o njihovem imenovanju se prilo- 
žijo prijavi za vpis v register v izvirniku ali overjenem prepisu. 
Prijavi se priloži seznam z imeni in naslovi članov nadzornega 
sveta, revizijska poročila članov uprave in nadzornega sveta 
in poročila revizorjev. 

Učinek vpisa 

549. člen 

Delniška družba obstaja od vpisa preoblikovanja v register. 
Poslovni deleži postanejo delnice. Pravice tretjih oseb iz 
poslovnega deleža se uresničujejo kot pravice iz delnice. 

Ugovarjajoči družbeniki 

550. člen 

(1) Vsak družbenik, ki je preko zapisnika ugovarjal preobliko- 
vanju, lahko da svoje delnice družbi na razpolago. Uprava 
lahko določi delničarjem za to najmanj trimesečni rok. Uprava 
mora znane delničarje na njihovo pravico posebej opozoriti, 
ostale pa opozori preko trikratne objave; v obvestilu oziroma 
objavi se navede, da lahko svoje pravice uveljavijo najkasneje 
v treh mesecih. 
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(2) Družba mora ponujene delnice takoj prodati za delničarjev 
račun po borzni ceni oziroma na javni dražbi, če borzne cene 
ni. 

Preoblikovanje komanditno delniške družbe v družbo 
z omejeno odgovornostjo 

Pogoji 

551. člen 

(1) Komanditna delniška družba se lahko s sklepom skupš- 
čine in s soglasjem vseh komplementarjev preoblikuje 
v družbo z omejeno odgovornostjo. 

(2) Skupščini, ki sklepa o preoblikovanju, se predloži bilanca. 
Ce je za obračun s komplementarjem potrebna bilanca, ki je 
sestavljena dan pred sklepom o preoblikovanju, se predloži ta 
bilanca, sicer pa bilanca, ki se sestavi za čas največ šest 
nnesecev pred sklepom o preoblikovanju, in po načelih, ki so 
predvidena za obračun s komplementarji. 

(3) Glede prijave preoblikovanja se smiselno uporabljata 
določbi 543. in 544. člena tega zakona. 

Preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo 
v komanditno delniško družbo 

Pogoji 

552. člen 

(1) Za preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo 
v komanditno delniško družbo je potreben sklep skupščine 
družbenikov in pristop vsaj enega komplementarja. Pristop 
mora biti potrjen v notarski obliki. 

(2) Skupščini družbenikov, ki sklepa o preoblikovanju, se 
predloži obračun, v katerem so premoženjski predmeti in 
obveznosti družbe določeni z vrednostjo na dan obračuna. 
Obračun se sestavi na dan, od katerega dalje bodo komple- 
mentarji sodelovali pri dobičku in izgubi družbe. Če je ta dan 
pred sklepom o preoblikovanju, se obračun sestavi za čas 
največ šest mesecev pred sklepom o preoblikovanju. Obračun 
se priloži zapisniku kot priloga. 

(3) Ustanovitelje zamenjajo družbeniki, ki so glasovali za 
preoblikovanje, kot tudi komplementarji. 

Prijava preoblikovanja 

553. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
prijaviti komplementarje. Listine o njihovem pristopu se prilo- 
žijo v izvirniku ali overjenem prepisu. 

Učinek vpisa 

554. člen 

Komanditna delniška družba obstaja od vpisa preoblikovanja 
v register. Poslovni deleži postanejo delnice. Pravice tretjih 
oseb iz poslovnega deleža se uresničujejo kot pravice iz 
delnice. Komplementarji neomejeno odgovarjajo upnikom 
družbe tudi za obveznosti, ki so nastale pred njihovim pri- 
stopom. 

Uporaba predpisov o preoblikovanju v delniško družbo 

555. člen 

Za preoblikovanje v delniško družbo se smiselno uporabljajo 
Predpisi o preoblikovanju družbe z omejeno odgovornostjo 
v delniško družbo. 

Preoblikovanje zadruge v delniško družbo 

556. člen 

(1) Zadruga se lahko preoblikuje v delniško družbo, če na 
vsakega zadružnika odpade delež najmanj 1000 tolarjev. 

(2) Za preoblikovanje je potreben sklep občnega zbora 
zadruge. Upravni odbor oziroma direktor zadruge mora pred- 
log za preoblikovanje zadruge v delniško družbo pisno posre- 
dovati vsem zadružnikom ob sklicu občnega zbora zadruge. 

(3) Za veljavnost sklepa občnega zbora zadruge o preobliko- 
vanju v delniško družbo se smiselno uporabljajo določbe 
drugega in tretjega odstavka 542. člena tega zakona. 

(4) Pred preoblikovanjem zadruge v delniško družbo mora 
zadruga prenesti premoženje, ki se po 74. členu zakona 
o zadrugah (Uradni list RS, št 13/92) ne sme razdeliti med 
zadružnike, na zadružno zvezo, katere člani so. 

, Vsebina sklepa o preoblikovanju 

557. člen 

(1) Pred sklepanjem o preoblikovanju se na občnem zboru 
zadruge, ki odloča o preoblikovanju, preberejo poročila revi- 
zorjev, v katerih morajo biti ocenjene posledice preoblikova- 
nja na interese delničarjev in upnikov. 

(2) S sklepom o preoblikovanju se določijo: 

- firma in sedež družbe; 
- znesek delnic in navedba upravičencev, in drugi, za izvedbo 
preoblikovanja potrebni podatki. 

(3) Zadružna pravila se spremenijo tako, da vsebujejo vse 
sestavine, predpisane za statut delniške družbe. 

Preoblikovanje delniške družbe v zadrugo 

558. člen 

Za preoblikovanje delniške družbe v zadrugo se smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona za preoblikovanje delniške 
družbe v druge oblike družb. 

Deseto poglavje: Tuja podjetja 

1. Oddelek: Splošno 

Pojem 

559. člen 

(1) Tuje podjetje je po tem zakonu fizična ali pravna oseba, ki 
opravlja pridobitno dejavnost in ima prebivališče oziroma 
sedež izven Republike Slovenije. 

(2) Položaj tujega podjetja se presoja po pravu države, ki ji 
podjetje pripada, če zakon ne določa drugače. 

Poslovanje v Republiki Sloveniji 

560. člen 

Tuje podjetje je pri poslovanju v Republiki Sloveniji glede 
svojih pravic, obveznosti in odgovornosti izenačeno z doma- 
čimi družbami, če zakon ne določa drugače. 

2. Oddelek: Podružnice 

Pravica do obratovanja 

561. člen 

Tuje podjetje lahko opravlja pridobitno dejavnost v Republiki 
Sloveniji preko podružnic. 
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Vpis v register 

562. člen 

(1) Prijava za vpis podružnice v register mora vsebovati: 

- ime in sedež podružnice; 
- navedbo dejavnosti in poslov, ki jih opravlja podružnica; 
- ime osebe, ki zastopa podružnico in tuje podjetje. 

(2) Prijavi je treba priložiti: 

- izpisek iz registra, iz katerega sta razvidna vsebina in datum 
vpisa matičnega podjetja; 
- sklep organa upravljanja o ustanovitvi podružnice; 
- prepis pravil oziroma pogodbe družbenikov, ki mora biti 
overjen po notarju; 
- overjeno poslovno poročilo zadnjega leta poslovanja tujega 
podjetja v skrajšani obliki; 
- soglasje pristojnega organa Republike Slovenije za ustano- 
vitev podružnice in vnos kapitala. 

(3) Listine iz prejšnjega odstavka morajo biti predložene 
v izvirniku in overjenem prevodu. 

Pogoj 

563. člen 

Tuje podjetje lahko ustanovi podružnico, če je že vpisano 
v register države, v kateri ima sedež, najmanj dve leti. 

Nastopanje v pravnem prometu 

564. člen 

Podružnica nastopa v imenu in za račun tujega podjetja, pri 
čemer mora uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov 
sedež in svoje ime. 

Začetek opravljanja dejavnosti 

565. člen 

Pred vpisom podružnice v register tuje podjetje ne more 
začeti opravljati dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

Glavna podružnica 

566. člen 

(1) Če je tuje podjetje sočasno ustanovilo na območju Repu- 
blike Slovenije več podružnic, mora biti v prijavi za vpis 
v register, pa tudi v firmi podružnice označeno, katera 
podružnica je glavna na območju Republike Slovenije. 

(2) Če tuje podjetje ustanavlja več podružnic na območju 
Republike Slovenije v zaporedju, je potrebno navesti v prijavi 
za vpis vsake podružnice zaporedje ustanovitve. 

Zastopniki podjetja v podružnici 

567. člen 

(1) Za vsako podružnico mora biti imenovan en ali več zastop- 
nikov, ki zastopajo tuje podjetje. Tuje podjetje lahko iste 
zastopnike postavi za več podružnic, zastopniki v glavni 
podružnici pa so po zakonu tudi zastopniki v ostalih podruž- 
nicah, tudi takrat, kadar so zanje postavljeni tudi drugi za- 
stopniki. 

(2) Zastopniki morajo imeti stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji. 

Odgovornost za obveznosti 

568. člen 

Za obveznosti, ki nastanejo s poslovanjem podružnic, odgo- 
varja tuje podjetje z vsem svojim premoženjem. 

Enajsto poglavje: Invalidska podjetja 

Pojem 

569. člen 

Družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba in koman- 
ditna delniška družba, ki med celim poslovnim letom zapo- 
sluje najmanj 40% invalidnih oseb od vseh zaposlenih 
v družbi posluje kot invalidsko podjetje, če pridobi predhodno 
soglasje Vlade Republike Slovenije. 

III DEL: KAZENSKE DOLOČBE 

570. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 5,000.000 tolarjev se za gospo- 
darski prestopek kaznuje družba: 

1. če pri svojem poslovanju ne uporablja firme v obliki, kot je 
vpisana v register (19. člen); 
2. če ne prijavi za vpis v registerpodatkov, ki se po določbah 
tega zakona vpisujejo v register (47. in 48. člen); 
3. če ne vodi poslovnih knjig ali ne izdela letnih obračunov 
v skladu z zakonom in računovodskimi standardi (prvi odsta- 
vek 50. člena); 
4. če ne razporedi čistega dobička najkasneje v 5 letih po 
sprejemu letnega obračuna (prvi odstavek 68. člena); 
5. če ne poravna izgube v skladu z določbo drugega odstavka 
68. člena tega zakona; 
6. če pade nominalni znesek osnovnega kapitala pod zakon- 
sko določeno mejo (172. člen); 
7. če izda delnice, ki ob istem nominalnem znesku dajejo 
različno število glasov (tretji odstavek 179. člena); 
8. če ob izdaji prodaja delnice pod nominalno vrednostjo (prvi 
odstavek 191. člena); 
9. če delničarje oprosti plačila obveznosti iz 220. in 223. člena 
tega zakona (prvi odstavek 224. člena); 
10. če vrne vložke ali jih obrestuje (225. člen); 
11. če razveljavi delnice v nasprotju z določbami 237. člena 
tega zakona; 
12. če ne javi registru podatkov iz 269. in prvega odstavka 270. 
člena tega zakona; 
13. če ne pošlje overjenega prepisa zapisnika in prilog v roku 
24 ur po seji skupščine (četrti odstavek 292. člena); 
14. če poveča osnovni kapital z vložki v nasprotju z določbami 
309. in 310. člena tega zakona; 
15. če izda delnice in začasnice v nasprotju z določbo 317. 
člena tega zakona; 
16. če izvede pogojno povečanje osnovnega kapitala 
v nasprotju z določbami 318. člena tega zakona; 
17. če izda delnice ali začasnice pred vpisom sklepa o pogoj- 
nem povečanju osnovnega kapitala v register (323. in 345. 
člen); 
18. če ne poda izjave v smislu tretjega odstavka 327. člena 
tega zakona; 
19. če zmanjša osnovni kapital v nasprotju z določbo četrtega 
odstavka 347. člena tega zakona; 
20. če razveljavi delnice v nasprotju z določbami 351.člena 
tega zakona; 
21. če izplača komplementarju dividendo v nasprotju 
z določbo prvega odstavka 405. člena; 
22. če izplača družbenikom premoženje, ki je potrebno za 
ohranitev osnovnega kapitala (prvi odstavek 430. člena); 
23. če opusti dolžnost obveščanja po določbah 465. člena 
tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v družbi, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 
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571. člen 575. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 3,000.000 tolarjev se za gospo- 
darski prestopek kaznuje družba: 

1. če ne predloži revidiranega letnega poročila organizaciji, 
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, v predpi- 
sanem roku (tretji odstavek 70. člena); 
2. če pri vodenju poslov dvojne družbe pri podpisovanju 
fizične osebe ni dodana tudi firma komplementarja (drugi 
odstavek 157. člena); 
3. če ima v sestavu osnovnega kapitala več kot polovico 
delnic brez glasovalne pravice (drugi odstavek 179. člena); 
4. če po drugem pozivu ne odvzame neplačanih delnic (drugi 
odstavek 222. člena); 
5. če vpisuje lastne delnice (prvi odstavek 227. člena); 
6. če prevzame lastne delnice v nasprotju z določbo drugega 
odstavka 227. člena tega zakona; 
7. če izplača vmesno dividendo v nasprotju z določbo dru- 
gega odstavka 229. člena tega zakona; 
8. ki ima upravo sestavljeno v nasprotju z določbami četrtega 
in petega odstavka 246. člena tega zakona; 
9. če so prejemki posameznega člana uprave določeni 
v nasprotju z določbami prvega odstavka 253. člena tega 
zakona;10. če zagotovi posojila v nasprotju z določbami 255. 
člena tega zakona; 
11. če nima nadzornega sveta, pa bi ga po zakonu morala 
imeti (drugi odstavek 261. člena); 
12. če ima nadzorni svet sestavljen v nasprotju z določbami 
262. in 263. člena tega zakona; 
13. če poveča osnovni kapital v nasprotju z določbami 333. 
člena tega zakona; 
14. če ravna v nasprotju z določbami 405. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v družbi, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

572. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,500.000 tolarjev se za gospo- 
darski prestopek kaznuje družba: 

1. če na sporočilih, ki jih pošilja družba, ni podatkov iz prvega 
odstavka 45. člena tega zakona; 
2. če ne predloži letnega poročila ali drugih podatkov organi- 
zaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, 
v predpisanih rokih (prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena); 
3. če na poslovnih listinah poleg firme dvojne družbe ni 
označeno ime poslovodij oziroma članov uprave komplemen- 
tarja v dvojni družbi (prvi odstavek 157. člena); 
4. če v delniško knjigo ne vpiše imenskih delnic (prvi odstavek 
232. člena); 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 75.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v družbi, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

573. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje podjetnik, če: 

1. uporablja označbo v nasprotju z 72. členom tega zakona; 
2. opravlja dejavnost pred vložitvijo'priglasitve iz 75. člena 
tega zakona. 

574. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 250:000 tolarjev se za prekršek 
kaznujejo družbeniki, če: 

1. ne prijavijo prenehanja družbe za vpis v register (drugi 
odstavek 116. člena); 
2. prospekt ne vsebuje vseh podatkov (tretji odstavek 205. 
člena);3. razpolagajo z vplačili za delnice (211. člen); 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje likvidacijski upravitelj: 

1. ki se podpisuje v nasprotju z določbo 128. člena tega 
zakona; 
2. ki ne sestavi začetnega in končnega likvidacijskega obra- 
čuna (129. člen); 
3. ki po končani likvidaciji ne prijavi vpisa izbrisa družbe iz 
registra (prvi odstavek 133. člena). 

576. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje oseba, ki je dolžna vložiti prijavo za vpis v register in 
prijave ne vloži v predpisanem roku (tretji odstavek 47. člena). 

IV. DEL: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

577. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nadaljujejo z delom na 
način in pod pogoji, pod katerimi so vpisani v sodni register: 

- družbeno podjetje, javno podjetje, delniška družba, družba 
z omejeno odgovornostjo in podjetje za zaposlovanje invali- 
dov v družbeni lastnini; 
- delniška družba, komanditna družba na delnice, družba 
z omejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba 
z neomejeno solidarno odgovornostjo in podjetje za zaposlo- 
vanje invalidov v mešani lastnini; 
- zadružno podjetje, delniška družba, komanditna družba na 
delnice, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna 
družba, družba z neomejeno solidarno odgovornostjo in 
podjetje za zaposlovanje invalidov v zadružni lastnini; 

- zasebno podjetje, delniška družba, komanditna družba na 
delnice, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna 
družba, družba z neomejeno solidarno odgovornostjo, obra- 
tovalnica, kmetijsko gospodarstvo in podjetje za zaposlovanje 
invalidov v zasebni lastnini. 

578. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 
zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 
61/90). 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zakon 
o podjetjih še naprej uporablja za družbena podjetja in javna 
podjetja v družbeni lastnini ter podjetja za zaposlovanje inva- 
lidov v družbeni lastnini. 

579. člen 

Delniško družbo, družbo z omejeno odgovornostjo, koman- 
ditno družbo, družbo z neomejeno solidarno odgovornostjo, 
javno podjetje in podjetje za zaposlovanje invalidov v mešani 
ali družbeni lastnini, v katerih celotnem kapitalu je delež 
družbenega kapitala, upravljajo poleg lastnikov tudi predstav- 
niki družbenega kapitala v sorazmerju z deležem družbenega 
kapitala v celotnem kapitalu, če s statutom, pravili ali aktom 
o ustanovitvi ni določeno drugače. 

580. člen 

(1) Obstoječe družbe in druge organizacijske oblike podjetij 
in organizacij uskladijo ustanovitvene in druge akte z določ- 
bami tega zakona do 31. maja 1994 in v nadaljnjih 90 dneh 
izvolijo oziroma imenujejo organe družbe. 

(2) Obstoječe delniške družbe in družbe z omejeno odgovor- 
nostjo uskladijo osnovni kapital z določbami tega zakona do 
31. maja 1994 oziroma se v nadaljnjih 90 dneh preoblikujejo 
v družbo, za katero izpolnjujejo pogoje oziroma v podjetnika. 
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(3) Za usklajevanje po prejšnjem odstavku se ne uporabljajo 
določbe tretjega odstavka 191. člena oziroma drugega 
odstavka 410. člena tega zakona, za stvarne vložke pa veljajo 
v celoti določbe tega zakona. 

(4) Družbe z omejeno odgovornostjo z več kot 50 družbeniki, 
ki ne pridobijo soglasja ministra, pristojnega za gospodar- 
stvo, se morajo preoblikovati v delniško družbo do 31. maja 
1994. 

(5) Obstoječe družbe in druge organizacijske oblike podjetij 
in organizacij, ki se ne uskladijo z določbami tega zakona 
v rokih, določenih v prvem, drugem in četrtem odstavku tega 
člena, se likvidirajo in izbrišejo iz registra; likvidacijo opravi 
sodišče po določbah tega zakona. 

(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka obstoječe kapi- 
talske družbe v zasebni lastnini, ki se ne uskladijo z določ- 
bami tega zakona v rokih, določenih v prvem, drugem in 
četrtem odstavku tega člena, odgovarjajo za obveznosti do 
upnikov kot družbeniki v družbi z neomejeno odgovornostjo 
oziroma kot podjetnik. 

581. člen 

Obstoječe delniške družbe in družbe z omejeno odgovor- 
nostjo uskladijo najnižji in višji nominalni znesek delnic ter 
njihov večkratnik in najnižji osnovni vložek z določbami tega 
zakona do 31. decembra 2000. 

582. člen 

(1) Obstoječe delniške družbe odsvojiijo ali umaknejo lastne 
delnice do 31. maja 1994. 

(2) Družba z omejeno odgovornostjo, ki ima vse svoje 
poslovne deleže, jih mora odsvojiti do 31. maja 1994. 

(3) Delniške družbe, ki imajo več kot polovico delnic brez 
glasovalne pravice v osnovnem kapitalu, morajo uskladiti 
razmerje med delnicami z glasovalno pravico in delnicami 
brez glasovalne pravice z določbami tega zakona do 31. maja 
1994. 

583. člen 

(1) Organizacije in skupnosti, ki se niso preoblikovale po 
zakonu o podjetjih, uskladijo pravno-organizacijsko obliko 
z določbami tega zakona do 31. maja 1994, sicer se likvidirajo 
in izbrišejo iz registra?likvidacijo opravi sodišče po določbah 
tega zakona. 

(2) Organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstavka sprejmejo 
sklep o uskladitvi po določbah obstoječih aktov. Če akti ne 
vsebujejo takih določb, se sprejme sklep z enostavno večino 
vseh članic. Članica, ki ne želi biti družbenik v organizacijski 
obliki po tem zakonu, se lahko izloči in zahteva ureditev 
medsebojnih pravic in obveznosti. Vrnitev revaloriziranih vlo- 
ženih sredstev lahko zahteva v roku treh let od vpisa nove 
organizacijske oblike v register. V primeru spora odloča 
sodišče ali arbitraža, če je ta v aktih predvidena, upoštevaje 
vse okoliščine, zlasti pa namen združitve in stopnjo poveza- 
nosti. 

584. člen 

Osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti po obrtnem 
zakonu, nadaljujejo z delom na način in pod pogoji, pod 
katerimi so vpisani v register in se uskladijo z določbami tega 
zakona do 31. maja 1994. 

585. člen 

Obstoječe družbe, druge organizacijske oblike podjetij in 
organizacije sprejemajo sklepe, ki so potrebni za uskladitev 
po tem zakonu, po obstoječih aktih. 

586. člen 

(1) Obstoječe družbe, druge organizacijske oblike podjetij in 
organizacije še naprej uporabljajo firmo, ki je do dneva uvelja- 
vitve tega zakona vpisana v register. 

(2) Firme, ki so jih obstoječe družbe, druge organizacijske 
oblike podjetij in organizacije prijavile za vpis v register do 
dneva uveljavitve tega zakona, se vpišejo v register po predpi- 
sih, ki so veljali do dneva uveljavitve tega zakona. 

587. člen 

Dokler ne bodo na podlagi posebnega zakona začeli oprav- 
ljati svoje funkcije notarji, opravljajo začasno zadeve, za 
katere so po tem zakonu pooblaščeni notarji, odvetniki. 
Namesto v zakonu predvidenih notarskih listin sestavljajo 
v tem obdobju odvetniki tudi ustrezne listine. 

r 588. člen 

Do sprejetja predpisa o revidiranju in določitve pooblaščene 
organizacije iz 50. in 70. člena tega zakona začasno določi 
računovodske in finančne standarde in načela ter izda 
začasne certifikate za naziv revizor Zveza računovodij, finanč- 
nikov in revizorjev Slovenije. 

v i, 589. člen 

(1) Do spremembe sistema opravljanja plačilnega prometa 
opravlja naloge, ki jih ima v zvezi z vplačilom delnic in deležev 
po tem zakonu banka, Služba družbenega knjigovodstva. 

(2) Do sprejema posebnega predpisa opravlja naloge organi- 
zacije, pooblaščene za obdelovanje in objavljanje podatkov 
po tem zakonu, Služba družbenega knjigovodstva. 

590. člen 

Določba 1. točke prvega odstavka 571. člena se do 1.7.1995 
ne uporablja za družbe, ki se po 51. členu štejejo za srednje 
družbe. 

591. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati: 

- 5. člen in II. poglavje »Delnica« zakona o vrednostnih 
papirjih (Uradni list SFRJ, št. 64/89 in 29/90) in druge določbe, 
ki se nanašajo na delnice; 
- zakon o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 31 
90, 42/90, 61/90 in Uradni list SRS, št. 42/90) in zakon p finanč- 
nem poslovanju, razen poglavja o plačevanju in ohranjanju 
solventnosti (Uradni list SFRJ, št. 10/89, 26/89, 35/89, 58/89, 
79/89, 61/90 in Uradni list SRS, št. 42/90) za gospodarske 
družbe po tem zakonu; 
- določbe 22. do 25. člena, kolikor se nanašajo na vlaganaje 
v deleže ali delnice družb, in 9., 10., 14. in prvi odstavek 21. 
člena zakona o tujih vlaganjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88); 
- 153. do 159. člen zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji (Uradni list SFRJ, št. 84/89). 

592. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati 
določbe obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 35/88 in 24/89), 
ki se nanašajo na registracijo. 

(2) Podzakonske akte iz prvega odstavka 74. člena in četrtega 
odstavka 75. člena predpiše minister, pristojen za malo 
gospodarstvo, v 30. dneh od dneva uveljavitve tega zakona. 

593. člen 

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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♦ 

OBRAZLOŽITEV 

I. Uvod 

Izbori Skupščine Republike Slovenije so 11/11-1992 oziroma 
12/11-1992 sprejeli osnutek zakona o gospodarskih družbah. 
Predlagatelju so naročili, da pripravi predlog zakona, da bi ga 
zbori Skupščine Republike Slovenije lahko obravnavali čim- 
prej oziroma še v okviru tega mandata. Predlagatelju je bilo 
pri pripravi predloga naročeno, naj prouči in ustrezno upo- 
števa stališča in pripombe delovnih teles Skupščine Repu- 
blike Slovenije, pripombe in predloge poslancev in drugih 
institucij. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za splošne gospodar- 
ske zadeve kot matično delovno telo in Komisija za vprašanja 
invalidov. Zakonodajno-pravna komisija zaradi nesklepčnosti 
osnutka zakona ni obravnavala. 

Pri pripravi predloga je predlagatelj proučil in ustrezno upo- 
števal pripombe in predloge poslancev, delovnih teles Skupš- 
čine Republike Slovenije, Službe družbenega knjigovodstva 
v Republiki Sloveniji, Zveze društev pravnikov Slovenije, 
Združenja invalidskih podjetij Slovenije in Sveta invalidskih 
organizacij Slovenije ter druga strokovna mnenja. 

V tekstu zakona so bile opravljene spremembe in dopolnitve 
zakona, ki naj prispevajo k večji jasnosti in medsebojni uskla- 
jenosti zakonskih določb, ter spremembe redakcijske narave. 
Omenjene izboljšave besedil ne pomenijo vsebinskih spre- 
memb, zato niso posebej obrazložene. 

Ministrstvo za zakonodajo, ki je v okviru Vlade Republike 
Slovenije zadolženo za pripravo zakona in posebna delovna 
skupina sta na zahtevo zborov Skupščine Republike Slovenije 
morala pripraviti predlog zakona v izjemno kratkem roku, saj 
je bil sprejem zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
pogojevan s sprejemom zakona o gospodarskih družbah. 
V tako kratkem času glede na obseg in zahtevnost zakon- 
skega teksta ni bilo mogoče opraviti vsega, kar bi bilo s stro- 
kovnega vidika potrebno, da bi bil celoten zakonski tekst med 
seboj ne le vsebinsko, temveč tudi jezikovno docela usklajen 
in izčiščen. Nekateri instituti bi tudi nujno potrebovali 
dodatna strokovna preverjanja. »Izguba« ene faze zakonodaj- 
nega postopka, običajne in potrebne zlasti pri tako zahtevnih 
besedilih, kot je zakon o gospodarskih družbah, nujno vpliva 
na kakovost zakona. Predlog zakona je dodelan do te stopnje, 
da bo, v primerjavi z zakonom o podjetjih, omogočal gospo- 
darskim subjektom ob lastninskem preoblikovanju tudi preo- 
blikovanje v statusne oblike, primerljive z oblikami v sistemih 
tržnega gospodarstva razvitega sveta. Pri tem je treba opozo- 
riti, da bo treba čimprej sprejeti še vso druge zakone, ki so za 
izvajanje tega zakona potrebni. Rešitve v prehodnih določbah 
bi morale biti res samo prehodne narave, zato je nujno 
potrebno prepričati, da bi postale »sistem«. 

II. Rešitve, ki se razlikujejo od rešitev v osnutku zakona 

Po ponovni in celoviti preučitvi statusa fizične osebe, ki 
opravlja pridobitno dejavnost in ob upoštevanju sprecifičnih 
okoliščin v našem prostoru, je bila sprejeta zelo poenostav- 
ljena rešitev. Predlog zakona ne razlikuje več med podjetni- 
kom posameznikom in malim podjetnikom, ampak oprede- 
ljuje poleg gospodarskih družb, ki so pravne osebe, samo 
podjetnika posameznika, ki je fizična oseba. Glede na tako 
rešitev tudi ni treba opredeljevati nobenih dodatnih kriterijev 
glede višine letnega prihodka in števila zaposlenih. Sprejeta 
je bila tudi variantna rešitev k 75. členu osnutka. Po tej rešitvi 
podjetnik posameznik ne bo registriral svoje dejavnosti v sod- 
nem registru. Dejavnost bo lahko začel opravljati na podlagi 
priglasitve dejavnosti pristojnemu organu za javne prihodke. 
V tej priglasitvi bo moral, poleg drugih navedb, podati izjavo, 
da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so dolo- 
čeni v posameznih zakonih. Način in postopek priglasitve in 
način vodenja poslovnih knjig in sestavljanja letnega poročila 
bo določil minister, pristojen za malo gospodarstvo. 

Zneski, ki so se v osnutku zakona glasili na ECU, so določeni 
v tolarjih, pri čemer je predlagatelj upošteval in ustrezno 
zaokrožil vrednost ECU. Dodano je tudi pooblastilo Vladi 
Republike Slovenije, da lahko spremeni tolarske zneske, če se 
pomembneje spremeni razmerje tolarja proti ECU-ju po urad- 
nem tečaju Bake Slovenije. 

Upoštevane so bile pripombe Službe družbenega knjigovod- 
stva v Republiki Sloveniji in v poglavju o poslovnih knjigah in 
letnih poročilih usklajene določbe, ki urejajo dolžnost predlo- 
žitve računovodskih izkazov tako, da se sedaj predvideva le še 
predlaganje eni pooblaščeni organizaciji, ne pa več tudi regi- 
strskemu sodišču. Posebej je poudarjeno, da mora biti zago- 
tovljena javnost tako predloženih podatkov. 

V 456. členu je dodano, da se za uveljavljanje ničnosti in 
izpodbojnosti sklepov v družbi z omejeno odgovornostjo upo- 
rabljajo določbe o delniški družbi. 

Na zahtevo Zveze invalidskih podjetij Slovenije je v predlog 
zakona vnešeno novo enajsto poglavje: Invalidska podjetja. 
Invalidsko podjetje ni posebna statusna oblika po tem 
zakonu, ampak gre le za opredelitev kapitalskih družb, ki 
zaposlujejo najmanj 40% invalidnih oseb. Družba bo imela 
lastnost invalidskega podjetja, če bo pridobila soglasje Vlade 
Republike Slovenije. S posebnimi zakoni pa so oziroma bodo 
urejena nekatera ekonomska vprašanje in morebitni drugi 
vsebinski pogoji. 

V prehodnih določbah so roki za uskladitev z določbami tega 
zakona prilagojeni rokom iz zakona o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij. 

Glede na to, da še niso sprejeti predpisi o notariatu, revidira- 
nju, stečaju in prisilni poravnavi, so v prehodnih določbah 
tudi opredeljene začasne rešitve. 

Zakon bo začel veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. Finančne In druge posledice 

Finančne posledice, ki so bile opredeljene v predlogu za 
izdajo zakona in osnutku zakona, se ne povečujejo. 

IV. Strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi predloga 
zakona 

Pri pripravi predloga zakona so sodelovali dr. Bojan Zabel, dr. 
Krešo Puharič, dr. Šime Ivanjko, dr. Hilda Marija Pivka, dr. 
Marko llešič, dr. Rado Bohinc, dr. Mirko llešič, dr. Marijan 
Kocbek, dr. Ivan Turk, Janez Šli bar, mag. Mitja Deisinger. 

V. Stališča, mnenja, pripombe In predlogi, ki niso bili 
sprejeti 

Po določbi 11. člena ustave Republike Slovenije je v Sloveniji 
uradni jezik slovenščina, na območjih občin, v katerih živita 
italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, pa tudi 
italijanski oziroma madžarski jezik. Na vladni ali resorni ravni, 
sicer pa tudi v vsakem posameznem primeru - odvisno od 
pojavne oblike in obsega kršitve te ustavne določbe - bi bilo 
tako možno in potrebno posredovati samo, če ne bi bila 
upoštevana ta ustavna določba. 

Iz dosedanje prakse mešanih podjetij, kjer je večinski delež 
kapitala last tujih oseb, ne poznamo primerov, v katerih bi bil 
s pogodbo določen kot »uradni jezik« v podjetju tuj jezik. 
Zaradi tega ni potrebe po kakšnem posebnem ukrepanju. 
Poseganje bi lahko pomenilo samo oviranje sodelovanja 
s tujino, odvračanje od takega sodelovanja in s tem gospodar- 
sko in politično škodo. 

Predlog zakona o gospodarskih družbah na več mestih govori 
o slovenskem jeziku, bodisi neposredno bodisi posredno. 
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Predstavljene rešitve pomenijo samo del ureditve nastopanja 
podjetij navzven, medtem ko je za vsa razmerja gospodarskih 
družb, ne glede na obliko lastnine, seveda jasno, da bodo 
z državnimi organi, sodišči in drugimi institucijami, kakor tudi 
poslovnih stikih med podjetji na ozemlju Republike Slovenije 
občevala v slovenskem jeziku. Slovenščina je in ostaja uradni 
jezik v Republiki Sloveniji, stvar notranje organizacije poslo- 
vanja v podjetju pa je, v katerem jeziku bodo potekali notranji 
procesi odločanja in vodenja. 
Predlagatelj se ne strinja s trditvijo, da bodo vsa naša podjetja 
postala delniške družbe. Predlog zakona o gospodarskih 
družbah na noben način ne sili podjetij, naj izberejo dve 
izmed treh oblik kapitalskih družb (delniško družbo ali družbo 
z omejeno odgovornostjo), kot to (prehodno) določa zakon 
o lastninskem preoblikovanju podjetij. Po tem, ko bodo znani 
lastniki za celotni družbeni kapital podjetja, bodo lastniki 
lahko izbrali sebi primerno obliko. Predlog zakona o gospo- 
darskih družbah tako glede izbire statusne oblike, v kateri se 
bo opravljala pridobitna dejavnost, ne postavlja omejitev, ki 
jih pozna zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. 
Predlagatelj opozarja, da manjšinski delničarji, ki predstav- 
ljajo 10 oziroma 20% vrednosti osnovnega kapitala, ne morejo 

sprejeti odločitev, ki bi lahko imele za posledico na primer 
ukinitev proizvodnje. Koncept zakona je namreč tak, da zago- 
tavlja manjšini varstvo pred večino in ne poskuša zagotoviti 
prevlade manjšine nad večino, kot je bilo to izraženo v raz- 
pravi. 

