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Predlog zakona o GOSPODARSKIH DRUŽBAH - EPA 64 

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 1. aprila 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA 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 ter 1. člena začasnega 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 

Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu 
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sode- 
lovali: 

- Lojze JANKO, minister, 

- Pavle SVETE, predstavnik Službe Vlade Republike Slo- 
venije za zakonodajo, 

- Borut STRAŽIŠAR, samostojni svetovalec v Službi 
Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, 

- Mjro PREK, samostojni svetovalec v Službi Vlade Repu* 
blike Slovenije za zakonodajo. 

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; 
teh oseb več, odgovarjajo solidarno. 

(4) Če pri takem nastopanju družbeniki pridobijo kakšne Pr
fl 

vice, jih morajo po vpisu družbe v register prenesti na dru 
razen če družba prevzemu nasprotuje. 

ra^ 

Dejavnost 
4. člen 

k(1) Družbe smejo kot dejavnost opravljati vse Posle jfrs' 
'tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospo" 
posli. 

(2) Z zakonom se lahko določi, da določene gospod3. V 
posle lahko opravljajo le družbe, določene z zakonom, 
določene vrste družb ali le druge organizacije. 

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

(4) Ne glede na prejšnji odstavek sme družba opravlja1' je 
vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za °Pr 

dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja 
nosti. 

mi 
(5) Pravni posli, ki jih sklene družba s tretjimi osetl®sjc^ 
s katerimi prekorači v registru vpisano dejavnost a' jaa]' 
dovoljene posle, so veljavni, razen če je tretja oseba v®° ^gi- 
bi morala vedeti za prekoračitev. Navedba dejavnosti t\t 
stru še ne pomeni, da je tretja oseba vedela ali bi w 

vedeti za prekoračitev. 

(6) Družba ne sme začeti opravljati svoje dejavnosti, Pr® 
vpisana v register in preden ne izpolni z zakonom 9° •stojrl1 

pogojev za opravljanje dejavnosti ter tega ne ugotovi P 
organ. 

Odgovornost za obveznosti 
5. člen 0 

(1) Podjetnik odgovarja za svoje obveznosti z vs.e"7 z P) roajetniK odgovarja za svoje oDveznosti z vb j .»b«1 

premoženjem. Enako odgovarjata tudi podjetnik ali \9{e<e 

obveznosti, ki so nastale iz poslovanja tihe družbe, 
nosilca sta. 

m s**0' (2) Družbe odgovarjajo za svoje obveznosti z vsem 
premoženjem. 

o t (3) Zakon določa, kdaj in kako poleg družbe odgovarja) 
družbeniki. 

Spregled pravne osebnosti 
6. člen 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena odg°va 

poro 



"težnosti družbe tudi njeni družbeniki v naslednjih primerih: Drugo poglav|e: Firma 

>so družbo kot pravno osebo zlorabili za to, da bi dosegli ci'i, ki 
će 

je zanje kot posameznike prepovedan, ali 
knJ" So Pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih upni- 
v " ali 
0SehSO v nasPr0,iu z zakonom ravnali s premoženjem pravne ./r®® kot s svojim lastnim premoženjem, ali 
Dre 80 v svoi° korist ali v korist kake druge osebe zmanjšali ^ '"oženje družbe, in so vedeli ali bi morali vedeti, da ta ne 

8Posobna poravnati svojih obveznosti tretjim osebam. 

Jj^oločba prejšnjega odstavka se 
»°vornost tihega družbenika. 

smiselno uporablja tudi za 

Veljavnost določb tega dela zakona 
7. člen 

»dr^°'očbe tega dela ,e9a zakona veljajo za vse družbe, če delih tega zakona posamezna vprašanja niso urejena 

(V 
Podjetnika veljajo določbe osmega poglavja prvega 

a 'ega zakona. 
(3) > 
^0 ?sebe, ki kot posamezniki ali skupno opravljajo kmetij- 
»s _°*'r°rna gozdarsko dejavnost, se ta zakon uporablja le, če 
iat 9 avoi° zahtevo vpišejo kot družbe v register ali priglasijo 

Podjetniki. 

Sodišče 
8. člen 

C, 
>0(ji»?o,oeeno drugače, je v tem zakonu s sodiščem mišljeno 

"e. ki je krajevno pristojno glede na sedež družbe. 

Poslovodstvo 
9. člen 

i, 
!ktjk0s'Ovodstvo se štejejo osebe, ki so po tem zakonu ali po 

Pravne osebe pooblaščene, da vodijo njene posle. 

Ob|ava podatkov In sporočil družbe 
10. člen 

ll) c 
% ® *akon ali akt družbe določata dolžnost objave določe- 
^tU R ali sporočil družbe, se ti objavljajo v Uradnem 

Republike Slovenije, če zakon ne določa drugače. 
s|ovenščini morajo biti izdelani in objavljeni akti družbe: 

te ili So z zakonom ali statutom družbe določeni kot obvezni, 

^ nhh namenieni družbenikom ali so pomembni za izvrševa- 
" če vih Pravic in obveznosti, ali 
1i$ri 

s° namenjeni osebam, ki so v družbi v delovnem raz- 
^U'a" 
>8Og°a

nas'ovlj0ni na državljane Republike Slovenije v zvezi 

i) |ij 
°bmočjih, kjer živi italijanska oziroma madžarska 

VaKn s,^uPnost. se v aktih iz prejšnjega odstavka lahko 

n 

)raK -"upnuoi, ao v ar\m i i i. piajonjcvja uuoi Qlia tudi italijanščina oziroma madžarščina. 

!*io v'°čbe drugega in tretjega odstavka tega člena ne pose- 
;'ov6 Predpise o jeziku v uradnem poslovanju v Republiki 

'n o jeziku pri poslovanju s potrošniki v Republiki 

Si 

Prilagajanje tolarskih zneskov 

11. člen 

h 17^ePublike Slovenije spremeni tolarske zneske iz 51., 
SemK 410., 411., 440. i" 556. člena tega zakona, če se fti ul eie spremeni razmerje tolarja proti ECU po urad- caju Banke Slovenije. 

Sevalec 

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 

Firma ima lahko dodatne sestavine, ki družbo podrobneje 
označujejo. Te 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 
(n.pr. državni, republiški, občinski). 

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 drugega 
upravičenca; 
- 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. 

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 lzkl|učnosti 
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 
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 iz^ 
njegovo ime kot sestavino firme iz registra, če je s pošlo* 
njem družbe kršen njegov ugled. 

Firma družbe 
27. člen 

(1) Firma družbe z neomejeno odgovornostjo mora vsebov®J 
priimek vsaj enega družbenika z navedbo, da je družbeni* 
več, ter označbo »d.n.o.«. 

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

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

(4) Družba z omejeno odgovornostjo oziroma delniška 
morata imeti v firmi dodatno sestavino iz 13. člena tejf. 
zakona, in označbo, da gre za družbo z omejeno odg"v 

nostjo (»d.o.o.«) oziroma delniško družbo (»d.d.«). 
firm' 

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

Firma družbe kot družbenika oziroma komplementatf' 
28. člen 

Če je družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo ali 
plementar komanditne družbe družba, se v firmo iz 
drugega odstavka prejšnjega člena vnese popolna *' 
družbe kot družbenika. 

Tretje poglavje: Sedež 

Pojem 
29. člen 

Sedež družbe je kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v reg 

Določitev sedeža 
30. člen 

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

Podružnice 
31. člen 

iste' 

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

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

Četrto poglavje: Zastopan|e 
Zastopanje družbe 

32. člen 
g|i 

Družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakone"11 

z aktom o ustanovitvi družbe (zastopnik). 

Prokura 
33. člen 

(1) Družba lahko podeli prokuro eni ali več osebah 
postopku, določenem v aktu o ustanovitvi. 

poročevđl> 

P" 



}^ružba lahko imenuje enega ali več prokuristov tudi samo 
Podružnico, vendar mora biti to izrecno označeno v regi- 

} 'n pri podpisu prokurista, sicer se šteje, da se prokura 
naša na celo družbo. 

Skupna prokura 
* 34. člen 
j- 

prokura se lahko podeli tudi dvema ali več osebam 
Pno, tako da lahko le vse te osebe skupaj zastopajo 
'bo. 

|v 
j '[etje osebe lahko veljavno izjavijo voljo tudi samo enemu 

' kupnih prokuristov. 

Obseg prokura 
35. član 

,^'okura upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo 
J^no sposobnost družbe, razen za odsvajanje in obreme- 
ni0 nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej ' ™Mčen. 

i ^rne''tev Prokure nlma Pravnega učinka proti tretjim 
! 

Pranahanja prokura 
36. člen 

j "^ra se lahko vsak čas prekliče. 

Prenos prokura 
37. člen 

Urist prokure ne more prenesti na drugo osebo. 

Vpis prokure 
38. člen 

t Dr n/u*ba mora podelitev in prenehanje prokure prijaviti za 
register. 

J p 
puristov podpis je treba shraniti pri sodišču. Prokurist 
% pri Podpisovanju družbe uporabljati takšen podpis "avkom, da gre za prokuro. 

° Poglavje: Poslovna skrivnost In prepoved konkurence 

Po|em poslovne skrivnosti 
39. člen 

' Ho? Poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako 
družba s pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti 

^ *?l°ni družbeniki, delavci, člani organov in druge osebe, 
Qolžne varovati poslovno skrivnost. 

k , 
I 'tavi,9 e na ,0, a" 30 določeni s sklepi iz prejšnjega 

•djtLj ,e9a člena, se za poslovno skrivnost štejejo tudi 
kij za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi 

| L '^vedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, 
Vu?an°v družbe in druge osebe so odgovorni za kršitev, v6deli ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov. 

''k, Poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so 
w°nu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslov- D'6ajev. 

i Varstvo poslovne skrivnosti 
40. člen 

18 . 
\(lPl3nim sklepom iz prvega odstavka prejšnjega člena 
\0 družba način varovanja poslovne skrivnosti in odgo- 
^ " oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost. 

' !C,ke' k so poslovna skrivnost družbe, so dolžne varo- 
\0 

osebe izven družbe, če so vedele ali če bi glede na 
^Podatka morale vedeti za to, da je podatek poslovna 

r°*etra/ec 

skrivnost. 

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

Prepoved konkurence 
41. člen 

(1) Družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo, komple- 
mentarni komandltne 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 z dejavnostjo prve družbe. 

(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. 

(5) Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena ne pose- 
gajo v prepoved konkurence, ki velja za osebe v delovnem 
razmerju. 

Kršitev prepovedi konkurence 
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 poglav|e: Sodni register 

Predmet vpisa 
43. člen 

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

Register 
44. člen 

(1) Register vodi sodišče. 

(2) Postopek v registrskih zadevah ureja poseben zakon. 

Obveičan|e o registrskih podatkih 
45. član 

(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 
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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 usta- 
novitvi. 

Pri|ava 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 poglav|e: 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 koledarskega 
leta. 

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

Majhne, sredn|e in velike družbe 
51. člen 

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

- število zaposlenih; 
- prihodki; 
- poprečna vrednost aktive po letnih računovodskih izkazih 
v zadnjem poslovnem letu. 

(2) Za majhno družbo velja tista, ki izpolnjuje vsaj dve iz"1®1* 
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 konc 
poslovnega leta ne presega 100.000.000 tolarjev. 

(3) Za srednjo družbo velja tista, ki je ni mogoče uvrstiti ^ \ 
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; a 
- da poprečna vrednost aktive na začetku in na kon 
poslovnega leta ne presega 400.000.000 tolarjev. 

(4) Za veliko se šteje družba, ki presega najmanj dve rnerilL'e 
prejšnjega odstavka; v vsakem primeru pa se za velike druz 
štejejo: 

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

Računovodski izkazi in poslovna poročila 
52. člen 

(1) Za pravočasno izdelavo in pravilnost izkazov in P08'0^1- 
poročil odgovarja poslovodstvo družbe, ki jih je dolžno Pr 

ložiti organom družbe v rokih, določenih z aktom družbe- 

(2) Poslovna poročila morajo vsebovati zlasti: 

- podatke in pojasnila o premoženjsko-finančnem staniu ' 
sestavi financiranja; 
- podatke in pojasnila o razvoju in izidih poslovanja; 
- oceno možnosti bodočega razvoja; . ^ 
- podatke o izdajanju in odkupovanju lastnih delnic oz« 
deležev. 

Revidiranje 
53. čien 

Letne računovodske izkaze 

- velikih in srednjih delniških družb, 
- velikih družb z omejeno odgovornostjo, 
- povezanih družb in 
- družb, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, ^ 
mora najkasneje v šestih mesecih po preteku poslovnega ^ 
pregledati samostojno revizijsko podjetje v skladu s P° 
nimi predpisi. 

2. Oddelek: Knjigovodske listine in poslovne knjige 

Poslovne knjige 
54. člen 

, gtOj' 
(1) Družba mora voditi poslovne knjige na podlagi veroo ; 
nih knjigovodskih listin. 

VS0" ' 
(2) Vrste poslovnih knjig in knjigovodskih listin, njihovo• - 
bino, nadzor, gibanje in hranjenje, podrobneje urejajo 
novodski standardi. 

(3) Poslovne knjige se vodijo po sistemu dvostavnega kn''^ 
vodstva. 

Kontni plan in kontni okvirji 
55. člen < 

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

• f jfjVi ' 
(2) Družba samostojno izbere enega od kontnih okv 
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5?kr.šne oblikuje pooblaščena organizacija, ter ga uporabi pri 
"ijanju kontnega plana za vodenje svojih poslovnih knjig. 

3' °ddelek: Letno poročilo 

Vsebina 
56. člen 

'A Letno poročilo obsega računovodske izkaze in v prilogi 
£j>iasnila k tem izkazom ter poslovno poročilo; računovodski 
l~Kazi in pojasnila sestavljajo letno računovodsko poročilo 
»i Podlago za oblikovanje poslovnega poročila v smislu 52. 

®na tega zakona. 

") Obvezna računovodska izkaza sta: 

„ klanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do 
r°v sredstev ob koncu poslovnega leta, in 

I '*kaz uspeha, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni 
'G v poslovnem letu. 

j?' Družbe iz 53. člena tega zakona morajo poleg izkazov, 
t ^denih v prejšnjem odstavku, sestaviti tudi izkaz finančnih 

*0v v skladu z računovodskimi standardi. 

Pojasnila računovodskih izkazov 
57. člen 

P ' 
°iasnila računovodskih izkazov morajo obvezno vsebovati: 

v '"formacije o uporabljenih metodah vrednotenja postavk 
/ačunovodskih izkazih; 
1,1 ra*členitev sintetičnih podatkov iz računovodskih izkazov, 
^ omogočajo njihovo lažje razumevanje in analiziranje; 

Podatke o delu organizacijskih enot v tujini. 

Bilanca stanja 
58. člen 

J^alni obseg podatkov v bilanci stanja je razčlenjen na 
stevD6 0 sredstvih in podatke o obveznostih do virov sred- te Podrobnejše podatke za bilanco stanja družb iz 53. člena 
d*a zakona določa ustrezni računovodski standard, za vse 

9® družbe pa so potrebni najmanj naslednji podatki: 

Minimalni podatki o sredstvih: 

n j^alna sredstva: 
e°Predmetena dolgoročna sredstva; 

i » ^edmetena osnovna sredstva; 
°'9oročne finančne naložbe; 

„ Gibljiva sredstva: 
. *a|oge; 
v , ol9oročne terjatve iz poslovanja; 
s , ra'koročne terjatve iz poslovanja; 
v ri

ratkoročne finančne naložbe; 
«enar; 
ktivne časovne razmejitve; 

Minimalni podatki o obveznostih do virov sredstev: 

' ^aPital: 
VSr,ovni kapital; 
v ro '0ri2acijske rezerve; . v e*erve; 
v l^^'ieni dobiček; 9uba (kot popravek vrednosti kapitala); 

°'9oročne rezervacije za tveganja in stroške; 

i 0|9oročne obveznosti; 
H ra'koročne obveznosti; 

'' pa<s- »sivne časovne razmejitve. 
S 

boročevalec 

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; 
r- 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. 

Računovodski izkazi pri združitvi družb, likvidaciji 
In stečaju 

61. člen 
V« 

(1) Družba, ki se združi z drugo družbo, sestavi računovodske 
izkaze po stanju na dan vpisa združitve v register v roku dveh 
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. 
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Letna inventura (popis sredstev) 
64. člen 

(1) Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po poslov- 
nih knjigah se mora najmanj enkrat letno uskladiti 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 kapitala. 

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 kapitalska družba letno poročilo predložiti organizaciji, 
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, najkas- 
neje 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 objavljanj® 
podatkov, mora podatke iz letnih poročil dati na razpolag® 
vsakomur, ki to zahteva, ter mu proti nadomestilu dejanski'1 

stroškov izdati tudi prepis zahtevanih podatkov. 

Osmo poglavje: Podjetnik 

Uporaba tega zakona za podjetnika 
72. člen 

(1) Za podjetnika iz sedmega odstavka 1. člena tega zakona s® 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona: 

- o dejavnosti (4. člen); 
- o firmi (12 do 23. člen); 
- o sedežu (29. in 30. člen); 
- o podružninci (31. člen); 
- o prokuri (33. do 37. člen); 
- o poslovni tajnosti (39. in 40. člen); 
- o prepovedi konkurence (41. in 42. člen). 

(2) Za podjetnika, katerega podjetje ustreza merilom za sr®<J 
nje in velike družbe (51. člen), se smiselno uporabljajo 1 

" ■ "• •    —- \ |m 
tudi 

člen) 
s® 

določbe tega zakona o poslovnih knjigah (50. do 71. 
o sodnem registru (43. do 49. člen), ne uporabljajo pa 
določbe o priglasitvi (75. člen in prvi odstavek 76. člena) 'n n 

določba 74. člena tega zakona o vodenju poslovnih knji9- 

Posebne določbe o podjetniku 
73. člen 

(1) Firma podjetnika vsebuje poleg označbe dejavnosti 0^ 
člen) in morebitnih dodatnih sestavin (13. člen) tudi ,rne 0. 
priimek podjetnika ter skrajšano označbo, da gre za sa"10 

stojnega podjetnika. 

(2) Če podjetnik podjetje proda ali vloži v družbo, lahko kup®c 

ali družba uporablja v firmi tudi ime in priimek podjetnika 
če ta izrecno soglaša. 

(3) Če podjetnik umre, lahko podjetnikov dedič, ki nadalj^® 
zapustnikovo podjetje, v firmi tega podjetja uporablja tudi ii" 
in priimek zapustnika. 

(4) Na vseh sporočilih, ki jih podjetnik pošlje določena^ 
naslovniku, mora biti poleg celotne firme in sedeža p°d' |n 
nika naveden tudi organ, pri katerem je podjetnik prigiaš®" 
opravilna številka priglasitve. 

(5) Na sporočilih, ki se pošiljajo v okviru obstoječih P03'0^ 
stikov, se mora navesti le firma in sedež. Za naročilnice v®1 

smiselno tretji odstavek 45. člena tega zakona. 

(6) Prokura ne preneha s smrtjo ali izgubo poslovne sp°s°" 
nosti podjetnika. 

Vodenje poslovnih knjig 
74. člen 

Način vodenja poslovnih knjig in sestavljanja letnega P°r0far- 
za podjetnika predpiše minister, pristojen za malo gospo" 
stvo v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. 

Vpis 
75. člen 

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

(2) Priglasitev je pisna in vsebuje; 

- označbo obrata in njegov sedež; 
- ime podjetnika in njegovo prebivališče; n:e 
- dokazilo, da podjetnik izpolnjuje vse pogoje za oprav')8 

dejavnosti v skladu z zakonom. 

poročev< gleC 



.Način in postopek priglasitve ter ureditev vpisnika pred- 
'e Minister, pristojen za malo gospodarstvo. 

Prenehanje poslovanja 
- 76. člen 

j) Podjetnik priglasi prenehanje poslovanja organu, pristoj- 
bu za javne prihodke. 

'^Podjetnik mora, vsaj tri mesece predno priglasi preneha- 
i\Poslovanja, na primeren način (s pismi upnikom, v sred- 
' lh javnega obveščanja, v poslovnih prostorih) objaviti, da 

Ponehal poslovati ter ob tem navesti tudi dan prenehanja 
sl°vanja. 

Enaka dolžnost smiselno velja tudi za podjetnika, ki name- 
a Podjetje prodati ali ga vložiti v družbo. 

DRUŽBE 
Poglavje: Družba z neomejeno odgovornostjo 

I 
0<1<lelek: Ustanovitev 

!i)Dr, 

Ijetnik ima lahko podružnice, ki so krajevno ločene od 
obrata. Podružnice je treba priglasiti pristojnemu 

99nu iz prvega odstavka tega člena. 

J>n. pristojen za javne 
' Vpisnik je javen. 

prihodke, vodi vpisnik podjetni- 

Pojem 
77. člen 

užba z neomejeno odgovornostjo je družba dveh ali več 
■8 ■ ki odgovarjajo za obveznosti družbe z vsem svojim 

n°ženjem. K 
ružba se ustanovi s pogodbo med družbeniki. 

Subsldiarna uporaba civilnega prava 
78. člen 

tenj 
;«n0 

v ,em zakonu določeno drugače, se za družbo z neome- 
tan °d9ovornostjo uporabljajo pravila o civilnopravni druž- 

P°godbi. 

Prijava za vpis v register 
79. člen 

"I Pr" 
#f6bi''ava za VP'S v register mora vsebovati tudi ime, poklic in vališče oziroma firmo in sedež vsakega družbenika. 
!!) fy. 

'lavo morajo vložiti vsi družbeniki. 
fl(l«lek: Pravna razmerja med družbeniki 

Pogodbena svoboda 
^ 80. člen 

"Ootfbg3 razmeria mec' družbeniki se uredijo z družbeno 

') K 
družbena pogodba ne ureja pravnih razmerji med n'ki, se uporabljajo določbe tega oddelka. 

Vložki v družbo 
81. člen 

)'Čg 
Ve„dru9ače dogovorjeno, morajo družbeniki vplačati v|ožke. 
'}) 
WUibenik lahko v družbo vloži denar, stvari, pravice ali 
'Hora® Prednost nedenarnega vložka morajo družbeniki 

^Tino oceniti v denarju. 
I) ^ 
i«QuKŽber,ik ni dolžan zvišati dogovorjenega ali dopolniti D° 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 stroške 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 prejšnjega odstavka, mora 
družba obrestovati od takrat, ko so nastali za družbenika 
izdatki ali škoda. 

(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. 

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. 

°f°*eva/ec 



(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 vodenje 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. 
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Letni računovodski Izkaz 
95. člen 

(1) Na koncu vsakega poslovnega leta se na temelju l®'^ 
računovodskih izkazov ugotovi dobiček ali izguba in se 
kemu družbeniku izračuna njegov delež pri dobičku oziro 
izgubi. 

(2) Družbeniku pripadajoči dobiček se prtpiše njegove^ 
kapitalskemu deležu; izračunani delež družbenika pri iz9 |. 
ter denar, ki ga je dvignil med poslovnim letom, se od kap1 

skega deleža odpišeta. 

Razdelitev dobička in izgube 
96. člen 

(1) Od dobička pripada vsakemu družbeniku najpre) 
v višini 5% njegovega kapitalskega deleža. Če dobiček tega 

omogoča, se deleži ustrezno znižajo. 

(2) Pri izračunu deleža dobička, ki družbeniku PriPa
njK 

v skladu s prejšnjim odstavkom, se plačila, ki jih je družb 
vplačal med poslovnih letom kot vložke, upoštevajo v so ^ 
merju s časom, ki je pretekel od vplačil. Če je družb® , 
dvignil med poslovnim letom denar iz svojega kapitals* 
deleža, se upoštevajo zmanjšani zneski v sorazmerju s čas 
ki je pretekel od dviga. 

(3) Delež dobička, ki presega v skladu s prvim in drujjjjjj 
odstavkom tega člena izračunane deleže dobička, kot ^ 
izguba v poslovnem letu, se razdeli med družbenike po ®n 

delih. 

Zmanjšanje kapitalskega deleža 
97. člen 

i t 
(1) Vsak družbenik sme v lastno breme dvigniti def]t0i- 
blagajne družbe do zneska 5 % svojega, v preteklem 
nem letu ugotovljenega kapitalskega deleža in lahko zaln ^ 
razen če bi bilo to očitno v škodo družbe, tudi izp'® p 
svojega deleža pri dobičku v preteklem poslovnem I®' ' 
presega navedeni znesek. 

jK0< 
(2) Družbenik ne sme brez privolitve drugih družben 
zmanjšati svojega kapitalskega deleža. 

Prepoved razpolaganja družbenika 
98. člen 

Družbenik ne more razpolagati s svojim deležem 
soglasja ostalih družbenikov. 

3. Oddelek: Pravna razmerja družbenikov do tretjih °aei> 

Zastopanje 
99. člen 

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

(2) V družbeni pogodbi se lahko določi, da so za zas,?jpn" 
družbe upravičeni vsi ali nekateri družbeniki samo s* 
Družbeniki, ki so upravičeni do skupnega zastopanja. 0i> 
med seboj izberejo in pisno pooblastijo posamezno os® o 'i i3 
izvršitev določenih poslov ali določenih vrst poslov. Za 1 aVi- 
volje družbi zadostuje, da je izjavljena enemu izmed UP 
čencev do skupnega zastopanja. ^ 

(3) V družbeni pogodbi se lahko določi, da so lahko 
čeni za zastopanje družbe družbeniki samo skupno s Pr ej$- 
stom. V tem primeru se smiselno uporabljajo določb® v 
njega odstavka. ^ 
(4) Izvzetje družbenika od zastopanja, določitev 
zastopanja ali vključitev prokurista v skladu s 
odstavkom, kakor tudi vsako spremembo glede ^ „ vp's 

vega upravičenja za zastopanje, morajo priglasiti z® 
v register vsi družbeniki. 

___ ^oroče^C 
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Odvzem upravičenja za zastopanje 
100. člen 

I*Predlog ostalih družbenikov lahko sodišče odvzame druž- 
rtei upravičenje za zastopanje, če obstaja utemeljen w°9. zlasti če gre za hujšo kršitev obveznosti ali za nespo- 

Dn°st za pravilno zastopanje. 

Osebna odgovornost družbenikov 
101. člen 

j^jZa obveznosti družbe subsidiarno odgovarjajo upnikom 
. družbeniki z vsem svojim premoženjem. Če družba upniku . »utueniKi z vsem svojim premoženjem. Če družba upniku 
'si j'e9°v° pisno zahtevo ne izpolni obveznosti, odgovarjajo 

družbeniki solidarno. 

9rugačen dogovor družbenikov o njihovi odgovornosti 
" tretjim osebam je brez pravnega učinka. 

članstvo družbenika preneha, odgovarja ta družbenik 
'Cst Zn°S,i dru*b0, riastale do objave vpisa prenehanja 

Ugovori posameznega družbenika 
102. člen 

te. 
drJ® vložen zahtevek proti družbeniku zaradi obveznosti 
»orf ?' lahko družbenik uveljavlja osebne ugovore in ugo- • ki bi jih lahko uveljavljala družba. 

Vrnitev posojil 
103. člen 

»Md Sr"isi *tii, pri kateri noben družbenik ni fizična oseba, se 
• D eln° uporabljajo določbe 433. in 434. člena tega zakona; 
)6riQ ne velja, če je med družbeniki druga družba z neome- 
Si) Zgovornostjo ali komanditna družba, pri kateri je vsaj sebno odgovoren družbenik fizična oseba. 

Odgovornost novega družbenika 
104. člen 

(l) kj 
8rUai h r vst°P' v ie obstoječo družbo, odgovarja tako kot 
BoVj 'družbeniki za družbene obveznosti, prevzete pred nje- 
jli ^ Pristopom, ne glede na to, ali je bila firma spremenjena 

H6nru9ačen dogovor družbenikov glede odgovornosti 
"Šinif® družbenika je proti tretjim osebam brez pravnega 

"'•"'»galna dolžnost pri plačilni nesposobnosti ali preža- 
dolženostl 
105. člen 

ll) . 
c°sta u*ba' Pri kateri ni noben družbenik fizična oseba, 
''Dati"6 p,a6"no nesposobna ali prezadolžena, je treba pred- 
"°ravn2ačetek stečaine9a postopka ali postopek prisilne 
"'Uga e; 40 ne vel'a' če med družben'ke družbe spada družba z neomejeno odgovornostjo ali komanditna 
W Pri kateri je vsaj en osebno odgovorni družbenik 
Ah.. ** OSPha Pnctnriol/ en nrnrllonoH inotnnnil/l 
>6 

oseba. Postopek so dolžni predlagati zastopniki 
D0fla(? oziroma likvidacijski upravitelji. Predlog je potrebno 
Stani- 02 odlašanja, najkasneje pa v roku treh tednov po 

i de'stva' ki se nanaša na plačilno nesposobnost ali *5 UvfiHk enost družbe in 9a posebni zakon določa kot razlog 
dbo stečajnega postopka. 

(5) p 
Hai ko nastopi plačilna nesposobnost družbe ali ko se 
O™ Prezadolženost, pooblaščeni zastopniki družbe M^v.dacijski upravitelji ne smejo več izvrševati nobenih 

Sskrs*a družb°. razen plačil, ki so tudi po tem času v skladu n|m in poštenim poslovanjem. 

^Ii(ja adi kršitve določbe prejšjnega odstavka so družbeniki 
Vni° odškodninsko odgovorni, razen če dokažejo, da so 
!doq 

ali vestno in pošteno. Odškodninska odgovornost se 
»°vorom med družbeniki ne more niti omejiti niti izklju- 

P°ro čevalec 

čiti. Ce je nadomestilo potrebno za poplačilo upnikov družbe, 
odškodninska obveznost ne preneha niti z odrekom ali pobo- 
tom družbe niti s tem, da dejanje temelji na sklepu družbeni- 
kov. 

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; 
- v drugih primerih v skladu z zakonom. 

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- 
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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 k družbenem premo- 
ženju preostalih družbenikov. 

(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. 

8) Izločeni družbenik je oproščen plačila družbenih dolgov, 
e 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 pravnomočno?, 
sklepa o dedovanju. Če dedič ni poslovno sposoben in zanj 
imenovan zakoniti zastopnik, začne teči enomesečni rok s® 
od imenovanja takšnega zastopnika oziroma od pridobi'« 
poslovne sposobnosti dediča. 