Predlagatelj meni, da so določbe 275. do 277. člena nemš- 
škega zakona sicer v skrajšani obliki, vendar zadosti izčrpno 
zajete v 359. členu predloga zakona o gospodarskih družbah. 
V zvezi z izpodbojnostjo predlagatelj meni, da izpodbojnostne 
razloge v zadostni meri vsebuje 364. člen predloga zakona 
o gospodarskih družbah, seveda pa je treba upoštevati tudi 
druge izpodbojnostne razloge različnih sistemskih zakonov 
(na primer zakona o obligacijskih razmerjih) oziroma zako- 
nov, ki bodo v razmerju do zakona o gospodarskih družbah 
lex specialis. 

O predlogu, naj se v prehodnih določbah predpiše postopek 
ugotavljanja oškodovanja družbenih sredstev, predlagatelj 
meni, da bi take določbe izstopale iz koncepta zakona 
o gospodarskih družbah in opozarja, da je postopek revizije 
že urejen v zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. 
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Predlog za izdajo zakona o VISOKEM ŠOLSTVU s tezami - ESA 759 

Vlada Republike Slovenije je na 34. seji 26/11-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU 
S TEZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi 
z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 
- dr. Slavko GABER, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za šolstvo in šport, 
- dr. Pavel ZGAGA, namestnik ministra za šolstvo in šport. 

POVZETEK 

Področje visokega šolstva sedaj ureja Zakon o usmerje- 
nem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/ 
89), ki hkrati ureja srednješolsko in visokošolsko izobra- 
ževanje. Predlagani zakon bo nanovo uredil statusna 
vprašanja visokošolskih zavodov, pogoje za opravljanje 
visokošolske dejavnosti, opredelil javno službo v viso- 
kem šolstvu in uredil način njenega financiranja. 

Ob upoštevanju načela avtonomnosti visokošolskih 
zavodov ureja razmerja med njimi in državo na novih 

sodobnih temeljih, vzpostavlja dinamičen sistem viso- 
kega šolstva, spodbuja k kvalitetni rasti in razvoju viso- 
košolskih dejavnosti ter zagdtavlja boljše možnosti za 
dostop do visokega šolstva. 

Sprejem predlaganega zakona pomeni prvi resnejši 
korak k ureditvi in stabilizaciji visokega šolstva pri nas, 
odprl pa bo tudi vstop v polja evropskih sistemov in 
različnosti. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o visokem šolstvu 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

1. Visoko šolstvo že dobro desetletje ureja Zakon o usmerje- 
nem izobraževanju ( Ur.l. SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89 ), 
ki hkrati ureja celotno izobraževanje po osnovni šoli kot t.i. 
usmerjeno izobraževanje. S tem zakonom je bila v letu 1980 
visokemu šolstvu odvzeta vrsta avtonomnih pristojnosti, zlasti 
sprejemanje izobraževalnih programov in kadrovska politika. 

S sprejetjem novele Zakona o usmerjenem izobraževanju (Ur.l 
SRS, št. 25/89 in 35/89 ) je bila odpravljena večina takrat 
perečih problemov - odvzem pristojnosti posebnim izobraže- 
valnim skupnostim, razmejitev med družbenim in strokovnim 
odločanjem ter s tem povezane oz. na novo določene pristoj- 
nosti svetov kot organov upravljanja in znanstveno - pedago- 
ških svetov kot strokovnih organov, uvedba integrativne vloge 
univerz pri oblikovanju študijskega in raziskovalnega dela ter 
pri habilitacijskih postopkih; odpravljen je bil tudi »prispevek 
k razvoju socialističnega samoupravljanja in humanih odno- 
sov« kot merilo za izvolitev visokošolskih učiteljev. S spre- 
membami in dopolnitvami Zakona o usmerjenem izobraževa- 
nju pa ni bilo mogoče odpraviti statusa in organizacije univerz 
po modelu samoupravno organiziranega gospodarstva, ki ga 
je zahteval sicer že odmirajoči zakon o združenem delu. 
Glede na naravo in zahtevnost visokega izobraževanja so bila 
uveljavljena določena pravila glede samoupravnega organizi- 
ranja višjih in visokih šol. Le te so se lahko organizirale kot 
visokošolske temeljne organizacije v sestavi visokošolske 
delovne organizacije oziroma kot samostojne visokošolske 
delovne organizacije, niso se pa mogle organizirati kot 
delovne skupnosti. Zaradi izpolnjevanja z zakonom določenih 
nalog, ki zahtevajo enotnost vzgojno-izobraževalnega 
sistema, pa so se morale obvezno združiti v univerzo. Uni- 
verze so določene kot skupnosti in so pravne osebe. Zakon 
o zavodih, ki ureja statusna vprašanja organizacij, ki oprav- 
ljajo družbene dejav nosti, je le delno pripomogel k razrešitvi 
organizacijskih vprašanj na področju visokega šolstva. Viso- 
košolske delovne organizacije so postale javni vzgojnoizobra- 
ževalni zavodi, visokošolske temeljne organizacije pa so izgu- 
bile lastnost samostojnih pravnih oseb in so postale organiza- 

cijske enote zavoda. Univerzi sta še vedno ostali skupnosti 
'zavodov - fakultet, akademij, višjih in visokih šol - sicer 
obvezni, dejansko pa še vedno nedefinirani skupnosti brez 
lastne originarne vsebine dela. V Univerzo v Ljubljani je zdru- 
ženih 20 članic in sicer: 12 fakultet (od tega imajo 3 fakultete 
oddelke s pooblastili v pravnem prometu), 3 umetniške akade- 
mije, 2 visoki in 3 višje šole. Univerza v Mariboru pa ima 
6 članic: 4 fakultete, od katerih ima ena 4 oddelke, in 2 visoki 
šoli.Posamezni oddelki znotraj fakultet so v nekaterih prime- 
rih po številu programov, ki jih izvajajo, ter po številu učiteljev 
in študentov celo večji od samostojnih fakultet oz. višjih in 
visokih šol, kar še posebej velja za oddelke Fakultete za 
naravoslovje in tehnologijo Univerze v ljubljani in Tehniške 
fakultete Univerze v Mariboru. Le ti si že dlje časa prizadevajo 
za ustreznejšo reorganizacijo, ki bi jim jo moral novi zakon 
omogočiti tako, da bi bila organizacijska oblika skladna z nji- 
hovo vsebino dela. 

Dejavnosti, ki jih univerze kot najvišje izobraževalne, znan- 
stvene in kulturne institucije izvajajo, bi morale biti med seboj 
komplementarno povezane, vendar je to povezanost pogosto 
preprečevala doslej veljavna zakonodaja, s katero je bilo 
urejeno financiranje visokega šolstva. Financirana je bila 
izobraževalna dejavnost, sredstva za tisto vrsto raziskovalne 
dejavnosti, ki je nujen pogoj za razvoj posamezne znanstvene 
discipline, pa niso bila sistemsko zagotovljena. Financiranje 
raziskovalne dejavnosti je bilo usmerjeno v reševanje posa- 
mičnih znanstvenih problemov ne pa v celoten razvoj posa- 
meznega znanstvenega področja. Kronično pomanjkanje 
sredstev za to področje je povzročilo zlasti zastoj v skoraj 
vseh disciplinah, neposredno pa je vplivalo tudi na ekonomski 
položaj univerzitetnih delavcev, ki so bili s svojim statusom in 
dohodki izenačeni s posredovalci že znanega in ne z obliko- 
valci novega znanja v okviru posamezne discipline. Novi 
zakon torej mora univerzama oz. visokemu šolstvu omogočiti 
posebno vlogo in sistemsko financiranje tudi na področju 
raziskovalne oz. umetniške dejavnosti, ki je nujen pogoj za 
razvoj znanstvenih in umetniških disciplin, v ostali del razi- 
skovalne dejavnosti pa bi se univerze vključevale enako- 
pravno z drugimi institucijami. Le tako si je mogoče obetati, 
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da bo visoko šolstvo odigralo svoje temeljno poslanstvo, to je 
prek dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov pre- 
našati nova znanstvena, umetniška in kulturna spoznanja na 
mlajše rodove, torej izobraževati za visoko strokovno in znan- 
stveno delo, za usposobitev diplomantov vseh stopenj za 
mednarodno gospodarsko tekmovanje. Ob taki splošni narav- 
nanosti visokega šolstva pa bi lahko bili konkretni cilji bolj 
različni kot doslej. Dosedanja »unifikacija« fakultet, akademij, 
visokih in višjih šol, ki jo je povzročila ideja o hkratnem 
izobraževanju za delo in za nadaljevanje izobraževanja oz. 
o hkratnem usposabljanju bodisi za inovativno znanstveno 
naravnano bodisi za vnaprej znano strokovno delo ali celo 
vnaprej znano delovno mesto, ni pripomogla ne h kvalite ti ne 
k učinkovitosti študija. Iz leta v leto večji problem postaja 
dostop do visokega šolstva, saj unificirani cilji vseh visokošol- 
skih institucij onemogočajo, da bi se vpisni pogoji bolj prila- 
gajali sposobnostim kandidatov za študij. Nerešene ostajajo 
tudi vse pobude za uvedbo višješolskih in visokošolskih stro- 
kovno naravnanih študijskih programov ne glede na to, ali 
pobude prihajajo iz vrst visokega šolstva ali iz gospodarstva. 

Zaradi navedenih problemov je Skupščina Republike Slove- 
nije ob obravnavi sprememb Zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju v maju 1988 obravnavala zahtevo obeh slovenskih uni- 
verz za izdajo posebnega zakona o univerzi oz. o visokem 
šolstvu. Zahteva je bila sprejeta, univerzama pa je bilo predla- 
gano, da sami pripravita vse strokovne podlage in teze za 
zakon. 

Univerzi sta jih pripravili in jih kot izhodišče za pripravo 
novega zakona posredovali Izvršnemu svetu Skupščine Repu- 
blike Slovenije marca 1991. Vodstvi obeh univerz sta sodelo- 
vali tudi v vseh nadaljnjih fazah priprave tega zakona. 

2. Razvoj visokega šolstva v mednarodnem kontekstu 

Predlog za izdajo zakona o visokem šolstvu nastaja v času, ko 
evropski integracijski procesi narekujejo približevanje in stan- 
dardiziranje visokošolskega izobraževanja in ko se je v vsa- 
kem nacionalnem okolju znašlo pred novimi razvojnimi izzivi. 
Dolge tradicije visokošolskega izobraževanja v Evropi so izo- 
blikovale mnoge in različne sisteme, med katerimi si nobe- 
nega ni mogoče vzeti za enostranski zgled. Mednarodno 
povezovanje, ki je v meduniverzitetnem prostoru sicer stal- 
nica, je danes pogojeno predvsem z mobilnostjo študentov in 
z izravnavo kvalitet diplomantov oz. s primerljivostjo diplom. 
Iz dosedanjih evropskih izkušenj je videti, da teh ciljev ni 
mogoče doseči samo po administrativni poti. Veliko obetajo 
predvsem različni mednarodni projekti, v katere se uspešno 
vključuje tudi Slovenija (zlasti v program TEMPUS). 

Zadnje večje preurejanje visokošolskih sistemov v svetu je 
potekalo ob koncu šestdesetih in v začetku sedemdestih let. 
Slo je tako za posledice strukturalnih premikov v visokem 
šolstvu nasploh kot tudi za odmev političnih gibanj tistega 
časa. Videti je, da je danes pred nami podoben trend: množič- 
nost visokošolskega študija, ki je šokirala v šestdesetih letih, 
prehaja v novo kvaliteto, politične impulze pa prinaša tako 
evropsko združevanje kot spremembe na evropskem vzhodu. 

V nekaterih državah nekdanjega socialističnega bloka so legi- 
slativne spremembe že opravljene ali pa je njihov sprejem 
v teku. Na Češkem In Slovaškem zakon o »institucijah viso- 
kega izobraževanja« (1990) poudarja akademske pravice in 
svoboščine oz. avtonomijo. Visokošolske ustanove (zakon 
navaja univerze, tehnične univerze, kmetijske univerze,eko- 
nomske visoke šole in umetniške akademije) se ustanavljajo 
z zakonom in se lahko delijo na fakultete (o tem odločajo 
akademski senati). Zakon razmejuje akademsko samoupravo 
od pristojnosti države. Ministrstvo za izobraževanje, mladino 
in šport ima določene obveznosti in pristojnosti (koordinacija, 
distribucija fondov, kontrola, registracija statutov, poenotenje 
akademskih stopenj ipd.). Kot svetovalno telo ministrstva 
deluje svet visokošolskih ustanov, posebno ekspertno telo pa 
obstaja tudi pri vladi in skrbi za obravnavo globalnih vprašanj 
visokega šolstva (razvoj, imenovanja profesorjev, kvaliteta 
dela ipd.). 

Zelo podobne rešitve so izoblikovali v Bolgariji. Tu dajejo 
večji poudarek približevanju svojega sistema razvitim drža- 
vam Evrope, mednarodnim standardom ter povezovanju 
pedagoške in raziskovalne dejavnosti, podrobneje pa so ure- 
dili tudi razliko med javnim in privatnim visokim šolstvom. 
Sistemi razvitih držav Evrope so ob siceršnjih razlikah enotni 
v opredelitvi razmerja med državo in akademsko samoupravo. 
Država ustanavlja in financira javno visoko šolstvo (ob mož- 
nosti koncesij privatnim ustanovam, ki izpolnjujejo pogoje), 
izvaja nadzor ter koordinira in rešuje globalna razvojna vpra- 
šanja. 

Ne glede na mnoge razlike, ki jih pogojujejo tradicije, je 
v svetu temeljni model univerze jasno razviden: univerza se 
notranje lahko deli na fakultete (oz. oddelke, inštitute, kate- 
dre ipd.; ta model je bolj značilen za kontinentalno Evropo), 
oziroma nastopa v obliki enovitega »department«gn modela 
(pogostejši v anglosaksonskem svetu). Nikjer v svetu ne 
zasledimo, da bi imele fakultete same v odnosu do univerz 
tolikšno organizacijsko oziroma statusno samostojnost, kot je 
značilno za našo sedanjo ureditev. Vse tuje rešitve pa poznajo 
določeno členitev visokošolskih ustanov. Poleg »klasič- 
nih«gn univerz oz. univerzitetnih centrov obstajajo npr. teh- 
nične univerze (npr. Nemčija, Avstrija, Danska, Češka in 
Slovaška). Ponekod se univerze oblikujejo tudi za specifične 
zaokrožene discipline (npr. veterinarska v Avstriji, kmetijske 
na Češkem in Slovaškem, teološke in poslovne na Nizozem- 
skem). Umetniške smeri so največkrat organizirane kot aka- 
demije in kolidži. Skoraj vsi sistemi dopuščajo določene 
oblike samostojnega organiziranja visokega šolstva (npr. 
grandes coles v Franciji). Najpomembnejša je razlika med 
univerzitetnim in neuniverzitetnim (strokovnim) visokim šol- 
stvom, ki je prisotna v vseh evropskih sistemih, čeprav ne 
v enakem obsegu (npr. Fachhochschulen v Nemčiji, hoger 
beroepsonderwijs na Nizozemskem, polytehnics v Veliki Bri- 
taniji ipd.). Ta razlika ni togo začrtana. V Nemčiji se visoke 
strokovne šole, ki izpolnjujejo nekoliko drugačne naloge kot 
univerze, glede na kvaliteto le-tem lahko približujejo. V Veliki 
Britaniji, ki je to razmerje doslej obravnavala dokaj striktno, je 
v teku reforma, s katero politehnikam omogočajo približeva- 
nje in celo izenačenje z univerzami. Kot »drugo možnost«gn 
za visokošolski študij (izredni študij, študij na daljavo) poz- 
najo nekateri sistemi t.i. »odprto univerzo«gn (Velika Brita- 
nija, Nizozemska). 
Med pripravljajočimi spremembami v razvitih državah Evrope 
zbuja posebno zanimanje Švedska (zakonski osnutek »Uni- 
verze in univerzitetni kolidži - kvaliteta ob svobodi«gn, junij 
1992). Na izzive, ki jih sedanje obdobje postavlja pred visoko 
šolstvo, odgovarjajo z večjo stopnjo avtonomije visokega šol- 
stva. Poudarjajo, da zahteva napredovanje znanja svobodo, 
neodvisnost, tekmovalnost in raznolikost. Pri tem se zavze- 
majo za nove oblike nedržavne kontrole. Novi koncept naj bi 
spodbudil bolj fleksibilne in bolj uspešne študijske poti, v štu- 
diju naj bi promoviral različnost, obenem pa bi poenotili in 
prilagodili stopnje oz. kvaliteto študija mednarodnim 
normam. 

Predvidevamo, da bo sprejem predlaganega zakona prispeval 
osnove za resnejše korake k ureditvi in stabilizaciji visokega 
šolstva tudi pri nas in da bo odprl vstop v polje evropskih 
sistemov in različnosti. Med temeljne elemente, ki nakazujejo 
ta vstop, sodijo zlasti: 

- zagotovitev avtonomije univerz in visokih šol ter 
- deregulacija (pomembna zlasti kot dokončna odprava pre- 
ostanka usmerjenega izobraževanja, ki je v skupne osnove 
subsumiralo tudi visoko šolstvo); 
- pravna preureditev univerze iz dosedanje ohlapne skupno- 
sti v tradicionalno razumljeno univerzo; 
- razmejitev državnih pristojnosti od akademske samouprave 
ter oblikovanje ekspertnega telesa (Svet za visoko šolstvo 
Republike Slovenije) za obravnavo globalnih vprašanj viso- 
kega šolstva; 
- opredelitve mature oz. zaključnega izpita na način, ki velja 
v pretežnem delu Evrope; 
- diferenciacija univerzitetnega in visokega strokovnega izo- 
braževanja (evropski sistemi so v tem pogledu v veliki večini 
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dualni in glede na izkušnje si je od tega moč obetati zlasti 
večjo dostopnost posrednješolskega študija ter na zahteve 
prakse bolje pripravljene diplomante); 
- integracija pedagoškega dela z obveznim znanstveno 
- raziskovalnim delom (uveljavljena praktično v vseh evrop- 
skih visokošolskih sistemih); 
- mednarodno uveljavljena pravica enega leta poglobljenega 
izpopolnjevanja na raziskovalnem področju na vsakih šest let; 
- vnašanje konkurenčnosti v visokošolsko dejavnost (usta- 
navljanje zasebnih oz. nedržavnih visokošolskih organizacij, 
ki so v Evropi pravilo, ne glede na to, da vključujejo le manjši 
del študentske populacije) in 
- možnost multiplikacije in pluralizacije visokošolskih sre- 
dišč v prihodnosti. 
3. Ustavna Izhodišča in okviri 

Predlagani način urejanja visokošolskih dejavnosti je sledil 
določbam : 57. člena Ustave RS, ki zagotavlja svobodno 
izobraževanje in na podlagi katerega država ustvarja možno- 
sti, da si državljani lahko pridobivajo ustrezno izobrazbo; 58. 
člena, po katerem so državne univerze in državne visoke šole 
avtonomne, način njihovega financiranja pa ureja zakon; 
59.člena, ki zagotavlja svobodo znanstvenega in umetniškega 
ustvarjanja; 44.člena, po katerem ima vsak državljan pravico, 
da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstav- 
nikih sodeluje pri uprav-Ijanju javnih zadev, ter 15.člena, po 
katerem se z zakonom predpiše način uresničevanja človeko- 
vih pravic in svoboščin, torej tudi pravice do izobraževanja. 

II. CILJI IN NAČELA PREDLAGANEGA ZAKONA 

1. Cilji 
- urediti razmerje med univerzami in drugimi visokošolskimi 
organizacijami ter državo na novih, sodobnih temeljih ; 

- omogočiti vzpostavitev dinamičnega sistema visokega šol- 
stva, ki bo dopuščal in spodbujal kvalitetno rast visokošolske 
dejavnosti (visoke strokovne šole, fakultete, akademije, podi- 
plomske šole, doktorat znanosti), 

- urediti položaj visokošolskih delavcev in študentov in tako 
zaustaviti »beg možganov«gn oz. ga nadomestiti s kroženjem 
kadrov, 

- izboljšati možnosti za dostop do visokega šolstva, povečati 
število diplomantov vseh stopenj, zlasti pa podiplomskih, 

- zagotoviti sistem financiranja, ki bo omogočil uresničitev 
navedenih ciljev, 

- vzpostaviti sodoben, z Evropo primerljiv in skladen visoko- 
šolski sistem, ki bo omogočal pretok študentov, visokošolskih 
učiteljev in znanja. 

2. Načela 

- načelo celovite zakonske ureditve celotnega visokega šol- 
stva, zlasti njegove izobraževalne, raziskovalne oz. umetniške 
komponente, 

- načelo avtonomije univerz in drugih visokošolskih organi- 
zacij, ki v skladu z Magno Carto evropskih univerz omogoča 
svobodo poučevanja, učenja, raziskovanja in umetniškega 
ustvarjanja, 

- načelo deregulacije ( povezano z načelom o avtonomiji), 
kar pomeni, da je treba z zakonom urejati le tiste nujne 
zadeve, ki so potrebne za uresničevanje z ustavo določenih 
pravic, zlasti pravice do izobraževanja, za določanje enotnosti 
visokošolskega sistema in za urejanje razmerij med državo in 
organizacijami visokega šolstva. 

- načelo javnosti: univerze in druge visokošolske organiza- 
cije morajo upoštevati povečan javni interes, zaradi česar 
mora biti tudi notranja organiziranost - čeprav avtonomno 
postavljena - taka, da so jasno razvidne pristojnosti in odgo- 
vornosti, zagoto-viti pa je treba tudi stalno obveščanje javno- 
sti o njihovem delovanju in porabi javnih sredstev, 

- načelo konkurence oz. »tekmovalnih«gn odnosov med 
institucijami v visokem šolstvu, kar je možno uresničiti tudi 
z ustanavljanjem zasebnih visokošolskih organizacij. 

III. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

Da bi dosegli tako opredeljene cilje in načela, zakon v temelj- 
nih določbah opredeljuje znanstveno, umetniško in izobraže- 
valno ter strokovno delo, svobodo izbire študija in opredeljuje 
avtonomne pravice visokošolskih zavodov. Z nedotakljivostjo 
visokošolskega prostora ni mišljena zaščita, kot jo ustava 
določa za nedotakljivost stanovanj, ampak gre za avtonomno 
odločanje o uporabi in poseganju v prostor, namenjen za 
opravljanje visokošolske dejavnosti. Le rektor oziroma dekan 
v skladu z internimi in drugimi predpisi lahko dovolita upo- 
rabo v druge namene oziroma poseganje v ta prostor. V nada- 
ljevanju so predvidene naslednje poglavitne rešitve: 

1. Visokošolski zavodi 

Visokošolski zavodi, ki jih zakon opredeljuje, so: 
- univerze, ki organizirajo in preko svojih fakultet, visokih 
strokovnih šol in umetniških akademij opravljajo izobraže- 
valno, znanstveno-raziskovalno oziroma umetniško delo 
s področij več znanstvenih oziroma umetniških disciplin na 
dodiplomski in podiplomski stopnji, 
- fakultete oziroma umetniške akademije, ki opravljajo 
pretežno znanstveno-raziskovalno oziroma umetniško in izo- 
braževalno dejavnost s področij ene ali več sorodnih oziroma 
med seboj povezanih znanstvenih oziroma umetniških disci- 
plin, 
- visoke strokovne šole, ki opravljajo izobraževalno delo za 
enega ali več poklicev s področja ene ali več sorodnih ozi- 
roma med seboj povezanih strok, raziskovalno oziroma umet- 
niško delo pa v skladu z ustanovitvenimi akti, 
- organizacije, ki s svojim delovanjem zagotavljajo pogoje za 
uresničevanje visokošolskih dejavnosti (knjižnice, študentski 
domovi). 

Taka opredelitev visokošolskih zavodov izhaja iz ločevanja 
med t.i. univerzitetnim in neuniverzitetnim izobraževanjem. 
Zakon ne pozna več za naš prostor tradicionalnih višjih šol, 
temveč opredeljuje visoke strokovne šole s tri oziroma štirilet- 
nimi študijskimi programi. To rešitev med drugim narekuje 
tudi njihovo intenzivno preraščanje v visoke šole v zadnjem 
obdobju, skladno z razvojem strok in spoznanji na posamez- 
nih področjih. 

2. Statusna opredelitev visokošolskih zavodov 

Zakon ureja ustanavljanje javnih in privatnih visokošolskih 
zavodov. Z namenom, da se zagotovi uresničevanje ustavne 
pravice do izobraževanja, ustanavljanje javnih visokošolskih 
zavodov kot obveznost nalaga Republiki Sloveniji, hkrati pa 
dopušča možnost, da visokošolski zavod ustanovi vsak, ki 
izpolni z zakonom določene pogoje (9. in 11. teza). 

izpolnjevanje pogojev bo ugotavljalo ministrstvo, pristojno za 
visoko šolstvo, na podlagi pozitivnega strokovnega mnenja 
Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije. Vsak tako usta- 
novljen visokošolski zavod lahko s svojimi programi, spreje- 
timi po tem zakonu (24. in 34. teza) kandidira za pridobitev 
javnih sredstev za njihovo izvajanje. 

Specifična dejavnost, delovanje in položaj visokošolskih 
zavodov narekujejo njihovo posebno statusno ureditev. Zato 
predlagani zakon opredeljuje univerzo kot najvišji visokošol- 
ski zavod, ki je pravna oseba in opravlja zlasti naslednje 
naloge: 

- organizira in usklajuje znanstveno-raziskovalno, umetniško 
in študijsko dejavnost (3. teza), 
- sprejema statut in z njim uredi svojo notranjo organizacijo 
in delovanje (15. teza), 
- daje soglasje k študijskim in znanstveno-raziskovalnim ter 
umetniškim programom svojih članic (24. in 34. teza), 
- prek svojega rektorja sodeluje v Svetu za visoko šolstvo 
Republike Slovenije (41. teza) 
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- sodeluje pri pripravi nacionalnega programa (40. teza), 
- sprejema merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev 
(45. teza), 
- voli v nazive rednega profesorja in daje soglasja k prvim 
izvolitvam in izvolitvam v višje nazive (46. teza), 
- za svoje članice določa pravice in obveznosti študentov, 
povezane s študijem (55. teza). 

Fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole, ki 
so članice univerze, so statusno visokošolski zavodi, ki niso 
pravne osebe, so pa seveda konstitutivni elementi univerz, 
zato imajo z zakonom in aktom o ustanovitvi univerze dolo- 
čene pravice, obveznosti in odgovornosti. Kot taki zavodi 
morajo biti v aktu o ustanovitvi univerz poimensko navedeni, 
hkrati pa mora biti opredeljena tudi njihova dejavnost. Predla- 
gatelj pričakuje, da se, glede na navedeno, dosedanja dejav- 
nost posameznih članic univerz ne bo spremenila, bistveno 
večja in drugačna stopnja integriranosti v univerzo pa bo 
omogočila bolj usklajeno delovanje, na študijskem področju 
zlasti interdisciplinarnost in uvajanje »kreditnega« sistema, 
na znanstveno-raziskovalnem področju pa večjo fleksibil- 
nost; omogočala bo celovito financiranje vseh visokošolskih 
dejavnosti in racionalno porabo razpoložljivih sredstev. 

Taka integriranost fakultet in akademij v univerzo - za tiste, ki 
jih bo ustanovila država, je zaradi optimalnega uresničevanja 
dolgoročnih potreb Republike Slovenije na področju visoko- 
šolske dejavnosti obvezna - pa hkrati ne bo zmanjševala 
njihove strokovne avtonomije, saj zakon določa, 
- da študijske, znanstveno-raziskovalne in umetniške pro- 
grame sprejemajo njihovi senati (24. teza), 
- da senati volijo v vse nazive visokošolskih učiteljev, znan- 
stvenih delavcev in sodelavcev, razen v naziv rednega profe- 
sorja (46. teza), 
- da imajo pooblastila v pravnem prometu, ki jih sicer izvršu- 
jejo v imenu in za račun univerze, vendar so določena v aktu 
o ustanovitvi univerze in jih z drugimi akti ni mogoče spremi- 
njati (10. teza). 
Predlagatelj meni, da bodo fakultete in umetniške akademije, 
ki bodo kot javni zavodi obvezno članice univerze, še naprej 
pomenile hrbtenico visokošolskega prostora Republike Slo- 
venije. 
Za visoke strokovne šole, druge visokošolske zavode (knjiž- 
nice, študentski domovi) in privatne fakultete ter umetniške 
akademije zakon ne določa obvezne vključenosti v univerzo. 
Ti zavodi bodo sicer pravne osebe, glede strokovne avtono- 
mije pa bodo v povsem enakem položaju kot članice univerz, 
saj si bodo morale vsa tista soglasja in mnenja, ki jih članicam 
univerze zagotavlja univerza sama, pridobivati pri Svetu za 
visoko šolstvo Republike Slovenije oziroma pri Vladi repu- 
blike Slovenije. V naziv rednega profesorja pa ne glede na 
pravni status visokošolskega zavoda volijo le senati univerz. 
Visokošolski zavodi samostojno gospodarijo in upravljajo 
s premoženjem, ki je javna lastnina, in jim je zaupana v uprav- 
ljanje. S premoženjem, ki ni bilo pridobljeno iz javnih sred- 
stev, visokošolski zavodi gospodarijo in razpolagajo v skladu 
z namenom, za katerega je bilo pridobljeno. 
Ob tem, da je v temeljnih določbah visokošolskim zavodom 
ter njihovim statutom prepuščeno urejanje njihove organiza- 
cije in delovanja ter volitve, imenovanja in odpoklici organov, 
so na zahtevo obeh univerz in zaradi nastajanja enotnega 
sistema z zakonom okvirno določeni strokovni, upravni in 
poslovodni organi. 
Kot strokovni organ je določen senat (doslej znanstveno- 
pedagoški svet) oziroma strokovni svet. Senat sestavljajo 
visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci ter štu- 
denti. Upravni odbor nadomešča sedanje svete. Sestavljen je 
tripartitno, njegove naloge pa bodo upravljalske narave. 
Naloge rektorjev in dekanov bodo opredelili statuti univerz in 
visokošolskih organizacij, za naloge skupnega pomena pa 
zakon predvideva oblikovanje rektorske konference. 

3. Izobraževalno, znanstveno—raziskovalno in umetniško 
delo 

Zakon univerzam, fakultetam in umetniškim akademijam ne 
glede na njihovo statusno opredelitev nalaga obveznost izva- 

janja raziskovalnega dela ter skrb za razvoj stroke in znan- 
stvenih disciplin. Za visoke strokovne šole zakon dopušča 
možnost, da opravljajo znanstveno-raziskovalno delo, če 
izpolnijo pogoje v skladu z ustanovitvenim aktom. 

Predlagani zakon le posredno ureja organizacijo izobraže- 
valne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti univerz in viso- 
košolskih organizacij, tako da zlasti na univerzi omogoča 
integracijske procese, kot so: 
- povezovanje raziskovalnega in izobraževalnega dela, 
- tesnejše sodelovanje med fakultetami v programskem smi- 
slu, kar bi študentom omogočilo ne le vzporedne študijske 
programe, ampak tudi skupne ali interdisciplinarne pro- 
grame, ki bi si jih po določenih pravilih študenti sestavljali 
sami, 
- povezovanje učiteljev in raziskovalcev posameznega znan- 
stvenega področja, 
discipline ali stroke, in sicer neodvisno od tega, na kateri 
fakulteti delajo. To bo še posebej pomembno za izenačevanje 
kriterijev znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega dela 
in za dvig kakovosti tega dela. 

Hkrati taka ureditev omogoča tudi proces diferenciacije med 
fakultetami in visokomi strokovnimi šolami. 

Ko gre za študijske programe, po katerih se pridobi javno 
veljavna izobrazba, zakon določa tudi način njihovega spreje- 
manja. Pri tem zakon daje visokošolskim zavodom različna 
pooblastila. K študijskim programom, ki jih sprejme članica 
univerze, si mora le-ta pridobiti soglasje pristojnega organa 
univerze, visokošolska organizacija zunaj univerze pa mnenje 
Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije in soglasje Vlade. 
Enako velja tudi za sprejem znanstveno-raziskovalnega in 
umetniškega programa. 

Za študijske programe, po katerih se pridobi javno veljavna 
izobrazba, zakon določa tudi okvirni obseg in trajanje študij- 
skega programa. Pri tem predlagatelj pričakuje, da bodo 
študijski programi praviloma trajali 750 ur letno; za zaščito 
izobrazbenega standarda je z zakonom določen najmanjši, za 

'zaščito študentov pred pretirano študijsko obremenitvijo pa 
najvišji možen letni obseg študijskega programa. 

4. Opravljanje |avne službe in nacionalni program visokega 
šolstva 

Kot javne službe po tem zakonu so opredeljene visokošolske 
dejavnosti, uvrščene v nacionalni program. 

Z nacionalnim programom visokega šolstva bo Republika 
Slovenija opredelila potrebe po strokovnih kadrih za svoj 
razvoj, opredeljene bodo znanstvene discipline, študijska 
področja in študijski programi dodiplomskega in podiplom- 
skega študija ter druge dejavnosti, potrebne in pomembne za 
razvoj Republike Slovenije. Nacionalni program visokega šol- 
stva bo sprejel Državni zbor, pripravila pa ga bo Vlada Repu- 
blike Slovenije na predlog Sveta za visoko šolstvo. Sredstva 
za opravljanje javne službe bo Republika Slovenija zagotovila 
v svojem proračunu. 

S sprejetjem nacionalnega programa bo odpadla potreba po 
sprejemanju programske zasnove visokega šolstva in s tem 
povezana soglasja ter ostali postopki po sedanjih predpisih. 

Sprejem nacionalnega programa ne bo oviral visokošolskih 
zavodov pri izvajanju študijskih programov za pridobitev 
javno veljavne izobrazbe, ki se bodo financirali iz drugih virov. 

5. Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije 

Za obravnavanje najpomembnejših strokovnih zadev 
s področja visokega šolstva se z zakonom predlaga ustanovi- 
tev Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije kot strokovno 
posvetovalnega telesa pri Vladi Republike Slovenije. V tem 
organu se bo v sodelovanju z visokošolskimi zavodi pripravil 
strokovne podlage za nacionalni program, ki bo odražal dol- 
goročne potrebe po kadrih, potrebnih za razvoj Republike 
Slovenije. Svet za visoko šolstvo bo dajal strokovna mnenja 
o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega 
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zavoda. Zakon predvideva, da bo Svet za visoko šolstvo dajal 
mnenja o enakovrednosti izobrazbenega standarda k tistim 
programom, ki jih bodo sprejeli visokošolski zavodi, ki niso 
članice univerz. 

Za ohranitev in dvig kvalitete strokovne izobrazbe bo Svet za 
visoko šolstvo oblikoval merila za ocenjevanje študijskih pro- 
gramov z vidika njihove mednarodne primerljivosti in trajanja 
študija. Dajal bo mnenje k merilom za izvolitev visokošolskih 
učiteljev in znanstvenih delavcev, k standardom in normati- 
vom za financiranje nacionalnega programa; dajal bo tudi 
mnenja k sistemizaciji delovnih mest v javnih visokošolskih 
zavodih, določil merila za razvrščanje študijskih programov 
v značilna študijska področja kot podlago za tvorjenje stro- 
kovnih naslovov ter opravljal še druge strokovne naloge. 

Ker so navedene naloge izrazito strokovne narave ali pa 
neposredno vplivajo na njihovo izvajanje, so svetu torej dana 
številna strokovna pooblastila; z obravnavanjem teh vprašanj 
na enem mestu bo po mnenju predlagatelja hkrati možno 
zagotavljati enakovredne izobrazbene in druge strokovne 
standarde. Za poglobljeno strokovno podporo v procesu takš- 
nega odločanja bo Svet na posameznih področjih svojega 
delovanja oblikoval komisije in neodvisne ekspertne skupine. 

Zaradi pomembnosti navedenih nalog in dejavnosti oz. polo- 
žaja visokošolskih zavodov kot izobraževalnih, raziskovalnih 
in kulturnih institucij, v katerih so po eni strani zastopane zelo 
raznovrstne stroke in znanstvene discipline, po drugi strani 
pa so le te pogosto komplementarno povezane, predlagatelj 
ocenjuje, da je Svet za visoko šolstvo treba ustanoviti pri Vladi 
Republike Slovenije. Enaki rešitvi že določata tudi v zadnjem 
letu sprejeta zakona o raziskovalni dejavnosti ter o zdravstve- 
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

6. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci 

Zakon ohranja dosedanje nazive visokošolskih učiteljev in 
znanstvenih delavcev. Docent, izredni profesor in redni profe- 
sor so nosilci izobraževalnega, umetniškega in znanstveno- 
raziskovalnega programa visokošolskega zavoda. Znanstveni 
sodelavec, višji znanstveni sodelavec in znanstveni svetnik pa 
izvajajo samo znanstveno-raziskovalni program. Visokošol- 
ski učitelji na visokih strokovnih šolah so tudi predavatelji in 
višji predavatelji. Urejanje statusa visokošolskih sodelavcev 
( asistentov, lektorjev, učiteljev šprtne vzgoje, itd.) je prepuš- 
čeno statutom. 

Z zakonom je kot splošni pogoj za izvolitev v naziv visokošol- 
skega učitelja in znanstvenega delavca določen doktorat zna- 
nosti ter preverjene pedagoške sposobnosti, za druga skupna 
merila je določeno le, da jih sprejemajo senati visokošolskih 
zavodov ter da morajo biti mednarodno primerljiva in javna.Za 
izvolitve v nazive so pooblaščeni pristojni senati visokošol- 
skih zavodov. Senat visokošolskega zavoda si mora pred 
izvolitvijo v prvi oziroma višji naziv pridobiti soglasje Sveta za 
visoko šolstvo, visokošolski zavod, ki je članica univerze pa 
soglasje univerzitetnega senata. V naziv rednega profesorja 
volijo le univezitetni senati. Za posamezne skupine delavcev 
zakon določa tudi izvolitveno dobo, sklepanje delovnih raz- 
merij ( način, postopek, rok) pa prepušča v urejanje statutom. 

Zakon dopušča tudi sodelovanje s takoimenovanimi zaseb- 
nimi visokošolskimi učitelji, za določen čas pa tudi s prizna- 
nimi znanstveniki in drugimi strokovnjaki, in sicer ne glede na 
pogoje za izvolitev v naziv. 

Poleg tega zakon ureja še pravico visokošolskih učiteljev do 
enoletnega poglobljenega izpopolnjevanja na področju znan- 
stveno-raziskovalne dejavnosti. To ne pomeni enoletnega 
plačanega dopusta, ampak daje visokošolskemu učitelju 
možnost, da svoje delovne obveznosti prerazporedi tako, da 
v petih letih opravi obveznosti za šest let. V času, ko dela 
s povečano obveznostjo, za to delo ni posebej plačan, med 
izpopolnjevanjem pa prejema plačo , kot če bi delal. Prav tako 
je dana visokošolskim zavodom možnost do vzporedne nasta- 
vitve tri leta pred upokojitvijo visokošolskega učitelja in je 
podrobneje opredeljena s standardi in normativi. 

Za zaščito kvalitete študijskega procesa zakon določa peda- 
goško obveznost visokošolskih učiteljev in s tem zavezuje 
tudi sestavljalca standardov in normativov, da jih upošteva, ne 
glede na trenutne finančne možnosti. 

7. Študenti 
V tem poglavju zakon ureja status ter pravice in obveznosti 
študentov. Status študenta je opredeljen formalno, tako da je 
to vsak, ki se vpiše na visokošolski zavod in se izobražuje po 
dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu. 

Zakon zagotavlja študentom pravico do Izobraževanja pod 
enakimi pogoji (7. teza). Vsakomur zagotavlja pravico do 
izobraževanja pod pogoji, ki so veljali ob vpisu. Pravice rednih 
in izrednih študentov so izenačene, razen tistih, ki so s poseb- 
nimi predpisi določene samo za redne študente. 
Tako so rednim študentom zagotovljene pravice do zdravstve- 
nega varstva ter druge ugodnosti in pravice (štipendije, dru- 
žinske pokojnine, regresirani prevozi itd.). Zakon daje vsem 
študentom pravico, da preko svojih predstavnikov sodelujejo 
in soodločajo pri delu in upravljanju visokošolskih zavodov. 
Ostale pravice in dolžnosti študentov v študijskem procesu ter 
disciplinsko odgovornost pa bodo urejali statuti, pri čemer so 
v 55. tezi naštete najpomembnejše zadeve. Zakon še naprej 
ohranja tudi pravico do sodnega varstva pravic študentov. 

Pravica študentov do združevanja in oblikovanja študentskih 
stanovskih organizacij je opredeljena kot avtonomna pravica 
študentov; način uresničevanja te pravice bo po mnenju pred- 
lagatelja treba še proučiti in ustrezno urediti, saj veljavni 
predpisi ne omogočajo urejanja njihovega statusa. Za vpis 
v register društev ne izponjujejo pogojev, na področju interes- 
nega združevanja pa obstaja pravna praznina, ki jo bo treba 
še odpraviti. 

Študente (zlasti bodoče) zadevata še dve zakonski določbi: 

Prva se nanaša na pogoje za vpis v visokošolsko izobraževa- 
nje. Pogoj za vpis je uspešno opravljena matura. Rešitev je 
povzeta iz novele Zakona o usmerjenem izobraževanju (U.I. 
SRS, št. 25/89 in 35/89), utemeljujemo pa jo z naslednjim : 

Pradlagana matura združuje funkcije več vrst izpitov. Matura 
je : 
1. izbirni izpit, za katerega se odločijo tisti kandidati, ki name- 
ravajo nadaljevati študij na visokošolskem zavodu. Matura ni 
pogoj za dokončanje srednje šole, temveč je splošni pogoj za 
vpis. Izbirna narava mature močno zmanjšuje potrebo po 
sprejemnih izpitih na posameznih visokošolskih zavodih; 
2. kvalifikacijski izpit, ki dokazuje standard znanja na ravni, 
kot je potrebna za univerzitetni študij. Zahtevnost mature 
praviloma presega raven znanja, ki je določena za zaključni 
izpit srednje šole; 
3. izpit na republiški ravni, ki ga opravljajo vsi pod enakimi 
pogoji. To omogoča enotno oceno in primerjavo ravni znanja 
in sposobnosti maturitetne populacije. 

Matura preprečuje kopičenje različnih izpitov (zaključni, dife- 
—rencialni, sprejemni) v razmeroma kratkem času med kon- 
cem srednje šole in vpisom na visokošolski zavod in omo- 
goča, da kandidati za študij opravijo le en skupinski preizkus. 
Dosledna izvedba mature lahko zmanjša osip v nižjih letnikih 
in odpravi potrebo po prilagajanju ravni univerzitetnega štu- 
dija znanju, sposobnostim in delovnim navadam večine 
novincev. Standard maturitetnih znanj je tako mogoče dolo- 
čiti na ravni, ki je ustrezna za vpis na univerzo v večini 
evropskih držav in je v skladu z nastajajočimi mednarodnimi 
standardi. Matura mora biti zasnovana in izvedena tako, da je 
zagotovljen enakovreden standard končnega znanja dijakov 
ne glede na izbiro predmetov in ne glede na šolo, kjer je 
maturant maturiral. Z maturo je treba zagotoviti najširšo hori- 
zontalno prehodnost in izključiti ozke vertikalne povezave. 

Zakon dopušča programom visokih strokovnih šol tudi mož- 
nost, da med vpisnimi pogoji ne zahtevajo mature. S tem se 
odpira pot za nastanek in razvoj visokih strokovnih šol, 
kakršne so znane v razvitem svetu. 
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Druga določba se nanaša na omejitev vpisa (numerus cla- 
usus) zaradi omejenih prostorskih, kadrovskih in opremskih 
zmogljivosti posameznih visokošolskih zavodov. 

V nasprotju z dosedanjo vpisno politiko, ki so jo do sredine 
1989 leta vodili uporabniki in izvajalci v posebnih izobraževal- 
nih skupnostih in za katero je bilo značilno, da je vnaprej 
predvidevala sorazmerno natančno število delovnih mest za 
strokovnjake posameznih usmeritev (s tem številom je bilo 
treba uskladiti tudi število prostih vpisnih mest v visokošol- 
skih organizacijah ), je temeljno določilo predlaganega 
zakona čimbolj svoboden vpis v skladu s posameznikovimi 
sposobnostmi in njegovo oceno o poklicni perspektivi. 
Seveda pa bo tudi taka politika nujno naletela na objektivne 
omejitve kot so: omejen prostor, oprema in število učiteljev. 
Posredno, s sprejemom nacionalnega programa, bo določala 
tudi vpisna mesta, ki se bodo financirala iz javnih financ. Zato 
je z zakonom predvideno, da mora k sklepu o omejitvi vpisa 
v študij iz nacionalnega programa dati soglasje Vlada Repu- 
blike Slovenije, pri omejitvi vpisa pa se bo upošteval uspeh, 
dosežen pri maturi oziroma zaključnem izpitu, ter splošni 
učni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole. Rešitev je povzeta iz 
novele Zakona o usmerjenem izobraževanju , sprejete 1989. 
leta, in sedanjim srednješolcem omogoča nadaljevanje izo- 
braževanja pod pogoji, pod katerimi so se vpisali. Utemeljena 
je tudi z mnenjem pedagoške stroke, po katerem ima, poleg 
objektivno merjenega znanja, največjo napovedno vrednost 
za uspešen študij srednješolski uspeh. 

8. Financiranje 

Za opravljanje svoje dejavnosti si bodo visokošolski zavodi 
pridobivali javna sredstva in sredstva iz drugih virov. 

Javna sredstva za financiranje visokega šolstva bo opredelil 
Državni zbor s sprejemom nacionalnega programa, zagotav- 
ljala pa se bodo v proračunu Republike Slovenije. Nacionalni 
program visokega šolstva bo možno predložiti predvidoma 
v več različicah, tako da bo možno odločati vsaj o optimalnem 
in minimalnem programu visokega šolstva. Pri tem bo zago- 
tovljena enakopravnost visokošolskih zavodov ne glede na 
njihove ustanovitelje, prioritete pa bodo odvisne od ciljev, ki 
naj bi jih v določenem obdobju dosegli, in od kvalitete dejav- 
nosti, ki jo bodo posamezni visokošolski zavodi zagotavljali. 

Javna sredstva se bodo iz proračuna dodeljevala visokošol- 
skim zavodom neposredno, ob upoštevanju zakonskih 
določb, kolektivne pogodbe ter normativov in standardov za 
financiranje javne službe. 

Visokošolski zavodi bodo lahko pridobivali sredstva tudi iz 
drugih virov. Kadar bodo izobraževali po javnoveljavnih štu- 
dijskih programih, ki ne bodo uvrščeni v nacionalni program, 
bodo lahko zaračunavali šolnino in druge prispevke za nji- 
hovo izvedbo. Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, bo 
določilo šolnine in druge prispevke s podzakonskim aktom, 
s čimer predlagatelj želi zagotoviti čimbolj enake možnosti 
izobraževanja tudi študentom, ki se bodo vključili v te pro- 
grame, in hkrati preprečiti pogosto neutemeljene in za naše 
razmere nesprejemljivo visoke šolnine. 

Visokošolski zavodi bodo lahko za upravljanje s sredstvi obli- 
ko—vali posebne sklade kot obliko in metodo dela. 

Za porabo javnih financ bo predpisan poseben režim in tudi 
nadzor, ki ga bo opravljalo pristojno ministrstvo. 

9. Nadzor 

Zakon poleg finančnega nadzora predvideva tudi nadzor nad 
zakonitostjo dela ter nad izpolnjevanjem pogojev za opravlja- 
nje visokošolske dejavnosti kot javne službe. Ker gre pri tem 
za zelo zahtevno problematiko, ki po eni strani zadeva avtono- 
mijo visokega šolstva, po drugi strani pa različna pričakova- 
nja javnosti, bo predlagatelj do naslednje faze obravnave 
zakona proučil vsa še odprta vprašanja, posebej pa možnosti 
za učinkovito izvajanje tega nadzora, kot ga poznajo v drugih 
evropskih sistemih. 

10. Zbiranje In varstvo osebnih podatkov študentov 

Zakon izrecno določa, da visokošolski zavodi vodijo nasled- 
nje evidence z osebnimi podatki študentov: evidenco prijav- 
ljenih kandidatov za vpis, osebni karton študenta, zapisnik 
o izpitu in evidenco izdanih dokumentov o končanem dodi- 
plomskem in podiplomskem izobraževanju kot tudi posa- 
mezne podatke v vsaki od teh evidenc. Zakon nadalje ureja 
uporabo in shranjevanje evidenc z osebnimi podatki študen- 
tov ter pripadajoče dokumentacije, pri čemer predlagatelj 
opozarja, da dogovori o tem, kateri organi in za katere 
namene bodo te podatke potrebovali, še niso dokončani, zato 
bo to poglavje mogoče natančneje dograditi šele v naslednji 
fazi. 

11. Prehodne in končne določbe 
Z dnem uveljavitve tega zakona bo Republika Slovenija prev- 
zela ustanoviteljstvo obeh univerz, akte o ustanovitvi pa bo 
morala uskladiti najkasneje v dveh letih. Z dnem uveljavitve 
ustanovitvenih aktov pa bosta prenehala veljati samoupravna 
sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru in Univerzo 
v Ljubljani. 

Z uveljavitvijo tega zakona bodo prenehale veljati tudi 
določbe Zakona o usmerjenem izobraževanju ter na njegovi 
podlagi izdani podzakonski akti, ki se nanašajo na visoko 
šolstvo. 

S prehodno določbo je določen čas enega leta, v katerem 
morajo organizacije, ki v pravnem prometu poslujejo z ime- 
nom univerza, fakulteta, umetniška akademija in visoka stro- 
kovna šola v nasprotju s tem zakonom, le-tega uskladiti 
oziroma spremeniti. 

Zakon določa, da visokošolski zavodi gospodarijo in razpola- 
gajo s premoženjem, ki ni bilo pridobljeno iz javnih sredstev 
v skladu z namenom, za katrega je bilo pridobljeno. V 77. tezi 
tega zakona je opredeljeno, da se to premoženje ugotovi iz 
bilance stanja na dan 31. 3.1991, to je na dan, ko je premože- 
nje, ki je bilo dotlej družbena lastnina v upravljanju visokošol- 
skega zavoda, po 1. odstavku 65. člena Zakona o zavodih 
(Ur.l. RS, št. 12/91) postalo lastnina ustanovitelja zavoda 
(republike). Ugotovitev tega premoženja je utemeljena s tem, 
da so ti zavodi ustvarjali pogoje za opravljanje visokošolske 
dejavnosti tako s pridobivanjem javnih kot nejavnih sredstev. 

Z uveljavitvijo tega zakona se ne spreminja kontinuiteta pri 
uveljavljanju mature kot splošnega pogoja za vključitev v uni- 
verzitetni študij, zato se ohranja določilo iz zakona o usmerje- 
nem izobraževanju, da matura velja za generacijo, ki bo kon- 
čala izobraževanje v šolskem letu 1994/95. 

Zaradi kontinuitete je predvideno tudi, da se do sprejema 
nacionalnega programa visokega šolstva začasno financira- 
nje javne službe na tem področju opravlja po dosedaj veljav- 
nih predpisih. 

Za prerast višjih šol v visoke strokovne šole in za uskladitev 
višješolskih študijskih programov v skladu s tem zakonom je 
določen dveletni rok, enako kot za sprejem novih ustanovitve- 
nih aktov. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Uveljavitev predlaganega zakona za proračun Republike Slo- 
venije ne bo imela bistvenih posledic. Večje spremembe tudi 
za proračun pa je mogoče pričakovati ob sprejemu nacional- 
nega programa visokega šolstva. 

Če želimo, da se relativno slaba izobrazbena struktura 
v Republiki Sloveniji popravi, bo potrebno ob sprejemanju 
nacionalnega programa visokega šolstva sprejeti takšen 
predlog, ki ne bo le ohranjal dosežene izobrazbene strukture, 
pač pa, da se bo le-ta bistveno popravila. Za takšen premik, 
zlasti pa za promocijo znanosti v visokem šolstvu, od katere je 
odvisen razvoj, pa bo potrebno v proračunu Republike Slove- 
nije odobriti dodatna finančna sredstva, s tem pa tudi pove- 
čan delež iz nacionalnega dohodka Republike Slovenije. 
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Ta bodo opredeljena v finančnem delu predloga nacional- 
nega pro-grama visokega šolstva. 

Poleg finančnih posledic bo imela uveljavitev zakona tudi 

TEZE za zakon o visokem šolstvu 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. teza 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja statusna vprašanja visokošolskih zavodov, 
pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje 
javno službo v visokem šolstvu in ureja način njenega financi- 
ranja. 

2. teza 
(vrsta visokošolskih zavodov) 

Visokošolski zavodi so univerze, fakultete, umetniške akade- 
mije in visoke strokovne šole, lahko pa tudi druge organiza- 
cije, ki s svojim delovanjem zagotavljajo pogoje za uresniče- 
vanje visokošolskih dejavnosti (knjižnice, inštituti, študentski 
domovi ipd; v nadaljnjem besedilu: drugi visokošolski za- 
vodi). 

3. teza 
(univerze) 

Univerze so najvišji visokošolski zavodi, ki zagotavljajo razvoj 
znanosti in umetnosti ter organizirajo in prek fakultet, umetni- 
ških akademij ali visokih strokovnih šol v izobraževalnem 
procesu posredujejo spoznanja z več znanstvenih oziroma 
umetniških področij ali disciplin. 

4. teza 
(fakultete in umetniške akademije) 

Fakultete so visokošolski zavodi, ki opravljajo pretežno znan- 
stveno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost s področij 
ene ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstve- 
nih disciplin. 

Umetniške akademije so visokošolski zavodi, ki opravljajo 
pretežno umetniško in izobraževalno dejavnost s področij ene 
ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih umetniških 
disciplin. 

5. teza 
(visoke strokovne šole) 

Visoke strokovne šole so visokošolski zavodi, ki opravljajo 
izobraževalno dejavnost za enega ali več poklicev s področja 
ene ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih strok in 
skrbijo za njihov razvoj. 

Visoke strokovne šole lahko opravljajo tudi raziskovalno ozi- 
roma umetniško delo v skladu z ustanovitvenimi akti. 

6. teza 
(avtonomija visokošolskih zavodov) 

Visokošolski zavodi delujejo po načelih avtonomije, ki zago- 
tavljajo predvsem: 
- svobodo raziskovanja, umetniškega ustvarjanja in posredo- 
vanja znanja, 
- svobodo izbire študija, 
- nedotakljivost prostora visokošolskih zavodov, 
- samostojno sprejemanje statuta in drugih aktov, ki urejajo 
organizacijo in delovanje visokošolskih zavodov, 
- sprejemanje meril za izvolitev v naziv visokošolskih učite- 
ljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, 
- samostojne volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znan- 
stvenih delavcev in sodelavcev, 
- izdelavo in sprejem študijskih in znanstveno-raziskovalnih 
programov, določanje študijskega režima ter določanje oblik 
in obdobij preverjanja znanj študentov, 

nekatere druge posledice. Izhajajoč iz zakonskih določil 
bosta najpomembnejši med njimi ustanovitev Sveta za visoko 
šolstvo in zagotavljanje pogojev za njegovo delo in delo 
ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo (kadri, oprema). 

- podeljevanje strokovnih naslovov, akademskih stopenj in 
znanstvenega naziva v skladu z zakonom ter podeljevanje 
častnega doktorata, 
- izdajanje diplom in drugih listin, 
- samostojne volitve, imenovanja in odpoklic organov 
v skladu s statuti in drugimi akti, 
- samostojno odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi 
organizacijami, 
- nostrifikacijo v tujini pridobljenih diplom v skladu z za- 
konom, 
- samostojno upravljanje in gospodarjenje z javno lastnino, 
- samostojno gospodarjenje in razpolaganje s premoženjem, 
pridobljenim iz nejavnih sredstev, v skladu z namenom, za 
katerega je bilo pridobljeno,- svobodo združevanja učiteljev, 
delavcev in študentov. 

7. teza 
(izobraževanje pod enakimi pogoji) 

Državljani Republike Slovenije in pripadniki slovenskega 
naroda, ki ne bivajo v matični domovini, imajo pravico, da se 
pod enakimi pogoji izobražujejo na visokošolskih zavodih. 

Tuji državljani in osebe brez državljanstva se lahko v skladu 
z načelom vzajemnosti izobražujejo pod enakimi pogoji kot 
državljani Republike Slovenije. 

Podrobnejše pogoje za vpis in šolnine osebam iz prejšnjega 
odstavka določi minister, pristojen za visoko šolstvo. 

8. teza 
(učni jezik) 

Učni jezik je slovenski. 

Visokošolski zavodi lahko izvajajo dele študijskih programov 
v tujem jeziku, če tako sklenejo njihovi senati. 

II. STATUSNA OPREDELITEV VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV 

9. teza 
(ustanovitev zavoda) 

Visokošolske zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične 
in pravne osebe. 

Za uresničevanje pravice do visokošolskega izobraževanja in 
za opravljanje visokošolske dejavnosti kot javne službe Repu- 
blika Slovenija ustanavlja javne (državne) visokošolske 
zavode in podeljuje koncesije. 

10. teza 
(pravna subjektiviteta visokošolskih zavodov) 

Univerza je visokošolski zavod in je pravna oseba. 

Fakultete in umetniške akademije so organizirane v okviru 
univerz (v nadaljnjem besedilu: članice univerz) in imajo pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti, določene s tem zakonom in 
aktom o ustanovitvi univerz. Pooblastila v pravnem prometu, 
ki jih določa akt o ustanovitvi, izvršujejo v imenu in za račun 
univerz. 

Določila prejšnjega odstavka veljajo tudi za visoke strokovne 
šole in druge visokošolske zavode, ki so organizirani v okviru 
univerz. 

Visoke strokovne šole in drugi visokošolski zavodi, ki niso 
v sestavi univerz, so pravne osebe s pravicami, obveznostmi 
in odgovornostmi, določenimi s tem zakonom in aktom 
o ustanovitvi. 
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Fakultete in umetniške akademije, ki niso javni visokošolski 
zavodi, so pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovor- 
nostmi, določenimi s tem zakonom in aktom o njihovi ustano- 
vitvi. 

11.teza 
(pogoji za ustanovitev zavoda) 

Univerza, fakulteta, umetniška akademija ali visoka strokovna 
šola se lahko ustanovijo, če so zagotovljena sredstva za 
ustanovitev in začetek dela in če so izpolnjeni naslednji 
pogoji za opravljanje visokošolske dejavnosti: 
- da so pripravljeni osnutki študijskega, znanstveno-razi- 
skovalnega oziroma umetniškega programa, 
- da so zagotovljeni ustrezni prostori in oprema za izvedbo 
programa, 
- da ima najmanj dve tretjini visokošolskih učiteljev, znanstve 
nih delavcev in sodelavcev, potrebnih za izvedbo programa, ki 
se bodo lahko redno zaposlili. 

Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za 
ustanovitev drugih visokošolskih zavodov. 

Izpolnjevanje pogojev iz prvega in drugega odstavka te teze 
ugotavlja ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, na podlagi 
strokovnega mnenja Sveta za visoko šolstvo Republike Slove- 
nije. 

12. teza 
(spre)em ustanovitvenega akta javnega visokošolskega 

zavoda) 

Akt o ustanovitvi javnega visokošolskega zavoda sprejme 
Vlada Republike Slovenije (varianta: Državni zbor Republike 
Slovenije). 

13. teza 
(zaščita Imen visokošolskih zavodov) 

Pod imenom univerza, fakulteta, umetniška akademija in 
visoka strokovna šola smejo v pravnem prometu poslovati le 
visokošolski zavodi, ustanovljeni po tem zakonu. 

14. teza 
(povezovanje) 

Univerze se lahko povezujejo v skupnosti univerz. 

Visokošolski zavodi, ki niso članice univerz, se lahko povezu- 
jejo v skupnosti zavodov. 

15. teza 
(statut) 

Visokošolski zavodi, ki so pravne osebe, imajo statut, s kate- 
rim urejajo svojo organizacijo in delovanje. 

16. teza 
(premoženje) 

Visokošolski zavodi gospodarijo z javno lastnino, ki jim je 
zaupana v upravljanje. 

S premoženjem, ki ni bilo pridobljeno iz javnih sredstev, 
visokošolski zavodi gospodarijo in razpolagajo v skladu 
z namenom, za katerega je bilo pridobljeno. 

17.teza 
(organi) 

Organi univerz so: senat, upravni odbor in rektor. 
Organa članic univerz sta: senat in dekan. 
Organi visokih strokovnih šol, ki niso članice univerz, so: 
senat, upravni odbor in dekan. 
Organa drugih visokošolskih zavodov - članic univerz sta: 
strokovni svet in direktor. 
Organi drugih visokošolskih zavodov, ki niso članice univerz, 
so: strokovni svet, upravni odbor in direktor. 

18. teza 
(senat) 

Strokovni organ visokošolskega zavoda je senat ali strokovni 
svet. Senat sestavljajo predstavniki visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in sodelavcev ter študentov v skladu 
s statutom. 

Sestava strokovnega sveta je določena s statutom v skladu 
z ustanovitvenim aktom. 

19. teza 
(upravni odbor) 

Organ upravljanja visokošolskega zavoda je upravni odbor. 
Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja, predstavniki delav- 
cev ter predstavniki uporabnikov. ' 

20. teza 
(poslovodni organi) 

Rektor je poslovodni organ univerze in predsednik univerzi- 
tetnega senata. Rektor predstavlja in zastopa univerzo. 

Dekan ali direktor članice univerze ima pooblastila in odgo- 
vornosti v skladu z ustanovitvenim aktom in je predsednik 
senata oziroma strokovnega sveta članice. 

Dekan ali direktor visokošolskega zavoda, ki ni članica uni- 
verze, je poslovodni organ in predsednik senata oziroma 
strokovnega sveta. 

21.teza 
(volitve organov) 

Naloge, pristojnosti, število članov in način izvolitve organov 
visokošolskih zavodov se določijo v skladu s tem zakonom in 
statutom. 

22. teza 
(organ skupnosti univerz) 

Za obravnavanje in usklajevanje vprašanj skupnega pomena 
univerze oblikujejo rektorsko konferenco. 

23.teza 
(pečat) 

Visokošolski zavodi, ki opravljajo javno službo, imajo pečat 
okrogle oblike, ki vsebuje ime in sedež visokošolskega 
zavoda in grb Republike Slovenije. 

III. IZOBRAŽEVALNO, ZNANSTVENORAZISKOVALNO 
IN UMETNIŠKO DELO 

24. teza 
(javno veljavna visokošolska izobrazba) 

Javno veljavna visokošolska izobrazba se pridobi po študij- 
skih programih, ki jih sprejme senat visokošolskega zavoda. 

Senat javnega visokošolskega zavoda, ki je članica univerze, 
si mora pred tem pridobiti soglasje senata univerze, senat 
visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, pa mnenje 
Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije in soglasje Vlade 
Republike Slovenije. 

Kdor opravi vse obveznosti po programu za pridobitev izo- 
brazbe, sprejetem po postopku iz prejšnjega odstavka, dobi 
diplomo, ki je javna listina. 

Kdor opravi vse obveznosti po programu za izpopolnjevanje, 
sprejetem po postopku iz 1. odstavka te teze, dobi potrdilo, ki 
je javna listina. 

25. teza 
(študijski programi) 

Študij na visokošolskih zavodih poteka po študijskih progra- 
mih za pridobitev izobrazbe in programih za izpopolnjevanje. 
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Študijski programi za pridobitev izobrazbe so: 
a) dodiplomski: 
- programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe 
- programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe 
b) podiplomski: 
- programi za pridobitev specializacije, 
- programi za pridobitev magisterija, 
- doktorat znanosti. 

študijski programi se izvajajo praviloma kot redni študij, 
kadar narava študijskega programa to dopušča, pa tudi kot 
izredni študij. 

26. teza 
(programi za izpopolnjevanje) 

Visokošolski zavodi lahko organizirajo oziroma izvajajo tudi 
programe za izpopolnjevanje, ki so programi za nadgrajeva- 
nje, poglabljanje ali razširjanje posameznih znanj iz progra- 
mov za pridobitev izobrazbe. 

27. teza 
(sestavine študijskih programov) 

Sestavine študijskih programov za pridobitev izobrazbe so: 
- splošni podatki o programu, 
- predmetnik, 
- študijski pogoji, 
- pogoji za vpis v skladu z zakonom, 
- pogoji za dokončanje študija, 
- strokovni naslov, akademska stopnja oziroma znanstveni 
naziv, oblikovan v skladu z zakonom. 

Študijski programi se javno objavijo. 

28. teza 
(študijski programi na visokošolskih zavodih) 

Študijske programe iz 25. in 26. teze tega zakona organizirajo 
oziroma izvajajo univerze, fakultete in umetniške akademije. 

Visoke strokovne šole organizirajo in izvajajo študijske pro- 
grame za pridobitev visoke strokovne izobrazbe in programe 
za izpopolnjevanje, lahko pa tudi programe za pridobitev 
specializacije. 

29. teza 
(trajanje študija) 

Študij na javnih visokošolskih zavodih traja: 

- po programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe od 
tri do štiri leta, 
- po programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe od štiri 
do šest let, 
- po programu za pridobitev specializacije eno do dve leti, 
- po programu za pridobitev magisterija dve leti, 
- za doktorat znanosti do 6 let po odobritvi teme. 

Študent magistrskega študija lahko pod pogoji, določenimi 
s statutom, študij zaključi z doktorskim delom. 

30. teza 
(študijsko leto in obseg predavanj) 

Študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra. 

Dodiplomski študijski programi obsegajo najmanj 20 In naj- 
več 30 ur predavanj, seminarjev in vaj tedensko in 30 tednov 
letno. 