(4) Če se v roku iz prejšnjega odstavka dedič izloči iz druž^ 
ali v tem roku družba preneha ali pridobi dedič 
komanditista, odgovarja za do tedaj obstoječe družbene o 
gove samo po predpisih o odgovornosti dedičev za zapus'n 

kove dolgove. 

(5) Z družbeno pogodbo ni mogoče izključiti uporabe d°'°? 
tega člena. Če pa dedič pridobi položaj komanditista, J 
njegov delež pri dobičku lahko s pogodbo določen drug8 

kot zapustnikov. 

Nadaljevanje družbe z enim družbenikom 
116. člen 

(1) Če iz kateregakoli razloga ostane v družbi en sam drU^ 
nik, je le-ta dolžan v enem letu ukreniti vse potrebno, 
prilagodi družbo pogojem tega zakona ali nadaljevati del3 

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, 6® 
enem od njiju nastane razlog, zaradi katerega bi bi'?ka|i 
večjem številu družbenikov dopustna izključitev družbeni*8^ 
družbe, drugemu družbeniku na njegovo zahtevo dovoli, 
brez likvidacije prevzame podjetje z aktivo in pasivo. 

(2) Za delitev družbenega premoženja se smiselno up°rat' 
Ijajo določbe, ki veljajo za izločitev družbenika. 

Prijava v register 
118. člen 

r ys' 
(1) Prenehanje družbe morajo prijaviti za vpis v regist0' 
družbeniki, razen če družba preneha zaradi stečaja. 

(2) Izločitev družbenika morajo prijaviti za vpis v regist 

preostali družbeniki. 

(3) Vpis se lahko opravi tudi brez sodelovanja dedi 
prijavi za vpis v register, če takšno sodelovanje preprog jS 
posebni zadržki in če je mogoče utemeljeno domnevati. I0. 
smrt družbenika imela za posledico prenehanje oziroma 
čitev. 

5. Oddelek: Likvidacija družbe 

Nujnost likvidacije 
119. člen 

rim8^ (1) V vseh primerih iz 106. člena tega zakona, razen v p" 
iz 3. alinee, se opravi likvidacija. 

cij0 
(2) Če v tem oddelku ni posebnih določb, se za ■!ES» 
družbe smiselno uporabljajo določbe tega zakona o likvl 

delniške družbe. 

Imenovanje likvidacijskih upraviteljev 
120. člen 

(1) Likvidacijo opravljajo kot likvidacijski upravitelji vS'*ugri0 
beniki, razen če je s sklepom družbenikov ali z dru;zd 
pogodbo zaupana posameznim družbenikom ali tretjih p. 
bam. Več dedičev enega družbenika mora imenovati s 

nega zastopnika. 
meli8" (2) Na predlog osebe, ki ima pravni interes, lahko iz 

nih razlogov imenuje likvidacijske upravitelje s°a 
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jSjJj.Sče lahko v takem primeru imenuje za likvidacijske upra- 
ve osebe, ki niso družbeniki. 

Odpoklic likvidacijskih upraviteljev 
121. člen 

Likvidacijske upravitelje je mogoče odpoklicati s soglas- 
"* sklepom oseb iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

.. 'z utemeljenih razlogov lahko likvidacijske upravitelje 
^Pokliče tudi sodišče na predlog osebe, ki ima pravni in- 
"6S. 

Prijava v register 
122. člen 

|l! Likvidacijske upravitelje morajo prijaviti za vpis v register 
, družbeniki. Enako velja tudi glede vsake spremembe likvi- 
^'iskih upraviteljev ali njihovih pooblastil za zastopanje. 
jPrimeru smrti družbenika se lahko vpis opravi tudi brez 
J^elovanja dedičev pri priglasitvi, če takšno sodelovanje 
ti6®prečujejo posebni zadržki in če je mogoče razumno dom- 
eti, da priglasitev ustreza dejanskemu stanju. 

2>Vpis sodno imenovanih likvidacijskih upraviteljev kot tudi 
s sodnega odpoklica likvidacijskih upraviteljev se opravi 
Uradni dolžnosti. 

^Likvidacijski upravitelji morajo shraniti svoj podpis na 

Pravice in obveznosti likvidacijskih upraviteljev 
123. člen 

J Likvidacijski upravitelji morajo dokončati tekoče posle, 
iipJ^i terjatve, vnovčiti preostalo premoženje in poplačati 
L, ke; za dokončanje nedokončanih poslov smejo sklepati 

nove posle. 
,ž>Ukvi 'Vidacijski upravitelji zastopajo družbo. 

Vrnitev predmetov 
124. člen 

Imenikom se morajo vrniti predmeti, ki so jih prepustili 
! _,„.abo. Za naključno uničenje, poškodovanje ali 
(l pišanje vrednosti predmeta družbeniki ne morejo zahte- 
°dškodnine. 

Skupno zastopanje in vodenje poslov 
125. člen 

i^e obstaja več likvidacijskih upraviteljev, lahko samo 
opravljajo dejanja, ki zadevajo likvidacijo, razen če je 

Hsh °' da lahko poslujejo tudi posamično; takšno določbo 
®oa vpisati v register. 

(?) |^| 
Hi 6 9'ede na določbo prejšnjega odstavka lahko likvidacij- 
9oi0.

Pravitelji enega izmed sebe pooblastijo za izvrševanje 
*Vlo » .'ti poslov ali določenih vrst poslov. Za izjavo družbi 
'Hy stuje, da je izjavljena enemu od likvidacijskih upravite- 

Neomejenost pooblastil 
126. člen 

Vlitve pooblastil likvidacijskim upraviteljem so proti tretjim 
9ni brez pravnega učinka. 

Vezanost na navodila 
127. člen 

do udeležencev'morajo likvidacijski upravitelji, 
8de ie imenovalo sodišče, upoštevati odločitve, ki so jih 

»odenja poslov udeleženci soglasno sprejeli. 

Firma in podpisovanje 
126. člen 

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

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. Med 
likvidacijo se ne uporablja določbe prvega odstavka 97. člena 
tega zakona. 

(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 v sorazmerju z njihovimi kapitalskimi 
deleži. 

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 kn|ige 
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. 
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(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 r 

Po)em 
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, če pravnih razmerij 
med družbeniki ne ureja družbena pogodba. 

Vodenje družbe 
139. člen 

(1) Komanditist ni upravičen voditi poslov družbe. 

(2) Komanditist ne sme nasprotovati poslovanju komplemen- 
tarjev, če ta ne presega običajnega obsega dejavnosti družbe. 

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka 138. člena tega 
zakona odgovarja komanditist kot komplementar, če ravna 
v nasprotju z prvim odstavkom tega člena. 

Kršitev 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 komandististu izroči 
prepis letnega poročila ali da se mu dajo druga pojasnila ali 
predložijo poslovne knjige in knjigovodske listine. 

Dobiček in izguba 
142. člen 

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

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

Razdelitev dobička In izgube 
143. člen 

(1) Če dobiček ne presega 5 % kapitalskih deležev, sed®!!^ 
družbenikov v dobičku določajo po določbah prvega in 0 

gega odstavka 96. člena tega zakona. 

(2) Če ni drugače dogovorjeno, se glede dobička, ki Pre®e^ 
odstotek iz prejšnjega odstavka, oziroma glede izgube o° 
neva, dasje določeno tako razmerje delitve, ki ustreza 
merju med deleži. 

Dvigi denarja in Izplačilo dobička 
144. člen 

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

(2) Komanditist ne more zahtevati izplačila dobička, doklef j® 
njegov kapitalski delež zaradi izgube zmanjšan pod znese*' 
je plačan za določeni vložek, ali bi bil z izplačilom zmanp 
pod ta znesek. 

(3) Komanditist ni dolžan vrniti prejetega dobička zaradi kaS 

nejših izgub. 

3. Oddelek: Pravna razmerja družbenikov do tretjih °seb 

Zastopanje 
145. člen 

a ^ 
Komanditist ni upravičen zastopati družbe, lahko pa se 

podeli prokura ali posebno pooblastilo. 

Komanditistova odgovornost 
146. člen 

io 
Komanditist odgovarja upnikom za obveznosti družb« ,g. 
višine neplačanega zneska, ki bi ga moral po pogodbi 
čati. 

Obseg odgovornosti 
147. člen 

n||(0V 
(1) Po vpisu družbe v register velja v razmerju do uPtflr. < 
družbe za komanditistov vložek tisti, ki je vpisan v reg|S 

r0gi' 
(2) Na povečanje komanditistovega vložka, ki ni vpisan ^ 
ster, se upniki ne morejo sklicevati, razen če jim je 0 

povečanje sporočila na drug način. 
iaći'° 

(3) Dogovor družbenikov, s katerim se komanditistu " eg> 
vložka odpusti ali odloži, je proti upnikom brez Pra 

učinka. 

(4) Če se komanditistu vložek vrne, velja v razmerju d° $tisj 
kov za neplačanega. Isto velja v primeru, če koma |Ski 
dvigne delež na dobičku, medtem ko je njegov kap fl|i 
delež zaradi izgube znižan pod znesek plačanega vloz 
če se z dvigom deleža na dobičku kapitalski delež zniz 
znesek plačanega vložka. ^ 

(5) Komanditist ni v nobenem primeru dolžan 
prejme v dobri veri kot dobiček na podlagi letnega obra 

odgC 
(6) če so komplementarji samo pravne osebe, ki same 
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varjajo za obveznosti, in vloži komanditist kot svoj vložek 
"komanditno družbo svoj delež v pravni osebi - komplemen- 
'arju, se šteje, da komanditistov vložek v komanditni družbi še 
n' vplačan. To pa ne velja v primeru, če je komplementar taka 
Pfavna oseba, za katere obveznosti odgovarjajo tudi njeni 
•"Užbeniki, ki so fizične osebe. 

Vračanje posojil 
148. člen 

^a vračanje posojil v komanditni družbi iz šestega odstavka 
'47. člena se smisleno uporabljajo določbe 433. in 434. člena 
69a zakona. 

Zmanjšanje vložka 
149. člen 

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

Odgovornost novega družbenika 
150. člen 

^or vstopi v obstoječo družbo kot komanditist, odgovarja za 
tužbene obveznosti, prevzete pred njegovim pristopom 
"skladu z določbami 146. in 147. člena tega zakona. 

Odgvornost pred vpisom 
151. člen 

f, . 
je družba začela poslovati pred vpisom v register, jamči 

*°nianditist, ki je soglašal z začetkom poslovanja, za obvez- 
I'°sti, nastale pred vpisom, enako kot komplementar, razen če 
16 bila upniku znana njegova komanditna udeležba. 

Komanditistova smrt 
152. člen 

Paradi komanditistove smrti družba ne preneha, 

oddelek: Dvojna družba 

Po|em 
153. člen 

j^manditna družba, v kateri je edini komplementar družba, 
kateri ni osebno odgovornih družbenikov, oziroma so vsi 

OTiplementarji take družbe, je dvojna družba. 

Družba kot komplementar 
154. člen 

jVba se lahko ustanovi tudi samo zaradi vključitve kot 
0rr>plementar v dvojno družbo. 

Prepoved preoblikovanja v dvojno družbo 
155. člen 

{jl®'niška družba, družba z omejeno odgovornostjo in koman- 
delniška družba se ne smejo preoblikovati v dvojno 

Prepoved ustanavljanja novih dvojnih družb 
156. člen 

dr°j^a družba ne sme biti komplementar v komanditni 

Poslovne listine 
157. člen 

dru*!? vseh P°s|°vnih listinah mora biti poleg firme dvojne *be označeno tudi ime poslovodij oziroma članov uprave 
komplementarja v dvojni družbi. 

vodenju poslov dvojne družbe mora biti pri podpisova- 
"zične osebe dodana tudi firma komplementarja. 

Družba z neomejeno odgovornostjo kot dvojna družba 
158. člen 

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

Tretje poglavje: Tiha družba 

Pojem 
159. člen 

(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 tihe družbe In tihim družbenikom 
160. člen 

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

Dobiček in izguba 
161. člen 

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

Izračunavanje dobička in izgube 
162. člen 

(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 še nevplačanega 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 
163. člen 

(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 
164. člen ' 

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. 
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Prenehanje tihe druibe 
165. 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 
166. 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 
167. 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. 

Izpodbijanje vrnitve vložka 
168. člen 

(1) Če se je v zadnjem letu pred začetkom stečaja sporazumno 
tihemu družbeniku vložek v celoti ali deloma vrnil, ali 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 poglavje: Delniška družba 
1. Oddelek: Splošne določbe 

Pojem 
169. 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. 

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 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 tak® 
emisije odgovarjajo izdajatelji solidarno. 

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

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veli8)® 
tudi za potrdila o udeležbi, ki se delničarjem izročijo p'e0 

izdajo 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 del" 
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 celo'" 
nim plačilom nominalnega ali višjega emisijskega znesk8. 

Znesek delnih plačil se navede na delnici. 

(3) Začasnice se glasijo na ime. 

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

Navadne in prednostne delnice 
177. člen 

(1) Glede na pravice iz delnic so delnice navadne (redne)in 

prednostne (ugodnostne). 

(2) Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetniko"1 

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe; 
- pravico do dela dobička (dividenda); . „0 
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja V 
likvidaciji ali stečaju družbe. 

(3) Prednostne delnice so delnice, ki zagotavljajo nj"1^^ 
imetnikom poleg pravic iz prejšnjega odstavka še doloj®^. 
prednostne pravice, npr. prednost pri izplačilu vnaprej 
čenih zneskov ali odstotkov od nominalne vrednosti deln*0 ^ 
od dobička, prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe 
druge pravice, določene s statutom družbe. 

(4) Zbirna (kumulativna) prednostna delnica daje, v sk'^ 
s sklepom o izdaji delnic, njenemu imetniku prednostno P ^ 
vico do izplačila vseh še neizplačanih dividend, PreC,?niitvi 
imetnikom navadnih delnic, v skladu s sklepom o razde 
dobička, izplačajo kakršnekoli dividende. 

(5) Udeležbena (participativna) prednostna delnica daje i" |. 
niku poleg prednostne dividende pravico do izplačila 0 

dend, ki pripadajo imetnikom navadnih delnic v skladu s s 
pom o razdelitvi dobička. 

Razredi delnic 
178. člen 

Delnice z enako pravico tvorijo en razred. 
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Glasovalna pravica 
179. člen 

'') Vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico. 

Brez glasovalne pravice se lahko izdajajo samo pred- 
nostne delnice, vendar družba ne sme imeti več kot polovico 
°vrstnih delnic v sestavu osnovnega kapitala. 

Prepovedano je izdajati delnice, ki bi ob istem nominalnem ?nesku dajale različno število glasov. 

Sestavine delnice 
180. člen 

Vinica mora vsebovati naslednje sestavine: 

" oznako, da je delnica in razred delnice; 
* 'irmo in sedež izdajatelja delnice: 
"" firmo oziroma ime kupca delnice (imenske delnice) ozi- 
°ma oznako, da se delnica glasi na prinosnika (prinosniške 
Vinice); 
* skupno vrednost celotne izdaje delnic; 
^ nominalno vrednost delnice; 
^ 'oke za izplačilo dividende; 

kraj in datum izdaje, serijsko številko delnice ter faksimile 
p°dpisov pooblaščenih oseb izdajatelja delnice. 

Deli delnice 
181. člen 

Delnica je sestavljena iz treh delov. 

jjj) Prvi del delnice je plašč, na katerem se navedejo vsi 
p°datki iz prejšnjega člena. 

del delnice je kuponska pola s kuponi za izplačilo 
?lvidend. Posamični kupon za izplačilo dividende mora vse- 
kati naslednje podatke: 

^ Zaporedno številko kupona za izplačilo dividende; 
^ 'tevilko delnice, na podlagi katere se izplačujejo dividende 
^ ["le izdajatelja delnice; 
_ oto, v katerem se dividenda izplačuje; 

'aksimile podpisov pooblaščenih oseb izdajatelja delnice. 

Tretji del delnice je talon, s katerim imetnik delnice uve- 
dla pravico do nove kuponske pole za izplačilo dividend. 

Potrdilo o izdanih delnicah 
182. člen 

i1>0 izdanih delnicah se lahko jzda potrdilo, da ima delničar 
nlem navedeno število delnic. 

{?} Potrdilo iz prejšnjega odstavka se lahko uporablja samo 
izkazni papir za uveljavitev pravice do udeležbe in glaso- 

ma na skupščini delničarjev. 

{^[jSklep o izdaji delnic sprejme skupščina oziroma ustanovi- 

S sklepom o izdaji delnic se določi: 

„ i,T)e oziroma firma izdajatelja delnic; 
„ oznaka, da se delnica glasi na prinosnika ali na ime; 
„ skupna vrednost celotne izdaje delnic; 
v oznaka ali je delnica navadna ali prednostna; 
v način oziroma oblika izdaje delnic; 
„ nominalna vrednost delnic; 
v način izplačila dividende; 
v ^as vpisa delnic; 
v-i ačin vpisa delnic: pri kom in v katerem roku se vpisujejo in 
^'ačujejo delnice; 

katerem roku se bodo vrnila plačila, če bi se delnic ne 

^ 'azred delnic; 
rstni 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. 

Delnica v dematerializirani obliki 
183. člen 

Delnice so lahko izražene tudi v nematerializirani obliki pod 
pogoji, določenimi s posebnim zakonom. 

3. Oddelek: Ustanovitev 
1. Pododdelek: Skupne določbe 

Vsebina statuta 
184. člen 

(1) Statut, ki mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa, mora 
določati: 

- ime in prebivališče oziroma firmo in sedež vsakega ustano- 
vitelja; 
- firmo in sedež družbe; 
- dejavnosti družbe; 
- znesek osnovnega kapitala, nominalno vrednost delnic, 
število delnic vsake nominalne vrednosti, v primeru več razre- 
dov 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; 
- 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 meni, da so pomembni za delni- 
čarje. 

Posebne ugodnosti in ustanovitveni stroški 
187. člen 

(1) Posebne ugodnosti posameznim delničarjem ali tretji 
osebi, z navedbo upravičenca teh ugodnosti, se lahko dolo- 
čijo samo v statutu. 

(2) Samo v statutu se lahko določijo tudi stroški, ki jih družba 
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povrne delničarjem ali drugim osebam kot nadomestilo an 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), 
mora statut določiti: predmet stvarnega vložka ali prevzema 
stvari, oseba, od katere ga družba pridobi, in nominalni zne- 
sek, ki je zagotovljen s stvarnim vložkom ali stvarnim prevze- 
mom. Kot stavrni vložek se šteje tudi, če družba prevzame 
premoženjski predmet, za katerega je zagotovljeno plačilo, ki 
naj se priračuna k vložku delničarja (stvarni prevzem). 

(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 ne 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. 

2. Pododdelek: Sočasna (simultana) ustanovitev 

Pojem 
189. člen 

Delniška družba se lahko ustanovi tako, da vsi ustanovitelji 
sprejmejo in podpišejo statut ter sami prevzamejo vse del- 
nice. 

Ustanovitev družbe 
190. člen 

Družba je ustanovljena, ko ustanovitelji prevzamejo vse del- 
nice. 

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 stvarni"1 

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 P0' 
ročilo). 

(2) V ustanovitvenem poročilu morajo biti prikazane bistven® 
okoliščine, od katerih je bilo odvisno plačilo za stvarne vložke 
ali stvarni prevzem. Pri tem se navedejo zlasti: 

- pravni posli, s katerimi je družba pridobila stvarne vlož(<®' 
- če je v družbo vloženo podjetje, njegov dobiček zadnF 
dveh let; . 
- nabavni in proizvodni stroški v zadnjih dveh letih. lJ' 
V ustanovitvenem poročilu se navede tudi: 

- ali in v kakšnem obsegu so bile ob ustanovitvi prevzet® 
delnice za račun člana uprave ali nadzornega sveta; 
- ali in na kakšen način si je član uprave ali nadzornega sve' 
pridobil posebno ugodnost oziroma plačilo za pripravo usta* 
novitve. 

Ustanovitvena revizija 
194. člen 

(1) Člani uprave in nadzornega sveta morajo preveriti po1®" 
ustanovitve družbe. 

(2) Poleg tega mora pregledati ustanovitev eden ali več ust® 
novitvenih revizorjev: 

- če je član uprave ali nadzornega sveta sam prevzel delni*-0' 
- če so bile ob ustanovitvi prevzete delnice za račun član 
uprave ali nadzornega sveta; 
- če si je član uprave ali nadzornega sveta pridobil posebn° 
ugodnost ali plačilo za pripravo ustanovitve; 
- če se ustanovitev izvede s stvarnimi vložki. 

(3) Ustanovitvene revizorje imenuje sodišče. 

Nesoglasja med ustanovitelji in ustanovitvenimi revizori' 
195. člen 

(1) Ustanovitveni revizorji lahko zahtevajo od ustanovitelj®v 

vsa potrebna pojasnila in dokazila. 

(2) Pri nesoglasjih med ustanovitelji in ustanovitvenimi rev' 
zorji glede obsega pojasnil in dokazil, ki jih morajo zagoto*" 
ustanovitelji, odloča sodišče. 

Plačilo in povračilo stroškov ustanovitvenih revizorja" 
196. člen 

Ustanovitveni revizorji imajo pravico do povračila stroškom jj! 
do plačila za delo. Stroški in plačilo se določijo po veljaV 

tarifi in gredo v breme družbe. 
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Prijava družbe za vpis v register 
197. člen 

prijavijo za vpis v register člani uprave in nadzornega 

Vsebina prijave za vpis v register 
198.člen 

Prijava za vpis v register vsebuje: 

v Ijavedbo zneska, za katerega se izdajo delnice; 
j, dokazilo pooblaščene banke, da uprava z vplačanim zne- 

orn prosto razpolaga; 
0. Ugotovilo ustanoviteljev, da so seznanjeni z dolžnostjo 

vsščanja sodišča ter da ni zadržkov oziroma okoliščin, ki bi 
^sProtovale določbi četrtega odstavka 246. člena tega za- 

», dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz petega odstavka 246. 
tega zakona; 

a°ločitev obsega upravičenja članov uprave za zastopanje. 

{^Prijavi za vpis v register iz prvega odstavka tega člena se 
"ožijo še: 

ljst
s,atut in listine, na podlagi katerih je bil statut pripravljen, in 

"**8, na podlagi katerih so ustanovitelji prevzeli delnice; 
\l °0račun ustanovitvenih stroškov, ki gredo v breme.družbe. 
p'enri obračunu se navedejo plačila po zaporedju in višini, 
„ |)ernniki izplačil pa posamično; 
^ 'stine o imenovanju uprave in nadzornega sveta; 
^ ^stanovitveno poročilo in revizijska poročila članov uprave 
tiln 20me9a sve,a ter ustanovitvenih revizorjev. Tem poro- (Jist morajo biti priložene tudi listine, na katerih temeljijo ,vene ugotovitve iz omenjenih poročil. 

Člani uprave morajo svoj podpis shraniti na sodišču. 

podloženi dokumenti se na sodišču shranijo v izvirniku ali 
Verienem prepisu. 

Zavrnitev prijave za vpis v register 
199. člen 

l^odlšče mora preveriti, če je družba pravilno ustanovljena 
Pniavljena. Če ni, mora sodišče vpis zavrniti. 

(jv 
r^odišče lahko vpis zavrne tudi tedaj, če ustanovitveni 
6il 2°ni ugotovijo ali če je očitno, da je ustanovitveno poro- 
vi| ali poročilo članov uprave in nadzornega sveta nepra- 
va' nePoP°ln0 a'' v nasprotju z zakonskimi predpisi; isto .. će ustanovitveni revizorji izjavijo, ali če sodišče ugotovi, 
^ vrednost stvarnih vložkov ali prevzema stvari bistveno 
*araH' od nominalne9a zneska delnic ali plačila, ki jih je ®oi tega potrebno zagotoviti. 

Vsebina vpisa 
200. člen 

r®9ister se vpiše tudi: 

osnovnega kapitala in morebitnega odobrenega 
"Dfav . ~ dan sPreie,ia statuta;- imena in naslovi članov Cas.^

e;~ trajanje družbe, če je ustanovljena za določen 
upravičenja članov uprave za zastopanje. 

Objava vpisa 
201. člen 

ihi P°le9 vsebine vpisa v register iz prejšnjega člena se levijo še: 

Cl dodatki iz prvega odstavka 184., 185., 186., 187. in 188. 
o « a ,0ga zakona;- določbe statuta ali drugega akta 
1a ®s'avi uprave;- emisijski znesek delnic;- ime,'poklic in 
lasi oziroma firmo in sedež ustanoviteljev;- ime, poklic in 0v članov prvega nadzornega sveta. 

(2) Sočasno se objavi, da je na sodišču mogoč vpogled 
v predloženo dokumentacijo, zlasti poročila članov uprave, 
nadzornega 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': 

- če 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 
pripomogla; 
- če je s stvarnimi vložki namenoma ali iz hude malomarnosti 
oškodovala družbo ali takšno oškodovanje omogočila; 
- če 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 dolg 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. ododdelek: Postopna (sukcesivna) ustanovitev 

Pojem 
205. člen 

(1) Družba se lahko ustanovi tudi tako, da se delnice vpisujejo 
na podlagi oglasa z vabilom k javnem vpisu delnic (prospekt), 
če zakon ne določa drugače. 

(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 
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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; 
- ime, poklic in prebivališče oziroma firmo in sedež ustanovi- 
teljev družbe. 

(4) V ostalem se smiselno uporabljajo določbe 2. pododdelka. 

Vpis in vplačilo delnic 

206. člen 

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

(2) Pri banki iz prejšnjega odstavka morajo biti vpisnikom na 
vpogled: statut, poročila ustanoviteljev in revizorjev ter pro- 
spekt. 

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; 
- 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 nevelja" 
nega, delnice pa lahko prevzamejo sami ali kdo drug. 

(2) Vplačila, ki so jih opravili prejšnji prevzemniki ali vpisni"1, 

pripadejo družbi. 

Razdelitev vpisanih delnic 

210. člen 

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

(2) V primeru iz drugega odstavka 208. člena tega zakona11® 
treba delnice razdeliti v roku enega meseca po preteku r0" ' 
ki je bil v prospektu določen za vpisovanje delnic. 

(3) V banki, pri kateri so se delnice vpisovale, se 
vpisnikom dati na vpogled popolni seznami, iz kateri'M 
razvidno, koliko delnic vsake vrste oziroma razreda je D ^ 
vpisanih in dodeljenih vsakemu izmed vpisnikov. Sezn® 
mora vsebovati napotilo, naj vpisniki, ki jim ni bila dodelje 
nobena ali jim niso bile dodeljene vse vpisane delnice, d*« 
nejo preveč vplačane zneske. 

Razpolaganje z vplačili 

211. člen 

Ustanovitelji ne smejo razpolagati z vplačili za delnice, uPr?|s 
pa lahko z vplačili razpolaga šele potem, ko je opravljen »Kfl 
družbe v register. Posebna nadomestila, povračila in nagra 0 
se ne morejo izplačevati v breme osnovnega kapitala druz 

Sklic ustanovne skupščine 

212. člen 

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

(2) V roku iz prejšnjega odstavka je treba vpisnikom, ki so jj|J! 
bile dodeljene delnice v banki, pri kateri so se delnice vp' 
vale, po preudarku ustanoviteljev pa tudi na drugih rri0..e</, 
omogočiti pregled statuta, poročil ustanovitelje"in rnvizo i lh 
seznama vpisnic, poročila ustanoviteljev o 
omogočiti pregled statuta, poročil ustanoviteljev in reVlZ°''nih 
seznama vpisnic, poročila ustanoviteljev o ustanovit* ^ 
stroških, sezname o razdelitvi delnic ter seznama oseb, * 
prevzele delnice brez vpisa na podlagi prospekta z naV® 0|a. 
koliko delnic katere vrste in razreda je vsaka od njih pre» 

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

... Oto< 
(4) Kolikor ni za ustanovno skupščino posebnih o° 
veljajo zanjo določbe tega zakona o skupščini. 

Posledice, če se ne opravi ustanovna skupščin* 

213. čle 
Me!0, 

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

A\)0 
(2) Ustanovitelji morajo v 15 dneh po preteku roka za izv0 

skupščine z oglasom, objavljenim na enak način k°|a{il3 
prospekt, pozvati vpisnike delnic, naj dvignejo svoja vp' 

biavi 
(3) Če ustanovitelji tega oglasa ne objavijo pravočasno, 
oglas sodišče na predlog katerega od vpisnikov in na si 
ustanoviteljev. 
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Sklepčnost in vnovični sklic 

214. člen 

v) Ustanovna skupščina se mora opraviti na sedežu družbe, 
^ bil v prospektu določen drug kraj. 

j?| Na ustanovni skupščini mora biti zastopana večina vseh 
lurt"'0, će 'e Predvidena izdaja delnic različnih razredov, pa večina delnic vsakega razreda. 

[^ Ustanovno skupščino odpre notar, ki ga morajo povabiti 
I ®>anoviteiji. Notar mora sestaviti seznam navzočih vpisnikov 
t Pr0vzemnikov delnic oziroma njihovih zastopnikov ter ugo- v'ti, ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka. 

jjj Ce skupščina ni sklepčna po pravilih prvega do tretjega 
Qfl

s,avka tega člena in če rok ni bil podaljšan po tretjem 
5kl>avku 212 č,ena tega zakona, lahko ustanovitelji vnovič 
Cri'0 ustanovno skupščino in sicer najkasneje v 15 dneh; „ d dnevom sklica in dnevom nove skupščine mora preteči 

"fianj 8 in največ 15 dni. 

jjj' ustanovitelji skupščine vnovič ne skličejo ali če tudi ta 
d sklepčna po pravilih prvega do četrtega odstavka tega 

na, se šteje, da ustanovitev družbe ni uspela. 

Potek ustanovne skupičlne 

215. člen 
po otvoritvi izvoli skupščina predsednika in dva prešte- 

li 9'asov- Nato se preberejo poročila ustanoviteljev in (jr!*0rjev, priloge k tem poročilom pa samo na zahtevo delni- 
D8'

6v. ki imajo najmanj 10 % vseh glasov navzočih ali zasto- 
delničarjev. 

Ki 
^Skupščinski zapisnik vodi notar, podpisati pa ga morajo 
it; 9 njega še predsednik skupščine, oba preštevalca glasov 

, ustanovitelji družbe. 