31.teza 
(pogoji za vpis) 

V visokošolski študij se lahko vključi, kdor je opravil maturo. 

Poleg mature se lahko s študijskim programom kot pogoj za 
vključitev določijo tudi posebne nadarjenosti 6ziroma psihofi- 
zične sposobnosti. 

V študij po programu za pridobitev visoke strokovne izo- 
brazbe se lahko vključi tudi, kdor je opravil zaključni izpit, 
predpisan s štiriletnim srednješolskim programom. 

Umetniška akademija lahko s svojim programom določi, da se 
v študij vključi tudi, kdor ne izpolnjuje pogoja iz prvega 
odstavka te teze, izkazuje pa izjemno umetniško nadarjenost. 

Pogoji za vključitev v podiplomski študij se določijo s pro- 
gramom. 

32. teza 
(razpis) 

Vpis v visokošolske študijske programe, ki se izvajajo kot 
javna služba, se opravi na podlagi skupnega javnega razpisa 
visokošolskih zavodov. Razpis za vpis v dodiplomske študij- 
ske programe se objavi najmanj šest mesecev pred začetkom 
novega študijskega leta. 

Razpis za vpis obsega: 
- ime visokošolskega zavoda in njegov naslov, 
- naziv študijskega programa, 
- trajanje študija, 
- pogoje za vpis, 
- predvideno število prostih vpisnih mest, 
- postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa. 

Postopke in roke iz zadnje alinee prejšnjega odstavka ter 
način objave razpisa določi minister, pristojen za visoko šol- 
stvo, pri čemer mora upoštevati postopke in roke, določene 
za opravljanje mature oziroma zaključnega izpita. 

Visokošolski zavodi si morajo pred objavo razpisa pridobiti 
soglasje Vlade Republike Slovenije. 

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe, ki se izva- 
jajo kot javna služba, objavijo visokošolski zavodi najmanj tri 
mesece pred začetkom študijskega leta. Vsebino razpisa 
določi s statutom določen organ visokošolskega zavoda. 

33. teza 
(omejitev vpisa) 

Visokošolski zavod lahko omeji vpis, če število prijav za vpis 
presega število razpisanih mest in njegove zmogljivosti 
(kadrovske, prostorske, opremske idr.). 

Pri omejitvi vpisa se upošteva splošni uspeh, dosežen na 
maturi oziroma zaključnem izpitu, ter splošni učni uspeh, 
dosežen v 3. in 4. letniku srednje šole. Ce gre za izvajanje 
študijskega programa kot javne službe, daje k omejitvi vpisa 
soglasje Vlada Republike Slovenije. 

34. teza 
(znanstveno-raziskovalno in umetniško delo) 

Visokošolski zavodi organizirajo in izvajajo znanstveno-razi- 
skovalno oziroma umetniško delo na svojih znanstvenih ozi- 
roma umetniških področjih in v okviru svojih znanstvenih 
oziroma umetniških disciplin ter skrbijo za razvoj strok. 

Visokošolski zavodi opravljajo znanstveno-raziskovalno 
dejavnost, prevzemajo izvajanje temeljnih raziskovalnih, apli- 
kativnih ter razvojnih in drugih projektov ter opravljajo sveto- 
valne in druge storitve. 

Visokošolski zavodi izvajajo znanstveno-raziskovalno in 
umetniško delo v skladu s programom, ki ga sprejme senat 
visokošolskega zavoda. 

Programi znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela, ki 
se izvajajo kot javna služba, se sprejemajo po postopku in na 
način, določen v 1 .in 2. odstavku 24. teze tega zakona. 
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IV. OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE IN NACIONALNI 
PROGRAM 

35. teza 
(kdo jo opravlja) 

Javno službo v visokem šolstvu opravljajo javni in koncesioni- 
rani visokošolski zavodi. 

36. teza 
(nacionalni program) 

Na področju visokega šolstva se kot javna služba opravljajo 
visokošolske dejavnosti, uvrščene v nacionalni program. 

37. teza 
(vsebina nacionalnega programa) 

Nacionalni program visokega šolstva: 

- opredeli cilje visokega šolstva, 
- določi znanstveno-raziskovalna in umetniška področja in 
pro grame, študijska področja in študijske programe dodi- 
plomskega in podiplomskega študija, pomembna za razvoj 
Republike Slovenije, 
- opredeli dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito delo 
v visokem šolstvu, 
- določi okvirni obseg potrebnih sredstev za izvedbo naci- 
onalnega programa. 

38. teza 
(priprava nacionalnega programa) 

Nacionalni program visokega šolstva sprejme Državni zbor. 

Predlog nacionalnega programa oblikuje Vlada Republike 
Slovenije v skladu s strokovnimi podlagami, ki jih pripravi 
Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije. 

Sredstva, potrebna za uresničitev nacionalnega programa 
visokega šolstva, se določijo v proračunu Republike Slove- 
nije. 

Standarde in normative za financiranje nacionalnega pro- 
grama določi Vlada Republike Slovenije v sodelovanju s Sve- 
tom za visoko šolstvo Republike Slovenije. 

V. SVET ZA VISOKO ŠOLSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

39. teza 
(ustanovitev sveta) 

Pri Vladi Republike Slovenije se ustanovi Svet za visoko 
šolstvo Republike Slovenije kot strokovno in svetovalno telo. 

40. teza 
(naloge sveta) 

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije v zvezi z izvaja- 
njem javne službe in pridobitvijo javnoveljavne izobrazbe : 

1. v sodelovanju z visokošolskimi zavodi pripravi strokovne 
podlage za oblikovanje nacionalnega programa visokega šol- 
stva, 
2. oblikuje merila za ocenjevanje študijskih programov 
z vidika njihove mednarodne primerljivosti in trajanja študija, 
3. daje mnenje k študijskim, znanstveno-raziskovalnim in 
umetniškim programom visokošolskih zavodov v skladu z za- 
konom, 
4. daje strokovna mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovi- 
tev visokošolskih zavodov, 
5. daje strokovno mnenje o izpolnjevanju osnovnih pogojev 
raziskovalnih organizacij za sodelovanje pri podiplomskem 
izobraževanju, 
6. daje mnenje k merilom za izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev in znanstvenih delavcev, 
7. sodeluje pri pripravi skupnih meril za sistemizacijo delov- 
nih mest visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
sodelav cev, 

8. daje mnenje k sistemizaciji delovnih mest v javnih visoko- 
šolskih zavodih, 
9. daje mnenje k standardom in normativom za financiranje 
nacionalnega programa, 
10. v sodelovanju s senati visokošolskih zavodov določa 
merila za razvrščanje študijskih programov v posamezna 
področja za pridobitev strokovnih naslovov, akademskih sto- 
penj in znanstvenega naziva' doktor znanosti, 
11. opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

41. teza 
(sestava sveta) 

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije sestavljajo priz- 
nani strokovnjaki s področja visokega šolstva, znanosti in 
tehnologije, gospodarstva in družbenih dejavnosti. 

Predsednika in enajst članov imenuje Vlada Republike Slove- 
nije, po svojem položaju pa so člani Sveta rektorji univerz in 
predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Predsednik in člani Sveta so imenovani za štiri leta. 

42. teza 
(ekspertne komisije) 

Svet oblikuje za posamezna področja svojega delovanja 
ustrezne komisije in neodvisne ekspertne skupine. Način nji- 
hovega dela se uredi s poslovnikom. 

VI. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, ZNANSTVENI DELAVCI 
IN SODELAVCI 

43. teza 
(učitelji) 

Visokošolski učitelji so nosilci izobraževalnega, umetniškega 
inraziskovalnega programa. Pri svojem delu sledijo razvoju 
znanosti in stroke na področju, za katerega so habilitirani, 
samostojno razvijajo določeno področje znanosti oziroma 
stroke in skrbijo za prenos tega znanja. Pri tem delu sodelu- 
jejo: habilitirani asistenti, lektorji in drugi sodelavci, ki jih 
določa statut (v nadaljevanju: visokošolski sodelavci). 

Visokošolski učitelji so docent, izredni profesor in redni profe 
sor. 

Visokošolski učitelji na visokih strokovnih šolah so tudi pre- 
davatelji in višji predavatelji. 

44. teza 
(znanstveni delavci) 

Znanstveni delavci so znanstveni sodelavec, višji znanstveni 
sodelavec in znanstveni svetnik. 

Znanstveni delavci izvajajo znanstveno-raziskovalni program. 

45. teza 
(pogoji za izvolitev) 

V naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca je 
lahko izvoljen kandidat, ki ima doktorat znanosti, preverjene 
pedagoške sposobnosti ter izpolnjuje druge pogoje, dolo- 
čene s statuti visokošolskih zavodov. 

V naziv visokošolskega učitelja umetniških disciplin je lahko 
izvoljen, kdor ima visoko strokovno izobrazbo in pomembna 
umetniška dela. 

V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima oprav- 
ljen magisterij ali specializacijo po visoki izobrazbi in izpol- 
njuje druge pogoje, določene s statutom. V naziv predavatelja 
je lahko izvoljen, kdor ima visoko izobrazbo in izpolnjuje 
druge pogoje, določene s statutom. 

Merila za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev in znanstve- 
nih delavcev, ki jih sprejme senat visokošolskega zavoda, 
morajo biti mednarodno primerljiva ter javna. 
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46. teza 
(postopek za izvolitev) 

Docente, izredne profesorje, znanstvene sodelavce in višje 
znanstvene sodelavce volijo za dobo petih let v skladu s statu- 
tom pristojni senati visokošolskih zavodov. 

Redne profesorje in znanstvene svetnike volijo senati univerz 
za neomejeno dobo. 

Pred prvo izvolitvijo v naziv ali pred izvolitvijo v višji naziv si 
mora senat članice univerze pridobiti soglasje senata uni- 
verze. Senat visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, pa 
si mora za izvolitev v naziv pridobiti soglasje Sveta za visoko 
Šolstvo Republike Slovenije. 

47. teza 
(visokošolski sodelavci) 

Nazive visokošolskih sodelavcev, pogoje, izvolitveno dobo in 
Postopek izvolitve urejajo visokošolski zavodi s statuti. 

48. teza 
(odvzem naziva) 

če visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski 
sodelavec ne izpolnjuje svojih znanstvenih in pedagoških 
obveznosti ali za izvolitev v naziv določenih pogojev, lahko 
Pristojni senat prične postopek za odvzem naziva. 

Pri postopku za odvzem naziva se primerno uporabljajo 
določbe postopka za izvolitev v naziv. Visokošolskemu učite- 
lju, znanstvenem delavcu ali sodelavcu je treba omogočiti, da 
Pojasni svoje stališče. 

49. teza 
(delovna mesta) 

Delovna mesta visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 
n visokošolskih sodelavcev se razpisujejo in zasedejo v rokih 

"i na način, kot to določajo statuti visokošolskih zavodov. 

50. teza 
(zasebni vjsokošolski učitelji) 

V visokošolsko izobraževalno, raziskovalno in umetniško delo 
Se lahko vključijo zasebni visokošolski učitelji, ki imajo ustre- 
zen naziv. 

51.teza 
(gostujoči visokošolski učitelji) 

Univerze oziroma visokošolski zavodi lahko za določen čas 
Povabijo k sodelovanju za izvajanje posameznih delov pred- 
meta oziroma predmetnega področja priznane učitelje, znan- 
stvenike, strokovnjake in umetnike, ne glede na pogoje, ki so 
določeni za izvolitev v naziv, vendar največ do ene tretjine 
obsega predmeta. 

52. teza 
(pedagoška obveznost) 

Neposredna pedagoška obveznost v času organiziranega štu- 
dijskega procesa v visokošolskem izobraževanju, ki se izvaja 
tat javna služba, znaša: 
- za visokošolskega učitelja do šest ur tedensko, 
- za asistenta do deset ur tedensko, na visokih strokovnih 
Šolah pa: 
- za visokošolskega učitelja do osem ur tedensko, 
- za predavatelja in višjega predavatelja do devet ur te- 
densko, 
~ za asistenta do dvanajst ur tedensko. 

Neposredna pedagoška obveznost za lektorje in druge viso- 
košolske sodelavce, opredeljene s statutom, se določi s stan- 
dardi in normativi. 

53. teza 
(sabbatical year, vzporedna nastavitev) 

Visokošolski učitelj ima v šestih letih opravljanja dela pravico 
do poglobljenega izpopolnjevanja na področju raziskovalne 
dejavnosti v skupnem trajanju največ dvanajst mesecev. 

Visokošolskemu učitelju se v primeru iz prejšnjega odstavka 
pedagoška obveznost prerazporedi, vendar se ne sme pove- 
čati za več kot eno tretjino. 

Visokošolskemu zavodu je tri leta pred upokojitvijo visokošol- 
skega učitelja omogočena vzporedna nastavitev. 

VII. ŠTUDENTI 
54. teza 

(študenti) 

Študent je oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na podlagi 
razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskom ali podi- 
plomskem študijskem programu. 

55. teza 
(pravice in dolžnosti študentov) 

Študenti imajo pravico, da se izobražujejo in končajo izobra- 
ževanje po programu in pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, 
vendar najdlje dve leti več, kot traja čas zaključenega rednega 
študija po tem programu. 

Pravice in dolžnosti študentov, povezane s študijem, urejajo 
statuti visokošolskih zavodov. 

S statutom se določijo: 
- študijski koledar, 
- vpisni postopki, 
- pravila izpitnega režima, 
- pogoji za napredovanje, vključno s pogoji za hitrejše 
napredo vanje, 
- pogoji za dokončanje izobraževanja, 
- prestopni pogoji, 
- pogoji za ponavljanje letnika oziroma pogojno napredo- 
vanje, 
- pogoji za nadaljevanje študija po prekinitvi, - pogoji za 
vzporedni, interdisciplinarni in individualni študij, 
- vrste dokumentov, ki se študentom izdajajo na podlagi 
evidenc iz 69.teze tega zakona, 
- postopek za uveljavljanje varstva pravic študentov, 
- organi, pristojni za vodenje postopkov in odločanje, 
- disciplinska odgovornost in pravice ter dolžnosti študentov 
v disciplinskem postopku. 

56. teza 
(sodno varstvo pravic) 

Študenti imajo pravico zahtevati sodno varstvo svojih pravic 
pred sodiščem, pristojnim za delovne spore. 

57. teza 
(soodločanje študentov) 

Študenti imajo pravico preko svojih predstavnikov sodelovati 
in soodločati pri delu in upravljanju visokošolskih zavodov 
v skladu s statuti. 

58. teza 
(druge pravice študentov) 

Redni študenti imajo pravico do zdravstvenega varstva in 
drugih ugodnosti ter pravic v skladu s posebnimi predpisi. 

Redni študenti imajo pravico do bivanja v domovih za štu- 
dente. Pogoje in merila ter postopek sprejema v domove za 
študente določi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. 

Študenti imajo pravico sodelovati v kulturnih, športnih in 
drugih organiziranih interesnih dejavnostih na visokošolskem 
zavodu in se povezovati v študentske organizacije. 
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Izredni študenti imajo praviloma enake pravice in obveznosti 
kot redni študenti, razen tistih pravic, ki jih posebni predpisi 
določajo za redne študente. 

59.teza 
(prenehanje statusa študenta) 

Status študenta preneha, če študent: 

- diplomira, 
- ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega 
semestra, 
- se izpiše, 
- se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma seme- 
ster v skladu s študijskim programom in statutom, 
- je bil izključen, 
- zaključi podiplomski študij, 
- ne zaključi podiplomskega študija v ustreznem, s statutom 
predpisanem roku. 

VIII. FINANCIRANJE 

60. teza 
(viri financiranja) 

Visokošolski zavodi pridobivajo sredstva iz proračuna Repu- 
blike Slovenije, šolnin in drugih prispevkov za študij, plačil za 
storitve, dotacij, dediščin in daril ter iz drugih virov. 

61.teza 
(financiranje javne službe) 

Republika Slovenija za izvajanje javne službe zagotavlja sred- 
stva za plače na osnovi sistemizacije in zasedbe delovnih 
mest, za materialne stroške pedagoškega, individualnega 
raziskovalnega in umetniškega dela, za amortizacijo nepre- 
mičnin in opreme ter za druge naloge. 

62. teza 
(sistemizacija delovnih mest) 

Sistemizacijo delovnih mest določi minister, pristojen za 
visoko šolstvo, na podlagi normativov in standardov ob upo- 
števanju: 
- obsega pedagoškega, raziskovalnega, umetniškega in dru- 
gega dela, potrebnega za izvedbo visokošolske dejavnosti kot 
javne službe, ter 
- delovne in pedagoške obveznosti delavcev. 

63. teza 
(normativi in standardi) 

Normative in standarde za opravljanje javne službe sprejme 
Vlada Republike Slovenije. V postopku odločanja si pridobi 
mnenje Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije. Predlog 
normativov in standardov pripravi ministrstvo, pristojno za 
visoko šolstvo. 

64. teza 
(visokošolski skladi) 

t 
Za upravljanje s sredstvi se pri visokošolskih zavodih, ki so 
pravne osebe, lahko oblikujejo skladi. 

Poslovanje skladov vodijo upravni odbori. 

Število članov, sestavo upravnih odborov, trajanje mandata 
članov in delovanje skladov urejajo statuti. 

65. teza 
(financiranje iz nejavnih sredstev) 

Posebne študijske in raziskovalne programe ter druge stori- 
tve, ki jih izvajajo visokošolski zavodi, financirajo zainteresi- 
rane organizacije in posamezniki. 

66. teza 
(šolnina) 

Šolnina in drugi prispevki za študij po programih za pridobi- 
tev javno veljavne izobrazbe se urejajo v skladu s predpisom 
ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. 

67. teza 
(razpolaganje s presežki) 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih javni visokošolski 
zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, se upo- 
rablja za opravljanje in razvoj dejavnosti. 

IX. NADZOR 

68. teza 
(nadzor) 

Nadzor nad zakonitostjo dela in kontrolo nad namensko 
porabo sredstev za opravljanje javne službe opravlja ministr- 
stvo, pristojno za visoko šolstvo, in proračunska inšpekcija. 

X. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
ŠTUDENTOV 

69. teza 
(seznam evidenc z osebnimi podatki) 

Visokošolski zavodi vodijo naslednje evidence z osebnimi 
podatki študentov: 
1. evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov, 
2. osebni karton, ki se vodi za vsakega študenta od vključitve 
v študij do končanja študija oziroma do izpisa, 
3. zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, 
potek izpita in dosežena ocena, 
4. evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem 
in podi plomskem izobraževanju. 

Evidence iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka obsegajo: 
ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), 
spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in 
začasno bivališče, enotno matično številko občana, državljan- 
stvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter 
druge podatke po posebnih predpisih. Evidenca iz 2. točke 
obsega še podatke o opravljenih izpitih, o napredovanju in 
dokončanju študija. 

Evidenca iz 3. točke 1. odstavka te teze obsega: ime in priimek 
študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, enotno 
matično številko občana, način študija, letnik študija in študij- 
sko leto prvega vpisa, datum izpita, podatke o tem, ali izpit 
opravlja prvič ali ga ponavlja, ter oceno, doseženo pri izpitu. 

70. teza 
(uporaba evidenc z osebnimi podatki) 

Osebni podatki študentov iz evidenc iz prejšnjega člena se 
zbirajo, obdelujejo shranjujejo in posredujejo za potrebe viso- 
košolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe mini- 
strstva, pristojnega za visoko šolstvo, v drugih primerih pa le 
v skladu s posebnimi predpisi. 

Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki upo- 
rabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna. 

71. teza 
(shranjevanje evidenc) 

Evidence iz 69.teze tega zakona se trajno hranijo v skladu 
s posebnimi predpisi, razen evidence prijavljenih za vpis, ki se 
hrani do vpisa. 

72.teza 
(dokumentacija) 

Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem oseb- 
nih podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo tudi za 
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dokumentacijo, na podlagi katere so bili, zbrani osebni 
Podatki. Dokumenti o predhodni izobrazbi se po končanem 
vpisnem postopku vrnejo študentu. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

73. teza 
(prevzem ustanoviteljstva) 

z dnem uveljavitve tega zakona ustanoviteljstvo Univerze 
v Mariboru in Univerze v Ljubljani prevzame Republika Slove- 
nija. 

74. teza 
(akt o ustanovitvi) 

Republika Slovenija sprejme akt o ustanovitvi univerz najkas- 
neje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. Z dnem uveljavi- 
le akta o ustanovitvi prenehata veljati samoupravna spora- 
2uma o združitvi v Univerzo v Mariboru in Univerzo v Ljubljani. 

75. teza 
(sprememba imen) 

Zavodi oziroma organizacije, ki uporabljajo imena iz 13. teze 
,e9a zakona in niso ustanovljene po tem zakonu, morajo 
"enem letu po uveljavitvi zakona prilagoditi oziroma spreme- 
niti svoje ime. 

76. teza 
(uskladitev statutov in študijskih programov) 

Visokošolski zavodi uskladijo svoje statute s tem zakonom in 
'ktom o ustanovitvi v šestih mesecih po sprejemu ustanovl- 
jenega akta, študijske programe pa najkasneje v dveh letih 
Po uveljavitvi zakona. 

77. teza 
(premoženje) 

^emoženje visokošolskega zavoda iz 2. odstavka 16. teze se 
u9otovi iz bilance stanja na dan 31. 3. 1991. 

78. teza 
(organi) 

Do izvolitve novih organov visokošolskih zavodov na podlagi 
!'atutov, sprejetih po tem zakonu, delujejo organi določeni 
!do takrat veljavnimi statuti. 

79. teza 
(uveljavitev mature) 

Določba 31. teze tega zakona začne veljati za generacijo, ki 
to končala izobraževanje po programih srednjega izobraže- 
'anja v šolskem letu 1994/95. 

Dsebe, ki so dokončale srednje izobraževanje do 1. junija 
'995, se lahko vpišejo v 1. letnik visokošolskega študija 
'skladu s pogoji, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

80. teza 
(razpis za vpis) 

Jo izdaje predpisa iz 3. odstavka 32. teze tega zakona se 
Porabljajo določbe Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi 
'bisa v usmerjenem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 9/91 in 7/92). 

81.teza 
(začasno financiranje javne službe) 

Do sprejema nacionalnega programa visokega šolstva se 
javna služba financira v skladu s 64. členom Zakona o organi- 
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 12/ 
91-1). 

82. teza 
(rok za ustanovitev sveta) 

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije se ustanovi najkas- 
neje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Naloge iz 2. in 10. točke 40. teze tega zakona Svet opravi 
najkasneje v šestih mesecih po ustanovitvi. 

83. teza 
(veljavnost nazivov) 

Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so si 
pridobili naziv pred uveljavitvijo tega zakona, obdržijo naziv 
do izteka izvolitvene dobe. Do uskladitve statuta s tem zako- 
nom , se za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstve- 
nih delavcev in sodelavcev uporabljajo določbe statutov, če 
niso v nasprotju s tem zakonom. 

Pravico do uporabe naziva imajo tudi upokojeni visokošolski 
učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so si naziv pridobili 
pred uveljavitvijo tega zakona. 

84. teza 
(rok za sprejem standardov in normativov) 

Normativi in standardi za opravljanje javne službe v visokem 
šolstvu se sprejmejo najkasneje v enem letu po uveljavitvi 
zakona. 

85. teza 
(rok za sprejem podzakonskih aktov) 

Predpisa iz 32. in 66. teze tega zakona minister, pristojen za 
visoko šolstvo, izda v šestih mesecih po uveljavitvi tega za- 
kona. 

86. teza 
(uskladitev evidenc) 

Vodenje in varstvo evidenc z osebnimi podatki študentov 
morajo visokošolski zavodi uskladiti z določbami tega zakona 
najkasneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

87. teza 
(prenehanje veljavnosti ZUI) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
Zakona o usmerjenem izobraževanju ( Ur. I. SRS, št. 11/80, 6/ 
83, 25/89 in 35/89), ki se nanašajo na visoko šolstvo. 

88. teza 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Predlog za izdajo zakona o POGOJIH ZA OPRAVLJANJE 

REPRODUKTIVNE VIDEO IN AUDIO DEJAVNOSTI z osnutkom zakona 

- ESA 758 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pogojih za opravljanje reproduktivne video in 
audio dejavnosti   

Vlada Republike Slovenije je na 33. seji 19/11-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O POGOJIH ZA 
OPRAVLJANJE REPRODUKTIVNE VIDEO IN AUDIO 
DEJAVNOSTI Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. 
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Obstoječa zakonodaja na tem področju je pomanjkljiva in 
neustrezna, kar dokazuje izjemna razširjenost videopirat- 
stva in dejstvo, da se dejavnost opravlja v vseh mogočih 
oblikah ne glede na to, da zakonodaja tega ne dopušča ali 
celo izrecno prepoveduje. Zato jo je potrebno nadomestiti 
z novo. Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini 

Republike Slovenije, da obravnava in sprejme predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona zaradi tega, da v imenu 
dostopnosti tujih avtorskih del na področju filma ni 
mogoče še naprej ignorirati resnih opozoril tujih produ- 
centov, da se bodo, če država ne bo nemudoma interveni- 
rala, umaknili s slovenskega tržišča. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 
- Borut ŠUKLJEHčlan Vlade Republike Slovenije in mini- 
ster za kulturo, 
- Zoran PISTOTNIK, namestnik ministra za kulturo. 

I. OCENA STANJA 

Ustava Republike Slovenije določa v 74. členu, da je gospo- 
darska pobuda svobodna, in prepušča zakonu, da določi 
pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij, pri čemer 
se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno 
koristjo. To pomeni, da je treba sprostiti med drugim tudi 
samostojno osebno delo na področju reproduktivne video in 
audio dejavnosti in sprejeti ustavi ustrezno zakonodajo. 
Hkrati ustava v 60. členu zagotavlja varstvo avtorskih in dru- 
gih pravic, ki izvirajo iz umetniške, znanastvene, raziskovalne 
in izumiteljske dejavnosti. Ta ustavna določba prav tako pred- 
stavlja ustavno podlago za izdajo predlaganega zakona. 

Reproduktivna video oziroma audio dejavnost zajema posre- 
dovanje kulturnih, izobraževalih, informativnih in drugih vse- 
bin na vseh nosilcih slike in zvoka oziroma samo zvoka, 
s pomočjo katerih je mogoče neomejeno reproducirati vse- 
bine, katerih zapis nosijo. Ti nosilci so npr. video-kaseta, 
video-trak, video-disk ipd., oziroma audio-kaseta, megneto- 
fonski trak, gramofonska plošča, CD plošča ipd. ter jih lahko 
označimo s skupno besedo videogram ali slikovni (in zvočni) 
zapis oziroma fonogram ali zvočni zapis. 

Čeprav se je na začetku pojem videograma nanašal zgolj na 
novo tehnologojo elektronskega zapisa, se je kasneje zaradi 
hitrega razvoja novih tehnologij kot npr. laserski zapis, upo- 
raba pojma videogram razširila na vse nosilce slike in zvoka 
ne glede na tehnološko vrsto zapisa. Podobno velja tudi za 
fonogram kot nosilec zvoka. Področje reproduktivne video 
oziroma audio dejavnosti lahko strnemo v: 

- založništvo video oziroma fonogramov, 
- distribucijo video oziroma fonogramov, 
- posojanje video oziroma fonogramov, 
- predvajanje in prikazovanje videogramov oziroma predva- 
janje fonogramov. 

Zakoni, ki sedaj nanašajo na te dejavnosti so : 

- zakon o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju 
kulturnih vrednot (Uradni list SRS, št. 10/84 in 42/86) 
- zakon o knjižničarstvu (Uradni list SRS št. 27/82 in 42/86) 

- zakon o založništvu (Uradni list SRS, št. 25/78 in 42/86) 
- zakon o avtorski pravici (Uradni list SFRJ, št. 19/78, 24/86 in 
21/90) 

Kot rečeno se navedeni predpisi nanašajo zgolj na reproduk- 
tivno dejavnost, ker obravnavajo videokasete oziroma audi- 
okasete, gramofonske plošče, magnetofonske in magnetne 
trakove kot predmet zakonskega urejanja le v okviru drugih 
kulturnih dejavnosti, kot npr. založništva in knjižničarstva, in 
ne urejajo reproduktivne video oziroma audio dejavnosti kot 
specifične dejavnosti. 

To je posledica dejstva, da je reproduktivna video in avdio 
dejavnost ena najmlajših dejavnosti, ki je s svojim hitrim, 
samostojnim in prodornim razvojem prehitela zakonodajno 
urejanje. 

Zakonodaja, ki je stara od 8 do 14 let, tako ob svojem 
nastanku ni predvidela takega tehnološkega razvoja In tako ni 
prilagojena njegovim popolnoma drugačnim tehnološkim 
značilnostim, ki dopuščajo neomejeno eksploatacijo avtor- 
skih del in terjajo temu ustrezno posebno zakonsko ureditev. 

Ta bi se morala odražati predvsem v učinkovitem sistemu 
varstva avtorskih in njim sorodnih ter producentskih pravic, ki 
bi moral biti prilagojen neomejenim tehnološkim možnostim 
za nenadzorovano kopiranje oziroma presnemavanje, razm- 
noževanje in s tem povezano nadaljno eksploatacijo v obliki 
javne izposoje in javnega prikazovanja. 

Druga značilnost te zastarele, z razvojem neusklajene zako- 
nodaje je na prejšnji ustavi temelječa ureditev, da je opravlja- 
nje teh dejavnosti kot dejavnosti posebnega družbenega 
pomena zaupano le kulturnim organizacijam in da je samo- 
stojno poklicno opravljanje teh dejavnosti v posamičnih seg- 
mentih izrecno prepovedano, v ostalem pa nepredvideno in 
tako brez pravne podlage onemogočeno. 

VIDEO OZIROMA AUDIO ZALOŽNIŠTVO IN DISTRIBUCIJA 

Pravno stanje 

Zakon o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju 
kulturnih vrednot omogoča dejavnost distribucije oziroma 
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posojanja filmov le kulturnim organizacijam, ki izpolnjujejo 
pogoje iz tega zakona. Ti pogoji so odraz prejšnjega družbe- 
nopolitičnega sistema, nanašajo se na ustanovitelja, organe 
upravljanja in družbeni nadzor ter jih bo treba ob celoviti 
spremembi kulturne zakonodaje v celoti preveriti. Glede civil- 
nih pravnih oseb in občanov pa v 29. členu izrecno določa, da 
se za plačilo ne smejo ukvarjati s posojanjem filmov, in je to 
po 33. členu prekršek. 

Pravne soebe se lahko regsitrirajo za opravljajnje teh dejavno- 
sti po zakonu o podjetjih, ki prej omenjenih omejitev nima. 
Sama registracija tako ni sporna, ovira pa je lahko v 147. 
členu zakon o podjetjih, ki zahteva za začetek opravljajnja 
dejavnosti odločbo pristojnega organa o tem, da so izpolnjeni 
pogoji za opravlajne dejavnosti, če so ti predpisani v poseb- 
nem zakonu. Zakon o kulturnoumetniških dejavnostih in 
o posredovanju kulturnih vrednot v 7. členu take pogoje sicer 
predpisuje, vendar pa ti pogoji ne obsegajo tudi pogodbeno 
urejenih razmerij do imetnikov avtorskih in njim sorodnih 
pravic. 

Distribucijo je mogoče povezovati tako z video kot z audio 
založništvom, to je z izdajanjem, zalaganjem in razpečeva- 
njem videogramov oziroma fonogramov. Kolikor gre za vide- 
okaseto, gramofonsko ploščo, magnetofonski in magnetni 
trak ter podobno, ureja to dejavnost zakon o založništvu, ki 
šteje vse naštete nosilce slike oziroma zvoka izrecno med 
publikacije, katerih izdajanje, zalaganje in razpečevanje je 
dovoljeno le kulturnim organizacijam in avtorjem (oziroma 
njihovim društvom) samim. 

Poleg prej omenjene registracije po zakonu o podjetjih gre 
v primeru te dejavnosti tudi za stransko pot s pomočjo obrt- 
nega zakona. Samo presnemavanje kot tehnično opravilo, ki 
ni zalaganje v smislu določil zakona o založništvu, je mogoče 
registrirati kot obrt. Seveda pa gre le za tehnično uslugo, 
primerljivo s kseroksom, ki je podrejena upoštevanju avtor- 
skih pravic po zakonu o avtorski pravici. V resnici pa se ta 
obrtna dovoljenja izrabljajo oziroma presegajo in so paravan 
za video in audio piratsko založništvo. 
Dejansko stanje 

Ko se je v drugi polovici osemdesetih let začel množični 
prodor videomedija pri nas, je bilo mogoče na jugoslovan- 
skem tržišču kupiti le zanemarljivo malo videokaset s filmsko 
vsebino v srbohrvaškem, kaj šele slovenskem jeziku. Bližina 
tedaj že dobro založenih tržišč s piratskimi videokopijami na 
Bližnjem vzhodu je opravila svoje in ta donosna dejavnost se 
je zelo hitro razširila tudi na ozemlje bivše Jugoslavije. Zaradi 
neurejene jugoslovanske zakonodaje niti ni iskala zakonitih 
virov v povezovanju s tujimi producentskimi hišami kot pre- 
težnimi nosilkami avtorskopravnih upravičenj. 

Združenje ameriških filmskih producentov (MPAA) je izvaja- 
nje svojih protipiratskih programov usmerilo tudi na območje 
Bližnjega vzhoda in ob sodelovanju oblasti, v primeru Turčije 
in Grčije pa tudi zaradi njunega vstopa v EGS, so bili rezultati 
že kmalu vidni, tako da je bilo število piratskih oziroma nele- 
galno založenih videokaset zmanjšano v dveh letih na 10 do 
20 odstotkov. V letu 1990 pa so se zganile tudi že vse repu- 
blike bivše Jugoslavije razen Slovenije in uredile svojo zako- 
nodajo tako, da so ob spoštovanju avtorskih pravic v celoti 
sprostile možnosti opravljanja reproduktivne videodejavnosti. 

Tako je ostala Slovenija edino prosto lovišče, zato pravzaprav 
ne smejo presenečati zadnje ugotovitve, da se sedaj založni- 
štvo piratskih videokaset za potrebe srednje in vzhodne 
Evrope seli v Slovenijo. 

Redki videozaložniki in distributerji, ki želijo s spoštovajem 
avtorskih pravic omogočiti pogoje za legalizacijo reproduk- 
tivne videodejavnosti v vseh njenih segmentih, ne morejo 
vzdržati nelojalne konkurence, ki jo predstavljajo piratske 
videokasete z nizkimi cenami na račun ukradenih avtorskih 
pravic. Razmere, ki tako krajo dopuščajo, neposredno spod- 
bujajo k videopiratstvu. Le zakaj bi kupoval kaseto po 3.000 
SIT, če jo lahko dobiš za 1.000 SIT in to na osnovi javnih 
ponudb in računov ter na javnih mestih. 

To, da gre za tehnično slabe in v glavnem srbohrvaško podna- 
slovljene video kasete, ki silijo uporabnika v otopelost in 
pristajanje na že tako nizek kulturni standard, je seveda 
posebna razsežnost te problematike, na katero se je treba 
odzvati z jasno kulturno politiko za uveljavljanje slovenskega 
jezika in višjega kulturnega standarda. 

Na področju audiopiratstva so razmere nekoliko drugačne 
predvsem z vidika obsega tega pojava, po vsebini pa gre za 
istovrstno problematiko in zato z načelnega stališča enako 
perečo. V zadnjem času se na tržišču v velikem številu pojav- 
ljajo fonogrami z mešanico posameznih, na črno presnetih 
aktualnih posnetkov iz legalno izdanih fonogramov brez ure- 
jenih pravic avtorjev, izvajalcev oziroma proizvajalcev teh 
fonogramov. 

JAVNO PREDVAJANJE VIDEOGRAMOV 

Pravno stanje 

Podobno kot dejavnost posojanja filmov ureja zakon o kultur- 
noumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vred- 
not tudi dejavnost javnega predvajanja filmov, le da smejo to 
dejavnost opravljati poleg kulturnih organizacij tudi kulturna 
društva. Izrecno pa v četrtem odstavku 29.člena vsem drugim 
civilnopravnim osebam in občanom prepoveduje, da se za 
plačilo samostojno ukvarjajo z javnim predvajanjem filmov. 
Zakon pravzaprav ne govori o filmskem traku ampak o filmu 
kot kulturni vrednoti, ki se posreduje. 

Ta zakon velja le za javno predvajanje, kadar se opravlja kot 
registrirana dejavnost, in tako ne ureja pogojev za eksploata- 
cijo v vseh tistih primerih, ko se prikazovanje filmov navezuje 
na drugo temeljno dejavnost kot npr. gostinstvo, izobraževa- 
nje in podobno. 

Dejansko stanje 

Z javnim prikazovanjem filmov se kot s samostojno registri- 
rano dejavnostjo v glavnem tudi v praksi ukvarjajo predvsem 
kinematografi in kulturna društva. Kolikor gre za klasičenfilm- 
ski trak, gre z vidika avtorskih pravic za utečen mehanizem 
legalne filmske distribucije. 

Problem v zvezi z kršenjem avtorskih in njim sorodnih ter 
producentskih pravic se pojavi v pretežni meri v zvezi s prika- 
zovanjem filmov na videokasetah v okviru gostinske, izobra- 
ževalne in podobnih dejavnosti v prostorih, ki so pod določe- 
nimi pogoji dostopni javnosti in seveda ne gre več za eksplo- 
atacijo v smislu lastne uporabe, ampak je to dopolnilna dejav- 
nost ali sredstvo za opravljanje temeljne oziroma registrirane 
dejavnosti. Podobno velja tudi v zvezi s predvajanjem fono- 
gramov. 

Poleg kršenja avtorskih pravic gre v zvezi s tovrstnim prikazo- 
vanjem filmov tudi za nelojalno konkurenco kinematografom, 
in to ne le zaradi nizke cene same eksploatacije, ampak tudi 
zato, ker je večina teh videokaset piratskega porekla in so na 
njih presneti filmi, ki po redni poti na teh nosilcih, zaradi 
prednostne eksploatacije v okviru kinematografov, sploh še 
ne bi bili dosegljivi. 

IZPOSOJA VIDEO OZIROMA FONOGRAMOV 
Pravno stanje 

Zakon o knjižničarstvu šteje videokasete, gramofonske 
plošče, tonske kasete, magnetofonske in magnetne trakove 
ter podobno med knjižničarsko gradivo, njihovo izposojanje 
ter dajanje v uporabo pa kot knjižničarsko dejavnost, ki je kot 
dejavnost posebnega družbenega pomena pridržana samo 
knjižnicam. 

Kljub temu so nekateri občinski organi izdali za izvajanje te 
dejavnosti obrtna dovoljenja, tam pa, kjer so bili doslednejši, 
se obrtna dovoljenja glasijo samo na npr. presnemavanje in 
se v praksi zgolj tolerira prekoračitev obrtnega dovoljena in 
razširitev še na izposojo, kar je posledica neizvajanja inšpek- 
cijske kontrole. Takšno ravnanje občin je morda le objektivna 
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posledica dejstva, da so ljudje terjali tako ponudbo in da ob 
dejanskih pritiskih niso več vzdržale očitno neskončnega 
čakanja na zakonsko ureditev. Kjer so bile občine dosled- 
nejše, so zainteresirani šli po poti ustanovitve podjetja in po 
vsebini so stvari ostale enake. 

Dejansko stanje 

V Sloveniji deluje približno 600 videotek. O audiotekah ni 
sistematično zbranih podatkov, vendar pa iz posameznih 
informacij sklepamo, da so fonogrami ponekod dodatna 
ponudba, da pa fonotek kot samostojnih specializiranih izpo- 
sojevalnic ni. 

Večina videotek so obrtne obratovalnice, registrirane na 
osnovi obrtnega dovoljenja, ki se največkrat glasi samo na 
presnemavanje lastnih gradiv. 

Nekaj je tudi samostojnih kulturnih delavcev, vpisanih v razvid 
pri Ministrstvu za kulturo, ki pa imajo seveda registrirano 
zgolj dejavnost ustvarjanja kulturnih vrednot in izposoje vide- 
okaset kot posredniške dejavnosti seveda ni mogoče šteti v ta 
okvir. Približno trideset jih opravlja to dejavnost skozi for- 
malno povezavo s knjižnicami, s katerimi v internem dogo- 
voru sodelujejo tako, da formalno na njen račun in v njenem 
imenu opravljajo dejavnost izposoje videokaset. 

Kolikor, predvsem v zadnjem času, za opravljanje te dejavno- 
sti ni mogoče pridobiti obrtnega dovoljenja, se preprosto 
registrira podjetje. 

Po podatkih se izposoja po teh videotekah do 5.000 ukradenih 
filmskih naslovov. Število naslovov in piratskih videokaset je 
med videotekami sicer sila različno, gre pa za dinamičen 
proces, ki je odvisen tudi od tega, koliko je na kakšnem 
območju prisotna pravna država. Po slovenski osamosvojitvi 
so se bili, v pričakovanju zakonodajnih sprememb, videote- 
karji pripravljeni podrediti pravnemu redu in, ker je prišlo tudi 
na tržišče že bistveno več legalnih videokaset, so bili dani tudi 
pogoji za spoštovanje avtorskih pravic. Ker pa se ni nič 
zgodilo in je trg piratskih videokaset še naprej popolnoma 
sproščen, so se začeli posamezniki zopet pospešeno zalagati 
s piratskimi kopijami in s svojo nelojalno konkurenco preko 
nižjih cen izposojnine silijo tudi druge, da jim sledijo. 

Seveda pa ne gre samo za nelojalno konkurenco med videote- 
karji. Gre predvsem za nelojalno konkurenco kinematogra- 
fom, ki so zaradi tega na robu preživetja. Nedvomno je filmska 
kultura v javnem interesu, ki ga mora država ustrezno varo- 
vati. Če videoteke izposojajo piratske videokasete slabih teh- 
ničnih kvalitet, ki maličijo filmske vsebine, po nizkih cenah, ki 
so posledica ukradenih avtorskih pravic, s tem kinematogra- 
fiji onemogočajo normalne pogoje dela, gledalcem, predvsem 
mladim, pa znižujejo kriterije. 

Navzven pa imajo seveda take razmere širše posledice, saj 
nespoštovanje avtorskih pravic pomeni precedens, ki ustvarja 
vtis o splošni neurejenosti in preprečuje resne poslovne stike 
in mednarodne povezave, pa četudi ne gre za neposredno 
povezanost z nespoštovanjem avtorskih pravic. In če vza- 
memo v račun še majhnost našega tržišča in s tem povezano 
neaktualnost za velike tuje partnerje, ne moremo biti začu- 
deni, da so začeli tuji partnerji groziti z blokado slovenskega 
filmskega tržišča. 

III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA IN CIUI 

Prvi razlog in cilj je popolna sprostitev opravljanja reproduk- 
tivne video oziroma audio dejavnosti tako glede fizičnih kot 
pravnih oseb in tako v zasebni kot javni sferi. 

Glede na izrecne določbe nove ustave in glede na to, da 
s kulturnega vidika ni bistveno, kdo opravlja kulturno dejav- 
nost, ampak to, da pri tem upošteva določene pogoje, ki 
izhajajo iz narave kulturne dejavnosti, so dani tako sistemski 
kot vsebinski razlogi, da zakon ob določitvi ustreznih pogojev 
dopusti vse statusne oblike izvajalcev reproduktivne video 
oziroma audio dejavnosti ne glede na to, ali gre za fizične ali 

pravne osebe oziroma za privatno ali javno sfero. Pri tem ni 
utemeljeno, da bi zakon urejal zgolj posredovanje kulturnih 
vsebin, ampak je potrebno zakonsko ureditev razširiti tudi na 
področje posredovanja izobraževalnih, informativnih in dru- 
gih vsebin na vseh nosilcih slike oziroma zvoka. 

Drugi razlog in cilj nove zakonodajne ureditve je preprečiti 
nadaljnje nespoštovanje praVic avtorjev, izvajalcev in proizva- 
jalcev video oziroma fonogramov v zvezi njihovim zalaga- 
njem, distribucijo, javnim prikazovanjem in javno izposojo. Ta 
cij je mogoče doseči s preganjanjem in zatiranjem video 
oziroma audio piratstva, nikakor pa ne z omejevanjem repro- 
duktivne video oziroma audio dejavnosti. 

Glede na omenjena cilja delimo problematiko, ki jo je treba 
z zakonom urediti, na dva dela: 

1. Na problem pravno neurejenega in v veliki meri nezakoni- 
tega oziroma nelegalnega statusa izvajalcev reproduktivne 
video oziroma audio dejavnosti, ki je problem zgolj zaradi 
zakonodajne neaktivnosti in ga bo mogoče preseči z zakon- 
sko sprostitvijo vseh izvajalskih oblik in razveljavitvijo seda- 
njih omejitev. 

2. Na problem nespoštovanja materialnih in moralnih avtor- 
skih in njim sorodnih pravic pri izvajanju reproduktivne avdio 
in video dejavnosti. K uveljavitvi Slovenije kot mednarodnega 
pravnega subjekta nesporno sodi tudi vzpostavitev takega 
pravnega reda, ki bo upošteval mednarodne konvencije na 
tem področju. 

IV. NORMATIVNA UREDITEV V SVETU 

Obstoječe stanje razširjenosti videopiratstva v Sloveniji je 
neprimerljivo s stanjem v evropski skupnosti, zato je nemo- 
goča tudi primerjava zakonskih rešitev na tem področju. 

Na rednem letnem zasedanju upravnih teles Bernske unije za 
varstvo književnih in umetniških del septembra 1992 so zaradi 
ugotovitve, da postajajo tehnike videopiratstva vedno bolj 
izpopolnjene in da se zato zdi, da pravo včasih zaostaja 'za 
temi dogodki, predvideli ustanovitev posebnega komiteja 
strokovnjakov za možen protokol k Bernski konvenciji, ki naj 
bi med drugim preučil tudi zahteve po vzpostavitvi učinkovi- 
tejših instrumentov za zbiranje in zavarovanje dokazov, zaseg 
nelegalnih kopij in podobno. 

Hkrati je komite strokovnjakov za možen instrument za var- 
stvo pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov posebej 
razpravljal o odprtih vprašanjih za učinkovito mednarodno 
varstvo, pri čemer naj bi instrument ojačal varstvo, ki ga 
dajeta konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogra- 
mov in radiodifuznih organizacij (Rimska konvencija, 1961) in 
konvencija za varstvo proizvajalcev fonogramov pred nedovo- 
ljenim razmnoževanjem njihovih fonogramov (Fonogramska 
konvencija, 1971). Na osnovi omenjenega instrumenta in pro- 
tokola bo svetovna organizacija za varstvo intelektualne last- 
nine (WIPO) pripravila modelni zakon o varstvu pravic izvajal- 
cev in proizvajalcev fonogramov. 

Seveda je stanje v Sloveniji zaradi neslutenega razmaha vide- 
opiratstva in nepopolne zakonodaje na tem področju nepri- 
merno bolj zapleteno in na sprejem omenjenih dokumentov 
ne moremo čakati. Ti tudi nimajo v mislih take razsežnosti 
problema piratstva, s kakršno se srečujemo v Sloveniji. Ta 
problem je specifičen tako po obsegu kot vrsti kršitev avtor- 
skih in njim sorodnih pravic, zato moramo vsaj do vzpostavi- 
tve normalnega evropskega stanja na tem področju stvari 
urediti sami. Ugotovitve in smer razmišljanja obeh komitejev 
so pri tem lahko vodilo in zagotovilo, da je uzakonjanje 
posebnega instrumentarija varstva pravic avtorjev, izvajalcev 
in proizvajalcev vedeogramov in fonogramov tudi medna- 
rodni trend. 

V. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 

Zakonske ureditve reproduktivne video oziroma audio dejav- 
nosti zaradi opisanega dejanskega stanja in še posebej zaradi 
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njegovih mednarodnih razsežnosti nI mogoče več odlagati na 
tas, ko se bo sprejemala celovita nova zakonodaja za 
Področje kulture. Parcialni pristop utemeljuje zoženje zakon- 
skih vsebin na tiste, katerih ureditev je neodložljiva in ki niso * 
sporne niti s sistemskega niti z vsebinskega vidika. Zato so 
načela in poglavitne rešitve predlaganega zakona: 

1. da se v celoti sprosti samostojno poklicno opravljanje 
reproduktivne video in audio dejavnosti In razveljavi vse seda- 
le omejitve v področni zakonodaji, s čimer se glede Izvajanja 
teh dejavnosti izenačijo fizične in pravne osebe tako v privatni 
kot v javni sferi; 

da mora vsaka fizična In pravna oseba, registrirana za 
opravljanje reproduktivne video oziroma audio dejavnosti, ne 
Slede na statusno obliko, pridobiti odločbo ministra, pristoj- 
nega za kulturo, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te 
dejavnosti; 

& da s pisno pogodbo ail drugimi dokazili izkazujejo, da imajo 
v zvezi z opravljanjem reproduktivne video oziroma audio 
dejavnosti urejena razmerja z imetniki pravic avtorjev, pou- 
'tvarjalcev in proizvajalcev video in audiogramov. 
posebnl pogoji za opravljanje reproduktivne audio in video 
dejavnosti so namenjeni: 

~ učinkoviti sistemski zaščiti avtorskih in njim sorodnih ter 
Producentskih pravic, ker obstoječa področna zakonodaja ob 
'vojem nastanku ni računala z neslutenim tehnološkim razvo- 

nosilcev slike in zvoka, ki je prinesel neomejeno eksplo- 
atacijo avtorskih del, katerih nosilci so, in je za to rabo 
Pomanjkljiva; 

- uveljavljanju javnega Interesa na tem področju, kar pa je 
Mogoče doseči le s posebnimi pogoji, izhajajočimi iz narave 

tega področja in njegovega javnega pomena, ki pa so seveda 
enaki za vse izvajalce, saj s kulturnega vidika ni pomembno, 
kdo izvaja reproduktivno video oziroma audio dejavnost, 
ampak kako to počne. 

V dvomu, ali gre za reproduktivno dejavnost v smislu tega 
zakona, odloča minister, pristojen za kulturo. 

Razširjenost kršenja avtorskih in njim sorodnih ter producent- 
skih pravic ter predvsem mednarodna razsežnost teh dejanj 
narekuje oceno visoke stopnje družbene nevarnosti in uteme- 
ljuje predlagane ukrepe inšpekcijskega nadzora in sankcije za 
prekrške. 

VI. PODZAKONSKI PREDPISI 

Natančnejše pogoje za opravljanje reproduktivne video in 
audio dejavnosti bo na podlagi zakona predpisal minister, 
pristojen za kulturo. 

VII. NOVE NALOGE IN FINANČNE POSLEDICE 

Z uveljavitvijo predlaganega zakona se bo povečal obseg del 
ministrstva, pristojnega za kulturo, za eno tretjino delovnega 
časa enega svetovalca ter obseg del Slovenskega gledali- 
škega in filmskega muzeja za enega visoko izobraženega 
delavca. Medtem ko bo mogoče pokriti nove naloge ministr- 
stva, pristojnega za kulturo, z obstoječim kadrom, bo 
potrebno muzeju zagotoviti dodatna sredstva za novo zaposli- 
tev delavca, ki bo strokovno vodil register v Sloveniji razmno- 
ženih videogramov In fonogramov. Hkrati bo potrebno 
muzeju zagotoviti tudi pogoje za samo hrambo tako pridoblje- 
nega gradiva. 

Zagotoviti bo potrebno tudi ustrezna sredstva za učinkovit 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona. 

OSNUTEK ZAKONA o pogojih za opravljanje reproduktivne video in audio dejavnosti 

1-člen 

reproduktivno video oziroma audio dejavnost se po tem 
Zakonu šteje Izdajanje, založništvo, presnemavanje, razmno- 
ževanje, trženje (prodaja, leasing ipd. ), dajanje v najem, 
Posojanje ter javno predvajanje videogramov In fonogramov 
Paradi pridobivanja dohodka. 

^ dvomu, ali gre za dejavnost Iz prejšnjega odstavka, odloča 
Minister, pristojen za kulturo. 

2. člen 

Dejavnost iz prejšnjega člena lahko opravljajo le fizične In 
Pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje te dejavnosti, 

če minister, pristojen za kulturo, z odločbo ugotovi, da 
'Spolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, 
* če s pisno pogodbo ali drugimi dokazili izkazujejo, da imajo 
'zvezi z opravljanjem te dejavnosti urejena razmerja z Imet- n'kl pravic avtorjev, poustvarjalcev In proizvajalcev videogra- 
mov oziroma fonogramov. 

3. člen 

^•nister, pristojen za kulturo, izda odločbo iz prejšnjega 
^ena, če fizična oziroma pravna oseba, ki Je registrirana za 
JPravljanje dejavnosti iz 1. člena tega zakona, izpolnjuje 
Slednje pogoje: 

Nda Ima potrebne kadre, usposobljene za opravljanje te 
avnostl, 

r .da Ima prostore in opremo, potrebno za opravljanje te 
"javnosti. 
" da Izpolnjuje predpisane pogoje glede varstva pri delu In 
9rstva okolja. 

Minister, pristojen za kulturo, predpiše natančnejše pogoje iz 
prve in druge alinee prejšnjega odstavka. 

4. člen 

Fizična ali pravna oseba, ki razmnožuje, izdaja oziroma 
zalaga videogram oziroma fonogram, mora na samem video- 
gramu oziroma fonogramu ali na embalaži označiti: 

- naslov avtorskega dela v originalu in prevodu, 
- Imena avtorjev in soavtorjev, 
- imetnike pravic avtorjev, poustvarjalcev in proizvajalca 
videograma ali fonograma, oziroma zastopnika, ki uveljavlja 
kolektivno varstvo teh pravic, 
- razmnoževalca, Izdajatelja in založnika ter njihove odgo- 
vorne osebe, 
- obseg pravic, ki jih pridobi kupec. 

Fizična ali pravna oseba ne sme uvoziti videograma oziroma 
fonograma z namenom nadaljnega trženja, če na njem niso 
označeni vsaj: 

- naslov avtorskega dela, 
- imetniki pravic avtorjev, poustvarjalcev in proizvajalca vide- 
ograma ali fonograma, oziroma zastopnik, ki uveljavlja kolek- 
tivno varstvo teh pravic, 
- Izdajatelj in založnik ter njihove odgovorne osebe, oziroma, 
če teh podatkov nI, vsaj distributer in država njegovega se- 
deža, 
- obseg pravic, ki jih pridobi kupec. 

Fizična ali pravna oseba, ki daje v najem, posoja, javno pred- 
vaja ali trži videograme oziroma fonograme, ne sme za 
potrebe svoje dejavnosti razpolagati z videogrami oziroma 
fonogrami, ki niso označeni: 
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- s podatki iz prvega odstavka tega člena, če gre za video- 
grame oziroma fonograme domačega založnika, 
- s podatki iz prejšnjega odstavka, če gre za uvožene video- 
grame oziroma fonograme. 

5. člen 

Če fizična ali pravna oseba, ki videogram oziroma fonogram 
razmnožuje, ni hkrati tudi njegov izdajatelj oziroma založnik, 
mora pred pričetkom razmnoževanja od naročnika pridobiti 
dokumentacijo iz druge alinee 2. člena tega zakona. 

Fizična ali pravna oseba, ki razmnožuje videogram oziroma 
fonogram, mora v petnajstih dneh po končanem razmnoževa- 
nju poslati en izvod videograma oziroma fonograma skupaj 
z dokumentacijo iz druge alinee 2. člena tega zakona organi- 
zaciji, ki za območje države opravlja naloge filmskega muzeja. 

Organizacija iz prejšnjega odstavka vodi register v državi 
razmnoženih videogramov in fonogramov kot javno knjigo. 

6. člen 

Videogram, ki se daje v najem, posoja oziroma javno predvaja 
je lahko podnaslovljen, simultano prevajan ali sinhroniziran le 
v slovenščini, na območjih, kjer živita italijanska oziroma 
madžarska narodna skupnost, pa lahko v italijanščini oziroma 
madžarščini. 

Izjeme lahko dovoli minister, pristojen za kulturo. 

7. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona morajo fizične in pravne 
osebe, ki opravljajo dejavnost iz 1. člena tega zakona, uma- 
kniti iz prometa vse videograme oziroma fonograme, za 
katere niso izpolnjeni pogoji iz druge alineje 2. člena in 4. 
člena tega zakona. 

Evidenco videogramov in fonogramov, za katere so izpolnjeni 
pogoji iz druge alinee 2. člena in 4. člena tega zakona, morajo 
v 30 dneh od dneva uveljavitve tega zakona predložiti ministr- 
stvu, pristojnemu za kulturo. 

8. člen 

Fizične in pravne osebe, ki so bile registrirane za izposojanje 
videogramov pred uveljavitvijo tega zakona, lahko video- 
grame iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki so podnaslov- 
Ijeni, simultano prevajanj ali sinhronizirani v nasprotju s 6. 
členom tega zakona, še naprej izposojajo, vendar najdlje 
3 leta od dneva uveljavitve tega zakona. 

Iz evidence iz drugega odstavka prejšnjega člena mora biti 
razvidno, kateri so taki videogrami. 

9. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja tržna inšpekcija. 

Kadar pooblaščena oseba tržna inšpekcije pri opravljanju 
nadzora nad izvajanjem tega zakona zve za prekršek, začasno 
zaseže predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekr- 
šek ali so nastali s prekrškom. 
Pooblaščena oseba tržne inšpekcije preda predmete, ki jih 
začasno zaseže, takoj s predlogom za uvedbo postopka o pre- 
kršku pristojnemu organu za postopek o prekrških. 

10. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100. 000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali podjetnik, če opravlja dejavnost iz 
1. člena tega zakona, pa nima odločbe ministra, pristojnega 
za kulturo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti 
(prva alinea 2. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 30. 000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr- 
šek iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 30. 000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena. 

11. člen 

Z denarno kaznijo najmanj.100. 000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali podjetnik, ki stori prekršek v zvezi 
z opravljanjem dejavnosti iz 1. člena tega zakona, 

1. hče razmnožuje, izdaja oziroma zalaga videogram oziroma 
fonogram, ne da bi na samem videogramu oziroma fono- 
gramu ali na embalaži označila podatke iz prvega odstavka 4. 
člena tega zakona; 

2. če uvozi z namenom nadaljnjega trženja videogram ozi- 
roma fonogram, ki nima vsaj podatkov iz drugega odstavka 4. 
člena tega zakona; 

3. če daje v najem, posoja, javno predvaja ali trži videograme 
oziroma fonograme, ki niso označeni v skladu s tretjim 
odstavkom 4. člena tega zakona; 

4. če razmnožuje videogram oziroma fonogram, ne da bi bil 
pred pričetkom proizvodnje od naročnika pridobil dokumen- 
tacijo iz druge alineje 2. člena tega zakona (prvi odstavek 5. 
člena); 

5. če v petnajstih dneh po končanem razmnoževanju video- 
grama oziroma fonograma ne pošlje enega izvoda skupaj 
z dokumentacijo iz druge alineje 2. člena tega zakona organi- 
zaciji, ki opravlja za območje države naloge filmskega muzeja 
(drugi odstavek 5. člena); 

6. če z dnem uveljavitve tega zakona ne umakne iz prometa 
videogramov oziroma fonogramov, ki ne izpolnjujejo pogoja 
iz druge alineje 2. člena in 4. člena tega zakona (7. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 30. 000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 

Z denarno kaznijo najmanj 30. 000 tolarjev se kaznuje fizična 
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

12. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 30. 000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali podjetnik, ki stori prekršek v zvezi 
z opravljanjem dejavnosti iz 1. člena tega zakona, če po 
poteku roka iz 8. člena tega zakona izposoja oziroma javno 
predvaja videogram, ki je podnaslovljen, simultano prevajan 
ali sinhroniziran v nasprotju s 6. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 10. 000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

Z denarno kaznijo najmanj 10. 000 tolarjev se kaznuje fizična 
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

13. člen 

Storilcem prekrškov iz prejšnjih členov se poleg denarnih 
kazni obvezno izreče tudi varstveni ukrep odvzema predme- 
tov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so 
nastali s prekrškom. 

14. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati tretji in četrti 
odstavek 29. člena zakona o kulturnoumetniških dejavnostih 
in o posredovanju kulturnih vrednot (Uradni list SRS, št. 10/84 
in 42/86). 

15. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

V prvem odstavku 1. člena je definirana reproduktivna video 
oziroma audio dejavnost kot presnemavanje, razmnoževanje, 
dajanje v najem, posojanje, trženje in javno predvajanje video- 
9ramov oziroma fonogramov zaradi pridobivanja dohodka. 

fot okrajšava za nosilce slike se uporablja mednarodno uve- 
1iavljen termin videogram in to v univerzalnem pomenu vseh 
nosilcev slike ne glede na znano ali bodočo tehnologijo video 
lapisa. Podobno se za nosilce zvoka uporablja termin fono- 
9 ram. 

Hkrati ta člen določa, da v dvomu, ali gre za reproduktivno 
"ideo oziroma audio dejavnost po tem zakonu, odloči mini- S,er, pristojen za kulturo, ker je pretežen del videogramov 
oziroma fonogramov dejansko s področja kulture. 

i^2. členu je poleg registracije za opravljanje reproduktivne 
video oziroma audio dejavnosti in odločbe ministra, pristoj- 
na za kulturo, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje te 
^javnosti, predpisana tudi obveznost vseh izvajalcev repro- 
duktivne video oziroma audio dejavnosti, da s pisno pogodbo 
J" drugimi dokazili izkažejo, da imajo v zvezi z opravljanjem 
,e dejavnosti urejena razmerja z imetniki avtorskih in njim 
Orodnih pravic. 

^3. členu so določeni pogoji za opravljanje dejavnosti, kate- 
'ih izpolnjevanje ugotovi z odločbo minister, pristojen za 
'ulturo. Ta tudi predpiše natančnejše pogoje glede kadrov, 
Prostorov in opreme. 

"4. členu je določena obveznost izvajalcev reproduktivne 
video oziroma audio dejavnosti, da opravljajo to dejavnost 
s*mo z videogrami, ki so označeni s vsemi bistvenimi podatki, 
*' omogočajo urejen promet z videogrami in fonogrami ter 
Nadzor nad spoštovanjem avtorskih in njim sorodnih pravic 
M izkoriščanju avtorskega dela, katerega nosilci so. 

^ 5. členu je predvidena obveznost razmnoževaica video 
tiroma fonograma, da mora, predno prične proizvodnjo, 
^'dobiti od naročnika dokumentacijo, iz katere je razvidno, 
"a ima pravico, da na tak način izkorišča video oziroma 
'onog ram. 

^rati je predpisana obveznost pošiljanja enega izvoda razm- 
noženega videograma oziroma fonograma skupaj s prej ome- 
jeno dokumentacijo organizaciji, ki na območju države 
"Pravlja naloge filmskega muzeja. Ta organizacija je pooblaš- 
•ona za vodenje registra v državi razmnoženih videogramov 
"> fonogramov. Naloge filmskega muzeja na območju države 
s»daj opravlja Slovenski gledališki in filmski muzej. 

določba 6. člena ne dovoljuje dajanja v najem, posojanja in 
Svnega predvajanja videogramov, ki bi bili podnaslovljeni, 
sirnultano prevaiani aH sinhronizirani v kakšnem drugem 

jeziku razen v slovenščini, oziroma v italijanščini ali madžarš- 
čini na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska 
narodnost. Izjeme lahko določi minister, pristojen za kulturo. 

V 7. členu je določeno, da se morajo videogrami oziroma 
fonogrami za katere niso urejena razmerja z imetniki avtor- 
skih in njim sorodnih pravic in ki niso opremljeni s podatki po 
tem zakonu, umakniti iz prometa z dnem uveljavitve tega 
zakona. Določena je tudi obveznost fizičnih in pravnih oseb, 
ki opravljajo reproduktivno video in audio dejavnost, da izde- 
lajo in v določenem roku predložijo ministrstvu, pristojnemu 
za kulturo, evidenco video in fonogramov, ki izpolnjujejo 
pogoje po tem zakonu. V 8. členu pa je določen rok, v katerem 
je še dovoljena raba videogramov, ki so podnaslovljeni, simul- 
tano prevajani ali sinhronizirani v drugih jezikih, razen v slo- 
venščini oziroma italijanščini ali madžarščini. 

V 9. členu je za nadzor nad izvajanjem zakona zadolžena tržna 
inšpekcija. Poleg običajnih ukrepov po zakonu o tržni inšpek- 
ciji je predviden tudi poseben ukrep začasnega odvzema 
predmetov, glede katerih obstaja utemeljen sum, da so bili 
uporabljeni ali namenjeni za prekšek ali so nastali s prekr- 
škom. 

V 10., 11. in 12 členu so predvidene kazni za prekrške, s kate- 
rimi se kršijo določbe 2., 4., 6. in 7. člena. Zaradi dosedanje 
razširjenosti takih dejanj in njihovih posledic za državo v med- 
narodnih odnosih predlagatelj ocenjuje, da gre za visoko 
stopnjo družbene nevarnosti takih dejanj, zato predlaga temu 
primerne denarne kazni. Obenem pa v 13. členu določa obve- 
zen odvzem predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za 
prekršek ali so nastali s prekrškom. Subjekti prekrška so tako 
pravne osebe kot njihove odgovorne osebe in podjetniki ter 
druge fizične osebe. 

V 14. členu je predvideno prenehanje veljavnosti določb 
zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in posredovanju 
kulturnih vrednot, ki prepovedujejo posameznikom in civilno- 
pravnim osebam opravljanje dejavnosti posojanja in javnega 
predvajanja filmov. 

★ ★ ★ 

Po informacijah Ministrstva za pravosodje in upravo je 
v osnutku novega slovenskega kazenskega zakonika nespo- 
štovanje avtorskih pravic opredeljeno kot kaznivo dejanje, ki 
se preganja po uradni dolžnosti. Kolikor se bo izkazalo, da bo 
zakon o reproduktivni video in audio dejavnosti sprejet pred 
novim kazenskim zakonikom, bo treba v njem predvidena 
kazniva dejanja za področje neupravičenega izkoriščanja 
avtorskega dela, ki pride v poštev pri reproduktivni video 
dejavnosti, vključiti že v zakon o reproduktivni video in audio 
dejavnosti, vsaj prehodno dokler ne bo sam kazenski zakon 
uredil teh vprašanj. 
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ODLOČBA 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, s katero razveljavlja določbo 308. člena 
zakona o pokojninskem in Invalidskem zavarovanju 

Ustavno sodišče je na pobudi Romana Mlakarja in dr. Anke 
Gaberšek Stres, obeh iz Ljubljane, v postopku za oceno 
ustavnosti na seji dne 12/11-1992 

I. odločilo: 

Določba 308. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92) se razveljavi. 

Ta odločba ima pravne učinke po prvem odstavku 414. člena 
ustave iz leta 1974. 

II. sklenilo: 

Postopek za oceno ustavnosti določbe 36. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list 
SFRJ, št. 44/90) se ustavi. 