Pristojnost ustanovne skupščine 

216. člen 

' Ustanovna skupščina: 

i8^0,avlja, ali so vpisane oziroma prevzete vse delnice in ali 
bi)j a opravljena razdelitev delnic ter ali so vplačila, ki morajo 
s (Plačana do ustanovne skupščine, opravljena v skladu 
v ^ zakonom in statutom; 
W avlia' ali so glede stvarnih vložkov vse zahteve izpol- 
rjj 8 tako, da bo družba s stvarnimi vložki lahko prosto 
v lagala, takoj ko bo vpisana v register; 

av''a največji dovoljeni znesek ustanovnih stroškov, ki 
- i®0 v breme družbe; 
3li tiste organe delniške družbe, za katere je po zakonu 

'atutu pristojna skupščina. 
K 
(r>i>ru^ba je ustanovljena, ko skupščina sprejme vse sklepe iz 

' niega odstavka. 
13) s., 
Drjjg . ®pe iz prvega odstavka tega člena je treba priložiti 
Via' *a vpis v register poleg prilog iz drugega odstavka 198. a 'ega zakona. 

Glasovanje 

217. člen 
ll| d ustanovni skupščini daje vsaka delnica en glas. 
(!) Q 
(|6n Ugotovitvah iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega 
'Se Se mora Skovati posebej za vsak stvarni vložek, pri Ustanovitelji in vpisniki ali prevzemniki delnic na pod- 
'Mre( 

arnih vložkov nimajo glasovalne pravice. O vprašanjih 
S»i alinee prvega odstavka prejšnjega člena ustanovitelji 1° 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, vvsakem drugem 
primeru pa ustanovitelji. 

4. Oddelek: Pravna razmerja med družbo In delnlčar|l 

Načelo enakega položaja delničarjev 

219. člen 
Organi družbe morajo delničarje ob enakih pogojih enako 
obravnavati. 

Glavna obveznost delničarjev 

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 
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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. 

(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 obvladujo*® 
družbe, družba v večinski lasti pa ne sme prevzeti 4®'% 
družbe, ki ima v njej večinski delež, niti kot ustanovitelj nit'® . 
povišanju osnovnega kapitala, tudi ne pri pogojnem P°vl ,0 
nju osnovnega kapitala. Prevzem delnic v nasprotju s 
določbo je veljaven. 

(3) Kdor je ob ustanovitvi ali ob povišanju osnovnega kaP'lug 
prevzel delnice za račun družbe, odvisne družbe ali đr^l3 
v večinski lasti, se ne more sklicevati na to, da jih ni prevzel * 
svoj račun. Dokler ne prevzame delnic za svoj račun, nima 
njih nobenih pravic. 

(4) Če se pri povišanju osnovnega kapitala vpisujejo ^e'n'gr! 
v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgov 
jajo za celotno vplačilo vsi člani uprave, razen če dokažejo, 
niso krivi. 

Uporaba in razdelitev dobička 

228. člen 

(1) Pri sestavi predloga letnega poročila lahko uprava od^e 

največ polovico dobička v rezerve. 

(2) Skupščina lahko s sklepom o uporabi dobička pusti dob' 
ček nerazdeljen. 

(3) Delničarji imajo pravico do deleža dobička, razen če je P£ 
skupščinskem sklepu o uporabi dobička, sprejetem naP®, 
lagi zakona ali statuta, dobiček izvzet iz razdelitve med 00' 
čarje. 

(4) Deleži delničarjev pri dobičku se določajo v sorazm01''11 

z nominalnimi zneski delnic. 

(5) Če vložki v osnovni kapital niso plačani v celoti ali 
vplačani za vse delnice v istem razmerju, pripada delničar) j 
dobiček v sorazmerju z izvršenimi plačili. Vložki, ki so ^ 
plačani med poslovnim letom, se upoštevajo glede na čas. 
je potekel od plačila. 

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

Vmesne dividende 

d c 

di"i' 

vica 

229. člen 

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

(2) Za vmesno dividendo se sme izplačati največ P0'0^ 
zneska, ki ostane od predvidenega dobička po oblikova ^ 
rezerv. Prav tako znesek vmesnih dividend ne sme Pre 

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 Pr0,e.^l» 
družbe v nasprotju z določbami tega zakona. Če so P'a. t\\ 
prejeli kot dividende, velja dolžnost vrnitve le, če so v®*"® | 
bi bili morali vedeti, da do teh prejemkov niso bili upravi 

(2) Terjatev družbe iz prejšnjega odstavka lahko -• - . n8 
tudi upniki družbe, če jih družba ne more plačati, če s0.^ 
družbo začne stečaj, uresničuje v tem času pravico upn 

družbe proti delničarjem stečajni upravitelj. 
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jjjj^ahtevki za vrnitev zastarajo v petih letih po prejemu 

Plačilo za dodatne storitve 

231. člen 

^ dodatne storitve, ki so jih delničarji po statutu dolžni 
Wa?V"' Pole9 vložkov v osnovni kapital, se jim sme dati ki ne presega vrednosti storitev, ne glede na to, ali je 

dobiček. 

Vpis v delniško knjigo 

232. člen 

Ji'rnenske delnice se vpišejo v delniško knjigo z imetnikovo nako oziroma s podatki o imenu in prebivališču imetnika. 
(p, 
1fu»k' 'menskih delnicah velja za delničarja v razmerjih do u'be tisti, ki je kot delničar vpisan v delniško knjigo. 

Sit"6 'e P° mneniu družbe nekdo neupravičeno vpisan v del- 
0° n''9° kot delničar, lahko družba izbriše vpis le, če pred rok Uvesti delničarja o nameravanem izbrisu in mu določi [» Za ugovor. Če delničar pravočasno ugovarja, ga ni 

9°če izbrisati. 

J^sakemu delničarju je treba na njegovo zahtevo omogočiti 
°9led v delniško knjigo. 

(5\ 
ti^ločbe prvega do četrtega odstavka tega člena veljajo 

1 za začasnice. 

Prenos imenskih delnic 

233. člen 
rn['rJ,enske delnice se prenašajo z indosamentom. Za indosa- 
irn ' se smiselno uporabljajo predpisi o menici. Za prenos 
dQu.skih delnic, izdanih v dematerializirani obliki, veljajo 

°'be zakona. 
(2) \/ . 
Ij8nj 

biatutu se lahko prenos imenskih delnic pogojuje z dovo- 
lan, družbe. Statut lahko določa, da o dovoljenju odločata 
!grai!

rn' svet ali skupščina. Statut lahko določa razloge, ai katerih se sme dovoljenje odreči. 
,3) &, 
"r6n Se 'menska delnica prenese na drugega, je treba Dr6h°

s Prijaviti družbi in dokazati prenos. Družba zaznamuje n°s v delniški knjigi. 

tJd?0'0^be prvega do tretjega odstavka tega člena veljajo 
*a začasnice. 

Pravna skupnost in delnica 

234. člen 
(i) A 

c'e'nica pripada več upravičencem, uresničuje pravice e|nice skupni zastopnik. 
l*Wa 
Soli!; °t>veznosti iz delnice odgovarjajo vsi upravičenci kot arr>i dolžniki. 
13) A 

mora družba delničarju izjaviti voljo in če upravičenci 
V1 niso imenovali skupnega zastopnika, zadostuje, da Da da izjavo enemu izmed upravičencev. 

Računanje lastninskega časa delnice 

235. člen I 
[1)A . 
bi| d

e le uresničevanje pravic iz delnice pogojeno s tem, da je 
določen čas imetnik delnice, se lastninski čas 

\ Ce šteje od dospetja zahtevka za prenos delnice, ki ga 
a®lničar 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 z dovoljenjem 
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) Poziv za izročitev delnic se mora sklicevati na dovoljenje 
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, bistvena 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 le: 

- 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 
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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. 

(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. 

(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 sPr6L 
v zastavo lastne delnice do celotnega nominalnega znes* 1 

določenega v drugem odstavku 240. člena tega zakona. 

(2) Če se lastne delnice pridobijo v zastavo v nasprotju s p'e^ 
njim odstavkom, je pridobitev neveljavna, če zanje se 
v celoti plačan nominalni ali višji emisijski znesek. Obliga*j 
skopravni posel o sprejemu lastnih delnic v zastavo je nic 
če se delnice pridobijo v nasprotju s prejšnjim odstavko"1' 

5. Oddelek: Organi delniške družbe 

1. Pododdelek: Uprava 

Vodstvo družbe 
246. člen 

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

(jB 
(2) Uprava ima lahko enega ali več članov (direktorji)- 
družba nima nadzornega sveta, ima uprava najmanj tri cl» 

(3) Zakon in statut določata sestavo in število članov up1^ 
Ce ima uprava več članov, se eden izmed njih imenuje 
predsednika. 

(4) Član uprave je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobn 

fizična oseba, razen osebe: 

- ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega 
zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno j, 
nost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih s 
stev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zaS. 0sti 
premoženje in sicer za obdobje petih let po pravnom°ć" ra; 
sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zar.nj) 
- ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravu 
poklica in sicer za čas trajanja prepovedi. 

(5) Vsaj en član uprave mora biti državljan Republike S'°V 

nije. 
Vodenje poslov in odločanje 

247-člen „8 
(1) Če ima uprava več članov, sprejemajo odločitve iz n' 
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 9laS^ pri- 
čenega člana ali določenih članov prevlada nad večino-* 
meru enakega števila glasov je odločilen glas predsednik 1 

ni s statutom določeno drugače. 

Zastopanje in predstavljanje 
248. člen 

(1) Uprava zastopa in predstavlja družbo. 

(2) Če ima uprava več članov, zastopajo družbo skupn0, 

statut ne določa drugače. 
|j0, 

(3) V primeru skupnega zastopstva učinkuje izjava Jj. te 
podana kateremukoli članu uprave, proti družbi kot celo 
so pooblaščeni vsi skupaj. 

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

Pristojnosti in odgovornosti uprave do skupščin® 

249. člen 
Pristojnosti in odgovornosti uprave do skupščine so: 
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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 
. °bo največ petih let, z možnostjo neomejenega ponovnega 
"tenovanja. Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot 
|Po leto pred iztekom mandata. Nadzorni svet lahko odpo- 
re posameznega člana uprave oziroma predsednika, če 

gotovi, da huje krši obveznosti oziroma da ni sposoben 
°diti poslov, oziroma ga razreši, če mu skupščina izreče 

Zaupnico. 

Če nadzorni svet odpokliče člana ali predsednika uprave 
, r®z utemeljenega razloga iz prejšnjega odstavka, ima odpo- 
rni pravico do odpravnine v višini najmanj 24-kratne 

nJ8gove zadnje mesečne plače. 

Imenovanje prek sodišča 

251. člen 
A 
I 6 iz kateregakoli razloga eden ali več članov uprave ni 
^enovan, ga v nujnih primerih na predlog zainteresiranih 
°seb imenuje sodišče. Funkcija sodno imenovanega člana 
"Prave preneha, ko je namesto njega imenovan nov član 

skladu s statutom. Sodno imenovani član uprave ima pra- 
'co do plačila za delo in do poravnave stroškov. Če se o višini 

^,roškov in plačila sodno imenovani član uprave in družba ne 
Porazumeta, odloči o stroških in plačilu sodišče. 

Udeležba članov uprave pri dobičku 

252. člen 
'!j S statutom se lahko določi, da se članom uprave za 
nlihovo delo zagotovi udeležba pri dobičku. 

j?) Višina udeležbe pri dobičku se praviloma določi v odstotku 
e'nega dobička družbe. 

Prejemki članov uprave 

253. člen 

Nadzorni svet mora pri določitvi celotnih prejemkov posa- 
jenega člana uprave (plača, udeležba v dobičku, povračila 
'jaškov, zavarovalne premije, provizije, druga dodatna pla- 
"a), poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem 

Razmerju z nalogami članov uprave in s finančnim stanjem 

d)če po določitvi prejemkov nastopi poslabšanje poslovanja *.riJ2be, ki bi ogrozilo gospodarsko stanje družbe ali ji povzro- 
če1 škodo, lahko nadzorni svet prejemke zniža. Znižanje 

Nemkov ne posega v ostale določbe pogodbe, član uprave 
Im* Pravico odpovedi pogodbe s koncem naslednjega četrt- 'ia z dvomesečnim odpovednim rokom. 

Prepoved konkurence 

254. člen 
Či 'an uprave ne sme brez soglasja nadzornega sveta opravljati 
^'đobitne dejavnosti, na področju dejavnosti družbe pa tudi 8 sklepati poslov za lasten ali tuj račun. 

Zagotovitev posojila članom uprave in prokuristom 

255. člen 

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) Predlog letneg aporočila je uprava dolžna predložiti nad- 
zornemu svetu pred obravnavanjem na skupščini, v rokih, ki 
jih določa statut v skladu z zakonom. Nadzorni svet je dolžan 
k predlogu letnega poročila oblikovati mnenje in ga predložiti 
skupščini. 

(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 ne- 
sposobnosti 

257. člen 

(1) Če se pri izdelavi letne ali vmesne bilance stanja ugotovi, 
da izguba dosega polovico osnovnega kapitala, mora uprava 
v roku 46 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 vestnega in poštenega 
gospodarstvenika. 

Skrbnost in odgovornost članov uprave 

258. člen 

(1) Člani uprave morajo pri vodenju poslov ravnati s skrb- 
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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. 

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 tega zakona, 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 v skladu z zakonom. 

Posebni pogoji za člane nadzornega sveta 

263. člen 
(1) Član nadzornega sveta je lahko le neomejeno poslovn" 
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 nadzorne"1 

svetu je član uprave te družbe,- oseba, ki po tem zakonu 
more biti član uprave. 

Volitve članov nadzornega sveta 
264. člen 

Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarje* 
voli skupščina. 

Mandat članov nadzornega sveta 
265. člen 

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo največ štirih le' 'n 

so lahko ponovno izvoljeni. 

Odpoklic članov nadzornega sveta 
266. člen 

Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih !® 
izvolila, pred iztekom mandata. Za sklep o odpoklicu J® 
potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov. Statu1 

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, 9® 
mora sodišče na predlog uprave, preostalih članov nadzc"' 
nega sveta ali delničarjev dopolniti na potrebno število. 
Uprava mora podati predlog takoj, ko ugotovi, da šte"" 
članov ni zadostno. 

(2) Sodišče odpokliče člana nadzornega sveta, ki zastoP® 
interese delničarjev, na predlog nadzornega sveta ali d0'" 
čarjev, katerih delnice predstavljajo vsaj 10 % osnovneS 
kapitala, če gre za utemeljene razloge. 

Nezdružl|ivost članstva v upravi in nadzornem svetu 

268. člen 

(1) Član nadzornega sveta poleg oseb iz 263. člena te9® 
zakona ne more biti namestnik člana uprave, prokurist a 
pooblaščenec družbe. 

(2) Največ za obdobje enega leta lahko nadzorni svet 
svoje posamezne člane za namestnike manjkajočih ali zad,z 

nih članov uprave. Ponovno imenovanje ali podaljšanje m3 

data je dopustno, če celotni mandat s tem ni daljši od en0®a 
leta. Člani nadzornega sveta ne smejo delovati kot člani te9 
organa, medtem ko# delujejo kot namestniki članov uprave 

Objava sprememb v nadzornem svetu 

269. člen 

Uprava mora vsako zamenjavo članov nadzornega sveta,al<0' 
objaviti in spremembo prijaviti za vpis v register. 

Poslovanje nadzornega sveta 

270. člen 

(1) Nadzorni svet mora izmed sebe izvoliti predsednik3 if1 
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J®itianj enega namestnika. Uprava mora prijaviti ime pred- 
alnika in namestnika za vpis v register. 

Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, ki ga podpiše 
Br®dsednik. 

Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij, zlasti 
[Jamenom, da pripravljajo predloge sklepov ter skrbijo za 

^hovo izvršitev. Komisija ne more odločati o vprašanjih, ki so 
Mstojnosti nadzornega sveta. 

Odločanje nadzornega sveta 

271. člen 

^Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj 
?jlovica članov, če statut ne določa drugače. Člani se lahko 
"bežijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice. 

j?! pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih 
^ničnih sredstev je sprejemanje sklepov nadzornega sveta 
°Pustno le, če temu ne nasprotuje noben član. 

jjjj 2a veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina 
^anih glasov. 

j1'član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zade- 
^ ki se nanašajo nanj. 

Udeležba na sejah 

272. člen 
Sei Ji i Nadzornega sveta se ne smejo udeleževati osebe, ki niso 
m?"! nadzornega sveta ali uprave. Pri obravnavanju posamez- 

^ 'očk so lahko povabljeni izvedenci oziroma poročevalci. 

Sklic seje 

273. člen 

p' Vsak član nadzornega sveta ali uprava lahko zahteva, da 
®<lsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo sveta, in 

®de namen in razloge zanjo. Seja mora biti v dveh tednih 
Do Sklicu. 

[jjj če zahteva najmanj dveh članov nadzornega sveta ali 
ppave ni bila sprejeta, lahko ti sami skličejo nadzorni svet in 
Vlagajo dnevni red. 

j?l Nadzorni svet mora biti praviloma sklican vsaj enkrat 
6,rtletju, obvezno pa mora biti sklican enkrat v polletju. 

Pristojnosti nadzornega sveta 

274. člen 

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. 

^'Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in doku- 
D,"Jtacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne 

^lrje in zaloge blaga ter druge stvari. 
K 

Nadzorni svet lahko skliče skupščino. 

Jedenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. 
'en a" nac'zorn' svet Pa lahko določita, da se smejo dolo- vrs,e P°slov opravljati le z njegovim soglasjem. Če 
o5 *0rni svet zavrne soglasje, lahko uprava zahteva, da 
So 9'asju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina da 

i0, 'e P0,rebna večina najmanj treh četrin oddanih 

Zastopanje družbe proti članom uprave 

275. člen 

"Dff^H'k nadzornega sveta zastopa družbo proti članom 

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 z določbami 
prvega do tretjega odstavka 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 
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družbe lahko uveljavljajo tudi njeni upniki, če jih družba ne 
more poplačati. 

(4) Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena se ne 
uporabljajo, če je bil član uprave ali nadzornega sveta, proku- 
rist 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. 

(2) Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo 
skupščine tudi, če niso delničarji. 

Pristojnosti skupščine 

282. člen 

(1) Skupščina sklepa o: 

- delitvi dobička ne predlog uprave in napodlagi mnenje 
nadzornega sveta; 
- letnem poročilu na predlog uprave in napodlagi mnenja 
nadzornega sveta; 
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta; 
- spremembah statuta; 
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala; 
- prenehanju družbe in spremembah statusa (spojitev, pripo- 
jitev); 
- imenovanju revizorja; ' 
- drugih zadevah, določenih s stautom in tem zakonom. 

(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. 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 skUPjJ 
deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, pisno zan 

vajo sklic skupščine in navedejo namen in razloge zanj- Z® 
teva se pošlje upravi družbe. Statut lahko pravico do sW 
uredi tudi drugače. 

(2) Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajse^ 
osnovnega kapitala, lahko na način iz prejšnjega odsta

nja 
zahtevajo, da se objavi predmet skupščinskega sprejem® 
sklepov. 

(3) Če zahteva iz prejšnjega odstavka ni izpolnjena, 
sodišče delničarje, ki so postavili zahtevo, pooblasti zajj|\j 
skupščine ali za objavo predmeta, o katerem naj ski0r 
skupščina. 

Sklicni rok 

285. člen 

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

(2) Statut lahko pogojuje udeležbo na skupščini ali u resni 
vanje glasovalne pravice s tem, da se delnice do določen ^ 
trenutka pred skupščino shranijo, ali s tem, da se deimc 

pred skupščino prijavijo. 

(3) Če je udeležba na skupščini ali uresničevanje glas0.Y®'|}0 
pravice po statutu odvisna od tega, da se delnice shranijo ^ 
določenega trenutka pred skupščino, potem je dovolj, 6 $e 
shranijo najkasneje deset dni pred skupščino. Delnic® 
shranijo pri notarju ali na drug način, določen s statuton1- 

(4) Če je udeležba na skupščini ali uresničevanje 9laS°^p$- 
pravice odvisno od tega, da se delničarji prijavijo pred sK Hj 
čino, potem je dovolj, če se prijavijo najkasneje tri dni P 
skupščino. 

Objava dnevnega reda 

2B6. člen 

(1) Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu objavi- 
manjšina po sklicu skupščine zahtevala objavo PreC"j(T1st 
o katerem naj sklepa skupščina, zadošča, da se ta Pre° 
objavi v desetih dneh po sklicu skupščine. 

hj3vi 
(2) Če naj skupščina odloča o spremembi statuta, se °DI 

kraj, kjer je dostopno besedilo predlaganih sprememb- 

(3) Za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj odloči 
čina, morata uprava in nadzorni svet, za volitve članov j 
zornega sveta in revizorjev pa le nadzorni svet, v 0 

dnevnega reda podati predloge za sprejemanje sklepov- 

Sporočila za delničarje in člane nadzornega svet« 

287. člen 
0Oe 

(1) Uprava mora v dvanajstih dneh po objavi sklica skup® nj 
finančnim organizacijam in združenjem delničarjev, ki s -ce 
zadnji skupščini za delničarje uresničevali glasovalne Pr**. aVo 
ali ki so zahtevali poročilo, sporočiti sklic skupščine, °?'rjr 
dnevnega reda in predloge delničarjev, vključno z deimc 

vim imenom ter utemeljitvijo in stališčem uprave. 
-lati 

(2) Sporočilo iz prejšnjega odstavka mora uprava P° 
delničarjem: 

- ki so shranili delnice pri družbi; 
- ki to zahtevajo po objavi sklica skupščine, ali ^ 
- ki so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družb® ^ 
njihovih glasovalnih pravic na zadnji skupščini ni ures 
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>a'a nobena finančna organizacija. 

Vsak član nadzornega sveta lahko zahteva, da mu uprava 
% sporočila iz prvega odstavka tega člena. 

jJJ Vsak delničar, ki delnice shrani pri družbi ali ki je kot 
®lničar vpisan v delniško knjigo, in vsak član nadzornega 

>1®^, lahko zahteva, da mu uprava pisno sporoči na skupš- 
n' sprejete sklepe. 

Predlogi delničar|ev 

288. člen 
J Predlogi delničarjev se sporočijo v skladu s prejšnjim - 
j.6,1om le, če je delničar v enem tednu po objavi sklica 
J^Pščine poslal družbi razumno utemeljen nasprotni pred- 

9 in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu 
Jjpave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripra- 

vo tega, da bodo glasovali za njegov nasprotni predlog. 

j?) Upravi nasprotnega predloga in njegove utemeljitve delni- 
j r'eTi ni treba poslati: 

bi bilo z objavo nasprotnega predloga storjeno kaznivo 
Janje ali gospodarski prestopek; 
v 

Ce bi nasprotni predlog vodil v skupščinski sklep, ki bi bil 
s *sProtju z zakonom ali s statutom; 
vJ*® utemeljitev nasprotnega predloga v bistvenih točkah 
- * '.e očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve; 
5n^

e je bil delničarjev nasprotni predlog z isto vsebino že 
°ročen skupščini družbe; 

(J16 je bil isti delničarjev nasprotni predlog z v bistvu isto 
(jvJJ^Ijitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj 
rn®"1 . skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala 
s ,

nJ kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala; 
r|6

c® da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in se 
' zastopati, ali- če delničar v zadnjih dveh letih na 

Pečini ni postavil svojega sporočenega nasprotnega pred- 
9a ali ga ni dal postaviti. 

(3\ 
JUtemeljitvB nasprotnega predloga ni treba sporočiti, če Buje več kot sto besed. 

[g.'Jprava lahko nasprotne predloge in njihove utemeljitve 
delničarjev o istem predmetu sporoči v povzetku. 

Volilni predlogi delničarjev 

^ 289. člen 
rjJ^lničarjev predlog o volitvi članov nadzornega sveta ozi- 
Pr?4 finančnih revizorjev se smiselno uporabljajo določbe 

Blsnjega člena. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. 

Sporočanje prek finančnih In drugih organizacij 
(1 290. člen 
Venčna organizacija, ki za delničarje hrani delnice 
°d<tt 1 mora delničarjem takoj poslati sporočilo iz prvega 'avka 287. člena tega zakona. 

Vati namerava finančna organizacija na skupščini uresniče- 
nj 9'asovalno pravico za delničarje, mora delničarju sporo- k 'astri® predloge za uresničevanje glasovalne pravice 
ji^ sameznim točkam dnevnega reda. Delničarja pozove, naj 
*0rj navodi|a za uresničevanje glasovalne pravice in ga opo- 
^Vort-3 bo' če de,niCar ne bo pravočasno dal drugačnega 
9ih uresničevala glasovalno pravico po svojih predlo- 

(3j 
Vdj

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo 
*a obveznosti združenja delničarjev. 

^sek: Zapisnik in pravica do obveščenosti 
Seznam udeležencev 

291. člen 

' skupščini se sestavi seznam prisotnih oziroma zastopa- 

^če^alec 

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. 
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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. 

Načelo navadne večine glasov 

296. člen 

Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih 
glasov delničarjev (navadna večina), razen če zakon ali statut 
ne določa 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. 
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(3) Finančna organizacija sme pooblastiti osebe, ki niso zap0" 
slene pri njej, za uresničevanje pooblastila le, če pooblasti10 

to izrecno dovoljuje. 

(4) Če finančna organizacija na podlagi poooblastila uresnj" 
čuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastil"' 
listina predloži družbi in pri njej shrani. 

(5) Če delničar finančni organizaciji ni izdal navodil za uresnj" 
čevanje glasovalne pravice, jo mora finančna organizacU 
uresničevati po lastnih, delničarju sporočenih predlog^ 
razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njeno odi o41' 
tev, če bi poznal dejansko stanje. 

(6) Če finančna organizacija uresničuje glasovalno pra"ic? 
v nasprotju z delničarjevim navodilom, ali v nasprotju z 18®' 
nimi predogi delničarju, če ji delničar ni dal navodila, m0' 
delničarju to sporočiti in navesti razloge. 

(7) Določbe prvega do šestega odstavka tega člena se s"1' 
selno uporabljajo tudi za druge osebe, ki uresničujejo g'aS 

valno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila. 

(8) Obveznosti finančne organizacije in drugih, ki po P°°b*t 
stilu uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja, 
mogoče vnaprej niti izključiti niti omejiti. 

(9) Ne glede na določbe prvega do osmega odstavka j0jj* 
člena, lahko osebe, ki so z delničarjem v sorodstvu do tretj®9 
kolena v ravni vrsti, zanj uresničujejo glasovalno pravico. 

izključitev glasovalne pravice 

299. člen 

(1) Delničar ne more sodelovati pri odločanju o tem, da 
oprosti določene obveznosti ali o uveljavljanju zahtev 

družbe proti njemu. Nihče drug ne more uresničevati 9'aS». 
valne pravice v primerih, v katerih je tudi delničar po Pr0) 

njem stavku ne more uresničevati. 

(2) Pogodba, s katero se delničar zaveže, da bo uresnič0^ 
glasovalno pravico po navodilih družbe, uprave ali nad;l° 
nega sveta ali po navodilih odvisne družbe, je nična. Ničn®L 
tudi pogodba, s katero se delničar zaveže, da bo glasova1 

vsakokratne predloge uprave ali nadzornega sveta. 

Glasovanje o volilnih predlogih delničarjev 

300. člen 

Če je delničar posredoval predlog za izvolitev članov nadz°r
e 

nega sveta ali če na skupščini predlaga njihovo izvoli'eV' ai 
o njegovem predlogu sklepa pred predlogom nadzorn^ 
sveta, če tako zahteva manjšina delničarjev, katerih d0 

skupaj dosegajo desetino zastopanega osnovnega kapi'8 

5. Odsek: Izredni sklep 

Ločeno zasedanje in ločeno glasovanje 

301. člen 

(1) V tem zakonu ali v statutu predpisani izredni sklepi d0'11' 
čarjev se sprejemajo z ločenim glasovanjem bodisi na s" 
nem bodisi na ločenem zasedanju delničarjev. Za sklic 1° 0 
nega zasedanja in za udeležbo na njem, kakor tudi za Pr ,Dj- 
do obveščenosti, se smiselno uporabljajo določbe o 
čini, za izredne sklepe pa določbe o skupščinskih sklep1 

(2) Če delničarji, ki sodelujejo pri glasovanju o izre^fj 
sklepu, zahtevajo sklic ločenega zasedanja ali objavo P' * 
meta ločenega glasovanja, zadošča, da njihovi skupni d®, 
s katerimi lahko sodelujejo na glasovanju o izrednem s* 
dosegajo desetino deležev, iz katerih se pri glasov3 

o izrednem sklepu lahko uresničuje glasovalna pravica- 
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''Odsek: Delnice brez glasovalne pravice 

Prednostne delnice brez glasovalne pravice 

302. člen 

^icam, ki vsebujejo prednostno pravico pri razdelitvi 
j^'ćka, se glasovalna pravica lahko izključi (prednostne 

nice brez glasovalne pravice). 

Pravice prednostnih delničarjev 

303. člen 

prednostne delnice brez glasovalne pravice zagotavljajo 
», Pravice, ki jih ima delničar iz delnice, razen glasovalne 
"avice. 

§ prednostni znesek ni izplačan v enem letu ali ni izpla- 
#r
nv celoti in zaostanek v naslednjem letu ni doplačan, imajo 
ednostni delničarji glasovalno pravico, dokler se zaostanki 

lu '^Plačajo. V tem primeru se prednostne delnice upoštevajo 
J'.Pri izračunu z zakonom ali statutom zahtevane kapitalske 
"'ne. 

Razveljavitev ali omejitev prednosti 

304. člen 

veljavnost sklepa o omejitvi ali razveljavitvi prednosti je 
®bno soglasje prednostnih delničarjev. 

(V 
j.prednostni delničarji morajo soglašati tudi s sklepom 
jJ^aji tistih prednostnih delnic, ki imajo pri razdelitvi 
Isi ali premoženja družbe prednost pred prednostnimi 
v^cami brez glasovalne pravice ali ki so z njimi izenačene. 
jti
9'asje ni potrebno, če je bila izdaja pri zagotovitvi predno- 

če je bila glasovalna pravica kasneje izključena, pri 
JUCitvi izrecno pridržana in če vpisana pravica prednostnih 

^tarjev ni izključena. 
(3l 
ijj soglasju odločajo prednostni delničarji na ločenem 
Spanju z izrednim sklepom. Za veljavnost sklepa je 
|Jrebna večina najmanj treh četrtin oddanih glasov delničar- 
'atit atut ne more do'°'a1i n't' drugačne večine niti drugih 

vai^e i® prednost razveljavljena, zagotavljajo delnice glaso- n° Pravico. 

Navadne delnice brez glasovalne pravice 

305. člen 

'air, 1 'ahko določi, da se izdajo navadne delnice brez glaso- 
Pravice. 

i^ddelek: Spremembe statuta In povečanje oziroma 
'"Uanje osnovnega kapitala 

^ p 
°doddeiek: Spremembe statuta 

Skup&činski sklep 

306. člen 
(1) > 
S|La vsako spremembo statuta je potreben sklep skupščine, 

i ''»a ina lahko prenese pooblastilo za spremembo statuta, 
■ %«eva z9°'i uskladitev njegovega besedila z veljavno spre- odločitvami, na nadzorni svet. 

13) > 
ts)r~

a skupščinski sklep je potrebna večina najmanj treh 
Pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Statut 

^1° določa drugačno kapitalsko večino, vendar ne manj kot 
''hi/10 pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Statut 0 določa tudi druge zahteve. 
13) ? <a veljavnost skupščinskega sklepa iz prejšnjega 

°°r°čevalec 

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. 

(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 vlagajo stvarni vložki, 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. 
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(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. 

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 
prejšnjega odstavka. 

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

(3) Prijavi se priložijo: 

- dvojniki vpisnih potrdil in seznam vpisnikov, ki ga Poc|P'^ 
uprava in na katerem so navedene delnice vsakega vpisnik® 
njegova vplačila; - če gre pri povečanju kapitala za stva' 
vložke, pogodbe, na katerih temeljijo ugotovitve iz 310. č|e 

tega zakona ali ki so bile sklenjene za njihovo izvedbo; ^ 
- obračun stroškov, ki bodo družbi nastali z izdajo n° 
delnic; 
- dovoljenje državnega organa, če je le-to za povečanj 
osnovnega kapitala potrebno. 

(4) Predloženi dokumenti se shranijo na sodišču v izvirnik"a' 
overjenem prepisu. 

Začetek veljavnosti povečanja osnovnega kapitala 
315. člen 

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem W'sJ 

v register. 

Objava 

316. člen 
nj0- 

V objavi vpisa povečanja osnovnega kapitala se poleg j. 
gove vsebine navede emisijski znesek delnic, podatke, P'°. i(i 
dene za povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vloZ^v 
poročilo revizije stvarnih vložkov. Pri objavi teh poda 
zadostuje sklicevanje na listine, predložene sodišču. 

Prepoved izdaje delnic in začasnlc 

d" 
317. člen 

Pred vpisom povečanja osnovnega kapitala se r 
novih deležev ne morejo prenesti, nove delnice in začas 0 
pa ne izdati. Pred tem izdane delnice in začasnice so n ^ 
Za škodo iz take izdaje izdajatelji imetnikom odgovarja)0 

solidarni dolžniki. 

2. Odsek: Pogojno povečanje osnovnega kapitala 

Pogoji 

318. člen 

(1) Skupščina lahko sklene povečati osnovni kapital le 
d" 

- uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic ^0 
zamenjave za delnice ali uresničitve prednostne pravic 
nakupa novih delnic; - priprave na združitev več drUŽ jgipic 
- uresničitve pravic delavcev družbe za prejem novih ci .fl 
v zameno za vložek denarnih terjatev, ki delavcem pr'Pa 

iz udeležbe v dobičku, ki jim jo družba zagotavlja. 
I/Ap'' 

(2) Nominalni znesek pogojno povečanega osnovnega p 
tala ne sme preseči polovice osnovnega kapitala, ki °D 

v času sklepanja o pogojnem povečanju kapitala. 

(3) Sklep skupščine, ki je sprejet v nasprotju z doloi"3 

prejšnjih odstavkov tega člena, je ničen. 
vih 

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

Veljavnost sklepa 

319. člen 

(1) Za veljavnost sklepa o pogojnem povečanju osn°v
Danjg 

kapitala je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklep Jl)(j| 
zastopanega osnovnega kapitala. Statut lahko doloc ^ 
višjo kapitalsko večino in druge zahteve ter soglasje v s 
s tretjim odstavkom 309. člena tega zakona. 

poročeV*'' 



'S sklepom se določi tudi: 

_ namen pogojnega povečanja osnovnega kapitala; 
„ "Pravičence; 

err>isijski znesek ali merila, po katerih se ta znesek izračuna. 
P 
°9ojno povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki 

320. člen 

•m. Pri stvarnih vložkih se v sklepu o pogojnem povečanju 
pranega kapitala določi predmet, oseba, od katere družba 
^obiva predmet in nominalni znesek delnic, zagotovljenih 

kvarni vložek. Sklep se sprejme le, če je bila pridobitev 
d arnega vložka objavljena v skladu s prvim odstavkom 286. 

na tega zakona. 

jjjj2a stvarni vložek se ne štejejo denarne terjatve, ki pripa- 
Jo delavcem družbe iz udeležbe v dobičku, ki jim jo zago- 
jJia družba in izročitev zamenljivih obvezlnic v zameno za 

'lice. 
(V 
J Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki mora 
t ®Qledati eden ali več revizorjev. Pri tem se smiselno uporab- 

10 določbe 194., 195. in 196."^člena tega zakona. 

5'Sodišče lahko zavrne vpis, če je vrednost stvarnega vložka 
'Ven° nižja od nominalnega zneska delnic, ki jih je treba 
»otoviti. 

> ' Prijava sklepa 

321. člen 

I Oprava in predsednik nadzornega sveta morata prijaviti 
®P o pogojnem povečanju osnovnega kapitala za vpis 

ft)Prij, avi se priloži: 

®tva gre pri P°9°inenl povečanju osnovnega kapitala za !tva n? v,0*ke' pogodbe, ki so bile sklenjene za pridobitev v ®'nih vložkov in poročilo o reviziji stvarnih vložkov; 
"račun stroškov, ki jih bo družba imela z izdajo delnic; 

°Si?0v°'ienje državnega organa, če je le-to za povečanje 
°vnega kapitala potrebno. 

(3) p 
^Dlii dokumenti se hranijo na sodišču v originalu, Pll| ali overjenem prepisu. 

Objava vpisa 

322. člen 

Ci5" vpisa sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapi- o,] Se poleg njegove vsebine navedejo podatki iz drugega 
Slavka 319. člena tega zakona, podatki iz 320. člena tega 
lj6 ?

na pri pridobitvi stvarnega vložka in obvestilo o oprav- 
!9l' Viziji stvarnih vložkov. Za podatke iz 320. člena tega 

°na zadostuje sklicevanje na listine, predložene sodišču. 

Prepovedana Izdaja delnic 

323. člen 
"h ■ v,e

vPisa sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala 
Sr's'er se delnice ne smejo izdati, upravičenec pa ne more 
lic d ''at' sv°)e Prav'ce do prednostnega nakupa novih del- 
iiOa 

red tem izdane delnice so nične. Za škodo zaradi take 
aJ6 odgovarjajo izdajatelji imetnikom kot solidarni dolžniki. 

Izjava o uresničitvi prednostne pravice 

324. člen 

Vrednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki se izda 
^ Piniku. Navajati mora delež po številu, nominalnem zne- 

'n. 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 prejšnjega odstavka ima enak učinek kot vpisna 
izjava. Izjave, katerih vsebina ne ustreza prejšnjemu odstavku 
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 smo 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 kapi- 
tala 

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 

Pogo|l 
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 bilo 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 
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 nadzo.rnega 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 

Pogoji 

333. člen 

(1) Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital poveča 

s preoblikovanjem rezerv in nerazdeljenega dobiCK® J 
v osnovni kapital. 

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

(3) O povečanju se lahko odloči šele potem, ko je spreje'0 j 
letno poročilo za zadnje poslovno leto, preteklo pred odio& 
njem o povečanju osnovnega kapitala (zadnji letni obračun)- 

Preoblikovanje rezerv in dobička 

334. člen | 

(1) Rezerve in nerazdeljeni dobiček, ki naj se preoblikuj# n 
v osnovni kapital, morajo biti izkazani v zadnji bilanci stani8' 
Rezerve se lahko preoblikujejo v osnovni kapital, če PreS0 

gajo desetino ali v statutu določen višji del dosedanjega 
osnovnega kapitala. 

(2) Rezerv in nerazdeljenega dobička ni mogoče preoblikov«1' 
v osnovni kapital, če je v bilanci stanja, na katerih temeljil0, 

izkazana izguba, vključno s prenosom izgube. 

Bilanca stanja kot osnova 

335. člen 

(1) Sklep mora temeljiti na zadnji letni bilanci stanja, ki i® 
pregledana in opremljena z revizorjevim mnenjem brez Prl' 
držka največ 8 mesecev pred prijavo sklepa za vpis v regis'er 

(2) Če skupščina ne izvoli drugega revizorja, opravi revlz'J® 
tisti, ki ga je za revizorja zadnjih letnih računovodskih izkaz" 
izvolila skupščiVia ali ki ga je imenovalo sodišče. 

Prijava In vpis sklepa 
336. člen 

(1) Prijavi sklepa za vpis v register se priloži bilanca stanja. J1® 
podlagi katere je bil osnovni kapital povečan, z revizorje^1" 
potrdilom, in zadnje letno poročilo, če še ni predlože'1''; 
Prijavitelji morajo sodišču podati izjavo, da po njihovi veC'nnj 
sti od dne za osnovo vzete bilance stanja do dne prijavei " 
prišlo do zmanjšanja premoženja, ki bi nasprotovalo pove' 
nju osnovnega kapitala, če bi se o tem odločalo na da 

prijave. | 

(2) Sodišče vpiše sklep, če je bila bilanca, na kateri temeljj j 
povečanje osnovnega kapitala, sestavljena največ 8 mesec® 
pred prijavo in če je bila podana izjava iz prejšnjega odsta"*0, 

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

Začetek veljavnosti povečanja osnovnega kapitala 

337. člen 

(1) Z vpisom sklepa o povečanju osnovnega kapitala v regist®r 

je osnovni kapital povečan. 
efi 

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

Upravičenci iz povečanja osnovnega kapitala 

338. člen 

Delničarjem pripadajo nove delnice v sorazmerju z nji|l0Vi^i 
deleži v dosedanjem osnovnem kapitalu družbe. DrugaC 

skupščinski sklep je ničen. 

Delne pravice 

339. člen 

(1) Če pri povečanju osnovnega kapitala na delež v dose^3 
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JiBm osnovnem kapitalu odpade le del nove delnice, je tako 
e|no pravico mogoče samostojno prenašati in podedovati. 

j?) Pravice iz nove delnice, vključno z zahtevo po izstavitvi 
■Jlniškega potrdila, se uresničujejo le, če so delne pravice, ki 
'fuPaj oblikujejo polno pravico/združene pri enem delničarju 

če se združi več upravičencev, katerih delne pravice obli- 
vajo skupaj polno delnico. 

Poziv delničariem 

340. člen 
j]) po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala v register 
' 0ra uprava takoj objaviti poziv delničarjem, naj prevzamejo 
°v8 delnice. V pozivu se navede: 

* *nesek povečanja osnovnega kapitala, 
razmerje med novimi in starimi delnicami. 

h • 
mora vsebovati opozorilo, da ima družba pravico del- 

»Ce. ki jih delničarji niso prevzeli eno leto po objavi poziva, 
"trikratnem opozorilu prodati za račun delničarjev. 

jjjj po izteku enega leta od objave poziva mora družba javno 
(razoriti na prodajo neprevzetih delnic. Opozorilo se objavi 
ki« v vsai enomesečnih presledkih. Zadnja objava mora " Pred iztekom 18 mesecev od objave poziva. 

j?' po izteku enega leta od zadnje objave opozorila mora u<ba prodati neprevzete delnice za račun delničarjev po 
®<Jni borzni ceni s pomočjo borznega posrednika oziroma 

U® javni dražbi, če borzne cene ni. Pri tem se smiselno 
.Porabljajo določbe četrtega odstavka 351. člena tega za- 
°na. 

5si ^°'°čbe prvega do tretjega odstavka tega člena se smi- k'no uporabljajo za družbe, ki niso izdale delniških listin, 
lic 8 morai° delničarje pozvati, naj prevzamejo nove del- 

Lastne delnice in delno vplačane delnice 

341. člen 

Rastne delnice so udeležene pri povečanju osnovnega 

povečanje osnovnega kapitala se pri delno vplačanih del- 
Doi 'zvede s povečanjem nominalnega zneska delnic. Če „I l69 delno vplačanih delnic obstojijo polno vplačane del- 
iji®' se pri polno vplačanih delnicah povečanje kapitala 
*i?ri izvede s povečanjem nominalnega zneska delnic ali „*dajo novih delnic; sklep o povečanju osnovnega kapitala 
s 

ra določati način povečanja. Če se osnovni kapital poveča 
klečanjem nominalnega zneska delnic, se povečanje 
ta h ta'<0, na n°beno delnico ne odpadejo zneski, ki se aajo pokriti s takšnim povečanjem. 

Varstvo pravic delničarjev In tretjih oseb 

342. člen 

[j'Razmerja pravic iz delnic se s povečanjem osnovnega Pl,ala ne spremenijo. 

Do^i6 se Posamezne pravice delno vplačanih delnic določajo v|ožku, plačanem na delnico, te pravice pripadajo delni- 
Ma* P,a^',a neporavnanih vložkov glede na višino 
H«o 9a v'°^'<a, povečanega za odstotek povečanja osnov- Ca°o

a kapitala; z nadaljnjimi plačili se pravice ustrezno pove- 

Začetek udeležbe v dobičku 

343. člen 

V L £e ni določeno drugače, sodelujejo nove delnice 
°oičku 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, če ni dogovorjeno, da bodo 
razliko doplačali upravičenci do zamenjave. 

Prepoved izdaje delnic In začasnlc 

345. člen 

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

5. Odsek: Zamenljive obveznice In dlvidendne 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 zmanjianje osnovnega kapitala 

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. 
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(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 združeva- 
njem 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 

Z vpisom sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register 
je 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 poplačani. Upnike se v objavi vpisa opozori na 
to pravico. 

(2) Plačila delničarjem se izvršijo na podlagi zmanjšanja 
osnovnega 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. 

Prl|ava 

352. člen 

(1) Uprava mora zmanjšanje osnovnega kapitala prijaviti za 

vpis v register. 

(2) Prijava in vpis zmanjšanja osnovnega kapitala se lah«0 

združita s prijavo in vpisom sklepa o zmanjšanju. 

Zmanjšanje pod najnižji nominalni znesek 

353. člen 

Osnovni kapital se lahko zmanjša pod najnižji znesek iz I72 

člena tega zakona, če se le-ta ponovno doseže s povečanje1" 
osnovnega kapitala, o čemer mora biti sprejet sklep istočasno 
z zmanjšanjem osnovnega kapitala in pri katerem povečani® 
ni možno s stvarnimi vložki. 

2. Odsek: Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapital* 

Pogoji 
354. člen 

(1) Zmanjšanje osnovnega kapitala, ki je namenjeno izravnav 
zaradi nižje vrednosti premoženja, pokrivanju izgub ali Pr° 
nosu sredstev v rezerve, se lahko izvede poenostavljeno- 
V sklepu je treba navesti namen zmanjšanja osnovnega kap * 
tala. 

(2) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala J® 
dopustno le, če se poprej sprosti tisti del rezerve, ki preseg 
10 % po zmanjšanju potrebnega osnovnega kapitala, in če n 
obstaja razpoložljiv dobiček. 

(3) Za zmanjšanje osnovnega kapitala po prvem in drug®1" 
odstaku tega člena se smiselno uporabljajo določbe 347. 0 

349. člena in 351. do 353. člena tega zakona. 

Izplačilo dobička 

355. člen 

Dobiček se ne sme izplačati delničarjem, preden rezerve 110 

dosežejo 10% osnovnega kapitala. 

3. Odsek: Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom del"1" 

Pogoji 

356. člen 

(1) Družba lahko umakne delnice prisilno ali s pridobit^ 
s strani družbe. Prisilni umik je dopusten le, če je bil dolo'1 , 
ali dovoljen v prvotnem statutu ali s spremembo statuta Pr 

prevzemom ali vpisom delnic. 

(2) Za prisilni umik se uporabljajo določbe o rednem zmanjS® 
nju osnovnega kapitala. V statutu ali skupščinskem sklep" 
določijo pogoji za prisilni umik in podrobnosti izvedbe- 
plačilo povračila, ki je zagotovljeno delničarjem pri prisiln® q 
umiku ali pri pridobitvi delnic zaradi umika, se smisel 
uporablja določba drugega odstavka 350. člena tega zakon 

(3) Določbe o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala se^ 
uporabljajo, če so delnice, za katere je v celoti vplačan no"1 

nalni ali višji emisijski znesek: 

- dane družbi na razpolago neodplačno ali 
- umaknjene v breme dobička. 

(4) O zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic v P1^, 
merih iz prejšnjega odstavka odloča skupščina. Za veljavn 
sklepa je potrebna enostavna večina glasov. Statut la^J ,0 
določa višjo večino in druge zahteve. V sklepu se nav'0 

namen zmanjšanja kapitala. Uprava in predsednik nadz 
nega sveta morata prijaviti sklep za vpis v register. 
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V primerih iz tretjega odstavka tega člena se v rezerve 
0<lvede znesek, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku 
""laknjenih delnic. 

[&) Skupščinski sklep ni potreben, če je prisilni umik delnic 
a°ločen s statutom. Pri uporabi določb o rednem zmanjšanju 
Snovnega kapitala namesto skupščinskega sklepa zadostuje 
0(lločitev uprave o umiku. 

Začetek veljavnosti zmanjšanja osnovnega kapitala 

357. člen 

^Snovni kapital je zmanjšan za celotni nominalni znesek 
u,,iaknjenih delnic z dnem vpisa sklepa v register ali z dnem 
jj^ika delnic. Če gre za prisilni umik, določen s statutom, in 
P® o zmanjšanju kapitala ne odloča skupščina, se osnovni 
*aPitai zmanjša s prisilnim umikom. Za umik delnic je 
p°trebno dejanje družbe, ki razveljavi pravice iz delnic. 

Prijava zmanjšanja 

358. člen 

prijavo zmanjšanja osnovnega kapitala za vpis v sodni 
.e9ister se smiselno uporabljajo določbe 347. do 349. člena 
6r 351. do 353. člena tega zakona. 

Oddelek: Ničnost In Izpodbojnost 

Ničnostni razlogi 

359. člen 

Sklep skupščine je ničen: 

te pri pogojnem povečanju osnovnega kapitala nove del- 
^'ce niso sorazmerno razdeljene glede na udeležbo v osnov- 
cu kapitalu; 
T. te je sprejet v nasprotju z določbami drugega odstavka 343. Iena in 353. člena tega zakona; 
T te je sprejet na skupščini, ki ni bila sklicana v skladu z 281. 

287. členom tega zakona in določbami statuta, razen če se 
®° se skupščine udeležili vsi delničarji; 
? sprejeti sklepi niso vneseni v zapisnik ali če sklepi niso 
'aPisani v notarski obliki, zakon ali statut pa tako obliko 
°r®dpisujeta; 
* te je v nasprotju z moralo ali javnim redom; 
" te tako določa zakon. 

Ničnosti skupščinskih sklepov ni možno uveljavljati, če so 
.Pisani v register, razen če gre za preslepitev ali če zakon 
<recno določa drugače. 

Roki za uveljavljanje ničnosti 
360. člen 

'j) Ničnost sklepa skupščine se lahko uveljavlja v treh mese- 
3 Po sprejemu; če je bil objavljen, pa v treh mesecih po 
fjlavi. če bi sklep moral biti objavljen, pa ni bil, se lahko 

j.'tnost uveljavlja v 6 mesecih po sprejemu sklepa na skupš- 

|2) Ničnost sklepa lahko uveljavlja vsak član uprave, vsak član 
^zornega sveta ter vsak delničar ne glede na razred del- 

Nlčnost volitev 

361. člen 

dQlitve članov nadzornega sveta so poleg primerov iz 359. 
®ia tega zakona nične tudi: 

statvi6 nadzorni svet sestavljen v nasprotju z zakonom ali 
; te skupščina izvoli osebo, ki ni bila predlagana v skladu 

Ekonom ali statutom; 

- če je izvoljenih več članov, kot je to določeno z zakonom ali 
statutom. 

Postopek ugotavljanja ničnosti 

362. člen 

(1) Ničnost se uveljavlja s tožbo. 

(2) Postopek ugotavljanja ničnosti je hiter. 

Pravne posledice ničnosti 

363. člen 

Ničen sklep nima nobenih pravnih posledic. Tisti, ki je karkoli 
prejel na podlagi ničnega sklepa, mora vrniti družbi celotno 
vrednost skupaj s stroški. 

Razlogi za izpodbojnost 

364. člen 

(1) Vsak delničar lahko s tožbo izpodbija vsak sklep skupš- 
čine, ki nasprotuje temeljnim ciljem družbe ali dobrim poslov- 
nim običajem in meri na oškodovanje vsaj enega delničarja ali 
interesov družbe. 

(2) Izpodbijati je mogoče tudi sklep, pri katerem je delničar 
z uporabo svoje glasovalne pravice sebi ali tretjemu priskrbel 
posebno prednost na škodo družbe ali drugih delničarjev. 
Sklepa, s katerim se drugim delničarjem povrne škoda, ni 
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, ko 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. 

Napoved izpodbijanja 

366. člen 

(1) Delničar, ki je bil navzoč na skupščini, lahko izpodbija 
sklep samo, če je na skupščini takoj zapisniško obvestil 
skupščino o nameravani tožbi; delničar, ki ni bil navzoč, pa le 
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. 

(2) Uprava mora objaviti, da je vložena izpodbojna tožba na 
enak način, kot mora biti objavljen izpodbijani sklep. 

Učinek razveljavljenega sklepa 

367. člen 

Če sodišče razveljavi sklep skupščine oziroma ga razglasi za 
ničnega, učinkuje sodba proti vsem delničarjem in članom 
uprave in nadzornega sveta. Če gre za sklep, ki se vpiše 
v register, se vsebina sodbe vpiše po uradni dolžnosti. Uprava 
mora objaviti vsebino sodbe. 

Izpodbojnost sklepa o delitvi dobička 

368. člen 

(1) Sklep skupščine o delitvi dobička se lahko izpodbija, če je 
v nasprotju z zakonom ali statutom ali če je skupščina odlo- 
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čila, da se dobiček ne deli, čeprav to po presoji dobrega 
gospodarstvenika ni bilo nujno glede na okoliščine, v katerih 
družba posluje. 

(2) Tožbo zaradi izpodbijanja sklepov skupščine o delitvi 
dobička lahko vložijo vsak delničar in nadzorni svet v roku 
treh mesecev od dneva sprejema sklepa. 

Izpodbijanje sklepa o povečanju osnovnega kapitala 

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 družb« 
upnik ali delničarji, ki predstavljajo vsaj eno desetino osnov- 
nega kapitala. 

369. člen 

Skupščinski sklep o povečanju osnovnega kapitala se lahko 
izpodbija v skladu z določbami 364. člena tega zakona. 

Izpodbojnost sklepa o potrditvi letnega poročila 

370. člen 

(1) Sklep o potrditvi letnega poročila je izppdbojen: 

- če je njegova vsebina v nasprotju z določbami zakona, 
s katerimi se varujejo interesi upnikov, ali pa v nasprotju 
z javnim interesom; 
- če ni bil pripravljen v skladu z zakonom; 
- če so ga v postopku ocenitve pregledali nepooblaščeni 
revizorji; 
- če ga ni sprejela uprava oziroma nadzorni svet v skladu 
s statutom. 

(2) Sklep o potrditvi letnega poročila se lahko izpodbija 
v skladu z določbami 364. člena tega zakona. 

8. Oddelek: Prenehanje družbe 

1. Pododdelek: Redno prenehanje 

Razlogi prenehanja 

371. člen 

(1) Družba preneha; 

- s pretekom časa za katerega je bila ustanovljena; 
- s sklepom skupščine, ki mora biti sprejet z najmanj tričetr- 
tinsko večino zastopanega osnovnega kapitala; statut lahko 
določi višjo večino in druge zahteve; 
- če uprava ne deluje več kot 12 mesecev; 
- če sodišče ugotovi ničnost vpisa; 
- s stečajem; 
- na podlagi sodne odločbe; 
- z združitvijo v kakšno drugo družbo; 
- če se zmanjša osnovni kapital družbe pod minimum iz 172. 
člena tega zakona, razen v primeru iz 353. člena tega zakona. 

(2) Statut lahko določi tudi druge razloge za prenehanje 
družbe. 

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 

(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 krajs' 
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 

(1) Sklep o likvidaciji vsebuje naslednje podatke: 

- firmo in sedež družbe; 
- organ, ki je sprejel sklep; 
- razlog za prenehanje; 
- rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki in13)® 
delnice na prinosnika; rok ne sme biti krajši od 30 dni oo 
objave sklepa; 
- ime likvidacijskega upravitelja in njegov naslov. 

(2) Sklep o likvidaciji lahko vsebuje tudi druge podatke v zve2' 
s prenehanjem in likvidacijo družbe. 

(3) Organ, ki sprejme sklep o likvidaciji, pošlje sklep sodišč 
zaradi vpisa začetka likvidacije v register. 

Postopek likvidacije 

375. člen 

(1) Po vpisu začetka likvidacije v register se opravi postopa 
likvidacije. 

(2) Če v tem oddelku ni posebnih določb, se za družbo 
konca likvidacije še naprej uporabljajo določbe tega zakon3' 
ki veljajo za družbo pred sprejemom sklepa o likvidaciji. 

Označba v firmi 

376. člen 

Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v register, m°ra 

družba v svoji firmi uporabljati pristavek Iv likvidacijil. 

Organi likvidacijskega postopka 

377. člen 

(1) Likvidacijo opravijo eden ali več likvidacijskih upravitelj®^ 

(2) Likvidacijski upravitelji so člani uprave, če statut, skup^' 
čina ali sklep o likvidaciji ne določajo drugače. 

(3) Na predlog nadzornega sveta ali delničarjev, ki predsta* 
Ijajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, iz utemeljenih raz|0' 
gov imenuje likvidacijskega upravitelja sodišče. 

(4) Za odločanje likvidacijskih upraviteljev se smiselno up0 

rabljajo določbe tega zakona in statuta, ki veljajo za odločanl 
uprave, če s sklepom o likvidaciji ni določeno drugače. 
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Likvidacijsko podjetje 

378. člen 

*a likvidacijskega upravitelja se lahko določi tudi pravna 
°seba (likvidacijsko podjetje). 

Izjava likvidacijskega upravitelja 

379. člen 

(-'kvidacijski upravitelj mora podati pisno izjavo, da bo vestno 
lr> Pošteno opravljal vse naloge v zvezi z likvidacijo. 

Razrešitev likvidacijskega upravitelja 

380. člen 

^r9an, ki je imenoval likvidacijskega upravitelja, ga lahko 
karkoli in brez obrazložitve razreši. 

Pooblastila likvidacijskega upravitelja 

381. člen 

'•'kvidacijski upravitelj: 

" Vstopa in predstavlja družbo; 
* Sestavi začetno likvidacijsko bilanco; 
* konča začete posle; 
_ Poplača terjatve upnikom; 
L,°bjavi poziv upnikom, naj mu prijavijo svoje terjatve v roku, 

pe sme biti krajši od trideset dni od dneva objave; 
* ''terja terjatve družbe; 
.vnovči likvidacijsko maso, kolikor je to potrebno za popla- 
J'0 upnikov; 
.Pripravi predlog poročila o poteku likvidacijskega postopka 
^ razdelitvi premoženja; 
_ Predlaga izbris družbe iz registra; 
v °Pravija druge naloge v zvezi z likvidacijo, ki so določene 
*akonu, statutu ali sklepu o likvidaciji družbe. 

Nadaljevanje dejavnosti 

382. člen 

i'Jvidacijski upravitelji so upravičeni nadaljevati dejavnost 
.,^'epanjem novih poslov le s soglasjem organa, ki je sprejel 

'®P o likvidaciji. 

^tavitev postopka likvidacije in nadaljevanje postopka ste- 
čaja 

383. člen 
likvidacijski upravitelj na podlagi prijavljenih terjatev ugo- 
I da premoženje družbe ne zadošča za poplačilo vseh 
S'latev upnikov v celoti z zakonskimi obrestmi, mora nemu- 

a ustaviti postopek likvidacije in podati predlog za 
"V6dbo stečajnega postopka. 

ročilo o poteku postopka in predlog za razdelitev premo- 
ženja 

384. člen 

(I? Plačilu dolgov družbe likvidacijski upravitelj pripravi poro- 
{ 0 o poteku likvidacije ter predlog za razdelitev premoženja, 

v sklepu o likvidaciji ni določeno drugače. 

^r*|em poročila o poteku postopka in razdelitvi premo- 
ženja 

385. člen 

5 j'0 predlogu poročila o poteku likvidacijskega postopka in 
j^pediogu za razdelitev premoženja sklepa organ, ki je spre- 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 njega 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 
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. 
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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 po- 
stopku 

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 del- 
ničarjev 

396. člen 

(1) Sklep o prenehanju sodišče objavi z navedbo imen in 

naslovov vseh delničarjev, ki so prevzeli obveznost plači'8 

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 postop*u 

lahko delničarji, upniki ali pristojni državni organi vloži)0 

ugovor v roku 15 dni od dneva objave. 

(2) O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehaj 
nju. Če sodišče ugotovi, da je ugovor utemeljen in da bi b''j 
oškodovani upniki ali delničarji, razveljavi sklep o prenehanj 
po skrajšanem postopku in o tem obvesti organe družbe, ki s° 
dolžni nadaljevati postopek likvidacije v skladu s tem zaK"' 
nom, ali pa glede na okoliščine samo sprejme sklep o pren®" 
hanju. 

(3) Z razveljavitvijo sklepa o prenehanju po skrajšane"1 

postopku izgubijo pravni učinek tudi izjave delničarjev o pr0V' 
zemu odgovornosti za obveznosti družbe. 