Obrazložitev 

V 308. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju je določeno, da se od uveljavitve tega zakona pokojninska 
doba ne more dokazovati na podlagi izjav prič. Enako je bilo 
določeno v 36. členu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Pobudnika menita, da ta določba ni v skladu 
z določbo 14. člena ustave, po kateri vsi državljani Republike 
Slovenije lahko pod enakimi pogoji uveljavljajo ustavne pra- 
vice in pravice iz posameznih zakonov, in z določbo 50. člena 
ustave, po kateri imajo vsi državljani pravico do socialne 
varnosti. Po njunem mnenju sporna zakonska določba 
postavlja državljane v neenakopraven položaj, ker onemo- 
goča dokazovanje pokojninske dobe s pričami. 

Ustavno sodišče je na seji dne 21/5-1992 sklenilo, da sprejme 
pobudi in začne postopek za oceno ustavnosti izpodbijanih 
zakonskih določb, da bi ocenilo, ali je prepoved dokazovanja 
pokojninske dobe z izjavami prič v skladu z ustavnimi načeli 
pravne in socialne države in določbami o varstvu pravic. 

Pokojninska doba je podlaga za pridobitev pokojnine in dru- 
gih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
S temi pravicami se zagotavlja socialna varnost. Pravica do 
socialne varnosti po ustavi spada med človekove pravice in 
temeljne svoboščine (50. člen ustave). Po določbi 22. člena 

ustave je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih pra- 
vic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi 
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, 
ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih intere- 
sih. To pomeni, da zakon, sodnik ali državni organ ne more 
izločiti nobenega dokaza, ki ga dopuščajo postopkovni 
zakoni. Enako varstvo pravic pomeni ustavno jamčenje, ki ne 
sme biti kršeno. Zato tudi niso dopustna kakršnakoli ravnanja 
ali predpisi, ki bi katerikoli državni organ ovirala pri pravilnem 
ugotavljanju dejanskega stanja in uporabi prava. Prepoved 
uporabe določenih dokazov je v nasprotju z določbo 22. člena 
ustave. Velja torej splošno pravilo o uporabi norme na pra- 
vilno ugotovljeno dejansko stanje, to pa se ugotavlja z vsemi 
možnimi dokaznimi sredstvi, saj bi sicer lahko ostalo dejan- 
sko stanje nepopolno ugotovljeno, s tem pa bi bila tudi 
napačno uporabljena norma. Zakonska določba, ki omejuje 
dokaze pri uveljavljanju ustavnih pravic, je tudi v nasprotju 
z načeli pravne države (2. člen ustave). 
Iz navedenih razlogov je določba 308. člena zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zvarovanju v neskladju z ustavo, zato 
jo je ustavno sodišče razveljavilo. 

i Določba 36. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja je prenehala veljati z uveljavitvijo zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92), 
ki je začel veljati 1/4-1992. Po določbi 160. člena ustave 
odloča ustavno sodišče o skladnosti veljavnih zakonov 
z ustavo. Le izjemoma presoja zakone, ki so že prenehali 
veljati, če so za to podani posebni razlogi. V obravnavanem 

' primeru ni takih razlogov, ker je izpodbijani 36. člen po 
vsebini enak razveljavljenemu 308. členu. Vsi tisti, ki jim je bil 
zahtevek zavrnjen, bodo lahko ponovno uveljavljali svoj zah- 
tevek, ker dokaz s pričami ni bil dopusten. 
Ustavno sodišče je odločilo, da ima ta odločba pravne učinke 
po prvem odstavku 414. člena ustave iz leta 1974, kar pomeni, 
da se razveljavljena določba ne more uporabiti v postopkih, ki 
do razveljavitve določbe 308. člena niso bili pravnomočno 
končani. 
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega 
odstavka 161. člena ustave, 7. člena ustavnega zakona za 
izvedbo ustave Republike Slovenije in 2. alinee tretjega 
odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiš- 
čem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) v sestavi: 
predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, 
mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. 
Lovro Šturm. 

ODLOČBA 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, s katero razveljavlja določbo 92. člena 
zakona o denacionalizaciji 

Ustavno sodišče je na pobudo dr. Boža Dimnika iz Ljubljane, 
v postopku za oceno ustavnosti na seji dne 5. 11.1992 

odločilo: 

1. Določba 92. člena zakon o denacionalizaciji (Uradni list 
RS, št. 28. 91.-I) se razveljavi. 

2. Ta odločba ima pravne učinke po 414. in 415. členu 
ustave iz leta 1974. 

Obrazložitev 

Ustavno sodišče je na seji dne 26. marca 1992 sklenilo, da 
sprejme pobudo, vloženo dne 30.11.1992, in začne postopek 
za oceno ustavnosti 92. člena zakona o denacionalizaciji, ki 

določa, da se za vračanje premoženja, zaplenjenega v kazen-, 
skih postopkih, ki so bili pravnomočno končani do 31. 12. 
1958, uporabljajo določbe zakona o denacionalizaciji tudi, če 
je bila kazen zaplembe premoženja razveljavljena na podlagi 
obnove kazenskega postopka. Pobudnik meni, da je ta 
določba v nasprotju z določbo 30. čelna ustave. 

Skupščina Republika Slovenije je na pobudo odgovorila in 
meni, da bi bilo treba določbo 92. člena zakona o denacionali- 
zaciji spremeniti, da pa ta določba ne uveljavlja retroaktivne 
veljave. 

Med človekove pravice in temeljne svoboščine ustava uvršča 
tudi pravico do rehabilitacije in odškodnine neupravičeno 
obsojenim. Po 30. členu ustave je po krivem obsojenemu za 
kaznivo dejanje in tistemu, ki mu je bila prostost neuteme- 
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Ijeno odvzeta, zagotovljena pravica do rehabilitacije, do povr- 
nitve škode in druge pravice po zakonu. Po zakonu o denaci- 
onalizaciji se škoda, ki je enaka vrednosti premoženja, kate- 
rega ni možno vrniti, ugotavlja po posebnih pravilih. Po 145. 
členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list 
SRS, štl. 17/78) se zaplenjeno premoženje vrne obsojencu 
oziroma njegovim dedičem. Če vrnitev zaplenjenega premo- 
ženja ali posameznih delov stvarno ali pravno ni več mogoča, 
se povrne dejanska vrednost tega premoženja po času izdaje 
sklepa o vrnitvi in po stanju v času zaplembe. Taka rešitev je 
za prizadete ugodnejša. 

Določba 92. člena zakona o denacionalizaciji se nanaša tudi 
na primere, ko je bila s pravnomočno sodno odločbo odprav- 
ljena kazen zaplembe premoženja, premoženje pa še ni bilo 
vrnjeno oziroma škoda še ni bila poravnana, s čimer ta 
določba omogoča poseganje v pravnomočne sodne odločbe. 
To je v nasprotju z načeli pravne države in načelom delitve 
oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno (2. in 3. člena 
ustave). Zakon s tako ureditvijo posega v pravice, pridobljene 
s pravnomočno odločbo, celo z učinkom za nazaj, kar je 
v neskladju s 155. členom ustave. 

Ustavno sodišče je odločilo, da ima odločba pravne učinke po 
414. in 415. členu ustave iz leta 1974. 

Kot je bilo natančneje obrazloženo že v odločbi št. U-l-105/91 
z dne 23. 4. 1992 (Uradni list RS, štr. 24/92) je po novi ustavni 

ureditvi možno zakone le razveljaviti in ne tudi odpraviti, zato 
prihaja v poštev praviloma le uporaba prvega in drugega 
odstavka 414. člena, ne pa tudi tretjega odstavka 414. člena in 
tudi ne uporabe 415. člena prejšnje ustave, kar smiselno pride 
v poštev le pri odpravi predpisa. Izjemoma pa pri razveljavi- 
tvah zakonov, kjer bi neuporaba 415. člena in tretjega 
odstavka 414. člena lahko pripeljala do kršitve pomembnejših 
ustavnih vrednot oziroma načel kot je načelo ločevanja posle- 
dic odprave in razveljavitve, še zlasti pri zakonih, ki urejajo 
prehod iz prejšnjega družbenega sistema, v katerem je bila 
uporaba 415. člena splošna in neomejena, v novi družbeni 
sistem, ustavno sodišče lahko - glede na svoje pooblastilo za 
smiselno uporabo prejšnjih ustavnih določb - odredi tudi 
uporabo 415. člena prejšnje ustave. V tem primeru sta podana 
oba zgoraj omejena pogoja za izjemno uporabo 415. člena 
(neuporaba 415. člena bi lahko pomenila nespoštovanje načel 
pravne države in načela ločitve oblasti, zakon pa je izrazit 
primer zakona o odpravljanju krivic prejšnjega sistema), zato 
je ustavno sodišče odredilo uporabo obeh določb. 

Ustavno sodišče je sprejelo to obločbo na podlagi prvega 
odstavka 161. člena ustave in 7. člena ustavnega zakona za 
izvedbo ustave Republike Slovenije ob uporabi 2. alinee tret- 
jega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim 
sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76), 
v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone 
Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez 
Šinkovec in dr. Lovro Šturm. 

VPRAŠANJA POSLANCEV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Še enkrat o odnosih s Hrvaško 

SONJA LOKAR, poslanka v Družbenopolitičnem zboru, je na 
nadaljevanju 44. seje tega zbora vprašala, kaj je naredila 
slovenska vlada, da se začno sporna mejna vprašanja med 
državama Hrvaško In Slovenijo sporazumno urejati in kdaj 
bodo pričeli delati slovenski diplomatski predstavniki 
v Republiki Hrvaški? 

Vlada Republike Slovenije ji je odgovorila: 

K prvemu vprašanju: 
Državna meja je izraz njene suverenosti, samostojnosti in 
varnosti. Ureditev tega vprašanja je zato v strateškem interesu 
obeh držav ter podlaga za urejanje mnogih drugih vprašanj 
sodelovanja, še posebej na meji in ob meji. 

Vlada Republike Slovenije je na 147. seji 23. januarja 1992 
sprejela pobudo za sklenitev sporazuma med Republiko Slo- 
venijo in Republiko Hrvaško o meji z osnutkom sporazuma in 
imenovala slovensko delegacijo za pogajanja z Republiko 
Hrvaško o skupni državni meji. Republika Slovenija je Repu- 
bliki Hrvaški konec marca ponudila omenjeni sporazum. Pod- 
pis sporazuma bi omogočal začetek ugotavljanja in označeva- 
nja poteka meje v naravi. 

7. 4. 1992 je bila prva seja slovenske delegacije ter sloven- 
skega dela Mešane slovensko-hrvaške komisije za označeva- 
nje in obnavljanje državne meje. 

13. 4. 1992 je bil v Zagrebu sestanek vladnih delegacij Repu- 
blike Slovenije in Republike Hrvaške, na katerem hrvaška 
stran še ni bila pripravljena razpravljati o predlogu ponuje- 
nega besedila sporazuma. 

Da bi pospešil aktivnosti v zvezi z označevanjem meje, je 
zunanji minister dr. Dimitrij Rupel 26. 5.1992 pisal takratnemu 

hrvaškemu ministru za pomorstvo in predsedniku komisije za 
meje dr. Davorinu Rudolfu. 

Vlada Republike Slovenije je na 4. seji 28. 5. 1992 imenovala 
predsednika in člane slovenskega dela Mešane slovensko- 
hrvaške komisije za označevanje in obnavljanje državne meje. 
V obmejnih občinah z Republiko Hrvaško so že oblikovane 
občinske komisije, ki v povezavi z geodetskimi organi in 
ustanovami, Arhivom Republike Slovenije ter strokovnjaki 
mednarodnega prava zbirajo vsa potrebna gradiva in po- 
datke. 

Pristojnost Mešane komisije bo opraviti vsa tehnična in druga 
dela na 546 km kopenske meje in meje na morju. Naloge 
komisije so: 
- označiti mejo, 
- izvesti mejni ugotovitveni postopek, 
- izdelati dokumentacijo za celotno mejo in 
- pripraviti pogodbo o meji. 
Slovensko-hrvaška meja bo imela enako naravo kot druge 
državne meje. Tako je že izdelan predlog za določitev državne 
meje v prvem sektorju od trimeje med Madžarsko, Hrvaško in 
Slovenijo do mejnega prehoda Ormož z vso tehnologijo, 
finančnim načrtom in časovnim načrtom. 
Zaradi dejstva, da bo treba pri razreševanju odprtih vprašanj 
nekaterim odsekom državne meje dati tudi zgodovinsko raz- 
sežnost, se je v pripravljalna dela vključil tudi Arhiv Republike 
Slovenije. Arhivska pozornost je namenjena zlasti območjem, 
kjer predvidevamo nesoglasja. Po potrebi se bo Arhiv vključe- 
val tudi za druga območja. 

Na ponujeni predlog sporazuma je Republika Hrvaška odgo- 
vorila šele po petih mesecih, 9. 9. 1992 s svojimi pripombami. 
Na strokovni ravni (sestanek ekspertske skupine oziroma pri- 
prava srečanja vladnih delegacij - Otočec 9. 9. 1992 je bilo 
dogovorjeno, da se pripravi sporazum, ki naj izpusti sporni 
opis poteka meje in s tem omogoči takojšen podpis spora- 
zuma kot pogoja za začetek dela Mešane slovensko-hrvaške 
komisije za označevanje in obnavljanje državne meje. Ministr- 
stvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je pripravilo 
dopolnjeni osnutek sporazuma. 
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Na zadnjem sestanku vladnih delegacij v Zagrebu je bilo 
dogovorjeno, da se pripravi sporazum, ki bo opredeljeval 
ustanovitev skupnih organov in njihove pristojnosti ter naloge 
za ugotovitev ter določanje meje v naravi. 

Dokler ne bo ugotovljena zaključna točka poteka meje na 
kopnem, bo ostal potek meje na morju odprt. V teh razmerah 
je potrebna soglasna ureditev uporabe Piranskega zaliva ob 
upoštevanju odnosov in dogovorov, ki so veljali v SFRJ. 
K drugemu vprašanju: 

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Republiki Hrvaški je 
pričelo delovati 9. 3. 1992, takrat je prevzel dolžnost odprav- 
nik poslov Andrej Žlebnik. 17. 5. 1992 je pričela z delom II. 
sekretarka za konzularne zadeve Alenka Jerak. Veleposlanik 
Republike Slovenije v Zagrebu, Matija Malešič je prišel 
v Zagreb 16. 9. 1992, dan kasneje, to je 17. 9.1992 pa je predal 
akreditivno pismo hrvaškemu predsedniku dr. Franju 
Tuđmanu. Predvidoma bo še ta mesec v veleposlaništvu 
z delom pričel tudi svetovalec za gospodarske zadeve. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je gradivo pripra- 
vilo Ministrstvo za zunanje zadeve. 

ZBOR OBČIN 

Vprašanja o prodaji nekaterih srbskih nepremič- 
nin v Sloveniji? 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je vprašal: »Ali je 
res, da je soproga g. Dragana Nikoliča zaposlena na Ministr- 
stvu za pravosodje in upravo. Gospod Nikolič je menda 
priskrbel pogodbe o prodaji nekaterih srbskih nepremičnin 
v Sloveniji in jih v nasprotju 16. člena ustavnega zakona in 6. 
člena prepovedi OZN menda uspel na sodišču potrditi. Spra- 
šujem ali je to res in če je res, kaj mislijo pristojni ukreniti 
proti odgovornim in ali nameravajo te nezakonite pravne 
posle preprečiti?« 

V zvezi z zgoraj navedenim poslanskim vprašanjem je odgo- 
vor naslednji: 
Soproga gospoda Dragana Nikoliča je zaposlena v Ministr- 
stvu za pravosodje in upravo. Ministrstvo za pravosodje in 
upravo v prvi vrsti nima vpogleda in ne opravlja nadzora nad 
dejavnostmi oziroma zaposlitvami družinskih članov pri njem 
zaposlenih delavcev, zato mu okoliščine primera, ki ga navaja 
g. Vitomir Gros niso znane. O morebitnih nezakonitostih ali 
nepravilnostih, ki bi se nanašale na kršitev resolucije Varnost- 
nega sveta št. 757/1992, pa ministrstva tudi niso seznanili 
organi, ki so sicer pristojni za ugotavljanje in pregon takih 
nezakonitosti. 

Glede možnosti prodaje srbskega premoženja Republiki Slo- 
veniji pa Ministrstvo za pravosodje in upravo pojasnjuje: 

Po 16. členu Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 1/91), ki je začel veljati 25. 6. 1991, so 
fizičnim osebam, ki ob uveljavitvi tega zakona nimajo držav- 
ljanstva Republike Slovenije ter pravnim osebam, ki imajo ob 
uveljavitvi tega zakona svoj sedež izven Republike Slovenije 
ob dejanski vzajemnosti, do ureditve pravic tujih oseb glede 
nepremičnin, zajamčene lastninske pravice in druge stvarne 
pravice na nepremičninah, v obsegu, kot jih imajo ob uveljavi- 
tvi tega zakona. Drugi odstavek tega člena določa, da tuje 
fizične oziroma pravne osebe od uveljavitve cit. ustavnega 
zakona do sprejetna ustreznega zakona, ki bo urejal pridobi- 
vanje stvarnih pravic na nepremičninah za tuje osebe, ne 
morejo pridobivati lastninske pravice ali druge stvarne pra- 
vice na nepremičninah na območju Republike Slovenije, 
razen na podlagi delovanja in ob pogoju dejanske vzajemno- 
sti. Glede na navedeno, prodaja srbskega premoženja sloven- 
skemu državljanu oziroma pravni osebi s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ni v nasprotju s 16. členom navedenega ustavnega 
zakona. 

86 

Ali je takšen pravni promet v nasprotju z Resolucijo Varnost 
nega sveta št. 757/1992 pa Ministrstvo za pravosodje ' 
upravo ni pristojno presojati. Zakon o izvajanju Resolucij 
varnostnega Sveta OZN št. 757/1992 (Uradni list RS, št. 53/9! 
določa, da nadzorstvo nad izvajanjem navedenega zakon 
opravljajo pristojni inšpekcijski organi, carinski organi i 
organi za notranje zadeve. V primeru storitve gospodarske? 
prestopka iz 11. in 12. člena ali prekrška iz 13. in 14. čW 
zakona se izreče poleg denarne kazni tudi varstveni ukr# 
odvzema blaga, ki je predmet prestopka oziroma prekršM 
Uredba o sankcijah za kršitev oziroma neizvajanje Resolufl) 
Varnostnega sveta OZN št. 757 (Uradni list RS, št. 44/92), ki) 
veljala do sprejema navedenega zakona, je določala, da pr«( 

stavlja kršitev ali neizvajanje resolucije gospodarski pres» 
pek ali prekršek. Organi za ugotavljanje navedenih kršitevp 
so smiselno isti kot jih določa zakon o izvajanju Resolud 
Varnostnega sveta OZN, št. 757/1992. 
O potrjevanju pogodb na sodiščih pojasnjujemo, da se prav 
loma overjajo samo podpisi pogodbenih strank (ugotovi" 
njihove istovetnosti), ne pa vsebina pogodb. Sodniki overjsi 
le tiste pogodbe (tudi listine), kjer zakon tako obliko oziro«1 

način sklenitve pogodbe izrecno zahteva. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je gradivo prip'' 
vilo Ministrstvo za pravosodje in upravo. 

Kako bo urejena cesta preko Pavličevega sedla 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je, 24. 9. 19' 
pristojne vprašal, kako je z odprtjem Pavličevega sedi 
Predlaga, da se realizira ideja krožne turistične ceste Jez' 
sko-Železna Kapla — Pavličevo sedlo — Solčava — Pod* 
lovjek — Kamnik — Šenturška gora — Jezersko in da 1 

Republiki Avstriji predlaga realizacija tega turističnega p' 
metnega projekta. 

Ministrstvo za promet in zveze mu je odgovorilo: 

V zvezi z vprašanjem g. Vitomira Grosa o ureditvi ceste prt1 

Pavličevega sedla ter o njenem trasiranju kot krožne ti* 
stične ceste po ozemlju naše in sosednje Republike Avst' 
dajemo naslednji odgovor: 

Po zadnjih usklajevalnih dogovarjanjih naj bi cesta prt 
Pavličevega sedla potekala v naši državi po obstoječi trasi, 
avstrijski strani pa zaradi problema lastništva zemljišč P' 
učujejo njeno novo trasiranje. Obveščeni smo, da tudi 
spremenjeni potek teik ceste prizadeti lastniki še niso d 
soglasja za posege v njihova zemljišča. 

Predlagana krožna cestna povezava je vsekakor možna 
izvedljiva; lahko bi bila tudi delno dopolnjena z doda' 
vključitvijo odsekov Solčava-Črna ter njihovo navezavo 
avstrijsko cestno omrežje. Seveda pa bi moral biti za pred 
gano ali dopolnjeno krožno turistično cestno povezavo iz' 
zan obojestranski interes, podprt zlasti z ustreznim razvoj1 

turistične ponudbe. Zato menimo, da naj bi pobudo za ur« 
tev turistične ceste najprej podrobneje utemeljili in pf 
hodno uskladili zainteresirani turistični kraji na obeh straC 
državne meje, nato pa jo naslovili na pristojno meddrža" 
komisijo v obravnavo in sprejem. 

V zvezi s to poslansko pobudo želimo posebej poudariti, 
v delovnem gradivu o razvrščanju slovenskega cestn' 
omrežja strokovna služba predlaga kot novost določitev t. 
turističnih cest. Te naj bi bile, zaradi povezovanja turisti' 
zanimivih centrov in območij, pri gospodarjenju s cest® 
obravnavane kot posebna kategorija državnega pome 

v vseh tistih primerih, ko jim takega statusa ne zagotavlf 
temeljni razvrstitveni kriteriji. 

Bomo rešili problem prašičje farme v Podgrad1 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je 15. septefl1' 
1992, vprašal, kako je z zapleti okoli prašičje farme PodS' 
pri Radgoni? 

po roče val* 



Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor: 

Predstavniki Dežele Štajerske (Ministrstvo za kmetijstvo in 
Ministrstvo za gospodarstvo in turizem) in predstavniki Repu- 
blike Slovenije (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano in Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora) so 
se doslej sporazumno dogovorili: 

1. Preselitev prašičev pitancev (12.000 stojišč) na 60 do 70 
kmetij bo Republika SLovenija izvedla po časovnem planu, ki 
bo obojestransko sporazumno sprejet v Vneddržavni pogodbi. 
Stalež plemenskih svinj (2.000 stojišč) ostane na dosedanji 
lokaciji. Za odstranitev smradu, ki ga povzroča teh 2.000 
stojišč, se mora najti tehnična rešitev odstranitve smradu. 
Odločitev o sanaciji oz. preselitvi teh 2.000 stojišč sprejme 
skupna komisija, določena v meddržavni pogodbi, po razseli- 
tvi 12.000 stojišč, to je po letu 1993. 

2. Stroške preselitve 12.000 stojišč za pitance znašajo 
16,400.000 DEM, to je 115,374.000 ATS (tečaj z dne 7. 3.1991). 

Dežela štajerska je preselitev pripravljena podpreti finančno 
s 30,000.000 ATS kot posojilo na 15 let, v prvih petih letih 
neodplačna z 1% redno obrestno mero, od 6. leta dalje pa 
s 3% obrestno mero. Kredit je na razpolago v 5 letnih obrokih 
po 6,000.000 ATS. Kredit je odplačljiv v ATS. 
3. Preselitev 12.000 stojišč se izvede do 31. 12. 1993. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja 
pobudo za sprejem meddržavne pogodbe, ki bo dogovorjeno 
sanacijo tudi pravno potrdila. O pobudi bo Vlada Republike 
Slovenije predvidoma razpravljala ob koncu tega leta. Sledil 
bo postopek po določilih 59., 60., 62. in 63. člena Zakona 
o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91). Po dosedanjih 
predvidevanjih bo pogodba ratificirana v prvem četrtletju leta 
1993. 

Pripominjamo, da je bilo v času razgovorov s predstavniki 
Dežele Štajerske s pomočjo interventnih sredstev, s katerimi 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razpolaga 
v te namene, že zgrajenih 3.500 stojišč. Sporazumno se ta 
stojišča že vštevajo v kvoto 12.000 stojišč, potrebnih za sana- 
cijo, čeprav so ta stojišča bila grajena v okviru rednega 
programa razvoja prašičereje v Sloveniji. 

Sodelovanje med predstavniki Dežele Štajerske in Republike 
Slovenije je vseskozi korektno, učinkovito in plodno, sanacija 
poteka v skladu z dogovorom. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Bomo v mešanih podjetjih govorili slovensko? 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, Je 24. septembra 
letos, vprašal vse pristojne, zakaj se v nekaterih drmah, ki 
so v postopku dokapltallzaclje ali so kako drugače prišle 
v tuje roke, govori v tujih Jezikih? Kaj misli storiti republiška 
vlada, da tudi na Jezikovnem področju zaščiti slovenske 
Interese? 

Odgovor Vlade Republike Slovenije je: 

Po določbi 11. člena ustave Republike Slovenije je v Sloveniji 
uradni jezik slovenščina, na območjih občin, v katerih živita 
italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, pa tudi 
italijanski oziroma madžarski jezik. Na vladni ali resorni ravni, 
sicer pa tudi v vsakem posameznem primeru - odvisno od 
pojavne oblike in obsega kršitve te ustavne določbe - bi bilo 
tako možno in potrebno intervenirati samo, če ne bi bila 
upoštevana ta ustavna določba. Izven teh okvirov pa vlada 
glede rabe jezikov nima pristojnosti, niti ni videti kakšne 
potrebe za ukrepanje. 

Iz dosedanje prakse mešanih podjetij, kjer je večinski delež 
kapitala v tujih rokah, ne poznamo primerov, ko bi bil 

s pogodbo določen kot »uradni jezik« v podjetju tuj jezik. 
Pravni pomen kakšnega takega dogovora v posamičnem pri- 
meru bi sicer lahko imel pomen samo za jezikovno oziroma 
pomensko interpretacijo pogodb ali drugih medsebojnih 
pravnih obveznosti udeleženih partnerjev, ne pa javno - prav- 
nega pomena. Uporabe slovenščine pri komuniciranju seveda 
tudi v takih podjetjih na noben način ni možno prepovedati ali 
karkoli omejevati. Po drugi strani pa uporaba tujih jezikov, 
poleg slovenščine, v podjetjih z inozemsko udeležbo oziroma 
elementi in v stikih s tujino v ničemer ne krši pravnega reda in 
pozitivnih predpisov ter vloge in pomena slovenščine kot 
uradnega jezika v Republiki Sloveniji, temveč je iz zgolj prag- 
matičnih razlogov pogosto nedvomno potrebna oziroma celo 
neizogibna. Morebitne zadrege in težave se itak rešujejo 
s prevajalci, kar velja tudi za tehnično in drugo dokumenta- 
cijo, in inozemsko korespondenco, ki je potrebna za redno 
poslovanje podjetja. Z odprtostjo naše države mednarod- 
nemu sodelovanju na gospodarskem in vseh drugih področjih 
bo uporaba tudi tujih jezikov, seveda poleg slovenščine, 
očitno vse bolj prisotna in potrebna, ne samo na poslovnem 
področju, česar pa ne kaže tolmačiti oziroma razumeti kot 
pojav, ki gre na škodo oziroma bi ogrožal ustavno pozicijo 
slovenskega jezika v Republiki Sloveniji. 

Opisani položaj in ravnanje, zlasti tudi zaradi vključitve tujega 
kapitala v mešanih podjetjih, torej ne odstopa od običajnega 
ravnanja in ne krši nobene pravne norme, tako da pač ni 
razvidna potreba po kakšnem posebnem ukrepanju v zvezi 
s tem, nasprotno bi kakšno državno poseganje v to lahko celo 
pomenilo samo oviranje sodelovanja s tujino, odvračanje od 
takega sodelovanja in s tem gospodarsko in politično škodo. 
Znanje tujih jezikov in njihova uporaba lahko samo širi mož- 
nosti emancipacije in promocije tudi naše države v sodobnem 
svetu, ki je komunikacijsko in sicer vse bolj povezan. Zgled 
pravilnosti take orientacije je v uporabi in enakopravnosti 
uporabe jezikov v evropskem sodelovanju in institucijah, kot 
sta Svet Evrope in Evropska gospodarska skupnost. 
Pomembno in tudi odločilno pa je, da pri vsem tem tudi ni 
v ničemer kršena ustavna določba o vlogi in pomenu sloven- 
skega jezika kot uradnega jezika v Republiki Sloveniji, niti 
kakšna zakonska določba s tem v zvezi. Za ilustracijo odprte 
in demokratične naravnanosti naše države tudi na tem 
področju kaže omeniti še dve ustavni določbi. Po 14. členu so 
v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in 
temeljne svoboščine, med drugim tudi izrecno ne glede na 
jezik. Po 62. členu ustave pa ima vsakdo pravico, da pri 
uresničevanju svojih pravic in dolžnosti uporablja svoj jezik in 
pisavo na način, ki ga določi zakon. Slednja določba se sicer 
nanaša predvsem na postopke pred oziroma pri državnih 
organih, vendar pa smiselno kaže tudi na to, da naša država 
pri uporabi jezikov ne želi postavljati formalnih ovir, in je tako 
smiselno uporabna tudi z vidika postavljenega poslanskega 
vprašanja v zvezi z uporabo (tudi) tujih jezikov v naši državi. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije Je gradivo pripra- 
vilo Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo. 

Bomo še naprej uvažali cenena vina? 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je 15. septembra 
1992, vprašal, ali sta res firmi Vinag Maribor in Agrokombi- 
nat Ptuj uvozili po 100.000 litrov vina iz Avstrije po 4 ASCH, 
medtem ko domačega vina ne moremo prodati? 

Vlada Republika Slovenije odgovarja na to vprašanje: 

V Sloveniji pridelamo v povprečju letno 600.000 hI vina, pora- 
bimo pa ga 900.000 hI. Iz navedenega sledi, da bilanca vina ni 
pokrita. Ker so naše vinogradniške lege takšne, da omogo- 
čajo proizvodnjo vin, je potrebno uvažati vina nižjih kategorij. 

V svetu je prav nižjih kategorij vin izjemno veliko. Države 
dajejo izjemno visoke stimulacije za izvoz vina, tako da je na 
svetovnem trgu dejansko možno dobiti takšno vino po 
izredno nizki ceni. 
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Uvoz vina je prost, je nekatere vrste vina so na količinskem 
kontingentu. Čeprav je uvoz vina na režimu prostega uvoza, 
pa je zaščita domačih proizvajalcev zagotovljena z visokimi 
uvoznimi dajatvami. Pri uvozu vina je treba plačati poleg 
carine (ki znaša 25%) tudi posebno dajatev pri uvozu kmetij- 
skih pridelkov in živil (prelevman), posebno takso na uvoženo 
blago (7,5%), posebno davščino za izravnavo davčne obreme- 
nitve uvoženega blaga (7,5% oz. 1% po 31.10.1992) ter takso 
za evidentiranje (1%). Glede na to, da je domača proizvodnja 
vina zaščitena z visokimi uvoznimi dajatvami je po 31. 10. 
1992 ukinjen količinski kontingnent pri uvozu namiznih vin. 

Za vino, ki je oz. je bilo na koičinskem kontingnentu, je treba 
pridobiti kontingnent pri ustreznem združenju v GZS. Združe- 
nje za agroživilstvo pri GZS je (pre pred 16. junijem) dodelilo 
količinski kontingnent za uvoz (namiznega) vina podjetju 
Vinag - Maribor in Kmetijskemu kombinatu Ptuj. 

Podjetja sta pridobili vsa potrebna dovoljenim za uvoz vina in 
sta količini, navedeni v poslanskem vprašanju, tudi uvozili. 
Poleg Vinaga Maribor in Kmetijskega kombinata Ptuj pa so 
vino uvozila tudi druga podjetja (Vino Koper, Vino Brežice, 
Agroind Vipava, KZ Sežana, Agrokombinat Krško, KZ Metlika) 
ter druge kmetijske in nekmetijske organizacije. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je gradivo pripra- 
vilo Ministrstvo za zunanje zadeve. 

O potrdilih Ministrstva za notranje zadeve o dr- 
žavljanstvu 

VITOMIR GROS, poslanec v Zboru občin, je 1. oktobra letos, 
predsednika slovenske vlade vprašal, kako lahko država 
Slovenija podeljuje slovensko državljanstvo po starih zako- 
nih, saj se sklicuje na Uradni list SFRJ št 47/866. Poslanec 
meni, da je takšno potrdilo o državljanstvu nično. 

Prejel je naslednji odgovor: 

Na poslansko vprašanje Vitomirja Grosa v zvezi s potrdili 
o državljanstvu, ki jih je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve 
je odgovor naslednji: 

Potrdila imajo v pravni ureditvi svojo točno določeno vlogo, 
pomen in uporabnost, ki jo predpisuje zakon. Najpomemb- 
nejša lastnost potrdila je nedvomno v njegovi dokazani miči. 
Potrdilo, ki je pravilno izdano v skladu s podatki iz uradne 
evidence, ima namreč tako imenovano dokazno moč javne 
listine. To pa pomeni, da je stranka, ki želi s takim potrdilom 
dokazati resničnost nekega dejstva oziroma dejstev, ki so 
v potrdilu navedena, razbremenjena drugih dokazovanj o teh 
dejstvih. Zakon namreč pravi, da taka listina dokazuje tisto, 
kar se v njej določa. Te stvari so urejene v Zakonu o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86 - prečiščeno 
besedilo) v členih 171 do 181 (potrdila) oziroma 164 (javna 
listina). 