(4) O razveljavitvi sklepa o prenehanju družbe po skrajšane"1 

postopku sodišče obvesti javnost na enak način kot o sklep 
o prenehanju. 

Izbris družbe iz registra 

398. člen 

(1) Če ugovor ni vložen ali ga sodišče zavrne, izda sodi#® 
sklep o izbrisu družbe iz registra in ga objavi. Proti te"1 

sklepu je dovoljena pritožba v 15 dneh od dneva objave. 

(2) Vpis izbrisa družbe iz registra vsebuje tudi navedbo 
in naslovov delničarjev, ki so prevzeli obveznosti plafil 

morebitnih obveznosti izbrisane družbe. 

Peto poglavje: Komanditna delniška družba 

Pojem 

399. člen 

(1) Komanditna delniška družba je družba, pri kateri naj"1®^ 
en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem svoj 
premoženjem (komplementar), komanditni delničarji, ki 
delež v osnovnem kapitalu, pa za obveznosti družbe do up 
kov ne odgovarjajo. 

(2) Za pravna razmerja med komplementarji in za 
razmerja do komanditnih delničarjev, zlasti glede uprava ^ 
komplementarjev za vodenje poslov in zastopanje dr užbe. . 

komand11 
smiselno 
družbi 

uporabljajo določbe tega zakona o 

(3) Za druga vprašanja glede komanditne delniške družbe . 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o delniški dru 
če v tem poglavju ni določeno drugače. 

Sprejem statuta 
400. člen 

fffl 
(1) Statut komanditne delniške družbe mora sprejeti naj^jSKi 
5 oseb. V statutu se navede osnovni kapital družbe, ern,sle(S 
znesek delnic in, če obstaja več razredov delnic, tudi raz 
delnic, ki jih prevzamejo komanditni delničarji. 

(2) Pri sprejemu statuta morajo sodelovati vsi kompleme^jj, 
in tisti komanditni delničarji, ki pri ustanovitvi prevza"1 

delnice. 

(3) Družbeniki, ki sprejmejo statut, so ustanovitelji družb6' 

40 poročevo 



Vsebina statuta 

401. člen 

'1) Poleg podatkov iz 184. člena tega zakona mora statut 
["Užbe vsebovati še ime in prebivališče vsakega komplemen- 
tarja. 

12) Gotovinski in stvarni vožki komplementarjev morajo biti 
v statutu navedeni po višini in vrsti. 

Komplementar)! In njihov vpis v register 

402. člen 

Za komplementarje se smiselno uporabljajo določbe tega 
*®kona o upravi delniške družbe. 

<2) Ob vpisu družbe v register se namesto članov uprave 
•Pišejo vsi komplementarji in obseg njihovih upravičenj za 
Stopanje. 

Glasovanje v skupščini 

403. člen 

Komplementarji imajo na skupščini glasovalno pravico 
^razmerju s svojo udeležbo v osnovnem kapitalu. Glaso- 

vne pravice ne morejo uresničevati ne zase in ne za koga 
ru9ega, kadar skupščina sklepa o: 

N kvolitvi in odpoklicu nadzornega sveta; 
^ Razrešitvi komplementarjev in članov nadzornega sveta; 
v 'imenovanju revizorjev; 
N Uveljavljanju odškodninskih zahtevkov; 

°dreku odškodninskim zahtevkom. 

jjjjZa sklepanje na skupščini je potrebno soglasje komple- 
Sn i,ar'ev' če sklepi zadevajo stvari, za katere je potrebno ^ 9'asje komplementarjev in komanditnih delničarjev. 
(jI 9'asj® komplementarjev ni potrebno za uresničevanje poo- 
j'>sti|, ki jih ima skupščina ali manjšina komanditnih delni- 

Pri imenovaniu revizorjev ter uveljavljanju zahtevkov *be iz ustanovitve ali vodenja poslov. 

[^'Skupščinski sklepi, za katere je potrebno soglasje komple- 
(]0 'arjev, se.predložijo za vpis v register šele, ko je bilo 

s®ženo soglasje. 

sklepih, ki se vpišejo v register, mora biti soglasje 
P'sniško ugotovljeno. 

Odbor komanditnih delničarjev 

404. člen 

Sklepe komanditnih delničarjev izvaja odbor komanditnih 
ličarjev, če statut ne določa drugače. 

^sporih med skupnostjo komanditnih delničarjev in kom- 
0t]s, 1ntarji zastopa komanditne delničarje odbor iz prvega 
r|j,s<3vka tega člena, če skupščina ni izvolila posebnih zastop- 
j6v°

v- Stroške spora, ki gredo v breme komanditnih delničar- 
ju' P'ača družba, vendar sme zahtevati, da ji le-ti povrnejo 

Smeren del neupravičeno nastalih stroškov. 

il^fnplementarji ne morejo biti člani odbora komanditnih 
j n|Čarjev. 

' Dvigi komplementarjev 

405. člen 
' (l) 

1 Oe|h6 irna komplementar izgubo, ki presega njegov kapitalski ne sme dvigniti dividende na svoj kapitalski delež, 
vso,a 'z bilančne izgube vplačanih obveznosti, deležev 

"Ct komplementarjev in zahtevkov iz posojil do komple- n'8rjev 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 prvega in drugega odstavka tega člena 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 
osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Vred- 
nost 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 prejšnjega odstavka 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. 

(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 imena in prebivališča oziroma firme in sedeža 
vsakega 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 
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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 vloiki 

410. člen 

(1) Osnovni kapital (osnovna glavnica) mora znašati vsaj 
1.500.000 tolarjev, vsak osnovni vložek pa najmanj 10.000 
tolarjev. 
(2) Osnovni vložek je lahko zagotovljen v denarju ali kot 
stvarni vložek oziroma stvarni prevzem. Zanje se smiselno 
uporabljajo določbe 188. člena in prvi stavek četrtega 
odstavka 191. člena tega zakona. 
(3) Najmanj tretjina osnovnega kapitala mora biti zagotovljena 
v denarju. 
(4) 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. 

(5) 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. 
(6) 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. 

(7) Osnovni vložki morajo biti družbi izročeni tako, da lahko 
poslovodja družbe z njimi prosto razpolaga. 

(8) Vplačila denarnih vložkov morajo biti nakazana na bančni 
račun. 
(9) Tretji 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. 

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. 
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(2) Če družbeniki tako sklenejo, se jim stroški za ustanovi*® 
družbe vrnejo, enemu ali več družbenikom pa se lahko izplafis 

nagrada za delo pri ustanovitvi družbe. 

(3) Stroški in nagrade iz prejšnjega odstavka tega člena & 
lahko izplačajo družbenikom samo iz dobička družbe; dru*' 
beniki pa lahko sklenejo, da imajo ta izplačila prednost Pr6° 
siceršnjimi zahtevki družbenikov do udeležbe pri dobičku. 

Prijava za vpis v register 

413. člen 

(1) Poslovodja prijavi družbo za vpis v register. Prijavi m°r8 

priložiti: 

izvirnik ali overjen prepis pogodbe; 
- seznam družbenikov in navedbo vložkov, ki so jih prevze • 
- poročilo o stvarnih vložkih; 
- potrdilo banke o depozitu denarnih vložkov; ». 
- poročilo pooblaščenega revizorja o vrednosti stvarnih vio 
kov iz četrtega odstavka 411. člena tega zakona. 

(2) Poslovodja mora v treh dneh obvestiti sodišče, če sej| 
spremenil kakšen podatek iz prijave ali iz prilog iz prejšnji 
odstavka. 

j a 
(3) Sodišče zavrne vpis, če revizor ugotovi ali če je očitno, 
je poročilo iz prvega odstavka 411. člena tega zakona nep'' 
vilno, nepopolno ali v nasprotju z zakonom, ali če reVIL8 
izjavi ali sodišče meni, da je vrednost stvarnega vl° « 
bistveno manjša od zneska osnovnega vložka, za katerega 1 

dan stvarni vložek. 

Odgovornost družbenikov in poslovođi] ob ustanovit*' 

414. člen 

(1) Družbeniki in poslovodje odgovarjajo družbi solidarnog 
škodo, ki je povzročena namenoma ali iz hude malomarno 
in ki je nastala zaradi neizročitve ali nepravilne izr0 g|j 
stvarnih vložkov, zaradi previsoke ocenitve teh vložkov j 
zaradi kakšnega drugega škodljivega ravnanja ob ustanov 
družbe. 

(2) Družba se ne more odpovedati odškodninskemu zaht!!na 
iz prejšnjega odstavka niti se ne more poravnati glede' »ti 
zahtevka, če je povračilo nujno za poravnavo obvezn" 
tretjim osebam. 

(3) Zastaranje zahtevka iz prvega odstavka tega člena za 
teči z dnem vpisa družbe v register. 

(4) Kot družbeniki in poslovodje iz prvega odstavka tega 4'®n
v. 

odgovarjajo tudi osebe, za račun katerih so družbeniki P ji 
zeli vložke. Te se ne morejo sklicevati na nevednost za a 
takih okoliščin, ki jih je poznal ali bi jih ob skrbnosti dob' 
gospodarstvenika moral poznati družbenik, ki je ravna' 
njihov račun. 

2. Oddelek: Razmerja med družbo In družbeniki 

Poslovni delež in njegovi deli 

415. člen 
_ i* 

(1) Poslovni delež lahko pripada eni ali več osebam ,, 
pripada več osebam, uresničujejo pravice in odgovarjal0 

obveznosti iz poslovnega deleža skupno. 

(2) Družbeniki, ki so imetniki istega poslovnega deleža^ 
lahko Snr>ra7iimAin Ha «n v ra7morin moH niimi camiml ^ lahko sporazumejo, da so v razmerju med njimi samim' 
ženi na tem deležu po enakih ali različnih delih. 

>9l <£ (3) Pravna dejanja družbe proti imetnikom dela istega 
nega deleža učinkujejo proti vsem imetnikom tega o0 

tudi, če so opravljena samo proti enemu med njimi. 

(4) Imetniki delov istega poslovnega deleža lahko izv 

poročev 



j^3vice in izpolnjujejo obveznosti tudi po skupnem zastop- 

al Družba lahko družbeniku kot dokazilo o imetništvu poslov- 
na deleža izda potrdilo o poslovnem deležu. To potrdilo ni 

®dnostni papir. 

Prenos poslovnega deleža 

416. člen 

Poslovni deleži se lahko odsvojijo in dedujejo. 

če družbenik k svojemu poslovnemu deležu pridobi enega 
1 več deležev, ohranijo vsi deleži svojo samostojnost. 

Za odsvojitev deleža je potrebna pogodba, ki je izdelana 
°bliki notarskega zapisa. 

{JJ z družbeno pogodbo ni določeno drugače, imajo druž- 
"®niki pod enakimi pogoji pri nakupu poslovnega deleža 
M ednost pred drugimi osebami. 

j?) Družbenik, ki namerava prodati svoj poslovni delež, mora 
Do dru^benike pisno obvestiti o nameravani prodaji in 
rP9°jih prodaje ter jih pozvati, da mu morebitni kupec spo- 
.Cl svojo pripravljenost za nakup v roku enega meseca od 
Mr«|ema obvestila. 

te je več družbenikov pripravljenih kupiti poslovni delež, 
kanejo imetniki prodanega deleža vsi kupci skupaj. 

{^Družbena pogodba lahko določi, da je za odsvojitev 
"'ovnega deleža osebam, ki niso družbeniki, potrebno 
'asje večine ali vseh družbenikov, in določi pogoje za 
'i° soglasja. 

5 če nobeden od družbenikov ni pripravljen kupiti poslov- 
.18a deleža in družbeniki niso dali soglasja k prodaji poslov- 
O^Meleža osebi, ki ni družbenik, lahko družbenik izstopi iz 

p°ložaj odsvojitelja In prldobitel|a poslovnega deleia 

417. člen 

vojj.3 Pridobitelja poslovnega deleža se šteje le tisti, ki poslo- 

'*da 

' Prijavi in dokaže pridobitev. 

S Pravi na dejanja, ki jih opravi družba proti odsvojitelju ali ki 
ra*rriPravi °dsvojitelj Pro'i družbi in ki se nanašajo na pravna Ojj ®rja v družbi, učinkujejo kot dejanja proti pridobitelju 

0rria kot pridobiteljeva dejanja. 
(3) 7 
Hfen obveznos,i Pr0,i družbi, ki so dospele pred prijavo 
Prirt u.a Poslovnega deleža, odgovarjata družbi odsvojitelj in Q°bitelj solidarno. 

!') 

Odsvojitev dela poslovnega deleža 

418. člen 

.Družbenik lahko odsvoji del poslovnega deleža, tako da 
^ nastane še en nov in samostojen poslovni delež. 

(?\ 
r|0v ost preostalega poslovnega deleža oziroma vrednost d0|®9a poslovnega deleža ne sme biti nižja od vrednosti, 

°cene v 410. členu tega zakona. 
(3) > 
'toio °dsvojitev dela poslovnega deleža se smiselno uporab- določbe tretjega do sedmega odstavka 416. člena tega 

(>(L?8''tev poslovnega deleža ni dopustna, razen v primeru &n„,°|itve ali dedovanja. Družbena pogodba lahko delitev 8|ovr nega deleža prepove. 

°0ročeva/ec 

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 prejšnjega odstavka 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. 

(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 
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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 
za zamudo pri vplačilu osnovnega vložka smiselno uporab- 
ljajo določbe 420. do 424. člena tega zakona. 

(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. ^ 
vrnjena naknadna vplačila se šteje, da niso bila vplačana. 

Vračilo prepovedanih plačil 

431. člen 

(1) Plačila, ki so opravljena v nasprotju s prejšnjim členom. ie 

treba družbi vrniti. 
(2) Če je bil prejemnik v dobri veri, je mogoče vračilo zahte^8" 
le, če je to nujno za poravnavo obveznosti upnikom družb® 
(3) Če vračila ni mogoče zahtevati od prejemnika, jamčii0 

znesek, ki ga je treba vrniti in ki je nujen za poravna" 
obveznosti upnikom družbe, drugi družbeniki sorazmern.j 
s svojimi poslovnimi deleži. Zneski, ki jih ni mogoče zahte^8. 
od posameznega družbenika, se v sorazmerju s poslovn1"! 
deleži razdelijo med ostale družbenike. Če so neupravič®",. 
izplačilo zakrivili tudi poslovodje, odgovarjajo ti kot družbe" 
z največjim poslovnim deležem. 
(4) Zavezanca za plačila po prvem do tretjem odstavku t®08 

člena ni mogoče oprostiti dolžnosti plačila. 
(5) Zastaranje zahtevka za vračilo začne teči z dnem, ko je 
neupravičeno plačilo izvršeno. 

Vračilo dobička 
432. člen 

K' Družbeniki niso v nobenem primeru dolžni vrniti zneskov, 
so jih v dobri veri dobili kot delež pri dobičku, razen v pri"1® 
iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

Posojila družbi namesto lastnega kapitala 
433. člen 

(1) Družbenik, ki je v času, ko bi družbeniki kot dobri 9oS^o 
darstveniki morali zagotoviti družbi lastni kapital, nann%|i 
tega družbi dal posojilo, ne more proti družbi uvelja™^ 
zahtevka za vračilo posojila v stečajnem postopa ,aj. 
v postopku prisilne poravnave. Takšno posojilo se v ste^2i 
nem postopku oziroma v postopku prisilne poravnave štel® 
premoženje družbe. 

(2) Tretja oseba, ki je v času, ko bi družbeniki kot 
gospodarstveniki morali zagotoviti družbi lastni ka|)

va- 
namesto tega družbi dala posojilo in ji je družbenik dalz® a| 
rovanje za vračilo posojila ali se je k temu družbenik zav ^ 
kot porok, lahko v stečaju ali v postopku prisilne pora*"1 pi 
zahteva le izplačilo razlike, ki je ni dobila oziroma je n 

dobila iz naslova zavarovanja ali poroštva. 

(3) Določbe tega člena veljajo tudi za druga pravna 
družbenika ali tretje osebe, ki gospodarsko ustrezajo za9 
vitvi posojila. 

Vračilo posojila pred uvedbo stečaja 

434. člen 

(1) Če je družba v primerih iz prejšnjega člena vrnila P°sfy 
v zadnjem letu pred uvedbo stečaja, mora družbenik, W J 
zavarovanje ali je jamčil kot porok, družbi nadomestiti 
znesek posojila. Družbenikova obveznost obstaja le do v 
zneska, za katerega je družbenik prevzel poroštvo, a ^ je 
vrednosti zavarovanja v času vračila posojila. Družben ^ 
prost te obveznosti, če predmete, ki so bili upniku dan 
zavarovanje, da na razpolago družbi za poplačilo. 

raVf>* 
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za druga P' 
dejanja, ki gospodarsko ustrezajo zagotovitvi posojila- 

Lastni poslovni deleži 

435. člen 
|Ki 

(1) Družba ne more lastnih poslovnih deležev, za katere v 
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"'So v celoti vplačani, niti pridobiti niti sprejeti v zastavo. 

®) Družba lahko poslovne deleže, za katere so vložki vplačani 
celoti, pridobi le tedaj, če se pridobitev plača iz premoženja, 

.'Presega znesek osnovnega kapitala. Družba lahko sprejme ake poslovne deleže v zastavo le, če znesek z zastavo last- 
na deleža zavarovanih terjatev ali znesek vrednosti 
.Zastavo sprejetih poslovnih deležev ni višji kot premoženje, 

Presega znesek osnovnega kapitala. 

Družba ne more pridobiti vseh poslovnih deležev. 

Izključitev in izstop družbenika 
436. člen 

jj) Družbena pogodba lahko določi, da sme družbenik iz 
®ružbe izstopiti ali da je lahko izključen iz družbe, ter določi 
Po3oje, postopek in posledice izstopa oziroma izkjučitve. 

jj®) Ne glede na prejšnji odstavek sme družbenik s tožbo od 
ru*be zahtevati izstop, če obstajajo za to utemeljeni razlogi, 

j,asti če mu drugi družbeniki ali poslovodja povzročajo 
Kodo, če je oviran pri izvrševanju pravic, ki jih ima po zakonu 

Pogodbi, ali če mu skupščina ali poslovodje nalagajo 
Sorazmerne obveznosti. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena sme vsak družbenik 
<°žbo zahtevati, da se drugi družbenik iz družbe izključi, če 
Ostajajo za to utemeljeni razlogi, zlasti če drugi družbenik 

^°vzroča družbi ali družbenikom škodo, če ravna v nasprotju 
sklepi skupščine, če ne sodeluje pri upravljanjuin s tem 

V|ra redno delovanje družbe ali izvrševanje pravic drugih 
rUžbenikov in če sicer grobo krši določbe pogodbe. 

jjj) Družbenik se pravici iz drugega in tretjega odstavka tega 
ena ne more vnaprej odpovedati. 

^nehanje poslovnega deleža zaradi izstopa ali izkjučitve 

437. člen 

{^2 izstopom ali izključitvijo preneha poslovni delež doseda- 
„JJ? družbenika in vse z deležem povezane pravice in obvez- 

$ y treh mesecih po izstopu ali izključitvi morajo preostali 
"žbeniki sprejeti sklep o znižanju osnovnega kapitala ali 

(..^fnerno s svojimi dosedanjimi deleži povečati te deleže 
da 'e višina osnovnega kapitala taka, kot je bila pred s'opom oziroma izključitvijo družbenika. 

j?) Če družbeniki v treh mesecih po izstopu oziroma izključitvi 
5t
u*benika ne sprejmejo odločitve iz prejšnjega odstavka, se 

p®J®. da so pristali na zmanjšanje osnovnega kapitala in da je 
s|ovodja dolžan ravnati v skladu s 454. členom tega zakona. 

}5 Družbenik, ki je izstopil iz družbe, ima pravico do vračila 
0 ,ne vrednosti svojega deleža v času izstopa. Družba mu je 
i&t ,0 vreC|nost izplačati najkasneje v treh letih od dneva 
v '°Pa, z obrestmi, kakršne veljajo za hranilne vloge na 
?j?9led. Družbenik, ki je v družbo vložil stvarni vložek, lahko 

"teva vrnitev stvari ali pravic, ki ta vložek sestavljajo, vendar 
Pf6j kot v treh mesecih po izstopu. 

p'Družbenik, ki je bil izključen iz družbe, ima pravico iz 
ali i 'ega ods,avka najdlje šest let po izključitvi. Če družba družbeniki od izključenega družbenika zahtevajo odškod- 

' sme družba vračilo vrednosti deleža izključenemu druž- "iku zadržati do pravnomočnosti sodbe ali do sporazuma 
đ družbo in izključenim družbenikom. 

Oddelek: Upravljan|e družbe 

Pravice družbenikov 

438. člen 

Savice, ki jih imajo družbeniki pri upravljanju družbe, in 

način njihovega izvrševanja, se določijo z družbeno pogodbo, 
če zakon ne določa drugače. 

(2) Kolikor družbena pogodba ne vsebuje določb o upravlja- 
nju družbe, se uporabljajo določbe 439. do 444. člena tega 
zakona. 

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. 

Skupščina družbenikov 
441. člen 

(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 
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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 skupičine 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 prejšnjega člena, 
sme zahtevati od sodišča, da s sodno odločbo dovoli posre- 
dovanje informacije oziroma vpogled. 

Nadzorni svet 

448. člen 

Če je v družbeni pogodbi določeno, da ima družba nadzoruj 4 
svet, se zanj smiselno uporabljajo določbe o nadzornem sve 
v delniški družbi, če družb.ena pogodba ne določa drugam® 

Poslovodja 

449. člen , 

(1) Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), ki n> 

lastno odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo. 

(2) V družbeni pogodbi je lahko določeno, da se poslovođi® 
imenuje za določen čas. ki ne sme biti krajši od dveh let.15 

oseba je lahko ponovno imenovana za poslovodjo. 

(3) Skupščina družbenikov lahko kadarkoli odpokliče 
vodjo ne glede na to, ali je imenovan za določen ali nedoloC 
čas. Če je skupščina poslovodjo odpoklicala brez utem0'' 
nega razloga, mu je dolžna izplačati: 

- odpravnino v višini najmanj 24-kratne njegove za^\ 
mesečne plače, če je bil mandat poslovodje določen za » 
leta ali dalj; ju 
- ustrezno nižjo odpravnino, če je bil mandat poslovo i 
krajši kot štiri leta. 

(4) Če ima družba nadzorni svet, imenuje in odpokliče p°s'° 
vodjo ta svet. 

(5) Družba ima lahko tudi več poslovodij. Družbena pogo^"3 

določa, ali delujejo skupno ali kot posamični poslovodje- 

(6) Za poslovodjo veljajo smiselno določbe četrtega in pe,e^a 

odstavka 246. člena tega zakona. 

4. Oddelek: Sprememba družbene pogodbe 

Sklep družbenikov 
450. člen 

(1) O spremembi družbene pogodbe odločajo družbeniki^ 
skupščini s tričetrtinsko večino glasov vseh družbeni* ^ 
Družbena pogodba lahko določi za veljavno odločite" 
druge zahteve. 

(2) Sklep o spremembi družbene pogodbe mora pot^'1 
notar. 

(3) Če se s spremembo družbene pogodbe povečajo obvezj^, 
sti družbenikov do družbe, morajo sklep sprejeti vsi drt,z 

niki, razen pri povečanju osnovnega kapitala. 

(4) Poslovodja je dolžan spremembo družbene pogodbe Pr''8 

viti za vpis v register. 

Povečanje osnovnega kapitala 

451. člen 
,nt& (1) Skupščina družbenikov lahko sklene, da se P°v 

osnovni kapital. 
g0 

(2) Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, 
vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vio 
(efektivno povečanje), ali tako, da se za povečanje upo'a" 
rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje). 

(3) Nove vložke lahko prevzamejo dosedanji družbenik' ^ 
druge osebe. Družbena pogodba lahko določi, da smejo n . 
vložke prevzeti le dosedanji družbeniki ali da imajo ti P'gl/. 
nost pri prevzemu. Če gre za nominalno povečanje 0 juž- 
nega kapitala in prevzamejo nove deleže dosedanji 
niki, so ti deleži sorazmerni z dosedanjimi deleži teh dru* 
nikov. 
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2 novimi vložki pridobijo dosedanji družbeniki nov in 
dostojen poslovni delež. 

^ 2a povečanje osnovnega kapitala se uporabljajo določbe 
Člena tega zakona. 

/ 
Stvarni vložki 

452. člen 

5? Povečanje osnovnega kapitala z izročitvijo enega ali več 
parnih vložkov se smiselno uporabljajo določbe o stvarnih 
°«kih pri ustanovitvi družbe. 

Prevzem novih vložkov 
453. člen 

Jj'ožke povečanega osnovnega kapitala lahko prevzame vsak 
3«danji ali novi družbenik, lahko pa tudi vsi družbeniki 
j^Paj. Prevzem mora biti sestavljen v obliki notarskega 

Zmanjšanje osnovnega kapitala 
454. člen 

'''Skupščina družbenikov lahko sklene, da se osnovni kapital ru«be zmanjša. 

'^Zmanjšanje je veljavno le: 

°5rfe P°slovodia vsai dvakrat objavi sklep o zmanjšanju 
Pri 5Vne9a kapitala in v objavi pozove upnike, da se zglasijo ^družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega 
Srill ' uPn"ke, ki so družbi znani, mora pozvati nepo- lno; 
<*a družba upnikom, ki niso soglašali z zmanjšanjem osnov- »a kapitala, poravna zahtevke ali zagotovi varščino. 

[3> Zvišanje osnovnega kapitala se lahko prijavi za vpis 
Pre

9?ister šele po enem letu od zadnje objave iz 1. alinee 
o ,|Snjega odstavka in po tem, ko poslovodja predloži dokaze 

9lT>, da je družba poravnala zahtevke upnikom ali jim 
9°tovila varščino iz 2. alinee prejšnjega odstavka. 

tanjšanje osnovnega kapitala ne sme biti v nasprotju 
°ločbami 410. člena (ega zakona. 

5l °1delek: Prenehanje družbe 

Razlogi za prenehanje 
455. člen 

družba preneha: 

" 6«Preteće ćas' 23 katerega je družba ustanovljena; 
gijj® ,ako sklenejo družbeniki z vsaj tričetrtinsko večino 
Vit, °v vseh družbenikov; družbena pogodba lahko določi 
„1° večino; 
^ 8 sodišče ugotovi ničnost vpisa; 
.^tečajem; 
- > odločbo v skladu z drugim odstavkom tega člena; 
" če v'jo v kakšno drugo družbo; 6 se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek. 
(£) 
«iQ^?ak družbenik, katerega poslovni delež znaša najmanj 
5odi4*tino osnovne9a kapitala, lahko s tožbo zahteva, da v °d'oči 0 prenehanju družbe, če meni, da ni mogoče 
"rUoi ni meri doseči ciljev družbe ali da obstajajo kakšni »■ utemeljeni razlogi za prenehanje družbe. 

' °d«lelek: Uporaba določb o delniški družbi 

Smiselna uporaba 

456. člen 

postopek likvidacije, prenehanje po skrajšanem postopku, 
^ln,anje nićnost'in izpodbojnosti sklepov skupščine se smi- 0 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 ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski 
lasti in družba z večinskim deležem); 
- da je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča 
družba); 
- da so koncernske družbe; 
- da sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi; 
- da 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 družbo 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 drugemu 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. 

(4) Za deleže družbe z večinskim deležem veljajo tudi tisti 
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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 obveš- 
čanja 

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 
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iz delnic in deležev družbe, ki jo je dolžna obveščati, dokl®r 

družba tega ne stori. 

Pogodba o obvladovanju in pogodba o prenosu doblf" 

drug' 
466. člen 

(1) Pogodba, s katero družba podredi vodenje družbe 
družbi, je pogodba o obvladovanju. 

(2) Pogodba, s katero se družba obveže, da svoj celo'"' 
dobiček prenese na drugo družbo, je pogodba o Pren?L 
dobička. Za pogodbo o prenosu dobička velja tudi poS0".^ 
s katero družba prevzame obveznost, da bo svojo dru*B 

vodila za račun druge družbe (pogodba o vodenju poslov) 

(3) Če si med sabo neodvisne družbe s pogodbo postflVjJ° 
enotno vodstvo, ne da bi ena od njih postala odvisna od drU9 
družbe, ki sklepa pogodbo, potem ne gre za pogodbo o obv 

dovanju. 

(4) Plačila družbe na podlagi pogodbe o obvladovanju 31 
pogodbe o prenosu dobička se ne štejejo za kršitev dol" 
225. in 226. člena tega zakona. 

Druge podjetniške pogodbe 

467. člen 
j c0 

(1) Podjetniške pogodbe so tudi pogodbe, s katerim1 

družba: 

- obveže, da svoj dobiček ali dobiček svojih posarne^ 
obratov v celoti ali delno združi z dobičkom drugih družbj 
posameznih obratov drugih družb, da bi se tako delil sku" 
dobiček (profitna skupnost); el. 
- obveže, da del svojega dobička ali dobiček svojih P°salVM 
nih obratov v celoti ali delno prenese na drugega (po9° 
o delnem prenosu dobička); ^ 
- obveže, da pbrat svoje družbe da v zakup, nekomu drug® 
ali ga kako drugače prepusti (pogodba o zakupu obr 

pogodba o prepustitvi obrata). 

(2) Pogodba o udeležbi pri dobičku v okviru pogodb tek 
poslovnega prometa ali licenčnih pogodb ni pogodba o 0 

nem prenosu dobička. 

Soglasje skupščine k podjetniški pogodbi 

K 

468. člen 

ko da k. nj®i (1) Podjetniška pogodba začne veljati šele, ko oa ^ 
soglasje skupščina. Za sklep je potrebna najmanj tričetrtj" t 
večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. 
lahko določa višjo kapitalsko večino in druge dodatne z 

te ve. 

(2) Pogodba se mora v pisni obliki objaviti na skupščin'- J, 
zahtevo se vsakemu delničarju takoj izroči prepis. P°s'°.,niK 
stvo mora pogodbo pojasniti na začetku razprave. V zap,s 

se priloži kot priloga. 

(3) Na skupščini, ki sklepa o soglasju k pogodbi o obvla^^ 
nju ali k pogodbi o prenosu dobička, se na zahtevo vsai* e 
delničarja dajejo pojasnila o vseh za sklenitev p°9° 
pomembnih zadevah družbe, s katero se sklepa pogodb3 

Vpis v register 

469. člen 
g [0 

(1) Zastopnik družbe mora za vpis v register prijaviti v' 
pogodbe in ime sopogodbenika, pri pogodbah o d0' ni 
prenosu dobička pa tudi dogovor o višini odvaja" |8 
dobička. Prijavi se priloži pogodba in, če začne velja" ji 
s skupščinskim soglasjem drugega sopogodbenika, ^ 
zapisnik tega sklepa in njegove priloge v izvirniku ali la 

overovljenem prepisu. 

poročev6 



r°9odba začne veljati šele, ko je vpisana v register. 

Sprememba podjetniške pogodbe 

470. člen 

('Ipodjetniška pogodba se spremeni le s soglasjem skupš- 
" v skladu s 468. in 469. členom tega zakona. 

/j. 
& veljavnost soglasja skupščine k spremembi pogodbe- 
dr aoločb, ki zavezujejo k plačilu nadomestila delničarjem 

Host ki niso sočasno tudi delničarji družbe, ki s pogodbo »ih ®ne obvladujoča (zunanji delničarji), ali k pridobitvi njiho- 
"os k nic' 'e Potrol:)en poseben sklep teh delničarjev. Za 
^ak s^'eP ve'ia P™' odstavek 468. člena tega zakona, 
iklo nu od zunanjih delničarjev se dajo na skupščini, ki 
!ad 0 s°g|asiu, pojasnila o vseh za spremembo bistvenih 8vah druge pogodbene stranke. 

Razveza podjetniške pogodbe 

471. člen 

J^jetniška pogodba se lahko razveže le ob koncu poslov- 
°bd K6,a ali drugega v pogodbi določenega obračunskega °oja. Pogodbe ni možno razvezati z učinkom za nazaj. 

Razveza mora biti izražena v pisni obliki. 
(3) p 
Ulj °godba, ki zavezuje k plačilu nadomestila zunanjim del- 
a6lali k pridobitvi njihovih delnic, se razveže le, če ti 
*2*ji dajo soglasje z izrednim sklepom. Za izredni sklep 

■^'selrio uporablja prvi odstavek 468. člena tega zakona. 

Odpoved podjetniške pogodbe 

472. člen 
(1) p .. 
izletniška pogodba se lahko odpove zaradi utemelje- 
ojw razloga ne glede na odpovedni rok. Utemeljen razlog 
U0 

aia zlasti takrat, kadar druga pogodbena stranka predvi- 
na ne bo mogla izpolniti pogodbenih obveznosti. 

poslovodstvo družbe lahko pogodbo, ki zavezuje k plačilu 
"sin- s,ila zunanjim delničarjem ali k pridobitvi njihovih dj; lc' brez utemeljenega razloga odpove le, če ti delničarji 

s°glasje z izrednim sklepom. Za izredni sklep se smi- 
0 Uporablja prvi odstavek 468. člena tega zakona. 

13) Q . 
"Poved mora biti pisna. 
prtjava In vpis prenehanja podjetniške pogodbe 

473. člen 

^!°Pnik družbe mora za vpis v register takoj prijaviti prene- 
16 Podjetniške pogodbe, razlog in trenutek prenehanja. 

^elek: Vodenje in odgovornost obvladujoče družbe 

<<odde,ek: vodenje In odgovornost pri pogodbi o obvla- 

Pravica vodenja 

474. člen 
Pri vic0 'Pogodbi o obvladovanju ima obvladujoča družba pra- 

Soiih odvisn' družbi daje navodila za vodenje poslov. Če 1i|a |^ba ne določa kaj drugega, se lahko dajejo tudi navo- 
iotj *' s° za družbo škodljiva, če koristijo interesom obvladu- Qružbe ali z njo koncernsko povezanih družb. 
(?) p 
\l "S'ovodstvo odvisne družbe mora izpolnjevati navodila 
Waujoče družbe in ne sme zavrniti navodila, tudi če po 
! ijo k6ni mneniu ne koristi interesom obvladujoče družbe ali koncernsko povezanih družb. 

p0fo čevalec 

(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, če ta ni 
poravnana iz drugih skladov, v katere je bil odveden dobiček 
med trajanjem pogodbe. Enako velja za pogodbo o prenosu 
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, če dogovorjena protidajatev ne zadostuje za po- 
kritje. 

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. 

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 škode, če škodljivo 
dejanje temelji na navodilu, ki ga je bilo treba izpolniti po 474. 
členu tega zakona. 

2. Pododdelek: Vodenje In odgovornost pri dejanskih kon- 
cernih 

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. 
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(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 obvladujoč« družbe In njenih zakonskih za- 
stopnikov 

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 nadomestilo, mora odvisni družbi 
povrniti 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 prikrajšanje ni bila 
nadomeščena. Če je sporno, ali so pošteno in vestno izpolnje- 
vali 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. 
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3. Oddelek: Zavarovanje družbe in upnikov pri podjetnih d 
pogodbah 

H 
»ki 
Url Rezerve 

482. člen 

V rezerve se odvajajo zneski po določilih aktov in sKleP0* 
družbe. 

Najvišji znesek odvajanega dobička 

483. člen 

Ne glede na dogovor o višini prenesenega dobička l®!!^ 
družba prenese kot svoj dobiček največ znesek dobička.K 

bil ustvarjen v zadnjem poslovnem letu. 

Varstvo upnikov 

484. člen 

(1) Če pogodba o obvladovanju ali pogodba o Pren
Df)i- 

dobička prenehata, je obvladujoča družba dolžna dati UP 
kom zavarovanje za terjatve, ki so nastale pred vpisom Pf® ^ 
hanja pogodbe v register, če to zahtevajo v šestih meseci" 
objave vpisa. 

(2) Pravice do zavarovanja nimajo upniki, ki imajo v pf"1* 
stečaja pravico do prednostnega poplačila. 

jhflt1 

4. Oddelek: Zavarovanje zunanjih delničarjev pri pog°° 
o obvladovanju in pogodbah o prenosu dobička 

Primerno nadomestilo 
485. člen 

(1) Pogodba o obvladovanju in pogodba o prenosu d0^. ^ 
morata vsebovati določilo o primernem nadomestilu 1 fr, 
njim delničarjem družbe, ki prepušča vodenje oziroma J^j, M 
naša dobiček. Primernega nadomestila ni potrebno 
če družba ob sklepanju pogodbe nima zunanjega dein|C 

,411° niac" (2) Primerno nadomestilo predstavlja najmanj letno P' $ 
zneska, ki bi predvidoma bil razdeljen kot poprečna d'v tanj® 
na posamezno delnico glede na dosedanje in bodoče s « 
družbe ob upoštevanju ustreznih okoliščin. Če je obvlaoUI ^ 
družba delniška družba, se kot primerno nadomestilo' 
zagotovi znesek, ki kot dividenda odpade na delnice te o'^ 
z ustreznim nominalnim zneskom. Ustrezni nominalni Z" . nj 
se določi z razmerjem, po katerem bi bilo treba ob spol" 
vsako delnico družbe zagotoviti delnice druge družbe 

(3) Pogodba, ki ne vsebuje določbe o nadomestilu iz P' 
odstavka tega člena, je nična. 

(4) Če v pogodbi določeno nadomestilo ni primerno, i9# 
vsak zunanji delničar v roku 3 mesecev od objave Jj^i 
pogodbe v register predlaga, da primerno nadomestilo o 
sodišče. Sodna odločba velja za vse zunanje delničar!®- 

Ah0$ 
(5) Če nadomestilo določi sodišče, lahko druga P°90/noS,i 

stranka odpove pogodbo v treh mesecih od pravnom°c 

odločbe, ne glede na odpovedni rdk. 

I 

!l 

<1 

>1 Odpravnina 
486. člen 

(1) Poleg določb o nadomestilu morata pogodba o ^ 
nju in pogodba o prenosu dobička vsebovati đ°n.gg> 
o obveznosti obvladujoče družbe, da na zahtevo 0(1o (r 
delničarja pridobi njegove delnice za pogodbeno dol° 
odpravnino. 

♦ovit"V Ci! (2) Kot odpravnina je lahko v pogodbi predvidena JiadU' 
delnic obvladujoče družbe ali družbe, od katere je ob 
joča družba odvisna, ali denarno plačilo. 
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(3\ A 
(yj. e se kot odpravnina zagotovijo delnice druge družbe, je 
v ka»aVn'na Primerna' če se delnice zagotovijo v razmerju, 

rem bi morale bi,i Pri spojitvi na vsako delnico družbe Hl i 'i®ne delnice druge družbe, pri ćemer se najvišji zne- 
"fim poravnajo z denarnimi plačili. Denarno plačilo je 
"'Uih^0, če uPož,eva premoženjsko in profitno stanje be v trenutku, ko skupščina odloča o pogodbi. 
i 

P°g°dba ne določa odpravnine ali če je odpravnina 
■rna' lahko vsak zunanji delničar v roku 3 mesecev od 

"■ e vpisa pogodbe l6rno odpravnino. 
j^- vpisa pogodbe v register predlaga, da sodišče določi 

tfu^lšče določi denarno plačilo, če pogodba ne predvideva 
O - e delnic obvladujoče družbe ali družbe, od katere je QV|sna. Sodna odločba velja za vse zunanje delničarje. 
(8) p 
tk "siovodstvo družbe mora pravnomočno sodno odločbo 

v glasilih družbe. 

°<ldi elek: Vzajemno povezane družbe 

Omejitev pravic 

487. člen 
!l) . 
^ko Povezani družbi, ki nista v razmerju odvisnosti, 
Vo 1,0 s,a obveščBni o medsebojni udeležbi ali izvesta za 9$l medsebojne udeležbe, uresničujeta svoje pravice iz 

®v v drugi družbi za največ četrtino vseh deležev druge 
"Ovo*8, To ne velja za pravico do nakupa novih delnic pri Canju osnovnega kapitala iz sredstev družbe. 

Jr^ejitev uresničevanja pravic iz deležev ne velja, dokler 
h ne Preim® obvestila o udeležbi od druge družbe ozi- 

Sji j'^'er ne izve za udeležbo, sama pa je takšno obvestilo družbi poslala. 
(3) V 

S 'Horo*'8"100 Povezani družbi morata druga drugi takoj pisno r °6ati višino niuneaa deleža in vsako SDremembo. višino njunega deleža in vsako spremembo. 

'®'ek: Vključene družbe 

Vključitev z večinskim sklepom 

488. člen 

laJ?r,Pada 95 % vseh delnic drugi družbi (glavna družba), 
Slav, 0 delniška družba s sklepom skupščine vključi Vn° družbo. 
■) S|fiD i, iep o vključitvi je veljaven, če je zanj glasovala najmanj 

'Halj _a večina pri sklepanju zastopanega osnovnega 
iqa, ■ Statut lahko 

ne zahteve. 
določa višjo kapitalsko večino in 

K" 

$Hi 

°s'ovodstvo družbe, ki se vključuje, mora prijaviti vključi- vPis v register z navedbo firme glavne družbe. 

'iučitev v glavno družbo učinkuje od vpisa v register. 

Posledice vključitve z večinskim sklepom 

489. člen 
)ys 
V delnice, ki niso v rokah glavne družbe, preidejo nanjo 

^ vključitve v register. 

iftopajoči delničarji imajo pravico do primerne odprav- 
ka' 'ie™0' odpravnina se jim zagotovijo delnice glavne družbe. 
110 S p'®Vna družba odvisna družba, se izstopajočim delničar- 
ji njihovi izbiri zagotovijo delnice glavne družbe ali 
n" \g° denarno plačilo. Če se kot odpravnina zagotovijo 

<HIc® 9lavne družbe, velja odpravnina za primerno, če se 
'Hj Ugotovijo v razmerju, v kakršnem bi morale pri spoji- 

° delnico družbe biti zagotovljene delnice glavne 
čemer se najvišji zneski lahko poravnajo z denar- 

a^fi. Primerna odpravnina mora upoštevati premoženj- 

®va/ec 

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. 

(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, če za 
zahtevek do doslej vključene družbe ni določen krajši zasta- 
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ralni rok. Će upnikov zahtevek dospe kasneje, začne zastara- 
nje teči s trenutkom dospelosti. 

Holding podjetje 
495. člen 

(1) Družba, ki ima v lasti večino deležev pravno samostojnega 
podjetja in opravlja predvsem dejavnost ustanavljanja, finan- 
ciranja in upravljanja teh družb (holding), je družba z večin- 
skim deležem. 

(2) Za holding veljata domnevi iz drugega odstavka 462. in 
drugega 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. 
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Pogodba o ustanovitvi 

501. člen 
biti 

(1) Pogodba o ustanovitvi določi organizacijo združenja 
mora sklenjena v obliki notarskega zapisa in objavljena. 

(2) Pogodba ureja zlasti: 

- ime združenja,- imena ali firme članov združenja, 
pravno obliko, prebivališča ali sedeže ter podatke o vp 
v register,- čas, za katerega je združenje ustanovljeno,ra ^ 
če je ustanovljeno za nedoločen čas,- cilj in dejavnost z° 
ženja,- sedež združenja 

(3) Spremembe ustanovitvene pogodbe je treba opravi^ 
objaviti v enaki obliki kot ustanovitevno pogodbo samo; P 
tretjim osebam učinkujejo te spremembe šele od dneva 
jave. 

Članstvo v združenju 

502. člen ' 

(1) Združenje lahko sprejema nove člane pod pogoji 
nimi v ustanovitveni pogodbi. 

dol«*" 

(2) Vsak član lahko iz združenja izstopi pod pogojem. ^ 
poravnal svoje obveznosti. Ustanovitvena pogodba 
določi tudi druge pogoje za izstop. 

Skupščina združenja 

503. člen 

(1) Skupščina združenja sprejema odločitve, tudi o Pr'e 

nem prenehanju ali podaljšanju združenja, v skladu z 
vitveno pogodbo. Ustanovitvena pogodba lahko doloiSli?n0C 
lahko vse ali nekatere odločitve sprejmejo le ob doloc® vj- 
kvorumu ali z določeno večino; če takšnih določb v ustan^ 
tveni pogodbi ni, se za odločitev zahteva soglasje 
članov. 

• ne**'1 

(2) Ustanovitvena pogodba lahko tudi določi, da imajo ' $ 
teri člani večje število glasov kot ostali; sicer pa se štel ' 
pripada vsakemu članu en glas. 

(3) Skupščina se mora obvezno sestati, če to zahteva 
četrtina članov združenja. 

Upravljanje združenja 

504. člen 

(1) Združenje ima upravo, v kateri je ena ali več oseb- 
stak- 
last'1 (2) Pravna oseba je lahko član uprave, če imenuje 

predstavnika, ki odgovarja enako, kot če bi bil sam v 
imenu član uprave. 

(3) Člani uprave družbe in stalni predstavniki članov 
oseb odgovarjajo posamično ali solidarno združenju in' 
osebam za kršitve predpisov, ki se nanašajo na združeni^ 
kršitve statuta ter za napake pri poslovanju. Če je pri na® 
določenih posledic sodelovalo več članov uprave, S" 
določi njihov delež pri povračilu škode. 

v0ir 

(4) Način upravljanja združenja, imenovanje članov °Pr 0^ic' 
določitev njihovih pooblastil, pravic in pogojev za ° 
se uredi z ustanovitveno pogodbo ali s sklepom skup8 

• VS«*' (5) V razmerjih do tretjih oseb zavezuje združenje flS|i 
dejanje posameznega člana uprave, ki sodi v okvir deja ^t 
združenja; omejitve pooblastil so proti tretjim osebah 
pravnega učinka. 

porgčeV0ie<> 



Nadzor nad poslovanjem 

505. člen 

fcadzor nad poslovanjem združenja, ki mora biti poverjen 
ljn 

r!em' 'n nadzor nad poslovnimi knjigami se opravljata n®čin, določen z ustanovitveno pogodbo. 

ilj ^združenje izdaja obveznice, mora nadzor opraviti eden 
stil revizorjev, ki jih imenuje skupščina in katerih poobla- 9 "i mandat se določijo v posebni pogodbi. 
'3) ha . 
1^'aazor nad poslovnimi knjigami združenj, ki imajo več kot 
^poslenih, morajo opraviti revizorji na način in pod 
™°|l. ki veljajo za družbe. 

Nastopan|e združenja navzven 

506. člen 
Vji * 

in dokumenti združenja, ki so namenjeni tretjim ose- 
oL; zlas*i pa dopisi, fakture, oglasi in razna obvestila in 

morajo vsebovati jasno označbo firme združenja 
lQl2| atk°m Igospodarsko interesno združenjel ali okrajšavo 

Preoblikovanje družb v združenje in obratno 

507. člen 

08jgSal<a pravna oseba, katere dejavnost ustreza opredelitvi 
btjj nosti združenja, se lahko preoblikuje v takšno združenje, 

Prenehanja ene in nastanka nove pravne osebe. 
(?) >. 
3dg ar<Jženje se lahko preoblikuje v družbo z neomejeno 
okornostjo. brez prenehanja ene in nastanka nove pravne 

6. 

Nesposobnost člana 

508. člen 

o
09a od članov zadene nesposobnost, stečaj ali prepo- 

Ha *rav|ianja pridobitne dejavnosti oblike, združenje pre- 
mer ni v ustanovi,veni pogodbi določeno, da v takšnem $k|6rJ.u združenje obstaja še naprej ali če tako soglasno 6Jo preostali člani združenja. 

(,>2dr 

Prenehanje In llkvidacl|a 

509. člen 
ruienje preneha zaradi: 

^®,6ka časa; 
v Ski«fni^'tve ali ugasnitve cilja združenja; s Jon Pa članov; 
; C® odločbe; 
&ria nastanka nesposobnosti ali prepovedi opravljanja 

dejavnosti fizične osebe ali prenehanja pravne 
'o|0* ~ članice združenja, če ni v ustanovitveni pogodbi 

®io drugače. 
(?) ^ 
°d&tavit

astank°m vzroka za prenehanje združenja iz prvega Ka tega člena je treba začeti likvidacijski postopek. 
) Za 0H|cv.iwPostoPek likvidacije se smiselno uporabljao določbe 

„ Raciji delniške družbe. 

N0 

''Hi 
Poglavje: Združitev In preoblikovanje družb 

le,ek: Splošno 

Splošno pravilo 

510. člen 

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; 
- 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. 

a se lahko pripoji drugi družbi, spoji z drugo družbo ali (4) Glede imenovanja pripojitvenih revizorjev, njihovih poo- 
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blastil in odgovornosti se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o reviziji. 

Vel|avnost pripojltvene pogodbe 

515. člen 

(1) Pripojitvena pogodba začne veljati, ko jo potrdijo skupš- 
čine družb, ki se združujejo. 

(2) Za veljavnost skupščinskega sklepa je potrebna večina 
najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega 
kapitala. Statut lahko določa tudi višjo kapitalsko veiino in 
druge zahteve. 

(3) Će 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 pripojltvene 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 osnovnega 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- 
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ster po svojem sedežu. Uprava prevzemne družbe ima PraV te 
prijaviti pripojitev za vpis v register po sedežu prevz® 
družbe. 

(2) Prijavi je treba priložiti: 

- izjavo uprave, da pripojitveni sklepi v izpodbojnem rojjjj 
niso bili izpodbijani ali da je bilo izpodbijanje pravnom06 

zavrnjeno; 
- pripojitveno pogodbo; 
- zapisnike sklepov o pripojitvi; 
- dovoljenje, če je po posebnih predpisih potrebno; 
- zadnjo bilanco vsake družbe, ki se združuje. 

Vpis pripo|itve 

521, člen 

(1) Pripojitev se sme vpisati v register po sedežu prevzej"^ 
družbe šele po vpisu v register po sedežu prevzete dru* 
Vpis v registru po sedežu vsake družbe, ki je prevzet® 
opremi z zaznamkom, da pripojitev začne veljati šele z vpi 
v register po sedežu prevzemne družbe. 

iso* 

niKf (2) Vsaka družba, ki se prevzema, mora imenovati zastopan 
za prejem delnic, ki jih je treba zagotoviti, in denarnih P ».g 
Pripojitev se sme vpisati šele, ko zastopnik sporoči sodis 
da se delnice in denarna plačila nahajajo v njegovih roka • 

(3) Z vpisom pripojitve v register po sedežu prevzemne 
preide premoženje prevzetih družb na prevzemno družbo- ^ 
pri tem iz pogodb, ki so bile sklenjene med družbami. C 
združujejo, izhajajo terjatve, ki se ne morejo pobot8ti. 
njihovo poravnavanje posebej uredi s pogodbo. 

(4) Z vpisom pripojitve v register po sedežu prevzemne 
prevzete družbe prenehajo obstajati. Poseben izbris PreVfx*(ji 
družb ni potreben. Z vpisom pripojitve postanejo deln'r*? 
prevzetih družb delničarji prevzemne družbe, razen v Prl a|j 
rih, če bi prevzemna družba na podlagi pripojitve m" 
postati sam svoj delničar. . 

(5) Sodišče po sedežu prevzemne družbe mora po 
dolžnosti sporočiti sodišču po sedežu vsake prevzete dr" . 
dan vpisa pripojitve. Ko sporočilo prispe, mora sodi**0 i5j 
sedežu vsake prevzete družbe po uradni dolžnosti dan VP ^ 
pripojitve v registru po sedežu prevzemne družbe zazna . 
vati v registru po sedežu prevzete družbe. Pri njem shrani v. 
listine in druge dokumente pošlje sodišču po sedežu P 
zemne družbe, ki jih odslej hrani. 

(6) Za zamenjavo delnic prevzetih družb ter za 
delnic se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o za 
njavi in združitvi delnic. 

Varstvo upnikov 

522. člen 

(1) Upnikom družb, ki se združujejo, je treba ponuditi z?g\s> 
vanje, če se v ta namen javijo v šestih mesecih po objavi v. —:—n«.._ .. —i-* i-x.. »i—. x— ..^pik' 

i«1®!? 

pripojitve v register po sedežu tiste družbe, katere upn 

(2) Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki ^ 
v primeru stečajnega postopka pravico do prednostnefl 
plačila. 

Varstvo Imetnikov posebnih pravic 

523. člen 

Prevzemna družba mora imetnikom zamenljivih ot>w jjyl* 
divldendnih obveznic in imetnikom potrdil o posebnih ^ 
dendnih pravicah, ki so jih izdale prevzete družbe, zag° 
enake pravice, kot jih je zagotavljala prevzeta družba- 

poročev^fC 



Vrednosti, ki Jih določi prevzemna družba 

524. člen 

đfu>K°Sti P°s,avk' ki so določene v zaključni bilanci prevzete 
"«ki Se v letni b"anci prevzemne družbe vknjižijo kot uPnt stroški v skladu s predpisi o računovodstvu. 

°dškodninska odgovornost uprave in nadzornega sveta 

525. člen 
Cian- 
s0li ' uprave in nadzornega sveta prevzete družbe so kot 

dolžniki dolžni povrniti škodo, ki jo pripojitev pov- 
r6vi> -žbi. njenim delničarjem in upnikom. Člani, ki so pri 
tv6J' Premoženjskega stanja družb in pri sklenitvi pripoji- 
la P°9°c'be ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarstve- "• so oproščeni dolžnosti povračila škode. 

Ničnost pripo]itvenega sklepa 

526. člen 

' '°iba'SU priP°ii,ve v register po sedežu,prevzemne družbe se 
Vh 3 u9°,av|ianje ničnosti pripojitvenega sklepa prevzete 06 vloži proti prevzemni družbi. 

Veljavnost pripojitve 

527. člen 
y 

! PriP°)i've v register po sedežu prevzemne družbe j dnlkljivosti pripojitve ne vplivajo na njeno veljavnost. 

Prevzem v posebnih primerih 

) (1) A 528- c,en 

, Obvi-rt naimani 9/10 osnovnega kapitala prevzete družbe 
i Prevzemna družba, ni potrebno soglasje skupščine 
• <emne družbe za prevzem te družbe, razen če delničarji 
i °5novne družbe' kater»h skupni deleži dosegajo dvajsetino 

°dlo6 
ega kapitala, zahtevajo sklic skupščine, na kateri se 

lej0 ,a 0 potrditvi pripojitve. Od osnovnega kapitala se odšte- 
i Uru ®s,rie delnice prevzete družbe in delnice, ki pripadajo 
j za račun prevzete družbe. 
j (J) £ 
I so vse delnice prevzete družbe v rokah prevzemne 
r % «• Potem niso potrebni podatki o zamenjavi delnic in ne 
j J3 pripojitve. 

Naknadna sodna revizija menjalnega razmerja 

V 529. člen 
Y (i) g, . 

"fipoiit P' s ka,er'rn je skupščina prevzete družbe potrdila 
a°loe 0 P°9°dbo, se ne more izpodbijati zaradi prenizko Hreni

6ne9a menjalnega razmerja. Ce je menjalno razmerje 
V,k0 določeno, lahko sodišče na predlog odredi porav- 

n denarnimi plačili, ki lahko presegajo desetino celot- n°minalnega zneska zagotovljenih delnic. 
Pr 

v N^'°9 iz prejšnjega odstavka lahko vloži vsak delničar 
jI % j družbe, ki bi po drugih določbah zakona imel pra- 
i. ^v^odbijati sklep o združitvi. Predlog se lahko poda n Mesecih od dneva vpisa združitve v register. 
i5 

j- Spojitev 

530. člen 
) 2» 

■ °Čh Spoi',ev delniških družb se smiselno uporabljajo ^3?® t0ga zakona o pripojitvi. Novoustanovljena družba a Prevzemno. 
|(, S) Q 
jr SajnPoii,vi se sme sklepati, če je vsaka od družb, ki se 
iti ' ■ vPisana v registru najmanj dve leti. 

) St a'ut novoustanovljene družbe in imenovanje članov nje- 

K°*evalec 

nega nadzornega sveta morajo potrditi skupščine družb, ki se 
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 komanditnlh delniških družb in 
delniških družb 

Uporaba določb o združitvi delniških družb 
531. člen 

(1) Komanditne delniške družbe se lahko združijo med seboj. 
Prav tako se lahko združi ena ali več komanditnih delniških 
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. 

3. Pododdelek: Pripojitev družb z omejeno odgovornostjo 
delniški družbi ali komanditni 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 skupščinskega sklepa družbenikov o pripoji- 
tvi 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 delni- 
ški 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 komplementarji 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 komplementarji. 

Prijava preoblikovanfa 

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 preoblikovanji 
v register. Komplementarji odgovarjajo neomejeno upnik'o 
družb tudi za obveznosti družbe, ki so nastale pred njihov 
pristopom. 

Preoblikovanje komanditno delniške družbe v delnih" 
družbo 

Pogoji 

539. člen 

(1) Komanditna delniška družba se lahko preoblikuje v d0'^. 
ško družbo s sklepom skupščine ob soglasju vseh ko^P 
mentarjev. 

(2) V sklepu se določi firma družbe, sestava uprave in °Prf^ 
lijo statusne spremembe, ki so nujne za izvedbo preobl' 
vanja. 

(3) Skupščini, ki sklepa o preoblikovanju, se predloži zadjjj 
letni obračun. Za sestavo organov delniške družbe se s 
selno uporabljajo določbe tega zakona o organih deims 

družbe. 

Prijava preoblikovanja 

540. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v 
prijaviti člane uprave. Listine o njihovem imenovanju se Pr 

žijo prijavi za vpis. 

Učinek vpisa 

541. člen 

Delniška družba obstaja od vpisa preoblikovanja v r?9'jjfo- 
Komplementarji se izločijo iz družbe, vendar še naprej 
varjajo za obveznosti, ki so nastale pred vpisom preobli*0 

nja v register. 

Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno oM* 
vornostjo 

Pogoji 

542. člen 

(1) Delniška družba, ki ima manj kot 50 delničarjev, se 
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo na P°°jtev 
sklepa skupščine, če izpolnjuje vse pogoje za ustano 
družbe z omejeno odgovornostjo. 

(2) Sklep o preoblikovanju morajo potrditi vsi delniić'jj. 
Soglasje delničarja, ki se skupščine ni udeležil in ni bil z ^ 
pan, velja za dano, če delničar v treh mesecih po zaseo ^ 
skupščine družbi pisno ne sporoči, da ne da soglasja, in „j. 
zahtevo družbe dokaže, da je imetnik delnice od sklica s 

čine dalje. Odklonitev soglasja se lahko prekliče s pisno M 
v treh mesecih po zasednju skupščine. 

(3) Če je sklep o preoblikovanju sprejela večina, ki 
najmanj 9/10 osnovnega kapitala, se sklep o preobliko 
šteje za veljavnega. Delničarji, ki na skupščino ne Pr'"eL'pO 
upoštevajo le, če se pisno javijo družbi v treh mesec ^ 
zasedanju skupščine in če na zahtevo dokažejo, da s ^l- 
imetniki delnic od sklica skupščine dalje. Pri izračunu^arnlCe 
ske večine se od osnovnega kapitala odštejejo lastne de' ^ 
Statut delniške družbe lahko določi tudi višjo kap1' 
večino in druge zahteve. 

(4) Pri družbah, ki se preoblikujejo z večinskim sklep^/g, 
objava preoblikovanja kot predmet dnevnega reda pravu 

56 poročeV^eC 



,ei'je priložena izjava družbe, s katero se tistim delničarjem, 
1 Preoblikovanju nasprotujejo, prek zapisnika ponudi, da bo 

Pr'dobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže 
a Primerno odškodnino. 

'5) V sklepu se določi firma družbe in opredelijo druge značil- 
°sti, ki so nujne za izvedbo preoblikovanja. 

j.®) Nominalni znesek poslovnih deležev je lahko določen 
^ače od nominalnega zneska delnic, če se nominalni 
[J®sek poslovnih deležev določi drugače od nominalnega 
nfiska delnic, mora to odločitev potrditi vsak delničar, ki ne 
n(jre sodelovati glede na celotni nominalni znesek njegovih 
®'n'c. Soglasje mora biti potrjeno v obliki notarskega zapisa. 

Pri|ava preoblikovanja 
543. člen 

^rati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
r'laviti poslovodje. Prijavi se priloži podpisan seznam druž- 
®nikov z navedbo imena, poklica in prebivališča ter njihovih 
Snovnih vložkov, ki ga podpiše prijavitelj. 

Učinek vpisa 
544. člen 

jv^ba z omejeno odgovornostjo obstaja od vpisa v register. 
® nice postanejo poslovni deleži. Pravice tretjih oseb iz 
lr>ic se uresničujejo kot pravice iz poslovnega deleža. 