V konkretnem primeru gre torej za zakon bivše SFRJ. Ob 
osamosvojitvi Republike Slovenije smo se iz povsem praktič- 
nih razlogov odločili, da začasno, to je do izdaje ustreznih 
predpisov Republike Slovenije, na mnogih področjih še 
vedno uporabljamo tiste zvezne predpise, ki so v Republiki 
Sloveniji veljali na dan zgodovinskega datuma 25. junija 1991, 
ko je bila sprejeta temeljna ustavna listina o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije. V nasprotnem primeru bi 
namreč nastale v pravnem redu take in tako obsežne pravne 
praznine, ki bi onemogočile funkcioniranje pravne države. Ti 
predpisi torej v naši državi od navedenega datuma dalje sicer 
ne veljajo več, pač pa se začasno smiselno uporabljajo, 
z nadaljnjo bistveno omejitvijo, da se v tem okviru uporabljajo 
samo toliko, kolikor ne nasprotujejo pravnemu redu Repu- 
blike Slovenije in kolikor ni z ustavnim zakonom za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije za posamezne primere drugače dolo- 
čeno. V navedenem ustavnem zakonu, ki je bil sprejet Isti dan 
in na isti seji vseh zborov Skupščine Republike Slovenije, je 

namreč tudi določba 4. člena, ki določa zgoraj navedeno 
omejeno uporabo bivše zvezne zakonodaje. 

Tako se pokaže, da je citiranje zveznega zakona SFRJ o potr* 
dilih oziroma v zvezi s potrdili ne samo potrebno, temvel 
nujno. Pravno veljavno potrdilo se namreč lahko Izda samo ni 
podlagi, v okviru in pa določbah zakona. Ker gre tukaj za blvSi 
zvezni zakon, je to v danem primeru možno izključno sam® 
zaradi tega, ker to določa citirani 4. člen ustavnega zakoni 
zato ga je tudi na potrdilih o državljanstvu ne samo dopustnO' 
temveč ga je nujno treba citirati. To terja tudi pravni red I" 
pravna varnost, korektno In prav je, da je vsakdo oziroma d' 
se vsakdo lahko seznani, na kakšni podlagi se še lahko 
uporablja bivša zvezna zakonodaja. Enako kot v danem pri' 
meru bi bilo korektno in bi moralo biti storjeno tudi sic" 
v vseh primerih, ko se še uporablja bivša zvezna zakonodaj' 
Ti primeri pa so zaenkrat še številni, tako na zakonski kot n< 
podzakonski ravni, saj obsegajo področja vse od taW 
temeljne zakonodaje, kot jo predstavlja npr. tudi kazens*1 

zakon (delno), zakon o kazenskem postopku, zakon o pra^ 
nem postopku, navedeni zakon o splošnem upravne" 
postopku, pa do varnosti cestnega prometa. 

Na vprašanje, kako lahko Slovencem neobstoječa državi 
podeljuje državljanstvo, odgovarjamo, da seveda ne gre z> 
podelitev državljanstva, temveč je bilo g. Dragu Cankarju I" 
vsem ostalim slovenskim državljanom Izdano samo potrdil' 
o tem, da so državljani Republike Slovenije. Ne gre torej i- 
konkreten upravni akt, s katerimi bi Ministrstvo za notranj1 

zadeve nekoga sprejelo v državljanstvo Republike Sloveniji 
(odločba), temveč le za potrditev dejstva, ki izhaja iz uradih 
evidenc o državljanstvu in stalnem prebivališču (potrdilo). 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije sta odgovor prt 
pravila Ministrstvo za notranje zadeve In Ministrstvo # 
zakonodajo. 

Kako zavarovati najbolj ogrožene živalske in ras' 
linske vrste? 

MATJAŽ JEŽ, poslanec v Zboru občin, Je, 7. 10. 1992, " 
predsednika vlade in ministra za kulturo naslovil vprašani 
kdaj bo vlada sprejela akt o zavarovanju najbolj ogrožen' 
rastlinskih In živalskih vrst in do kdaj bo Ministrstvo < 
kulturo proučilo možnost zavarovanja naravnih park« 
v Sloveniji in sprejelo akt o njihovem začasnem zavar' 
vanju? 

Odgovorili so mi: 

Po sprejetju novele zakona o naravni in kulturni dedlščK 
(Uradni list SRS, št. 1/81,42/86 in 8/90, Uradni list RS, št 26$ 
smo dobili pravno podlago za izdajo vladnega akta o zave'1 

vanju ogroženih rastlinskih In živalskih vrst. Strokovna slu# 
za varstvo naravne dediščine je ugotovila, da je trenut" 
najbolj pereče vprašanje ogroženih živalskih vrst, zato je K< 
prednostno nalogo predlagala pripravo novega vladne? 
akta, ki naj začenja stari odlok o zavarovanju redkih ali ogf< 
ženih živalskih vrst ter njihovih razvojnih oblik (Uradni l|! 
SRS, št. 28/76), zatem pa bo sledila tudi sprememba predp'! 
o zavarovanju ogroženih rastlinskih vrst. 

Vlada Republike Slovenije je uvrstila pripravo odloka o za*" 
rovanju ogroženih živalskih vrst v svoj delovni načrt za I* 
trimesečje 1992. Predlog odloka, ki ga je pripravilo Minis'1 

stvo za kulturo, bo vlada obravnavala predvidoma v mese£ 

novembru 1992. 

Rok za pripravo omenjenega odloka, ki ga je sprejel z& 
občin, je bil nerealen, saj je razrešitev problemov poveza"1 

tudi z rešitvami na področjih zunaj ožjega varstva narave (nP 
lovstvo in ribištvo), pa je zato nujno potrebno medresors* 
usklajevanje. 

Na zahtevo vladne komisije za pripravo zavarovanja nara^j 
varstvenih območij je bilo v obdobju 1991/92 pospešeno d«' 
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pri pripravi treh največjih načrtovanih naravnih parkih: 
Notranjski (regijski) park, Kočevsko-kolpski (regijski) park in 
Pohorski (regijski) park. Pri teh dejavnostih je pomembno, da 
so zainteresirane in prizadete občine pokazale interes in 
podprle tudi pripravo navedenih naravnih parkov. Ministrstvo 
za kulturo, kjer je sedaj sedež komisije za pripravo zavarovanj 
navedenih parkov, je pri treh strokovnih organizacijah, ki 
imajo obenem tudi interes, da delno ali v celoti ter postopno 
preidejo v uprave parkov, naročijo pripravo t. i. konceptnih 
planov parkov. Naloge, ki jih opravljajo ob sodelovanju stro- 
kovne službe za varstvo naravne dediščine ter v skladu 
z napotki Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora 
(Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje), bodo 
končane do konca maja 1993. Na podlagi teh predlogov in 
strokovnih gradiv bodo predlagani ukrepi za izvedbo trajnega 
zavarovanja. 

Na analogno obravnavanje čakata še preostala dva predla- 
gana regijska parka (Kraški regijski park in Karavanško-kam- 
niško-savinjski regijski park) ter obstoječi Spominski park 
Trebče, ki bo z delno spremenjenim programom in obsegom 
verjetno uvrščen med naravne parke nacionalnega pomena. 
Zaradi angažiranja pri prej navedenih nalogah so za zdaj 
strokovne in finančne zmogljivosti kulturnega resorja v celoti 
zasedene. 
Poudariti je treba, da je nastajanje naravnih parkov dolgotra- 
jen in neprekinjen proces, ki lahko traja tudi več kot deset- 
letje. Do razglasitve parka je treba namreč rešiti vsa vprašanja 
v zvezi z omejitvijo uporabe, spremembo namembnosti, last- 
ništvom, nadomestili in stimulacijami, upravljalstvom, poobla- 
stili, financiranjem itd. Preslabo pripravljeno ali deklarativno 
razglašanje povzroči med prizadetimi domačini le slabo voljo 
in odpor do »vsiljenega« parka, na kar pa odgovorni vladni 
organi in strokovna služba ne more več pristajati. Primer za to 
je bil predlog za razglasitev Notranjskega regijskega parka 
leta 1986. Lokalne skupnosti so ga takrat zavrnile, ker predla- 
gatelj zavarovanja ni mogel odgovoriti na vsa vprašanja glede 
posledic razglasitve na obstoječe stanje in ker niso bili medre- 
sorsko usklajeni razvojni plani. Pri tem je utemeljen strah in 
realna nevarnost, da lahko med pripravljanjem naravnih par- 
kov pride do nezaželenih posegov v prostor, ki izničijo zami- 
sel parka. To bo treba reševati z novo prostorsko-urejevalsko 
zakonodajo ali z obliko predhodnega zavarovanja. 

Za dolgotrajnost postopkov pri pripravi razglasitvenega akta 
je v veliki meri krivo pomanjkanje ustreznih instrumentov 
države za postopno in korektno razčiščevanje problemov. To 
so npr. oblike predhodnega zavarovanja (reviziranja), dalje 
intervencijski sklad za odkupe zemljišč, kjer je nujno uveljav- 
ljati predkupno pravico države, sistem usmerjenih razvojnih 
stimulacij za prebivalce znotraj naravnih parkov, sistem davč- 
nih olajšav za določene dejavnosti ipd. V tem kontekstu je 
treba opozoriti tudi na praznino, ki je nastala z ukinitvijo 
nekdanjih dolgoročnih družbenih planov, ki so - enkrat bolj 
drugič manj uspešno - predpostavljati obveznost medresor- 
skega usklajevanja. 

Nastajanja obsežnejšega naravnega parka ni mogoče voditi 
samo prek temeljne dejavnosti obstoječih strokovnih služb, 
temveč je to posebna projektna naloga. Pri tem mora nad 
postopkom bdeti pristojni upravni organ. Do zdaj se je mno- 
gokrat dogajalo, da je pripravo razglasitve zavarovanja vodila 
sama strokovna služba, zainteresirana občina oz. država pa 
se s tem nista poistovetili ali sta se ob nastalih konfliktih celo 
distancirali od projekta parka. 

Instrument začasne razglasitve (ze eno leto) je poleg določe- 
nih prednosti pokazal tudi več pomanjkljivosti. Obstaja boja- 
zen, da za večje varstvene projekte (npr. za naravne parke) 
v kratkem času veljavnosti intervencijskega ukrepa zaradi 
pomanjkanja pravnih in finančnih instrumentov ni mogoče 
pripraviti in izvesti trajnega zavarovanja. Zato je ugotovljeno, 
da je ukrep začasne razglasitve smotrno uporabiti le takrat, ko 
je realno pričakovati, da bo med trajanjem začasnega zavaro- 
vanja možno pripraviti in izvesti trajno zavarovanje. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za kulturo. 

Je naš protokol zatajil? 

TOMAŽ PAVŠIČ, poslanec v Zboru občin, je na 50. seji tega 
zbora, ki je bila 12.11.1992, vprašal nasledn|e: »Kako se je 
moglo zgoditi, da o obisku italijanske parlamentarne nogo- 
metne ekipe v Ljubljani niso bile obveščene ustrezne službe 
in tudi ne poslanci iz občine, kjer so se parlamentarci usta- 
vili?« , 

Protokol Republike Slovenije mu odgovarja: 

Na poslansko vprašanje poslanca g. Tomaža Pavšiča v zvezi 
z obiskom italijanskih parlamentarcev (nogometašev) v Slove- 
niji dajem naslednje pojasnilo: 

Minister g. Janez Janša nas je obvestil, da bodo poslanci 
italijanskega parlamenta v soboto, dne 17. oktobra 1992, 
odigrali s poslanci Skupščine Republike Slovenije prijateljsko 
nogometno tekmo. V petek, dne 16. oktobra 1992, ob 19. uri 
pa bo v hotelu »ETA« v Cerknem podpredsednik Skupščine g. 
Vitodrag Pukl, priredil večerjo. Protokol Republike Slovenije 
je bil naprošen, da poskrbi, da bo večerja na protokolarni 
ravni. Spričo tega sem delegacijo že ob prihodu ob 17. uri 
pričakal v hotelu ter jih pozdravil. Poskrbeli smo tudi, da sta 
bili na večerji dve prevajalki za italijanski jezik. Podpredsed- 
nik g. Pukl je bil na večerji gostitelj, večerje pa so se poleg 
predsednika Skupščine občine Idrija g. dr. Janeza Podobnika 
udeležili tudi drugi poslanci slovenske skupščine. 
Spričo zgoraj navedenega je razvidno, da so bili poslanci 
italijanskega parlamenta, čeprav je šlo za neuraden obisk, 
deležni ustrezne protokolarne pozornosti. 

Je pogodbeno delo številnih upokojencev iz 
Kluba Maksa Perca dovoljeno? 

DANIEL STARMAN, poslanec v Zboru občin, je na 46. seji 
tega zbora, ki je bila 23. 9.1992, na pristojne naslovil obširno 
vprašanje o zaposlovanju upokojencev iz Kluba Maksa 
Perca. 

Ministrstvo za delo mu je posredovalo naslednji odgovor: 

V zvezi s poslanskim vprašanjem g. Danijela Starmana, 
poslanca Zbora občin Skupščine Republike Slovenije, glede 
zaposlovanja upokojencev iz Kluba Maksa Perca, ki ga je 
zastavil na 46. seji zbora dne 23. 9.1992, posredujemo nasled- 
nji odgovor: 

Iz vsebine pisma, ki ga je poslanec Danijel Starman predložil 
na 46. seji zbora občin Skupščine Republike Slovenije povze- 
mamo, da skupina upokojencev iz Maribora opozarja na 
pogodbeno delo velikega števila upokojenih delavcev orga- 
nov za notranje zadeve. 

S tem v zvezi opozarjamo, da delovnopravna zakonodaja ne 
prepoveduje pogodbenega dela upokojencem in le-ti tudi ne 
izgubijo pravic, ki gredo upokojencem, če ob tem delajo še po 
pogodbi o delu. Vendar pa sem institut pogodbenega dela 
vsebuje določene omejitve, ki morajo biti upoštevane pri 
sklepanju pogodb o delu. Skladno s 107. členom Zakona 
o delovnih razmerjih, lahko organizacija oziroma delodajalec 
s prevzemnikom dela sklene pogodbo o delu za opravljanje 
začasnih oziroma občasnih del, ki se glede na delovni proces, 
ne opravljajo kot stalno in nepretrgano delo, temveč trajajo le 
določen krajši čas, ali so potrebne le od časa do časa in se 
opravljajo največ 90 dni v posameznem koledarskem letu, in 
za opravljanje trajnejših kratkotrajnih del, vendar ne več kot 
10 ur na teden. Ob tem pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, 
da pogodbe o delu ni mogoče skleniti, če gre za dela, za 
katera je mogoče skleniti delovno razmerje za določen čas ali 
z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, ali če 
gre za avtorska dela. 

V okviru navedenih zakonskih določil torej tudi upokojenci 
lahko opravljajo pogodbeno delo. V kolikor pa obstaja sum, 
da se pogodbeno delo izvaja izven zakona, npr. da traja več 
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časa, kot je dovoljeno, da ne gre za opravljanje začasnih in 
občasnih del, da bi lahko sklenili delovno razmerje za določen 
čas ali s krajšim delovnim časom od polnega itd., je potrebno 
ustrezno ukrepati v organizaciji in obvestiti tudi pristojno 
inšpekcijsko delo. 

Kaj je predsednik Kučan pisal Dobrici Ćosiću? 

MARCEL ŠTEFANČIČ, poslanec v Zboru občin, je na 50. seji 
zbora, 12.11. 1992, vprašal: 
»Iz krogov blizu jugoslovanskega državnega vrha smo zve- 
deli, da je bil v začetku novembra v Beogradu Peter Toš, 
posebni odposlanec predsednika Republike Slovenije, 
Milana Kučana. Toš naj bi s seboj prinesel pismi za pred- 
sednika ZRJ Dobrico Ćosića in predsednika vlade Milana 
Panlča. Pravijo, da g. Kučan ponuja v pismih svojo posredni- 
ško vlogo Beogradu in pojasnjuje bistvo slovenske politike 
do dogodkov v nekdanji Jugoslaviji. 

Izražam zahtevo, da sem kot poslanec Skupščine Republike 
Slovenije seznanjen z vsebino pisem, ki so šla v roke pred- 
sednika ZRJ Dobrice Ćosića.« 

Ministrstvo za zunanje zadeve je odgovorilo: 
1. V dneh 3. in 4. novembra 1992 je bil v Beogradu Peter Toš, 
svetovalec Vlade v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. Njegovo potovanje je sodilo v priprave za izvedbo 
evakuacije Slovencev iz BiH. Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Slovenije, ki je bilo nosilec tega zahtevnega in 
odgovornega projekta, je v pripravah nanj vzpostavilo stike 
z vsemi faktorji, za katere je menilo, da lahko pripomorejo 
k njegovi uspešnosti. 
Peter Toš se je v Beogradu pogovarjal s predstavniki zuna- 
njega ministrstva ZRJ oziroma Srbije, in sicer v vlogi predstav- 
nika Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 

2. Dne 23. 8. 1992 nam je Ministrstvo za zunanje zadeve ZRJ 
poslalo noto, s katero nas je obvestilo o tem, da je Vlada ZRJ 
na seji 13. 8. 1992 sprejela sklep o priznanju Republike Slove- 
nije. Istega dne, torej 23. 8. 1992, je predsednik ZRJ Dobrica 
Ćosić poslal pismo predsedniku Predsedstva Republike Slo- 
venije Milanu Kučanu. V njem izraža potrebo in interes za 
vzpostavitev dialoga med državama zaradi reševanja vpra- 
šanj, ki so nastala z osamosvojitvijo Republike Slovenije. Ob 
vprašanjih s področja meddržavnih odnosov, gospodarskega 
sodelovanja, prometa, plačilnega prometa in drugih področij 
poudarja pomembnost reševanja eksistenčnih težav velikega 
števila državljanov Republike Slovenije in ZRJ, ki pričakujejo 
izplačilo pokojnin in zagotovitev lastninskih pravic. Predsed- 
nik Ćosić opozarja na nujnot razdelitve oziroma razmejitve 
pravic in obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb. 

Zaradi vsega navedenega predlaga oblikovanje mešane komi- 
sije, ki bi pričela z reševanjem odprtih vprašanj. 

3. Ob odločitvi, da je (zaradi evakuacije Slovencev iz BiH) 
potrebno stopiti v stik s predstavniki oblasti v ZRJ oziroma 
Srbiji, se je izkazalo kot smotrno istočasno odgovoriti na 
pismo predsednika ZRJ. Odgovor predsednika Kučana je bil 
pripravljen v sodelovanju z Vlado in Ministrstvom za zunanje 
zadeve. 
Predsednik Predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan 
v pismu ugotavlja, da bo razvijanje dvostranskih odnosov med 
državami na območju nekdanje Jugoslavije potrebno in ko- 
ristno. 

Republika Slovenija je v iskanju rešitev problemov na 
območju nekdanje SFRJ vedno delovala konstruktivno ter 
s tako politiko tudi nadaljuje. Podala je številne pobude in 
predloge za politično preseganje sporov, tako pred razpadom 
SFRJ, kakor tudi pozneje. Odziva s strani Srbije in Črne gore 
na te predloge ni bilo. 

Republika Slovenija ceni napore mednarodne skupnosti za 
prenehanje vojne v Bosni in Hercegovini in si tudi po svojih 
močeh prizadeva za zaustavitev grozot. Žal vsa dosedanja 
prizadevanja niso dosegla željenih učikov. 

V svojem pismu predsednik Predsedstva Republike Slovenije 
Milan Kučan pričakuje določene spremembe v dosedanjem 
odnosu »ZRJ« do reševanja krize na območju nekdanje Jugo- 
slavije. 

Kot članica OZN Republika Slovenija uresničuje sankcije proti 
Srbiji in Črni gori, ki so bile uveljavljene z resolucijo VS št. 
757. Glede na navedeno je stališče Republike Slovenije, da še 
ne obstajajo formalni razlogi za uresničitev predlogov in 
pobud, ki jih v svojem pismu podaja predsednik ZRJ Dobrica 
Cosič. 

Ob zaključku pisma predsednik Predsedstva Republike Slove- 
nije izraža željo, da bi tisti, ki so začeli vojno na tleh bivše 
Jugoslavije, spoznali in izkusili njeno nesmiselnost in jo preki- 
nili. Potem bo nastopil čas za vzpostavitev dvostranskih odno- 
sov med državama. Šele takrat in le na osnovi enakopravnosti 
se bo mogoče z upoštevanjem načel OZN in KVSE dogovoriti 
tudi o nasledstvu SFRJ. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Na kakšnih proslavah in prireditvah naj bi sodelo- 
vala tudi TO? 

FRANC ERCE, poslanec v Zboru združenega dela, Je na 52. 
seji tega zbora, 23. septembra letos, vprašal:»Sprašujem 
kako to, da se zadnje čase, kot zadnji primer navajam 
praznovanje oziroma proslavo na Trgu revolucije ob 50- 
letnici ustanovitve partizanskih brigad, pojavljajo enote 
Teritorialne obrambe, ob takoimenovanem deklariranem 
nevmešavanju vojske v politiko?! Zanima me tudi po kakš- 
nem kriteriju sodeluje; ali gre mogoče za predsedniško 
gardo?« 

Vlada Republike Slovenije mu odgovarja: 

V vojni zgodovini slovenskega naroda imajo posebno mesto 
prva slovenska država Karantanija, boji s turškimi napadalci, 
kmečki upori, slovenska vojska 1918-1919 in njen boj za 
slovenske meje, narodnoosvobodilni boj 1941-1945 na zavez- 
niški strani proti fašističnim in nacističnim okupatorjem ter 
vojna za svobodno in samostojno Slovenijo 1991. Zato tem 
delom naše preteklosti namenja Teritorialna obramba Repu- 
blike Slovenije ustrezno pozornost pri negovanju izročil in 
tradicij. Opredeljeni so kot najbolj izraziti primeri uresničitve 
bojnega duha našega naroda in Slovencev kot vojakov. 

V skladu s to opredelitvijo sodeluje Teritorialna obramba 
Republike Slovenije na spominskih svečanostih in podobnih 
slavnostih ohranjanja bojnih tradicij slovenskega naroda, kot 
je to v navadi tudi v Zahodni Evropi in sploh po svetu. Na 
drugih proslavah in prireditvah ne sodeluje, razen ko izpol- 
njuje počastitvene in druge protokolarne dolžnosti v skladu 
z odločitvami Predsedstva Republike Slovenije kot najvišjega 
poveljnika Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Zlasti 
ne sodeluje na strankarskih in političnih prireditvah. Njeni 
poklicni pripadniki tudi ne smejo biti člani političnih strank 
(61. člen Zakona o obrambi in zaščiti, Uradni list št. 15/91). 

Proslava 50. letnice ustanovitve prvih slovenskih narodno- 
osvobodilnih brigad, ki je bila povezana s predajo zastave 
Maistrovih borcev in z obuditvijo spomina na obletnico vojne 
1991, ni bila strankarska prireditev, zato je na proslavi sodelo- 
vala častna enota Teritorialne obrambe. Ta odločitev je bila 
v skladu z uvodoma navedenmi izhodišči. 

Častna enota Teritorialne obrambe ne sodeluje ob praznova- 
nju velikega šmarna in ob podobnih slovesnostih. V Navodilu 
o uresničevanju pravic vojaških obveznikov med opravljanjem 
vojaške službe do izpovedovanja vere (Uradni list št. 36/92) in 
ne v Pravilih o službi v Teritorialni obrambi sodelovanje čast- 
nih enot Teritorialne obrambe na verskih prireditvah ni pred- 
videno. To pa ne velja za pogrebe s cerkvenim obredom. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za obrambo. 
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POSLANSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o ponovni pobudi dr. 
Stanka Buserja, poslanca v Družbenopolitičnem 
zboru, o takojšnji razrešitvi direktorja Republi- 
ške uprave za jedrsko varnost 

Dr. Stanko Buser, poslanec Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine Republike Slovenije, je na seji 7. oktobra 1992 
postavil naslednjo poslansko pobudo: 

»Vlada naj nemudoma rezreši direktorja RUJV, g. mag. Miro- 
slava Gregoriča, ki je s svojim samovoljnim in nezakonitim 
ukrepanjem povzročil: 

- da inšpekcijski nadzor v zadevah jedrske varnosti ni bil 
zagotovljen od 1. 1. 1992, saj še do danes, 7. oktobra 1992 ni 
imenovan vodja inšpekcije za jedrsko varnost. Z novo sistemi- 
zacijo v RUJV, ki ni v skladu z zakonom o delavcih v državnih 
organih, pa sta bila imenovana dva republiška inšpektorja za 
jedrsko varnost in sicer prvi 11.6. 1992 in drugi 31. 7. 1992, 
oba brez ustreznih praktičnih izkušenj. 

- povzročil in podtaknil Vladi v soglasje nezakonito sistemi- 
zacijo v RUJV, na podlagi katere je lahko speljal nezakonit 
postopek razrešitve Miroslava Kocuvana kot vodje inšpekcije 
za jedrsko varnost. 

Vlada naj že vendar odgovori na mojo poslansko pobudo 
z dne 15. 6.1992 o problematiki inšpekcije za jedrsko varnost 
in izpolni svoje lastne ugotovitve v njenem odgovur na mojo 
pobudo z dne 13. 5. 1992.« 

Mnenje Vlade Republike Slovenije je naslednje: 

Vlada Republike Slovenije je v letu 1992 že večkrat odgovar- 
jala dr. Stanku Buserju na njegove pobude in vprašanja 
o inšpekcijskem nadzoru o zadevah jedrske varnosti. V odgo- 
vorih je Vlada Republike Slovenije ugotavljala, da je bil 
v »spornem« obdobju predmetni inšpekcijski nadzor pravno- 
formalno in dejansko zagotovljen. 

Vlada Republike Slovenije je na 16. seji 5. avgusta 1992 
obravnavala predlog Ministra za varstvo okolja in urejanje 
prostora za razrešitev direktorja RUJV. Ob tem je Vlada Repu- 
blike Slovenije ugotovila, da je mag. Miroslav Gregorič kot 
direktor storil v predlogu ministra opisane kršitve. Presodila 
pa je, da kršitve niso imele za posledico ogrožanja jedrske 
varnosti v Republiki Sloveniji. Zato je Vlada Republik Slove- 
nije sklenila, da mag. Miroslava Gregoriča ne razreši funkcije 
direktorja RUJV. Vprašanje opravljanja njegovega dela pa bo 
ponovno obravnavala čez tri mesece. 

Glede poslančevih navedb o nezakoniti sistemizaciji v RUJV 
pa Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je k pravilniku 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v RUJV, 
ki ga je na podlagi predpisov opravil direktor te uprave, dal 
predhodno soglasje minister za varstvo okolja in urejanje 
prostora, strokovno mnenje s predlogom za soglasje Vlade 
Republike Slovenije Republiška uprava za kadre ter po gene- 
ralnem pooblastilu Vlade Republike Slovenije soglasje njen 
odbor za državno ureditev in javno upravo. Navedeni organi 
pri obravnavi omenjenega pravilnika neskladja z veljavnimi 
predpisi niso ugotovili. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenl|e je gradivo priprai- 
vlo Ministrstvo za varstvo okolja In urejanje prostora. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Vaneta 
Gošnika, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
da se izterja dolg od Republike Hrvaške za 
neplačano električno energijo, ki jo prejemajo iz 
NE Krško ali da dobava ukine 

Odnosi med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško so 
zelo zapleteni, zato je reševanje katerega koli vprašanja 
s katerega koli področja potrebno obravnavati z vidika celovi- 
tosti urejanja odnosov z Republiko Hrvaško. Gledano izk- 
ljučno z vidika poslovnega odnosa je seveda pobuda korektna 
in je tudi ves čas prisotna v razmišljanjih kot skrajni ukrep, če 
hrvaško elektrogospodarstvo ne bo zagotovilo načina plačila 
že dobavljene električne energije oziroma če ne bo dosežen 
v medsebojnih pogajanjih kakršen koli drug dogovor. 

Na podlagi gospodarskega načrta NE Krško znaša dolg hrva- 
škega elektrogospodarstva za dobavljeno električno energijo 
in razpoložljivo moč, fakturirano za obdobje od 1. 1. 1992 do 
16.10. 1992, že 1,7 mrld SIT. Pri tem je treba tudi povedati, da 
znaša dolg slovenskega elektrogospodarstva do NE Krško že 
1,9 mrld SIT. 

V Ministrstvu za energetiko že pripravljajo predlog za razgo- 
vore v meddržavni koordinaciji, ki bo predvidoma v mesecu 
novembru 1992 in na kateri bodo dana v obravnavo vsa odprta 
vprašanja, torej tudi vprašanje neplačevanja dobavljene elek- 
trične energije. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za energetiko v sodelovanju z Ministrstvom 
za zunanje zadeve. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo Sonje 
Lokar, poslanke v Družbenopolitičnem zboru, 
glede ureditve pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja starešin in poklicnih vojakov slo- 
venske vojske 

Sonja Lokar, poslanka Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
Republike Slovenije, je na nadaljevanju 44. seje zbora 16. 9. 
1992 dala pobudo oziroma postavila vprašanje o ureditvi 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja starešin in poklic- 
nih vojakov slovenske vojske. Meni, da bi, dokler pač ne bo 
mogoče uresničiti koncepta Slovenije brez vojske, slovenska 
vojska morala imeti take pogoje za svoje delovanje, ki bodo 
v mejah ekonomskih možnosti omogočali izpolnjevanje nje- 
nih nujnih družbenih funkcij. V ta sklop vprašanj pa sodi tudi 
ustrezno urejanje socialne varnosti zaposlenih starešin in 
profesionalnih vojakov. Predlaga, da pristojno ministrstvo 
pripravi ustrezne zakonske rešitve hkrati s primerjalno analizo 
urejanja teh zadev v evropskih državah. 

V zvezi s tem vprašanjem Vlada Republike Slovenije ugotavlja 
naslednje: 

Davnopravni status zaposlenih v Teritorialni obrambi Repu- 
blike Slovenije, pa tudi druge pravice, ki iz tega statusa 
izvirajo, trenutno ureja Zakon o obrambi in zaščiti (Ur. list RS, 
št. 15/91). Skladno z določbo 61. člena tega zakona imajo 
zaposleni v stalni sestavi Teritorialne obrambe status civilnih 
oseb v delovnem razmerju v štabih, enotah in zavodih teritori- 
alne obrambe in zanje ob upoštevanju določbe prvega 
odstavka 132. člena zakona veljajo splošni predpisi, ki veljajo 
za delavce v državnih organih, če z zakonom ni drugače 
določeno. 
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Navedeno torej pomeni, da imajo zaposleni v Teritorialni 
obrambi glede delovnopravnega statusa, vključno s pokojnin- 
skim in invalidskim zavarovanjem, v osnovi enake pravice kot 
drugi delavci v državnih organih. Zaradi specifičnosti nalog, 
ki jih opravljajo, pa zakon določa še nekatere pravice, kot na 
primer povečanje osebnih dohodkov do 20% zaradi vrednote- 
nja posebnih delovnih razmer in odgovornosti (135. člen) ter 
beneficirano delovno dobo (136. člen), ki pa še ni uveljavljena. 
Zaposleni v Teritorialni obrambi in njihovi družinski člani 
imajo tudi nekatere posebne pravice v zvezi z morebitnimi 
poškodbami ali boleznimi, dobljenimi med opravljanjem služ- 
benih nalog, oziroma ob smrti. 

Menimo, da omenjena ureditev delovnega statusa in drugih 
socialnih pravic zaposlenih v Teritorialni obrambi trenutno še 
ni ustrezna, je pa v mejah ekonomskih možnosti države. 
V pripravi je zato tudi zakon o službi v Teritorialni obrambi, ki 
bo ta odprta vprašanja poskušal urediti in tako zaokrožiti 
status častnikov, podčastnikov oziroma profesionalnih voja- 
kov slovenske vojske. Proučuje pa se tudi predlog Ministrstva 
za obrambo, da bi še pred tem na podlagi omenjenih poobla- 
stil zakona o obrambi in zaščiti uveljavili določene ugodnosti 
glede pokojninske dobe zaposlenih v stalni sestavi Teritori- 
alne obrambe, ki opravljajo operativna dela. Takšne ugodno- 
sti (krajša delovna doba, višje plače ipd.) namreč poznajo 
v večini evropskih držav. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je gradivo pripra- 
vilo Ministrstvo za obrambo. 

ODGOVOR 
Vlade republike Slovenije na pobudo Franceta 
Tomšiča, poslanca v Družbenopolitičnem zboru, 
v zvezi z zakonom o zajamčenih osebnih do- 
hodkih 

Zakon o zajamčenem osebnem dohodku določa, da zajam- 
čeni osebni dohodek pripada vsakemu delavcu, ki dela polni 
delovni čas in izpolnjuje svoje delovne obveznosti. 

Izplačevanje nižjega osebnega dohodka od zajamčenega je 
torej možno v primerih, ko delavec ne dela polnega delovnega 
časa ali ne izpolnjuje svojih delovnih obveznosti. Ocena, ali 
delavec izpolnjuje obveznosti ali ne, je tako kot povsod po 
svetu prepuščena neposrednemu vodji, seveda pa ni 
dopustno, da bi bila ta ocena namenoma neobjektivna ozi- 
roma samovoljna. 

V 6. členu zakona so za kršitve določil zakona predvidene 
denarne kazni zoper pravno osebo in zoper odgovorno 
osebo, ki delavcu ne izplača zajamčene plače po določilih 
zakona. 