Ugovarjajoči delničarji 
545. člen 

l^sak delničar, ki je preko zapisnika ugovarjal preoblil^ova- 
' "' lahko v dveh mesecih zahteva, da družba odkupi njegov 
'tovni delež. 

o preoblikovanju se ne more izpodbijati zaradi višine 
tali ne: v takem primeru jo na predlog določi sodišče. Enako 
ln I®. te družba kupnine ni ponudila ali je ni ponudila pravilno 

na to oprta izpodbojna tožba ni bila vložena v izpodboj- 
^ roku ali če je bila umaknjena ali pravnomočno zavrnjena. 

S Pred!°g lahko vloži vsak delničar, ki je preko zapisnika 
y°varjal preoblikovanju. Predlog se lahko poda le v dveh 

SL|Secih po objavi vpisa o preoblikovanju. Če je bila proti 
t6.

ePu o preoblikovanju vložena izpodbojna tožba, začne rok 
aH1 s Pravnomočnostjo sodbe o zavrnitvi tožbenega zahtevka 

2 "mikom tožbe. 

(([^''kovanje družbe z omejeno odgovornostjo v delniško 

Pogoji 

546. člen 

n|j?a' Preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v del- 
ti,.*0 družbo se uporabljajo določbe tega zakona o spremem- 

družbene pogodbe pri družbi z omejeno odgovornostjo. 
rnJe.0clstop poslovnih deležev odvisen od dovoljenja posa- 
Pot družbenikov, je za veljavnost sklepa o preoblikovanju o'e»no njihovo soglasje. Če imajo družbeniki poleg plačila 
t)0 °

Vr>ih vložkov še druge obveznosti do družbe, je za veljav- 
W s^'ePa o preoblikovanju potrebno soglasje teh družbeni- 
(ji 
Sp ^ skfepu o preoblikovanju se določijo firma in druge 
b|j,8rT,embe družbene pogodbe, ki so nujne za izvedbo preo- 
v?a°Van'a' Družbeniki, ki so glasovali za preoblikovanje, se P'snik navedejo poimensko. 

Ustanovitvena revizija in odgovornost družbenikov 

547. člen 

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. 

(2) Družba mora ponujene delnice takoj prodati za delničarjev 
račun po borzni ceni oziroma na javni dražbi, če borzne cene 
ni. 

Preoblikovanje komanditne delniške družbe v družbo z ome- 
jeno 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. 
Če 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 
mesecev 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 koman- 
ditno 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. 
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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 prhoži 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 komplementarne. 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, 
opravlja pridobitno dejavnost in ima prebivališče ozirotf 
sedež izven Republike Slovenije. 

(2) Položaj tujega podjetja se presoja po pravu države, K' i' 
podjetje pripada, če zakon ne določa drugače. 

Poslovanje v Republiki Sloveniji 

560. člen 

Tuje podjetje je pri poslovanju v Republiki Sloveniji 
svojih pravic, obveznosti in odgovornosti izenačeno z dod1 

čimi družbami, če zakon ne določa drugače. 

2. Oddelek: Podružnice 

Pravica do obratovanja 

561. člen 

Tuje podjetje lahko opravlja pridobitno dejavnost v Repub|il(l 

Sloveniji preko podružnic. 

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 podružnic8, 

- ime osebe, ki zastopa podružnico in tuje podjetje. 

(2) Prijavi je treba priložiti: 

- izpisek iz registra, iz katerega sta razvidna vsebina in da'"'11 

vpisa matičnega podjetja; 
- sklep organa upravljanja o ustanovitvi podružnice; 
- prepis pravil oziroma pogodbe družbenikov, ki mora D 

overjen po notarju; . 
- overjeno poslovno poročilo zadnjega leta poslovanja tuj« 
podjetja v skrajšani obliki; nCr 
- soglasje pristojnega organa Republike Slovenije za usta 
vitev podružnice in vnos kapitala, če zakon tako določa. 

(3) Listine iz prejšnjega odstavka morajo biti predloi®n 

v izvirniku in overjenem prevodu. 

Pogoj 

563. člen 

Tuje podjetje lahko ustanovi podružnico, če je že vp's 

v register države, v kateri ima sedež, najmanj dve leti. 

Nastopanje v pravnem prometu 

564. člen 
• Pfi 

Podružnica nastopa v imenu in za račun tujega po^je'J,®'flv 
čemer mora uporabljati firmo matičnega podjetja, n)ey 

sedež in svoje ime. 

Začetek opravljanja dejavnosti 

565. člen 
ir\0,e 

(1) Pred vpisom podružnice v register tuje podjetje ne " 
začeti opravljati dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

58 poročevd*6 



*ak^a Podružnice se smiselno uporabljajo določbe tega K°na o poslovnih 'knjigah in letnem poročilu. 

Glavna podružnica 

566. člen 

blik""6 '8 tu'e Podietie sočasno ustanovilo na območju Repu- 
v J® Slovenije več podružnic, mora biti v prijavi za vpis 
p e9ist0r, pa tudi v firmi podružnice označeno, katera 

Qružnica je glavna na območju Republike Slovenije. 

tuje podjetje ustanavlja več podružnic na območju 
^Publike Slovenije v zaporedju, je potrebno navesti v prijavi 

"Pis vsake podružnice zaporedje ustanovitve. 

Zastopniki pod|etja v podružnici 

567. člen 

<%a vsako podružnico mora biti imenovan en ali več zastop- 1 ki zastopajo tuje podjetje. Tuje podjetje lahko iste 
Pod 6 Postavi za več podružnic, zastopniki v glavni Sanici pa so po zakonu tudi zastopniki v ostalih podruž- 
s'°PnikiUdi ,akrat' kadar so zanje postavljeni tudi drugi za- 
(5\ 
$loy^®|!?Pniki morajo imeti stalno prebivališče v Republiki 

Odgovornost za obveznosti 

568. člen 

Vari°
bvMnosti, ki nastanejo s poslovanjem podružnic, odgo- 19 tuje podjetje z vsem svojim premoženjem. 

a's,o poglavje: Invalidska podjetja 

Pojem 

569. člen 

C1** z omejeno odgovornostjo, delniška družba in koman- 
Sab|j e'n'ška družba, ki med celim poslovnim letom uspo- 
*aPo i 'n 2aP°sluie najmanj 40% invalidnih oseb od vseh 
Pfedh v družbi posluje kot invalidsko podjetje, če pridobi nodno soglasje Vlade Republike Slovenije. 

KAZENSKE DOLOČBE 

570. člen 

dar^enarno kaznijo najmanj 5,000.000 tolarjev se za gospo- Kl Prestopek kaznuje družba: 
1.. 
vPioa svojem poslovanju ne uporablja firme v obliki, kot je 
i. £?na v register (19. člen); 
teg 

ne prijavi za vpis v register podatkov, ki se po določbah 
3, * *akona vpisujejo v register (47. in 48. člen); 
vsk, vodi poslovnih knjig ali ne izdela letnih obračunov 
v6l t du z zakonom in računovodskimi standardi (prvi odsta- 
4 «e r,člena): 

sprej 
ne razporedi čistega dobička najkasneje v 5 letih po 

5. te 
rt1u letnega obračuna (prvi odstavek 68. člena); 

6(j ,.ne poravna izgube v skladu z določbo drugega odstavka 
6. (je 

na tega zakona; 
Sko Pade nominalni znesek osnovnega kapitala pod zakon- 
iakona'0čeno me'° V nasProt'u z določbo 353. člena tega 
rjj* '2da delnice, ki ob istem nominalnem znesku dajejo 
6,fc6 ? Število glasov (tretji odstavek 179. člena); 
od„ °b izdaji prodaja delnice pod nominalno vrednostjo (prvi 
? 6ert°.k 191 člena>: i? j2(?e'r>ičarje ali njihove prednike oprosti plačila obveznosti 
10. m 223. člena tega zakona (prvi odstavek 224. člena); 6 yrne 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 drugega 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. 

571. 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. 

(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 četrti 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 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje podjetnik, če: 

1. uporablja označbo v nasprotju z 73. členom tega zakona; 
2. opravlja dejavnost pred vložitvijo priglasitve iz 75. člena 
tega zakona; 
3. če ne priglasi prenehanja poslovanja v skladu z določbami 
76. člena tega zakona. 

574. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se za prekršek 
kaznujejo družbeniki: 

1. če ne prijavijo prenehanja družbe za vpis v register (drugi 
odstavek 116. člena); 
2. če prospekt ne vsebuje vseh podatkov (tretji odstavek 205. 
člena); 
3. če razpolagajo z vplačili za delnice (211. člen). 

575. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje likvidacijski upravitelj: 

1. če se podpisuje v nasprotju z določbo 126. člena tega 
zakona; 
2. če ne sestavi začetnega in končnega likvidacijskega obra- 
čuna (129. člen); 
3. če po končani likvidaciji ne prijavi vpisa izbrisa družbe iz 
registra (prvi odstavek 133. člena). 

576. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje oseba, ki je dolžna vložiti prijavo za vpis v register in 
prijave ne vloži v predpisanem roku (47. in 48. člen). 

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- 

60 

tovalnica, kmetijsko gospodarstvo In podjetje za zaposlovanj6 

invalidov v zasebni lastnini. 

578. člen 

ko začne veljati ta zakon, se preneha uP0g^ io (1) Z dnem 
zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89 
61/90). 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se z 
o podjetjih še naprej uporablja za družbena podjetja in, 
podjetja v družbeni lastnini ter podjetja za zaposlovanje 
lidov v družbeni lastnini. 

aKo" 
javn« 
inva- 

579. člen 
Delniško družbo, družbo z omejeno odgovornostjo, korfljjU 
ditno družbo, družbo z neomejeno solidarno odgovornosti.; 
javno podjetje in podjetje za zaposlovanje invalidov v m< 
ali družbeni lastnini, v katerih celotnem kapitalu je l 
družbenega kapitala, upravljajo poleg lastnikov tudi preds'v 
niki družbenega kapitala v sorazmerju z deležem družben« 
kapitala v celotnem kapitalu, če s statutom, pravili ali ak'0 

o ustanovitvi ni določeno drugače. 

580. člen 

(1) Obstoječe družbe in druge organizacijske oblike P0^- 
in organizacij uskladijo ustanovitvene in druge akte z do' ^ 
bami tega zakona do 31. maja 1994 in v nadaljnjih 90 o11 

izvolijo oziroma imenujejo organe družbe. 

(2) Obstoječe delniške družbe in družbe z omejeno odg°v0J0 
nostjo uskladijo osnovni kapital z določbami tega zakonai 
31. maja 1994 oziroma se v nadaljnjih 90 dneh preoblikuj 
v družbo, za katero izpolnjujejo pogoje oziroma v podjetni* 

(3) Za usklajevanje po prejšnjem odstavku se ne uporao 
določbe tretjega odstavka 191. člena oziroma 
odstavka 410. člena tega zakona, za stvarne vložke pa * 
v celoti določbe tega zakona. Določba tega odstavka ^ 
tudi za pravnoorganizacijske oblike, ki so organizirane s® y0 
zakonu o združenem delu in bi se morale preoblikovati K 

zakonu o podjetjih. 
j|(ii 

(4) Družbe z omejeno odgovornostjo z več kot 50 družben f 
ki ne pridobijo soglasja ministra, pristojnega za gosp° p 
stvo, se morajo preoblikovati v delniško družbo do 31- m 

1994. 

(5) Obstoječe družbe in druge organizacijske oblike 
in organizacij, ki se ne uskladijo z določbami tega zalKg 
v rokih, določenih v prvem, drugem in četrtem odstavku vj 
člena, se likvidirajo in izbrišejo iz registra; likvidacijo oP 
sodišče po uradni dolžnosti ^a račun družbe oziroma dru* 
nikov. 

(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka obstoječe 
talske družbe v zasebni lastnini, ki se ne uskladijo z o° jr) 
bami tega zakona v rokih, določenih v prvem, drug0^ 
četrtem odstavku tega člena, odgovarjajo za obveznosi ^ 
upnikov kot družbeniki v družbi z neomejeno odgovorno 
oziroma kot podjetnik. 

cij o (7) Predstavništva tujih podjetij uskladijo svojo organiz® 
z določbami tega zakona do 31. maja 1994. 

581. člen 

Obstoječe delniške družbe in družbe ..    - - ,e, 
nostjo uskladijo najnižji in višji nominalni znesek deW° . 
njihov večkratnik in najnižji osnovni vložek z določbami 
zakona do 31. decembra 2000. 

omejeno odg 

582. člen 

(1) Obstoječe delniške družbe odsvojiijo ali umaknejo laS' 
delnice do 31. maja 1994. 

itn« 

poročevalk 



!LD™ba z omejeno odgovornostjo, ki ima vse svoje 
°vne deleže, jih mora odsvojiti do 31. maja 1994. 

9lLPe'niške družbe- ki imajo več kot polovico delnic brez 
rajn?V^'ne Pravice v osnovnem kapitalu, morajo uskladiti 

" bro? ['e med delnicami z glasovalno pravico in delnicami 
" 1994 sovalne Pravice z določbami tega zakona do 31. maja 

583. člen } 

*ak<?r^an'zac''e 'n skupnosti, ki se niso preoblikovale po 
?d0,^.° podjetjih, uskladijo pravno-organizacijsko obliko 
in |2k .. ami te9a zakona do 31. maja 1994, sicer se likvidirajo 
tsn» '° iz registra; likvidacijo opravi sodišče po določbah ya zakona. 

i ikl2[9anizaciie in skupnosti iz prejšnjega odstavka sprejmejo 
[ vSeJ*,° uskladitvi po določbah obstoječih aktov. Če akti ne 
' yseh if'0 ta Ah določb' se sprejme sklep z enostavno večino 1 obliki Članica, ki ne želi biti družbenik v organizacijski 
i rn9(J P° tem zakonu, se lahko izloči in zahteva ureditev 

Jenih pravic in obveznosti. Vrnitev revaloriziranih vlo- 
0r<3an Sredstev ,ahko zahteva v roku treh let od vpisa nove 
5°aiŠ^aC'-'S'<e ob"ke v register. V primeru spora odloča vSe ok i8'' arbitraža, če je ta v aktih predvidena, upoštevaje 

' lostj ne' zlas,i Pa namen združitve in stopnjo poveza- 
1 

584. člen 

' 585. člen 
1 

' 0r9an!eće družbe' dru9e organizacijske oblike podjetij in 
' Po w aci'e sprejemajo sklepe, ki so potrebni za uskladitev m zakonu, po obstoječih aktih. 

586. člen 

Orga^j®,0ječe družbe, druge organizacijske oblike podjetij in 
yitve t«''6 še naPrej uporabljajo firmo, ki je do dneva uvelja- e9a zakona vpisana v register. 
(2) F| 
oblike !*' so obstoječe družbe, druge organizacijske 
dneva Podjetij in organizacije prijavile za vpis v register do 
sih, kj "Ve'jayitve tega zakona, se vpišejo v register po predpi- So veljali do dneva uveljavitve tega zakona. 

587. člen 

liatS'V6 bodo na podlagi posebnega zakona začeli oprav- 
ž®deve °Je ,unkc'ie notarji, začasno opravljajo odvetniki Narne ' 2a ka,®re so po tem zakonu pooblaščeni notarji. 
y 'em zak°nu predvidenih notarskih listin sestavljajo °odobju odvetniki tudi ustrezne listine. 

^ 588. člen 

' ! °r9ani,e|etia predpisa o revidiranju in določitve pooblaščene ratUn 
ac'i0 iz 50. in 70. člena tega zakona začasno določi 

*asasne 6 in 'inančne standarde in načela ter izda »ik0v 
Certifikate za naziv revizor Zveza računovodij, finanč- n revizorjev Slovenije. 

589. člen 
1 II) 

°PraV|ia
sprernembe sistema opravljanja plačilnega prometa 

Po te'
a naloge, ki jih ima v zvezi z vplačilom delnic in deležev 
zakonu banka, Služba družbenega knjigovodstva. 

(?) qq 

*ac|j6 
Spreiema posebnega predpisa opravlja naloge organi- Do t6' P°°blaščene za obdelovanje in objavljanje podatkov 
zakonu, Služba družbenega knjigovodstva. 

  

590. člen 

(1) Določba 1. točke pr*ega odstavka 571. člena tega zakona 
se do 1.7.1995 ne uporablja za družbe, ki se po 51. členu tega 
zakona štejejo za srednje družbe. 

(2) Za družbe, ki se preoblikujejo z notranjim odkupom delnic 
po 24. členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(Uradni list RS, št. 55/92 in 7/93), se v času trajanja programa 
izvedbe notranjega odkupa ne uporablja določba 355. člena 
tega zakona o uporabi dobička. 

591. člen 

(1) Vsa podjetja lahko vodijo od 1.1.1993 računovodstvo 
v skladu z določbami tega zakona, vendar morajo do 
31.12.1993 uporabljati določbe zakona o računovodstvu 
(Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90 ter 
Uradni list RS, št. 42/90). 

(2) Uskladitev računovodskih evidenc z določbami tega 
zakona opravijo podjetja iz prejšnjega odstavka najkasneje do 
31.12.1993. 

(3) Uskladitev iz drugega odstavka tega člena opravijo 
v skladu z navodili, ki jih v roku 30 dni od uveljavitve tega 
zakona sestavi inštitut za računovodstvo in revizijo pri Zvezi 
računovodij, finančnikov in revizorjev. 

592. člen 

Podjetja, ki se lastninsko preoblikujejo po zakonu o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92 in 7/93) 
opravijo uskladitev knjigovodskih evidenc s stanjem na dan 1. 
1. 1993 na podlagi otvoritvene bilance stanja, ki je izdelana po 
metodologiji, predpisani s strani Vlade Republike Slovenije. 
Otvoritveno bilanco mora predhodno preveriti pooblaščena 
organizacija. 

593. člen 

Podjetja iz prejšnjega člena ne smejo ugotovljenega dobička 
iz poslovanja v letu 1993 razporejati za udeležbo v dobičku, 
dokler ne zaključijo postopka lastninskega preoblikovanja. 

594. člen 

Za podjetja, ki sestavljajo otvoritveno bilanco stanja po 
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, so pet let od 
dneva uveljavitve zakona o gospodarskih družbah ne uporab- 
lja določba 355. člena tega zakona. 

595. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporab- 
ljati: 

- 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, 3/ 
90, 42/90, 61/90 in Uradni list SRS, št. 42/90) in zakon o finanč- 
nem poslovanju, razen določb, ki se nanašajo na plačevanje 
in ohranjanje 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. 23. in 25. člena, kolikor se nanašajo na vlaga- 
naje v deleže ali delnice družb ali družb v izključni lasti tujih 
oseb, ter določbi 14. člena in tretjega odstvka 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). 

(2) Do sprejema predpisa, ki bo urejal tuja vlaganja v Repu- 
bliki Slovenji, so sodišča, ki vodijo register podjetij v Repu- 
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bliki Sloveniji, dolžna pošiljati upravnemu organu, ki vodi 
register pogodb o tujih vlaganjih, fotokopje sklepa o vpisu 
ustanovitve mešanih podjetij in podjetij v lasti tujih oseb 
z vsemi prilogami kot tudi sklepe o vpisu sprememb in dopol- 
nitev. 

596. 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 in število zaposlenih. 
78' (2) Podzakonske akte iz 74. člena in četrtega odstavka '' 

člena predpiše minister, pristojen za malo gospodarstvo, ^ 
dneh od dneva uveljavitve tega zakona. 

597. člen 

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem 
Republike Slovenije. 

listu 

OBRAZLOŽITEV 

I. Uvod 

Državni zbor Republike Slovenije je na predlog začasnega 
delovnega telesa, odločil da se zakon o gospodarskih druž- 
bah ponovno obravnava kot osnutek. Predlagani osnutek je 
Državni zbor obravnaval na svoji seji dne 25/2-1993 in osnu- 
tek tudi sprejel. Zakonski osnutek je vseboval besedilo dote- 
danjega predloga zakona (objavljenega v Poročevalcu Skupš- 
čine Republike Slovenije, št. 27/92 z dne 8/12-1992), amand- 
maje, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije na svoji seji 
dne 25/11-1992 (amandmaji k členom 11., 41, 51., 250., 309., 
438., 449., 570., 571., 572., 573., 575., 576., in 592.) in amand- 
maje, ki so jih predlagali poslanci v zborih Skupščine Repu- 
blike Slovenije ter njiha delovna telesa in komisije (amand- 
maji k členom 173., 205., 233. in 569.). Hkrati je Državni zbor 
Vladi Republike Slovenije naročil, da pri pripravi predloga 
zakona upošteva pripombe, ki so bile dane v razpravah 
v delovnih telesih in na Državnem zboru. 

II. Rešitve, ki se razlikujejo od osnutka zakona 

Dopolnjen je 10. člen osnutka zakona, ki z določitvijo uporabe 
slovenskega jezika in jezikov narodnih skupnosti pomeni 
uskladitev z določbama 62. in 64. člena ustave Republike 
Slovenije. Z dopolnitvijo 10. člena je vsebinsko upoštevana 
pripomba poslanca Janeza Kopača. 

Po ponovni preučitvi ureditve položaja podjetnika se je pred- 
lagatelj odločil za nekoliko drugačno ureditev od tiste, ki je 
bila v osnutku zakona. V 72. členu so sedaj opredeljene 
določbe zakona, ki se uporabljajo za podjetnika. Novost je 
smiselna uporaba določb o sodnem registru in računovod- 
stvu za podjetnika, ki dosega vsaj dva izmed naslednjih pogo- 
jev, in sicer število zaposlenih presega 50, da so letni prihodki 
večji od 200.000.000 SIT in da povprečna vrednost aktive na 
začetku in koncu poslovnega leta presega 100.000.000 SIT 
(srednje in velike družbe). To je bilo potrebno zaradi poveča- 
nja pravne varnosti in izenačenja tržnih subjektov. Hkrati je 
v predlogu zakona podrobneje urejen tudi postopek,preneha- 
nja poslovanja. Takšna ureditev je bila uvedena zaradi varno- 
sti pravnega prometa. Vsakdo, ki bo izpolnjeval pogoje za 
majhnega podjetnika bo oproščen določenih formalnosti. 

Zaradi jasnosti je bil z novim tretjim odstavkom dopolnjen 
216. člen, ki ureja, kateri podatki se morajo posredovati ob 
prijavi za vpis v sodni register. 

Črtana je bila določba tretjega odstavka 375. člena, ki je 
urejala likvidacijski postopek, ki se začne s sklepom sodišča. 
To materijo bo urejal nov zakon o stečaju in prisilni poravnavi. 

V zadnji alinei drugega odstavka 562. člena je sedaj dodano 
besedilo »če zakon to določa«. S tem je predlagatelj želel 
doseči večjo jasnost, saj obstoječe besedilo lahko zavede, da 
je za vsa tuja podjetja potrebno soglasje pristojnega organa. 

Dopolnjen je 565. člen, ki zaradi večje jasnosti sedaj določa, 
da se za podružnice smiselno uporabljajo določbe o poslov- 
nih knjigah in letnem poročilu. 

Dopolnjen je 569. člen s tem, da morajo invalidska podjetja 
poleg zaposlovanja invalidov hkrati tudi usposabljati inva- 
lidne osebe. 
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■ tr)0 r* Dopolnjen je 573. člen z uvedbo nove sankcije za podjei'' ^ 
in sicer v primeru, ko podjetnik ne priglasi prenehanja P0' pc 
vanja. <j< 

Tretji odstavek 580. člena je dopolnjen tako, da določbai q( 
tudi za pravnoorganizacijske oblike, ki so organizirane seJ"t jB 
zakonu o podjetjih. Dopolnitev je bila dodana zaradi v* re 
jasnosti zakona. 

V petem odstavku 580. člena je zaradi jasnosti dodano, 
postopek likvidacije, kolikor ga ne sprožijo ustanovU ^ 
začne in vodi po uradni dolžnosti, stroški likvidacije P3,^ 
krijejo iz premoženja družbe. Če le-to ne zadošča, so sf° ^ 
dolžni kriti ustanovitelji. Dodan je tudi nov sedmi odstavf^ 
določa uskladitev predstavništev tujih podjetij z dolo 
tega zakona do 31/5-1994, ker nova zakonska uredite* m 
pozna več predstavništev. Tuja podjetja bodo lahko 1 ^ 
dejavnost prejšnjih predstavništev opravljala preko P° gSe ^ 
nic, tuje podjetje pa bo določilo obseg poslovne sposobn .j 
takšne podružnice. *i 

Dodan je nov drugi odstavek 590. člena, ki natančneje °^\. S( 
deljuje uporabo dobička za podjetja, ki se lastninsko Pre 0tt "s 
kujejo. Za družbe, ki se preoblikujejo z notranjim odMP.^. 6/, 
delnic v skladu z 24. členom zakona o lastninskem Pre0)eni k 
vanju podjetij, se v času trajanja programa izvedbe notraflL 
odkupa, ne uporablja določba 355. člena zakona o gosp0 ?8 
skih družbah o izplačiliu dobička. st« 

Nove so tudi določbe od 591. do 594. člena, ki 
opredeljujejo usklajevanje računovodstva v n 
obdobju. Predlagatelj meni, da je mogoče zagotoviti d* ^ 
nadzor in informacijsko podlago za makroekono<1' 0 <f 
potrebe, do sprejema sistemske zakonodaje, ki bo '*< 
reševala obe področji, samo tako, da vsa podjetja sestavi^. or 
računovodske izkaze še v skladu z določbami zakona o ^ \ 
novodstvu. Pri tem imajo podjetja možnost, da za P jmO "f 
poslovnega odločanja vodijo knjigovodstvo in sestavi^ 
računovodske izkaze tudi v skladu z računovodskim1 ,,a bt#' dardi. Predlaganje letnih in periodičnih obračunov na ^i 
cih, predpisanih z zakonom o računovodstvu, ki pa D ^ 
nekateri sestavljeni na podlagi knjigoyodskih evidenc, » ^ 
rtih 1/ cUlarin c ctanrlarrti Hrt trti rta nn -raUrtrm rt raAunfiVOU ja> nih v skladu s standardi, drugi pa po zakonu o računovoo 
bi bistveno zmanjšalo analitično vrednost na tej podlag1' ^ H 
lanih informacij. Predlagatelj se je za predlagano 'e jji 
v 591. členu odločil tudi zaradi tega, ker v Republiki SI0 .gi), *1 
Se nimamo novega zakona o davku od dobička pravnih 0.^- 
ki bi omogočal obdavčevanje ob uporabi knjigovodskih ^ 
dardov, ter zaradi zagotovitve kontinuitete informacij ^ 
sistema. Iz navedenih razlogov predlagatelj tudi meni, o* ^ 
bo prehod na računovodske standarde izveden s 1.1■ ^ m H 
bi tudi v praksi povzročalo najmanj težav pri Pref] 

vodenja knjigovodstva po zakonu o računovodstvu na * lig- 
nje knjigovodstva po standardih. V novem 592. členu je ^ijo H 
čeno, da podjetja, ki se lastninsko preoblikujejo, °P! jgp ^ 
uskalditev knjigovodskih evidenc s stanjem na dan 1- *1 
na podlagi otvoritvene bilance stanja. V 593. členu Pa' eyi 't 
takšna podjetja prepovedano razporejanje ugotovil* ^ % 
dobička v letu 1993 za udeležbo na dobičku vse do zaklL^ [i 
postopka lastninskega preoblikovanja. Z določbo 594- 
pa je podjetjem, ki se lastninsko preoblikujejo, ornog0 ^ i 
hkratno izplačevanje dobička in ustvarjanje rezerv pre°y 

poročev*^ 



kk* do'o6bo 355. člena zakona o gospodarskih družbah, 
juQ

0n !ako omogoča podjetjem, ki se lastninsko preobliku- 
iie 5a dosežejo minimalne rezerve, ki omogočajo izplačeva- dobička, šele v roku petih let od uveljavitve zakona 

90sPodarskih družbah. 

IjA®® členu je dodan nov drugi odstavek, s katerim je oprede- 
li <r dolžnost posredovanja podatkov upravnemu organu, ki ' register pogodb o tujih vlaganjih. 

oziroma mnenja, ki jih predlagatelj nI upo- 

n9"/e Državnega sveta k 41. členu: 

Ui „ 
« 5dst enu, ki opredeljuje prepoved konkurence, naj se tretji 
r a/l a^ek dopolni tako, da se glasi: »Akt o ustanovitvi družbe 

p0g .P organa družbe, določenega v statutu, lahko določi 
1oD°le' ot> katerih je osebam iz prvega odstavka tega člena 

l Ustno sodelovati v konkurenčni družbi.« 
" Gre 
i je urejanje vprašanj, ki se nanašajo na vse družbenike in 

'*nt ■ prav' da se urejajo v statutu. Sodelovanje v konku- 
%ih drLJžbi je izjema in zato naj pogoje določa statut 
f"av ne Pa sklepi organov družbe. Zaščita družbenikov je 
„J" spremembah statuta največja, saj so za spremembo 
s0 

a Predvidene izredno stroge formalnosti. Nenazadnje pa 
Pcql ,akšno ureditvijo zaščiteni tudi upniki, saj lahko tudi 
ng 

0 tekšnih določb ugotovijo ali gre za »zdravo« družbo ali 

^1f) 
It <4°/? Državnega sveta in amandma poslanca Ferija Horvata 

■ c'onu: 

•Pq1' členu naj se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
* ev/rt 8 0 VP'SU v register sodišče po uradni dolžnosti pošlje 

r 
enco Gospodarski zbornici Slovenije.« 

* lS°Cn/ , • t\ '5a/f0 
re9'ster je po zakonu javna knjiga, ki je dostopna 

f k'"te c,Ur' Podatki se objavljajo tudi v Uradnem listu Repu- 
I i "rav,n-venije. Predlagatelj meni, da glede na nedorečeni 
r ^rn 'Položaj Gospodarske zbornice Slovenije v novem prav- 

(akon'S}emu nl možno predpisati te obveznosti. Hkrati pa 
s'a'us° na ureditev tega vprašanja ne sodi v zakon, ki ureja ji Gospodarskih subjektov, 

tfl ^ripomh 
lil 0£a občinskih sekretariatov za gospodarstvo Ijubljan- 

[)• orga'«0a ustreznega dovoljenja po pristojnem občinskem 
i* ^an S tem' da S0 v upravnem postopku že ugotovi izpol- jC %g)J.9 »seh pogojev, ki so določeni s tem zakonom ali 
ff m Posebnim predpisom.« 
11, °f'Domh 
lili s'avitg ,e delno upoštevana. Namen priglasitve je poeno- 
t %rg * Postopkov za podjetnika. Z zakonom je urejeno, da 
4 % DP°djetnik ob priglasitvi predložiti potrdilo o izpolnjeva- 

*°Qojev. 
k 

°t>6in k 75. členu: 

lahko začne opravljati svojo dejavnost le na osnovi 

le državnega sveta k 96. členu: 

'"'ot f'enu naj se v prvem odstavku namesto 5% določi 
'° let AW5'n' obrestne mere za vezane hranilne vloge nad i8ra ,°- Ce namreč ne bo dolčena najmanj takšna obrestna 
iga 

ot ?a vezane hranilne vloge, ne bo interesa posamez- 
1^^enika, da bi vložil večji delež kapitala kot ostali kar bo lahko motilno delovalo na poslovanje 

S 
V 

izniki 

S, ureditev je takšna, da družbenike spodbuja k c 
{) >l]i&ain%anju- Večji kot je družbenikov delež v družbi, 

čimveč- 
več bo 

*'siih 'n 'a'f0 mani dobička, ki se bo delil po enakih is Ce se ta odstotek poveča, potem bo interes za vlaga- 
?£. f'Ut • sai Po družbenik pri manjšem vložku lahko dobil 1 Predi n sistem Pi lahko deloval le pri večjih dobičkih. 
%a;y 9ano ureditvijo so družbeniki spodbujani v večja la' saj bo le tako njihove delež večji oziroma bodo ob 

°0i rOČ, evalec 

delitvi dobička dobili več kot ostali družbeniki. S tem je 
vzpostavljen mehanizem, ki skrbi za to, da ustanovitveni kapi- 
tal ne bo na zakonsko določenem minimumu temveč bo ta 
kapital večji. S tem bodo takšne družbe pomenile tudi večjo 
varnost za pravni promet. 