Nadzor nad opravljanjem dela sodi v pristojnost inšpekcije 
dela, zato se morajo delavci ob kršitvah zakona o zajamčenih 
plačah obrniti na inšpekcijske organe v občini. Le-ti ob rednih 
pregledih nadzirajo tudi izvajanje tega zakona, vendar vseh 
kršitev ob rednih pregledih prav gotovo ne zaznajo, zato je 
treba take primere prijaviti inšpekciji dela, ki zoper kršitelje 
ukrepa v skladu z zakonom in svojimi pristojnostmi. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenl|e je gradivo pripra- 
vilo Ministrstvo za delo. 

ZBOR OBČIN 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na vprašanje in 
pobudo Ivana Bizjaka in Vitomira Grosa, poslan- 
cev v Zboru občin, v zvezi z javnimi razpisi za 
investicije, ki se financirajo iz republiškega pro- 
računa 

Poslanca ugotavljata, da prihaja pri javnih razpisih do napa* 
v postopku, in dajeta Odboru za proračun in javne financ« 
pobudo, naj prouči izpolnjevanje zakonske obveznosti mini 
strstev in vlade. 

Ministrstvo za finance je bilo s tem vprašanjem in tudi z nekaj 
dopisi opozorjeno na nepravilnosti pri nekaterih postopki1] 
razpisov za oddajo del. Na nepravilnosti, na katere smo bi' 
opozorjeni, smo lahko reagirali le tako, da smo predlaga® 
razveljavitev razpisa. Sedanji zakon namreč ne določa načini 
kako naj bi Ministrstvo za finance neposredno nadzorovan 
izvajanje postopkov javnih razpisov. Če bi to delalo, potem 6' 
tudi razbremenilo odgovornosti uporabnike proračunski 
sredstev za pravilno izvedbo postopka in sankcioniranj« 
nedoslednega izvajanja tega določila zakona. Tudi v prihod; 
nje bo pravilnost postopka odvisna predvsem od tistega, k' 
razpis izvede, nadzor pa bodo izvajali zainteresirani ponud- 
niki sami. Tako je potekal tudi dosedanji postopek. Ugotav- 
ljamo, da bo treba tistim, ki oporekajo pravilnosti postopke' 
javnega razpisa, zagotoviti ustrezne hitre in učinkovite pravnf 
poti za zaščito njihovih interesov. Poleg redne sodne poti b 
bilo primerno predhodno vzpostaviti arbitražo, npr. P1 

Gospodarski zbornici Slovenije, katere delo bi se delno finac 
ciralo tudi iz državnih sredstev. 

Da bi odpravili pomanjkljivosti oziroma jih zmanjšali na mi^ 
mum, bo Vlada predlagala ustrezne pravne akte, ki bod® 
podlaga za neposredni nadzor nad temi postopki in sankrf 
oniranje nepravilnega izvajanja zakona v naslednjem letu. 

Občine bi tudi lahko izbirale izvajalce za dela z javnim razp' 
som, vendar jih Zakon o proračunu ne obvezuje v celo1 

k temu. Predlog poslanca, da bi se ta način razširil na vs 
javna dela v državi, bi pomenil, da je treba z določilof 
o obveznosti javnega razpisa za izbiro izvajalca dopolnil 
Zakon o javni porabi, ki pa velja tudi za občine. Tako dopolni 
tev zakona o javni porabi bomo tudi predlagali. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je gradivo pripr' 
vilo Ministrstvo za finance. 

ODGOVOR 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehran 
na pobudo Janeza Černeja, poslanca v Zbor 
občin, v zvezi z izvajanjem melioracije in kom2 

sacije kmetijskih zeljišč v občini Celje 

Poslanec Zbora občin, NDS Celje, gospod Janez Černej, 
predsedniku Zbora občin g. Ivanu Bizjaku posredoval posla1 

sko pobudo za revizijo postopkov, ki so bili uvedeni v zve 
z izvajanjem melioracij in komasacij kmetijskih zemlji 
v občini Celje. Navedel je tudi dva primera, kjer se udeležen« 
ne strinjata niti z melioracijo, niti s komasacijo. To s* 
zakonca Pančur in zakonca Bincl iz Zadobrove. 

Poslansko pobudo je Zbor občin posredoval ministru za p,; 

vosodje in upravo ter ministru za varstvo okolja in ureja"! 
prostora. 

Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora ter Minis1 

stvo za pravosodje in upravo sta omenjeno pobudo odstop1 

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v pristoj' 
reševanje. V dopisu so napisali, da nam poslansko pobu1 

odstopajo zato, ker so v skladu z Zakonom o kmetijs* 
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86) postopki, vezani j 
melioracije in komasacije kmetijskih zemljišč v pristojno- 
našega ministrstva. 

Kratka obrazložitev dosedanjih aktivnosti: 

1. Pritožbi zakoncev Pančur in Bincl se nanašata na melio' 
cijsko in komasacijsko območje ZADOBROVA. 

2. Dne 14. 5. 1985 je bil z odločbo skupščine občine C« 
uveden komasacijski postopek na območju Zadobrove, 
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sicer kot vzročna posledica predhodno izvedene hidromeli- 
oracije. Po določbah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni 
list SRS, št. 1/79) je bila namreč uvedba komasacije na vseh 
teh zemljiščih obvezujoča. Spoštovan pa je bil tudi 79. člen 
zgoraj citiranega zakona, saj so se za komasacijo izrekli 
kmetje in nekmetje, ki so imeli v lasti več kot polovico kmetij- 
skih zemljišč. 

3. Komasacijskim udeležencem je bila v začetku leta 1987 
vročena odločba o novi razdelitvi zemljišč iz komasacijskega 
sklada skupaj s kopijo katastrskega načrta v merilu 1:2000. 
Udeleženci so bili seznanjeni tudi z novimi posestnimi mejami 
v naravi. 

4. Nekateri udeleženci se niso strinjali z njim dodeljenimi 
parcelami v naravi in so se pritožili na Republiško geodetsko 
upravo (drugostopni organ, ki je pristojen za njihovo reševa- 
nje). Med temi pritožniki sta bila tudi zakonca Pančur in 
zakonca Bincl. 

Pritožbi Pančur Franca in Amalije je Republiška geodetska 
uprava ugodila, odpravila odločbo organa prve stopnje in 
občini vrnila zadevo v ponovni postopek. 

Komisija za izvedbo komasacijskega postopka je o zadevi 
ponovno odločala in 16. 12. 1988 izdala Pančurjevim nado- 
mestno odločbo. Tudi na to odločbo sta se zakonca Pančur 
pritožila na RGU. Le-ta pa je z odločbo zavrnila njuno drugo 
pritožbo z obrazložitvijo, a so bile vse pomanjkljivosti, ki jih je 
RGU ugotovila v prvi odločbi, odpravljene in zato ni več 
argumentov za ugoditev njuni pritožbi. 

Pančurjeva sta zoper Republiško geodetsko upravo sprožila 
še upravni spor na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. 

Vrhovno sodišče je s sodbo, št. U 40/90-4 z dne 14. 6. 1990 
zavrnilo vse njune navedbe kot neutemeljene. 

5. Glede uvedbe melioracijskega postopka pa moram pove- 
dati, da je Ustavno sodišče že v letu 1985 dobilo pobudo za 
oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o uvedbi melioracij- 
skega postopka za območje naselja Zadobrova. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je ugotovilo, da je bil 
Odlok sprejet v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 1/79). S sklepom št. U I 22/85 je dne 21.11. 
1985 sklenilo, da pobude ne sprejme in tudi ne bo začelo 
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka. 

6. Konec leta 1986 je Ustavno sodišče Republike Slovenije 
dobilo ponovno pobudo, da začne postopek za oceno ustav- 
nosti in zakonitosti Odloka Skupščine občine Celje o uvedbi 
melioracijskega postopka za območje naselja Zadobrova. To 
pobudo sta poslala Franc in Amalija Pančur. S sklepom št. 
U I 98/86 z dne 29. 1. 1987, Ustavno sodišče te pobude ni 
sprejelo z utemeljitvijo, da je sodišče takšno pobudo že oce- 
njevalo v letu 1985. 

7. Ko so bile na Republiški geodetski upravi v Ljubljani rešene 
vse pritožbe, ki so se nanašale na novo razdelitev zemljišč iz 
komasacijskega sklada, je postala odločba pravnomočna za 
vse komasacijske udeležence. 

Na Temeljnem sodišču v Celju je občina v mesecu juliju 1991. 
leta vložila predlog za vpis novega posestnega stanja v Zemlji- 
ški knjigi. Vsi lastniki zemljišč so tako postali tudi formalno- 
pravno lastniki svojih novih parcel. 

Pri preučitvi celotne zadeve smo ugotovili naslednje: 

1. Pravno smo preverili sodno varstvo udeležencev Pančur 
Franca in Amalije. 

Ugotovili smo, da je bil postopek končan s sodbo Vrhovnega 
sodišča, št. sodbe U 40/90-4 z dne 14. 6. 1990. Sodišče 
v obrazložitvi svoje sodbe navaja, da je iz odločbe o novi 
razdelitvi zemljišč in iz kopije katastrskega načrta razvidno, 
da sta tožnika vsa zemljišča, razen pare. št. 1787/1 k.o. Škofja 

vas, dobila v enem kosu okrog stanovanjske hiše. Parcelo št. 
1787/1 pa sta dobila na območju, kjer sta imela že po starem 
katastrskem načrtu nekatere svoje parcele. 

Glede tožbenega ugovora, da sta dobila za 866 m2 manj 
dodeljenega zemljišča, kot sta ga vložila, pa jima je sodišče 
odgovorilo, da jima je že Republiška geodetska uprava (kot 
tožerfe stranka) pojasnila, da je bil od skupne površine vlože- 
nega zemljišča odštet odbitek za jarke in poti, ki znaša v nuj- 
nem primeru 4,05 %. 

Pravna podlaga za odbitek površine za jarke in poti od skupne 
vložene površine pa je dodana v Zakonu o kmetijskih zemljiš- 
čih in zato komasacijska komisija ni ravnala v nasprotju 
z zakonom. 

2. Ustavno sodišče Republike Slovenije je leta 1985 že oce- 
njevalo ustavnost in zakonitost Odloka o uvedbi melioracij- 
skega postopka za naselje Zadobrova. Ugotovilo je, da je bil 
Odlok sprejet v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 1/79). 

3. Konec leta 1986 je Ustavno sodišče ponovno prejelo 
pobudo zakoncev Pančur za oceno ustavnosti in zakonitosti 
Odloka Skupščine občine Celje o uvedbi melioracijskega 
postopka za območje naselja Zadobrova. Te pobude ustavno 
sodišče ni sprejelo in ni začelo postopka za oceno ustavnosti 
in zakonitosti Odloka. V obrazložitvi je zapisalo, da je Ustavno 
sodišče to pobudo ocenjevalo že v letu 1985 in ugotovilo, da 
je bil Odlok sprejet v skladu z Zakonom o kmetijskih zem- 
ljiščih. 

4. Republiški kmetijski inšpektor g. Nelec Franc in samo- 
stojna svetovalka za komasacije ga. Marta Flegar-Siller, sva si 
na občini Celje pri ga. Petri Cokan in ga. Majer Marji - samo- 
stojni svetovalki za kmetijstvo občine Celje, ogledala celotno 
zadevo. V skupnem razgovoru s prizadetimi komasacijskimi 
udeleženci in predstavniki Zelenih smo ugotovili, da je meli- 
oracijski in komasacijski postopek na MO Zadobrova zak- 
ljučen. 

Vpis novo dodeljenih parcel je izveden tudi v Zemljiški knjigi. 

Ves postopek za izvedbo melioracije in komasacije je bil 
izveden v skladu z veljavno zakonodajo. To je potrdilo tudi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije v tistih primerih, ko je 
bil sprožen upravni spor ali podana pobuda za oceno ustav- 
nosti in zakonitosti Odloka Skupščine občine Celje o uvedbi 
melioracijskega postopka za naselje Zadobrova. 
5. Pri terenskem ogledu smo ugotovili, da zemljišče, ki ga 
imata ga. Pančur in njen mož ob hiši, ni v optimalnem stanju. 
Ob slabših vremenskih pogojih je to zemljišče še vedno 
vlažno. Predstavnik kmetijske zemljiške skupnosti je povedal, 
da so že zdavnaj hoteli položiti dodaten dren z ustreznim 
filtrom, vendar Pančurjeva na to nista pristala. Finančne stro- 
ške bi občina poravnala iz svojih sredstev. 

Obema smo ponovno predlagali, naj dovolita, da se izvedejo 
na njunem zemljišču dodatni ukrepi (položitev drena z ustrez- 
nim filtrom). 

Do pisanja tega odgovora se zakonca Pančur z občino o tem 
še nista dogovorila. 

6. Podoben primer delne zamočvirjenosti se je pokazal tudi 
na parceli zakoncev Bincl. 

Tudi tukaj bi bilo potrebno položiti še nekaj drenov in jih 
speljati v odprti jarek. Vendar se zakonca Bincl do sedaj še 
nista odločila za takšno kršitev. 

Zemljišče, ki ga je potrebno urediti z dodatno drenažno 
mrežo, leži v podaljšku njunega doma. 

Primer zakoncev Bincl je že v letu 1990 reševal republiški 
kmetijski inšpektor g. Nelec Franc. Že takrat je bilo dogovor- 
jeno, da se na južni strani parcele izkoplje jarek, ki bo odvajal 
meteorno vodo. Z zemljo, ki bo izkopana iz jarka, pa se 
morajo zasuti depresije, ki so na parceli št. 527/68. 
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7. Celotno situacijo na terenu si je z naše strani ogledal tudi 
g. Janez Pinter, dipl. ing. gradbeništva, ki že vrsto let sodeluje 
na tehničnih pregledih že zgrajenih melioracijskih sistemov in 
ostali tovrstni tehnični problematiki. (Glej zapisnik terenskega 
ogleda št. 5!). 

8. V zvezi z vrnitvijo položnic za plačevanje nadomestila za 
vzdrževanje melioracijskih jarkov na ime Pančur Franc in 
Amalija pa moramo povedati, da ta prispevek plačujejo last- 
niki zemljišč na vseh območjih, kjer so bila pred tem izvedena 
hidromeliracijska dela. Takšen Odlok o zagotavljanju sredstev 
za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in 
napravah na melioracijskih območjih je sprejela tudi občina 
Celje. Zato morajo vsi lastniki zemljišč, kjer so se izvajala 
hidromelioracijska dela, plačevati ta prispevek. 

MNENJE MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO 

Po pregledu dokumentacije smo ugotovili, da je postopek 
tekel po veljavni zakonodaji. Pritožniki so izkoristili vse 
pravne možnosti, vendar so bile njihove pritožbe zavrnjnene 
kot neutemeljene (glej priloge). 

Po 97. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, 
št. 17/86) je pristojna za reševanje pritožb v komasacijskem 
postopku le Republiška geodetska uprava. Ker pa je bila ta 
sodna pot že izkoriščena in celo zaključena z upravnim spo- 
rom, je odločba druge stopnje postala pravnomočna. 

Pravni učinek pravnomočnosti je v tem, da izdane odločbe 
v upravni stvari ni mogoče nadomestiti z novo odločbo, 
s katero bi se odpravila, razveljavila ali spremenila prejšnja 
odločba (12. člen ZUP-a). 

Pravnomočnost v interesu pravnega reda ter ekonomske in 
socialne varnosti posameznika preprečuje ponavljanje 
postopka v isti zadevi, v kateri gre za isto stvar in za isto 
osebo, ne glede na to, ali je bila z odločbo zadeva pravilno 
rešena. 

Obnova komasacijskega postopka ali vrnitev v prejšnje stanje 
pa ne prideta v poštev, ker ju ne dovoljuje niti stari, niti novi 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79-84. 
člen oziroma Uradni list SRS, št. 17/86-85. člen). 

Pritožnikoma - zakoncema Pančur in Bincl, ki se čutita 
oškodovana v tem postopku, se svetuje, da čimprej dovolita, 
da se sanira njuno delno zamočvirjeno zemljišče. Vse 
finančne stroške, ki bodo pri tem nastali, bo pokrila občina. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Vitomira 
Grosa, poslanca v Zboru občin, v zvezi z izgrad- 
njo enotnega radarskega sistema za vojaške in 
civilne namene 

Pobude ni možno kar tako sprejeti iz več razlogov. Službe 
zračnega prometa (kontrola letenja) in službe za nadzor in 
zaščito zračnega prostora predstavljajo dve različni organiza- 
cijski in tehnološki celoti, ki sta med seboj ločeni. Naloga 
službe zračnega prometa je varno voditi zračni promet, 
naloga službe za nadzor In zaščito zračnega prostora pa 
odkrivati nedovoljene vstope v zračni prostor in ukrepati. 
Službe zračnega prometa zagotavljajo v realnem času službi 
za nadzor in zaščito zračnega prostora vse potrebne podatke 
za identifikacijo objektov v zračnem prostoru, kakor tudi 
radarske podatke, če jih le-ti potrebujejo. 

Pri službah zračnega prometa in službah nadzora in zaščite 
zračnega prostora je skupno lahko le vodenje zračnega pro- 
meta tako civilnega kot vojaškega. Pri vodenju civilnega in 
vojaškega prometa sta se uveljavila dva tipa organizacije, in 
sicer: 
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- služba za vodenje civilnega in služba za vodenje vojaškega 
zračnega prometa sta lokacijsko in tehnološko združeni 
organizacijsko pa ločeni, 
- službi za vodenje civilnega in vojaškega prometa sta teh- 
nološko in organizacijsko ločeni. 

Ne glede na to kako sta službi za vodenje civilnega oi 
vojaškega prometa organizacijsko in tehnološko postavljeni 
pa so službe nadzora in zaščite zračnega prostora ločene od 
služb za vodenje prometa. 

Glede na to da se sistemi za vodenje zračnega prometa Jj 
sistemi za nadzor in zaščito zračnega prostora med seboj 
razlikujejo po namenu, je normalno, da kompatibilno*' 
dosega z vmesniki. Države se predvsem iz strateških razlogi 
ne vežejo na enega proizvajalca, kar opravičuje stroške post* 
vitve vmesnikov. 

Rešitve, pri katerih je vzpostavljeno najtesnejše sodelovanj' 
ali celo integracija služb za vodenje civilnega in vojaške^ 
zračnega prometa, so uveljavljene v vseh srednje - 
zahodno - evropskih državah. 

Tako imenovani integrirani sistemi, v katerih je prevladovali 
vojaška sestavina, so se uveljavili v vzhodnoevropskih dr M 
vah, saj je služba za nadzor in zaščito zračnega prosto' 
pogojevala in določala pravila in omejitve civilnim službam*! 
vodenje zračnega prometa. 

Z dobesedno uveljavitvijo pobude g. Vitomirja Grosa, bi bij 
vzpostavljeni tehnični pogoji za uveljavitev sistema, kakr&j 
je bil v nekdanji Jugoslaviji in ki ne upošteva sodobnih treij 
dov v letalstvu, ki temeljijo na sodelovanju obeh služb. 

Standardi Mednarodne organizacije civilnega letastva ICAjj 
Evropske konference civilnega letalstva ECAC in priporoči! 
Evropske agencije za varnost zračnega prometa EUROCOlj 
TROL so potrebna podlaga, ki jo pri svojem delu upoštevaj 
strokovnjaki Republiške uprave za zračno plovbo. To pa| 
več politika, ampak stroka. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije 1« gradivo prlpr' 
vilo Ministrstvo za promet In zveze. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Vitomlf 
Grosa, poslanca v Zboru občin, za uredite 
odškodnin Slovencem, mobiliziranih na prisili 
delo med drugo svetovno vojno 

Združitev Nemčije in mednarodno priznanje samostojnosti 
suverenosti Republike Slovenije v začetku letošnjega leta sj 
glede mednarodnega nastopanja Republike Slovenije pri u*> 
Ijavljanju odškodninskih zahtevkov nova elementa. Tak pol 
žaj omogoča Republiki Sloveniji odpiranje dialoga z Zvez' 
republiko Nemčijo za postopno obravnavanje in razreševal 
vseh odprtih vprašanj, ki Izvirajo iz druge svetovne vojn 
Poleg problemov, na katere opozarja g. Vitomlr Gros, 1 

namreč kot odprta kgžejo tudi številna druga vprašanja, 
imajo podlago v povračilu vojne škode iz druge sveto*" 
vojne. Mednje prav gotovo sodijo odškodninski zahtevki V 
nih ujetnikov, Izgnancev, taboriščnikov, »ukradenih otrok" 
drugih upravičencev, ki se z zahtevki prav tako obračajo' 
vlado In pristojna ministrstva. 

Zato Vlada Republike Slovenije meni, da so dani pogoji: 
prlčetek razreševanja odprtih vprašanj vojnS'odškodnine : 
vse oblike vojne škode. Zaradi občutijivoš,tt,t9 problema' 
pa je razumljivo, da bo odločitev o času in načinu postavi 
odškodninskih zahtevkov Zvezni republiki Nemčiji mo*1 

sprejeti ob upoštevanju .vseh pomembnih zunanjepolitični!1 

notranjepolitičnih okoliščin v Republiki Sloveniji in v Zv«' 
republiki Nemčiji. 
 ' 
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Vlada Republike Slovenije je v skladu s sprejetimi sklepi ob 
obravnavi vprašanj vojne škode oblikovala medresorsko 
komisijo, sestavljeno iz pristojnih ministrstev ter zainteresira- 
nih organizacij. Naloga medresorske komisije za celovito 
obravnavanje vprašanj vojne škode in priprava strokovnih 
podlag ter dokumentacije za sprejem potrebnih odločitev 
v zvezi z uveljavljanjem vojne odškodnine in drugih vprašanj 
oseb, ki so med vojno utrpele škodo, in za argumentirano 
nastopanje v odnosih z Zvezno republiko Nemčijo ob obrav- 
navi te problematike. 

Odgovor s podobno vsebino je Vlada Republike Slovenije 
sprejela na seji 1. 10. 1992, ko je obravnavala resolucijo 
Društva mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941 -1945 
- Glavnega odbora Celje in Združenja mobiliziranih Gorenj- 
cev v redno nemško vojsko v času 1941-1945. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je gradivo pripra- 
vilo Ministrstvo za borce in vojaške invalide. 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi Branka 
Novaka, poslanca v Zboru občin, v zvezi s finan- 
ciranjem PTT omrežja v občini Kamnik 

V do sedaj veljavni zakonodaji so infrastrukturni objekti last 
PTT podjetij Slovenije. Tudi deleži sovlaganj državljanov, kra- 
jevnih skupnosti, občin in podjetij so bili ob koncu gradnje 
praviloma s pogodbo preneseni v last in upravljanje PTT 
podjetij Slovenije. 

Zakon o gospodarskih javnih službah, ki je v fazi predloga 
zakona v Skupščini Republike Slovenije, bo urejal lastninjenje 
infrastrukturnih objektov in s tem tudi lastninski status dose- 
danjih vlaganj. 

Za obravnavo v vladi Republike Slovenije je gradivo pripra- 
vilo Ministrstvo za promet in zveze. 

ODGOVOR 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 
pobudo Boruta Razdevška, poslanca v Zboru 
občin, da se prouči nadaijni razvoj obveznega 
zdravstvenega zavarovanja v Republiki Slove- 
niji 

Pobuda poslanca g. Boruta Razdevška je pravno-formalno in 
vsebinsko že zaobjeta v 2. odstavku 23. člena zakona o zdrav- 
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS št. 9/ 
92). V tem zakonskem določilu je opredeljeno, da razmerje 
med vrednostjo storitev, ki štejejo v obvezno zavarovanje in 
deležem, ki si ga zagotovijo zavarovanci z doplačili ali s pro- 
stovoljnim zdravstvenim zavarovanjem, določa za posamezno 
obdobje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
v soglasju z Vlado Republike Slovenije. Tudi prispevno stop- 
njo za obvezno zdravstveno zavarovanje določa po zakonskih 
opredelitvah Skupščina Republike Slovenije. S temi določili je 
izključena možnost samovoljnega ravnanja Zavoda za zdrav- 
stveno zavarovanje. Poudariti velja tudi, da je Zavod za zdrav- 
stveno zavarovanje Slovenije po zakonu dolžan ločeno evi- 
dentirati prihodke in stroške prostovoljnega in obveznega 
zavarovanja in da tako ni dovoljeno prelivanje sredstev med 
tema dvema oblikama zavarovanja. 

Iz vseh navedenih zakonskih določil izhaja, da je višina obre- 
menitev za zdravstveno zavarovanje skoraj v celoti v pristoj- 
nosti Skupščine Republike Slovenije oziroma v bodoče nje- 
nega državnega zbora. Ta bo kot najvišji organ oblasti določal 
prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje skladno 
z materialnimi možnostmi naše države. V tem okviru bo 
v okviru celotne gospodarske in socialne politike ocenil 
ustreznost višine sedanje prispevne stopnje za zdravstveno 
zavarovanje. V njegovi pristojnosti bo tudi ocenjevanje seda- 
nje zakonodajne ureditve zdravstvenega zavarovanja pri nas. 
Ob tem pa kaže opozoriti, da novih zakonov s področja 
zdravstvenega varstva, sprejetih spomladi letos, niti še.nismo 
začeli v celoti izvajati. Zato bi bilo primerno, da najprej zač- 
nemo z njihovim uresničevanjem in da šele na podlagi tako 
pridobljenih izkušenj začnemo pripravljati morebitne 
potrebne spremembe v obstoječih predpisih. 

ODGOVOR 
Ministrstva za delo na pobudo Metoda Šonca, 
poslanca v Zboru občin, v zvezi z delavci, ki so 
v okviru podjetja opravljali »delo na domu« ter 
privatizacije teh podjetij 

V zvezi s poslansko pobudo poslanca Metoda Šonca glede 
dela na domu in zahteve za delež na minulo delo ob privatiza- 
ciji podjetij, posredujemo naslednji odgovor: 

Iz navedb v poslanski pobudi in v individualnih vlogah, ki so 
bile v zvezi z istovrstno problematiko naslovljene neposredno 
na Ministrstvo za delo povzemamo, da so delavke vrsto let 
opravljale delo na domu za določene tekstilne organizacije. 
Za to delo so dobivale nizko plačilo in bile ob tem brez 
socialnega in pokojninskega zavarovanja. Postavljajo se vpra- 
šanja zakonitosti takega zaposlovanja, vprašanja možnosti 
uveljavljanja pravic iz socialnega zavarovanja za ta obdobja in 
zahteve po udeležbi teh delavk v postopkih privatizacije druž- 
benega premoženja. 

Kar se tiče instituta »delo na domu«, je potrebno opozoriti, da 
delovnopravna zakonodaja ureja tak način dela. Vendar pa ga 
ureja le kot posebnost pri opravljanju dela v delovnem raz- 
merju, kar pa ne izključuje in tudi v preteklosti ni izključevalo 
možnosti opravljanja dela na domu za podjetje na drugih 
veljavnih in zakonitih pravnih podlagah. Le-te so lahko 
pogodba o delu ali samostojno opravljanje gospodarske 
dejavnosti (status obrtnika) in pogodba o opravljanju storitev 
za podjetje. 

Iz vlog je sicer povzeti, da so imele delavke prijavljeno popol- 
dansko obrt, kar bi pomenilo, da niso bile v delovnem raz- 
merju v organizaciji in da le-ta ni bila dolžna plačevati za njih 
prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. V zvezi 
s to obliko opravljanja dela ugotavljamo, da so ga in ga lahko 
opravljajo tako delavci v delovnem razmerju, kot tudi ostali 
ljudje in, da popoldanska obrt ne predstavlja samostojne 
podlage za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavaro- 
vanje. To pomeni, da te delavke, v kolikor niso bile zavarovane 
na drugi podlagi iz naslova opravljanja te popoldanske obrti, 
ne morejo uveljavljati nikaršnih pravic, saj tudi niso plačevale 
nikakršnih prispevkov v času opravljanja dela. 

V kolikor pa delavke menijo, da so obstajali vsi razlogi in 
pogoji za obstoj delovnega razmerja, je potrebno to uveljav- 
ljati po sodni poti, kar ima za posledico tudi uveljavljanje 
pravic iz socialnega zavarovanja za to obdobje. 
Upoštevaje vse prej navedeno, so od ugotovitve oziroma 
naknadne uveljavitve delovnopravnega statusa konkretnih 
delavk, odvisne vse ostale njihove pravice, ki sicer izhajajo iz 
delovnega razmerja. 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

ODGOVOR 
Služba družbenega knjigovodstva na pobudo Boga 
Rogine, poslanca v Zboru združenega dela, v zvezi 
z zmanjšanjem realne vrednosti kapitala v Skladu 
za vzajemno pomoč obrtnikov Slovenije 

Na podlagi poslanske pobude g. Boga Rogine v zvezi z zmanjša- 
njem realne vrednosti kapitala v Skladu za vzajemno pomoč 
obrtnikov Slovenije v Ljubljani, je inšpektorica naše podružnice 
Ljubljana opravila inšpekcijski pregled pri tej pravni osebi. 

Inšpekcijski pregled je bil usmerjen predvsem v preverjanje, 
oblikovanje in porabo skladov v obdobju od 1. 1. 1991 do 30. 6. 
1992. Pregledani so bili vsi skladi, predvsem pa njihov največji in 
najpomembnejši sklad t. j. sklad za pokojnine. Spreminajanje 
tega sklada je razvidno iz zapisnika. Stanje skladov na dan 1.1. 
1990, 31. 12. 1991 in 30. 6. 1992 v SIT v protivrednosti v DEM, je 
naslednje. 

Vrsta sklada 

SKUPAJ 

1. 1. 1991 
v SIT v DEM 

31. 12. 1991 
v SIT v DEM 

30. 6. 1992 
v SIT v DEM 

INDEKS INDEKS 
za SIT za DEM 

30. 6. 1992 30. 6. 1992 
1. 1. 1991, 1. 1. 1991 

Sklad za pokojnino 89.930 9.992,2 280.234 7.506,9 467.280 9.223,8 519,6 92,3 
Sredstva 
solidarnosti 6 0,7 1 0,0 - - - - 
Udeležba 
v sredstvih bank 1.127 125,2 1.223 32,8 1.223 24,2 108,5 19,3 
Sklad 
za osnovna sredstva 3.303 367,0 10.397 278,5 10.397 205,2 314,8 55,9 

94.366 10.485,1 291.855 7.818,2 478.900 9.453,2 507,5 90,2 

Iz preglednice izhaja, da podatki ne kažejo tako visokega 
realnega padca kapitala, kot ga navaja poslanec. Z inšpekcij- 
skim pregledom smo sicer ugotovili, da se je realna vrednost 
skladov zmanjšala, vendar ne v tako visokem odstotku. S pre- 
računanjem vrednosti skladov v DEM (upoštevali smo srednji 
tečaj Banke Slovenije) smo ugotovili, da se je vrednost vseh 
skladov skupaj v obdobju od 1. 1. 1991 do 30. 6. 1992 zmanj- 
šala za 10%, samo pokojninskega sklada pa za 8%. 

Ob upoštevanju indeksa rasti cen na drobno pa se je v tem 
obdobju realna vrednost vseh skladov zmanjšala za 7%, 
pokojninskega pa za 5%. 

Ugotavljamo pa, da se je vrednost skladov v odnosu na tujo 
valuto konec leta 1991 dejansko precej znižala (indeks 31.12. 
1991/1. 1. 1991 v DEM je 74,6%), v letu 1992 pa se je ponovno 
povečala. 

Večino prihodkov sklada tvorijo obresti na dolgoročno in 
kratkoročno plasirana sredstva. Sredstva se v glavnem vežejo 
pri bankah, pa tudi pri podjetjih vendar se za te vezave 
zahteva bančna garancija. O vezavi sredstev odloča upravnik 
Sklada, ki ima generalno pooblastilo in o tem tedensko 
poroča predsedstvu Sklada. Sredstva se nalagajo po obrest- 
nih merah, določenih v poslovnih bankah (tako realnih kot 
revalorizacijskih) ali z uporabo devizne klavzule. 

V zvezi z vprašanjem, ali pokojnine, ki jih izplačuje Sklad, 
povečujejo osnovo za dohodnino, ugotavljamo: 

Sklad je interesna skupnost samostojnih obrtnikov, ki oprav- 
ljajo samostojno poklicno dejavnost ter uživalcev Skladov 
pokojnin, ki si po načelih vzajemnosti in soiidarnsti določajo 
svoje pravice in obveznosti, ki jih uresničujejo v primerih 
starosti, invalidnosti in smrti. 

Sredstva sklada so vpisnine, zavarovalni prispevki, obresti od 
naložb, nepremičnine in drugi dohodki. Obrtniki vplačujejo 
mesečne zavarovalne prispevke na prostovoljni osnovi v sklad 
iz svojega neta t. j. iz obdavčenega osebnega dohodka. Na 
podlagi tega pridobi član za sebe in za svoje upravičence 
pravico do Skladove pokojnine. Skladovo pokojnino bi lahko 
imenovali tudi mesečno zavarovalnino, od katere se ne plaču- 
ejo davščine. 

Zakon o dohodnini (Ur. I. RS 14/92) v 14. členu določa, kaj je 
osnova za davek od osebnih prejemkov. 

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da Skladova pokojnina oz. 
zavarovalnina ni uvrščena med določila 14. člena navedenega 
zakona. Prav tako se ne uvršča med določila 6. člena Zakona 
o dohodnini, ki določa, kaj se všteva v osnovo za dohodnino. 

Podrobnejše ugotovitve inšpekcijskega pregleda so razvidne 
iz zapisnikov,* ki jih prilagamo. 

'OPOMBA: priloge - zapisniki 
službi zbora 

so na voljo v strokovni 
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