Mnenje Državnega sveta in pripomba poslanca Janeza 
Kopača k 246. členu: 

Peti odstavek 246. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Večina članov uprave mora imeti državljanstvo Republike 
Slovenije.- 

Predlagana ureditev bi lahko vplivala na tuja vlaganja v Repu- 
bliki Sloveniji. Pravica lastnikov je, da si izberejo upravo 
družbe in te pravice jim ni mogoče omejevati. Seveda pa 
morajo ob imenovanju članov uprave upoštevati določila 
zakona o zaposlovanju tujcev. Menimo, da je varovanje slo- 
venskega jezika v zadostni meri opredeljeno v spremenjenem 
10. členu. Ni pa možno preprečevati, da bi lastniki podjetja 
v pogojih za posamezna delovna mesta predpisovali znanje 
tudi določenega jezika. 

Mnenje Državnega sveta, poslanske skupine SDSS in Pred- 
sedstva Neodvisnosti-KNSS k 262. členu: 

V prvem odstavku 262. člena naj se število članov nadzornega 
sveta poveča na štiri člane, saj mora biti glede na paritetno 
sestavo nadzornih svetov, ki jih določa zakon o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju podjetij, število članov nadzornih 
svetov parno. V tem členu naj se doda nova tretja točka 
z naslednjim besedilom: »V nadzornem svetu morajo biti tudi 
predstavniki delojemalcev, v skladu z določPami, ki jih glede 
tega vsebuje zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.« 

Predlogi so že sedaj zajeti v obstoječem besedilu. Prvi odsta- 
vek predpisuje, da mora biti število članov nadzornega sveta 
najmanj tri. Ta odstavek ne določa, da morajo družbeniki 
imenovati najmanj tri člane, temveč da skupno število članov 
nadzornega sveta ne sme biti manjše kot tri. Hkrati pa je 
v drugem odstavku določeno, da število članov nadzornega 
sveta in njegovo sestavo določa statut v skladu z zakonom. 
Statut bo torej določil točno število članov (ne sme biti 
manjše od tri) in tudi sestavo, t.j. koliko članov bo s strani 
delodajalcev in koliko s strani delojemalcev. Ob sprejemanju 
statuta bodo torej lastniki kapitala določili, koliko ljudi bo 
zastopalo njihove interese v nadzornem svetu, hkati pa bodo, 
ob upoštevanju določb zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju, določili, koliko ljudi bo v istem nadzornem svetu 
zastopalo interese delojemalcev in preko tega bodo dobili 
tudi skupno število članov nadzornega sveta. Zakona sta torej 
komplementarna, dopolnjujoča. Predlagatelj meni, da je vse- 
bina predloga smiselno povzeta z dodatkom v drugem 
odstavku 262. člena, da število članov nadzornega sveta in 
njegovo sestavo določa statut v skladu z zakonom. 
Pripomba Predsedstva Neodvisnosti—KNSS k 274. členu: 

Pristojnosti nadzornega sveta je potrebno razširiti z imenova- 
njem in odpoklicem uprave podjetja. 

Rešitev je že vsebovana v 250. členu. 

Pripomba k 297. členu, da je določba preveč toga, in da bi bilo 
potrebno poenostaviti prenos glasovalne pravice. Prenos gla- 
sovalne pravice bi se lahko opravil z izročitvijo glasovnice 
brez pisnega pooblastila. 

Glasuje se lahko tudi z dvigom rok (javno glasovanje). Tudi 
glasovnice se običajno dobijo na sami seji skupščine družbe, 
ne pa hkrati z vabilom. Zato je potrebno pisno pooblastilo za 
glasovanje, saj je edino na ta način možno izvajati nadzor nad 
pravilnostjo glasovanja ter sklepčnostjo skupščine. 

Mnenje Državnega sveta k 296. členu: 

Zakon bi moral predvideti za sprejem posameznih odločitev 
različne potrebne večine in upoštevati pri tem tudi varstvo 
manjšinskih delničarjev. 
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To je že zakonsko urejeno. Pri posameznih sklepih skupščine 
družbe je določena tudi večja večina (n.pr. prvi odstavek 309. 
člena, prvi odstavek 319. člena, itd.). Hkrati zakon tudi že 
ureja varstvo pravic manjšinskih delničarjev. Tako je v 246. 
členu dana možnost manjšini, da vpliva na sklic skupščine, 
v 359. in naslednji členih pa tudi možnosti uveljavljanja nično- 
sti oziroma izpodbojnosti posameznih skupščinskih sklepov. 

Mnenje Državnega sveta k 409., 457. in 501. členu: 

V prvem odstavku 409. člena se doda besedilo: »Ta pogodba 
se lahko sklepa tudi pred odvetnikom s tem, da se overi po 
notarju. « 

Besedilo 457. člena se dopolni s stavkom: »Akt o ustanovitvi 
se lahko sestavi tudi pred odvetnikom s tem, da se overi po 
notarju.« 

V prvem odstavku 501. člena se doda besedilo: »Ta pogodba 
se lahko sklene tudi pred odvetnikom s tem, da se overi po 
notarju.« 

Takšno urejanje bi pomenilo odstopanje od rešitev predvide- 
nih v zakonu o notariatu in od samega bistva notariata (gre za 
»javnega beležnika«). Rešitve, ki jih predlaga pripomba, bi 
bile možne, kolikor bi zakon o notaritatu tudi predivdel takšno 
rešitev. 

Pripomba Državnega sveta k 569. členu: 

V drugi vrsti 569. člena se za besedama »poslovnim letom« 
dodata besedi »usposablja in«. 

Pripomba je že vsebovana v amandmaju, ki ga je sprejelo 
začasno delovno telo za gospodarske zadeve, h kateremu je 
Vlada Republike Slovenije že podala svoje mnenje in je že 
postal sestavni del osnutka zakona o gospodarskih družbah. 

Pripomba, da je rezerve družbe potrebno povečati iz 10% 
20%. Potrebno bi bilo dodelati vrednost delnice še } 
z vidika pridobljenih pravic tujcev, kjer se delnice glas'1 
tujo valuto. 

Nikjer niso predpisane minimalne rezerve. Nasprotno ^ 
čene so le maksimalne rezerve. Minimalne rezerve so ° 
njene le v zvezi z povečanjem oziroma zmanjšanjem °s.^ 
nega kapitala. Zakon tudi ne posega v zmanjševanje P si 
tujcev, saj se lahko z ustreznimi koeficienti zadrži vre" ^ 
delnice. Predvsem pa je nominalna vrednost t 
pomembna zgolj ob izdaji, ko pa je delnica v prometu "I ^ 
ceno določata ponudba in povpraševanje. Pri delnici' $ 
katerih dobi imetnik vsako leto že vnaprej določen zneS 

lahko vrednost ohranja z uporabo količnikov. Hkrati pa z ^ 
določa usklajevalni rok za izdane delnice na 31.12.2000-s ^ 
predlagatelj meni, da je dopustil dovolj dolg rok za zame 
delnic. 

■edi i J 
Pripomba k 583. členu zakona: 

V drugem odstavku 583. člena se v zadnjem stavku bes> 
arbitraža« nadomestita z naslednjim besedilom »ah 5 

arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije«. 

Zakon določa, da arbitraža odloča, če je v aktih tako ^ 
čeno. V skladu s pravili o arbitraži mora biti ta že v pojL (i 
natančno določena. S sprejemom predlagane uredi' 'p 
zakonodajalec posegal v pogodbeno urejanje razmeriI 
tako določal obvezni organ arbitraže, kar pa ni srni ^ 
Stranki, ki sta v aktih določali reševanje sporov Pre°in n 
tražo, sta lahko imeli v mislih tudi drugo arbitražno 
stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

IV. Finančne In druge posledice 

Finančne posledice, ki so bile opredeljene v prei 
izdajo zakona in osnutku zakona, se ne povečujejo 

,dlo9°' 
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I ~~~~ 

' j^edlog zakona o GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH - EPA 115 

^ada Republike Slovenije je na seji dne 6. aprila 1993 
določila besedilo: 

~ PREDLOGA ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH 
službah, 

^ vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
Prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije ter 1. člena začasnega 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

^'ada Republike Slovenije umika predlog zakona o gospo- 
darskih javnih službah, ki smo vam ga poslali z dopisom 

'• 352-01/91-6/5-8 z dne 6/8-1992 in ga nadomeščamo s Predloženim predlogom zakona, ki vključuje: 

~ amandmaje bivših poslancev v času obravnave pred- 
'oga zakona v Skupščini Republike Slovenije (november 

992), ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije in 

- amandmaje Vlade Republike Slovenije, ki smo vam jih 
poslali z dopisom št. 352-01/91-6/5-8 z dne 12/3-1993. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu 
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sode- 
lovali: 

- Miha JAZBINŠEK, minister za okolje in prostor, 

- Jernej STRITIH, državni sekretar v Ministrstvu za okolje 
in prostor, 

- Peter PIRNOVAR, pomočnik direktorja Republiške 
direkcije za varstvo okolja in urejanje voda. 

j^EDLOG ZAKONA gospodarskih javnih službah 

1-splošne določbe 4. člen 
(uporaba zakona v drugih primerih) 

»Igkon določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih 

iavn°Spodarsk'rni iavr>imi službami se zagotavljajo materialne p® dobrine (v nadaljnejem besedilu: javne dobrine) kot 
v j v°di in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje 
nje'VnerT1 interesu zagotavlja Republika Slovenija (v nadalj- 
sijJT besedilu: republika) oziroma občina ali druga lokalna 
*ado °S' 'v nadaljnjem besedilu: lokalna skupnost) zaradi plevama javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče 

1. člen 
(gospodarske javne službe) 

Go, 

2. člen 
(zagotavljanje javnih dobrin) 

e^Podarske javne službe se določijo z zakoni s področja 
đar 9e,'ke, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospo- 
stva Va 'n gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega boga- 
goSp ^arstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja 

carske infrastrukture. 

^obotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podre- 
adovoljevanju javnih potreb. 

Qq. 

3. člen 
(vrste gospodarskih javnih služb) 

'ahkn°darske javne službe so republiške ali lokalne in so 
ri„,obvezne ali izbirne. Obvezna gospodarska javna služba 

0,041 z zakonom. 

Pr6div'lžka 9°sPodarska javna služba se ureja z zakonom ali 
'°l<ain m vlade> lokalna pa z odlokom občine ali druge v Q. e skupnosti na način, ki zagotavlja njihovo izvajanje 
lih ^lru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrboval- 
ci |®lstemov. Tehnični, oskrbovalni, stroškovni, organizacij- 
ah ia dru9' standardi ter normativi za opravljanje gospodar- lavnih služb se urejajo s predpisi pristojnih ministrov. 

/ec 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) ozi- 
roma lokalna skupnost lahko predpiše, da se določeni proiz- 
vodi in storitve, ki niso določene kot javne dobrine, zagotav- 
ljajo na način in v oblikah, ki jih ta zakon določa za gospodar- 
ske javne službe, če je to v javnem interesu, kadar: 

- so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje nalog iz njene 
pristojnosti, 
- so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, 
socialnih ali ekoloških funkcij države oziroma lokalne skup- 
nosti, 
- republika ali lokalna skupnost prevzame subsidiarno sana- 
cijsko odgovornost. 

5. člen 
(uporaba javnih dobrin) 

Javne dobrine so pod enakimi z zakonom ali odlokom lokalne 
skupnosti določenimi pogoji dostopne vsakomur. 

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospo- 
darskimi javnimi službami, je obvezna, če zakon ali na njegovi 
podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa dru- 
gače. 

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi gospo- 
darskimi javnimi službami, ni obvezna, če zakon ali odlok 
lokalne skupnosti za posamezne primere ne določa drugače. 

6. člen 
(oblike zagotavljanja javnih služb) 

Republika oziroma lokalna skupnost zagotavlja gospodarske 
javne službe skladno s 7. členom tega zakona v naslednjih 
oblikah: 

- v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega 
ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustano- 
viti javno podjetje ali podeliti koncesijo, 
- v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje 
ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove 
narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni 
njihov cilj, 
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- v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več 
gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar lo nare- 
kuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospo- 
darska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče 
opravljati kot profitno, 
- z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava, 
- z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega 
prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnjih 
alinei. 

Gospodarske javne službe se lahko izvajajo v okviru režij- 
skega obrata, javnega gospodarskega zavoda ali javnega 
podjetja samo, če javnih dobrin iz ekonomskih ali tehničnih 
razlogov ni mogoče enako ali bolj racionalno zagotoviti 
z dajanjem koncesij ali z vlaganjem javnega kapitala v dejav- 
nost oseb zasebnega prava. 

Koncesionar ali oseba zasebnega prava, ki posluje z javnim 
kapitalskim vložkom v zadevah izvajanja gospodarske javne 
službe, posluje po pravilih za javno službo predpisanega 
režima. 

7. člen 
(režim opravljanja) 

Ureditev gospodarske javne službe po drugem odstavku 3. 
člena tega zakona vsebuje režim opravljanja gospodarske 
javne službe. 

Z režimom iz prejšnjega odstavka se za posamezno gospodar- 
sko javno službo določi: 

- organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja 
po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem 
gospo darskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi konce- 
sije ali javnih kapitalskih vložkov), 
- vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razpo- 
redi tev, 
- pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 
- pravice in obveznosti uporabnikov, 
- viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njiho- 
vega oblikovanja, 
- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 
gospodarske javne službe, ki so lastnina republike ali lokalne 
skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki 
ga uživa, 
- drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj gospo- 
darske javne službe. 

8. člen 
(financiranje) 

Gospodarske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin, 
iz proračunskih sredstev in iz drugih virov, določenih z zako- 
nom ali odlokom lokalne skupnosti. 

Republika zagotavlja sredstva iz proračuna za financiranje 
republiških gospodarskih javnih služb, lokalna skupnost pa 
za financiranje izbirnih lokalnih javnih služb. Proračunsko 
financiranje obveznih lokalnih gospodarskih služb se razmeji 
med republiko in lokalno skupnostjo na način, ki ga določa 
zakon. 

9. člen 
(raba objektov in naprav) 

Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje obveznih gospo- 
darskih javnih služb, ki so določeni kot javno dobro, se lahko 
uporabljajo samo na način in pod pogoji, določenimi z zako- 
nom. 

Lokalna skupnost lahko predpiše pogoje in način javne, 
posebne in podrejene rabe objektov in naprav, namenjenih za 
izvrševanje lokalnih gospodarskih javnih služb. 

Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospo- 
darskih javnih služb, ali s pogoji za njihovo rabo se ne sme 
omejevati osnovni namen objekta ali naprave, razen če to 
zahteva ohranitev njegove substance. 

10. člen 
(subsidiarna uporaba zakona) 

Določbe tega zakona se uporabljajo, če s posebnim zakon0"1 

posamezna vprašanja niso drugače urejena. 

2. STROKOVNOTEHNIČNE IN RAZVOJNE 
NALOGE 

11. člen 
(način izvajanja) 

na 
Strokovnotehnične, organizacijske, in razvojne naloge 
področju gospodarskih javnih služb opravljajo direkcije, W. )f. 
ustanovijo po zakonu, ki ureja upravo ali neposredno min|S 

stva oziroma ustrezne službe v lokalnih skupnostih. 

12. člen 
(vrste nalog) 

na 
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge 
področju gospodarskih javnih služb so naloge, ki se nana=al 

zlasti na: 

- razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih 
služb, . p 
- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti 
napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih iaV 

služb, 
- postopke ustanavljanja in organiziranja javnih p( 

javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov, 
- postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev, 
- strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb, 
- financiranje gospodarskih javnih služb, ti 
- določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenje^1 s 
posege v prostor in okolje, če ti zadevajo i nf rastru*'"^ 
objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to * 
javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih iaV 

služb, (rU|(. 
- dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infras« )() 
turne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če n ^ 
kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospoda'5 

javnih služb. 

13. člen 
(prenos v izvajanje) 

Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomic' ^ 
lahko vlada ustanovi javni holding za področje posamezn« 3 
večih gospodarskih javnih služb. Soustanoviteljice iaV 

holdinga so lahko tudi lokalne skupnosti. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko prenese v iz^a jj 
holdingu posamezne strokovnotehnične, organizacijsk 
razvojne naloge, ki se nanašajo zlasti na: 

ja V 
področju gospodarski!1 - financiranje in investiranje na 

nih služb, .a<tCr 
- ustanaviteljstvo javnih podjetij in javnih gospodarskih 
dov, izjemoma pa tudi drugih državnih podjetij, te' 
- upravljanje podjetij in zavodov, povezanih v holdir>9 
usklajevanje njihovih razvojnih programov, 
- razvojne projekte ter strokovno in poslovno povez° 
izvajalcev gospodarskih javnih služb. 

Holding pridobiva sredstva iz: 
ln5K«p 

- sredstev, ki se prenesejo nanj na podlagi lastnin 
preoblikovanja in privatizacije, 
- sredstev, ki jih ustvari s prodajo vrednostnih papirjev, ,ar6Kf 
- sredstev, ki se ustvarijo z dobičkom javnih gospo^ gjrT11 

zavodov, z udeležbo v dobičku javnih podjetij, z 0 ^ 
sredstvi vlaganja kapitala in s plačili za koncesije za 9 
darske javne službe, ... 0$$' 
- sredstev dotacij, donacij in posojil domačih in tuj|n 

tujih držav in mednarodnih finančnih ustanov, 
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Sr6dstev, ustvarjenih z lastnim poslovanjem, 
sredstev proračuna in drugih sredstev za financiranje 

larskih javnih služb. 

uj*!in9 lahko ustanovi 
aine gospodarske javne službe. 

tudi lokalna skupnost, kadar gre za 

Varstvo uporabnikov javnih dobrin 

14. člen 
(ustanovitev teles) 

JVjbNka in lokalne skupnosti ustanovijo telesa za varstvo 
SSv "*ov iavnih dobrin, sestavljena iz njihovih predstav- 

iz prejšnjega odstavka se ustanovijo za posamezno ali 
9ospodarskih javnih služb. 

15. člen 
(način dela) 

!elesa iz prejšnjega člena dajejo pripombe in predloge v zvezi 
rJ^anjem gospodarskih javnih služb pristojnim or9an°^ "Puhlit« ,a. .1 1,1 en h riožni o svo ih ' in lokalnih skupnosti, ki so jih dolžni 

'"ih in ukrepih obvestiti. 

p,avf
v°. delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in 

Usu/® telesa iz prejšnjega odstavka določi akt o njegovi 
s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj 

"'strativno strokovna opravila. 

16. člen 
(dolžnost sklenitve pogodbe) 

jai^u kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izva- 
9°sPodarske javne službe, lahko uporabnik od pristoj- 

Odio^^ana republike ali lokalne skupnosti zahteva izdajo 
^niri s ka,ero na) ,a odloči 0 njegovi pravici, za katero • da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje. 

Dajanje gospodarskih javnih služb 

A1, Režijski obrat 

17. člen 
(status) 

feri"l|rSR- obrat 86 organizira kot nesamostojen ali kot samosto- 
"uih«T obrat po predpisih, ki urejajo upravo oziroma ^ lQkalnih skupnosti. 
^feki ak obrat ni pravna oseba. 

/ Javni gospodarski zavod 

18. člen 
(ustanovitev) 

0d 
ali 'okalna skupnost ustanovita javni gospodarski zavod 

V Ce|ot
av')an)e ene ali večih gospodarskih dejavnosti, kadar se lajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva 
°ino organizacijo izven uprave ali lokalnih služb. 

$ou 
—■•■a.ji javnega gospodarskega zavoda so lahko tudi 

'fiži ?ravne in fizične osebe, vendar njihovi ustanoviteljski skupaj ne smejo presegati 49%. 

Sstai^"?p?c,arski zavod je v'tvi določeno drugače 

19. člen 
(status) 

gospodarski zavod ie pravna oseba, če ni z aktom nnviit..! i . - _ 

r°če valeč 

Če javni gospodarski zavod ni pravna oseba, izvršuje poobla- 
stila v pravnem prometu, ki jih ima na podlagi akta o ustanovi- 
tvi, v imenu in za račun ustanovitelja. 

20. člen 
(akt o ustanovitvi) 

Javni gospodarski zavod se ustanovi z aktom o ustanovitvi, 
s katerim se določijo zlasti: 
- ime in sedež ustanovitelja, 
- firma in sedež zavoda, 

pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem 
prometu, 
- dejavnost zavoda, 
- sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda in način 
njihove zagotovitve, 
- viri, način in pogoji financiranja dela zavoda, 
- pravice in obveznosti ustanovitelja do opravljanja dejavno- 
sti in upravljanja zavoda ter odgovornosti za njegove obvez- 
nosti, 
- organ, ki zastopa ustanovitelja v razmerju do zavoda, 
- rok za sprejetje statuta in imenovanje upravnega odbora ter 
oseba, ki bo opravljala zadeve začasnega poslovodenja ter 
njena pooblastila, 
- organizacijske enote zavoda in njihova pooblastila v prav- 
nem prometu, 
- razmerja zavoda oziroma njegovih delov do uporabnikov, 
- druge medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in 
zavoda. 

Akt o ustanovitvi vsebuje tudi naloge, ki jih skladno s sedmo 
in osmo alineo 12. člena tega zakona izvaja javni gospodarski 
zavod kot javno pooblastilo. 

Če ustanovi javni gospodarski zavod več lokalnih skupnosti, 
se z aktom o ustanovitvi uredijo tudi njihove medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti. 

Če so soustanovitelji javnega gospodarskega zavoda tudi 
osebe zasebnega prava, se medsebojne pravice, obveznosti 
in odgovornosti vseh ustanoviteljev uredijo s pogodbo. 

21. člen 
(pravice ustanovitelja) 

Ustanovitelj javnega gospodarskega zavoda: 

- določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotav- 
ljanje in uporabo javnih dobrin, 
- daje soglasje k statutu zavoda in njegovim statusnih spre- 
membam, 
- daje soglasje k notranji organizaciji zavoda ter številu in 
vrsti delovnih mest, 
- daje soglasje k programom dela zavoda, 
- daje soglasje k najemanju posojil, ki niso predvidena ali 
presegajo doiočen znesek, 
- odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, 
- daje soglasje k izbiri podizvajalcev in pogodbam z njimi, 
- sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun 
zavoda. 

22. člen 
(direktor) 

Poslovanje in delo javnega gospodarskega zavoda vodi di- 
rektor. . 

Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj zavoda, če ni 
z aktom o ustanovitvi za to pooblaščen upravni odbor in sicer 
na podlagi javnega razpisa ter pod pogoji, na način in po 
postopku, določenim s statutom. S statutom se določijo tudi 
pravice, obveznosti in odgovornost direktorja. Direktor se 
imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku man- 
data ponovno imenovana. 

Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje 
sodišče, pristojno za upravne spore. 
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23. člen 
(upravni odbor) 

Javni gospodarski zavod upravlja upravni odbor. 

Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje 
mandata in pristojnosti organa upravljanja se določijo s statu- 
tom zavoda. 

24. člen 
(uporaba predpisov o zavodih) 

Za vprašanja, ki se nanašajo na ustanovitev javnega gospo- 
darskega zavoda, na njegovo ime in sedež, dejavnost, splošne 
akte, organizacijo, sredstva za delo in odgovornost za obvez- 
nosti, nadzor, statusne spremembe, povezovanje ter na pre- 
nehanje zavoda in na njegov vpis v sodni register se uporab- 
ljajo določbe zakona, ki ureja statusna vprašanja zavodov. 

4.3. Javno podjetje 

25. člen 
(ustanovitev) 

Javno podjetje ustanovi vlada oziroma lokalna skupnost kot 
podjetje v lasti republike ali lokalne skupnosti ali pa se usta- 
novi kot podjetje z vložki zasebnega kapitala, če to ni 
v nasprotju z javnim interesom, zaradi katerega je ustanov- 
ljeno. 

26. člen 
(pravice ustanovitelja) 

Ustanovitelj javnega podjetja: 

- določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotav- 
ljanje in uporabo javnih dobrin, 
- odloča o cenah oziroma taritah za uporabo javnih dobrin, 
- sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun 
podjetja. 

27. člen 
(direktor) 

Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. 

Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj javnega podjetja 
na podlagi javega razpisa pod pogoji, na način in po 
postopku, določenim s statutom. S statutom se določijo tudi 
pravice, obveznosti in odgovornost direktorja. 

Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po 
preteku mandata ponovno imenovana. 

Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje 
sodišče, pristojno za upravne spore. 

28. člen 
(uporaba predpisov o družbah) 

Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na položaj javnega podjetja, 
se uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj podjetij oziroma 
gospodarskih družb, če s tem ali drugim zakonom niso ure- 
jena drugače. 

4.4. KONCESIONIRANA GOSPODARSKA 
JAVNA SLUŽBA 

4.1. Nosilci 

29. člen 
(način opravljanja) 

Opravljanje gospodarske javne službe kot javne slu*"6 

v režiji, ne izključuje dajanja koncesij. 
ko 

Zakon ali odlok lokalne skupnosti lahko določi primere. " 
opravljanje določene dejavnosti kot koncesionirane g05^ 
darske javne službe ni mogoče. 

30. člen 
(koncesionar) 

Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuj? 
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesf 
rane gospodarske javne službe. 

Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne 
drugače. 

31. člen 
(koncedent) 

Koncedent je republika ali lokalna skupnost, odvisno od vf5' 
gospodarske javne službe. 

Po pooblastilu republike ali lokalne skupnosti so lahko ^ 
cedenti tudi njuni organi in organizacije. 

4.4.2. Koncesijski akt 

32. člen 
(namen in vrste) 

S koncesijskim aktom se določi predmet in pogoje op" 
nja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo. 

Koncesijski akt je predpis vlade ali odlok lokalne skupnosti- 

S koncesijskim aktom se lahko da koncesionarju javno 
blastilo, če tako določa zakon. 

33. člen 
(vsebina) 

pC 

Koncesijski akt vsebuje: 
ivi* 

Koncesionirano gospodarsko javno službo opravlja koncesi- 
onar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila 
koncedenta. 

- dejavnosti ali zadeve, ki so predmet gospodarske ) 
službe, 
- območje izvajanja gospodarske javne službe, upon 
ter razmerja do uporabnikov, 
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
- morebitna javna pooblastila koncesionarju, i(1 
- splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe 
uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo, 
- vrsto in obseg monopola ali način njegovega prepf' 
nja, 
- začetek in čas trajanja koncesije, 
- vire financiranja gospodarske javne službe, . . it 
- način plačila koncesionarja ali način plačila odškodn|n 

izvrševanje gospodarske javne službe oziroma varščine, 
- nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
- prenehanje koncesijskega razmerja, 
- organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
- organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, p<r 
- druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje 9°^ 
darske javne službe. 

34. člen 
(vloga o zainteresiranosti) 

Če oseba zasebnega prava z vlogo, naslovljeno na, 
denta, izrazi zainetesiranost za opravljanje določene dej 
sti kot koncesionirane gospodarske javne službe, nr,ora

Dr|£0|i 

cedent v roku 60 dni od dneva, ko je vlogo prejel, P 
postopek za izdajo koncesijskega akta, razen v primerih: 

- če je koncedent koncesijo že podelil v skladu z zakonon".p 
- če zakon ali odlok lokalne skupnosti določa drug 
izvajanja gospodarske javne službe. 



s 'a o zainteresiranosti mora vsebovati vse elemente, 
za določitev vsebine koncesijskega akta. 

35. člen 
(neposredni prenos) 

8<u-"'«no lokalno gospodarsko javno službo lahko lokalna 
liru st z odlokom neposredno prenese v opravljanje zaseb- 
1^'. zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabni- 

lavnih dobrin, kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali 
0 narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva. 

*■4.3, 

S &$3 °narie pridobiva koncedent na podlagi javnega raz- 

larsko javno službo iz prejšnjega odstavka lahko 
organizacijska oblika iz prejšnjega odstavka sama ali 

Pravna ali fizična oseba, če so izpolnjeni vsi predpisani 
sanitarni in drugi standardi in normativi. 

Pridobivanje koncesionarjev 

36. člen 
(Javni razpis) 

. -- za javni razpis je koncesijski akt, s katerim se dolo- 
či oblika in postopek javnega razpisa. 

^°nom ali odlokom iz drugega odstavka 3. člena tega 
kvrJl? se lahko določi primere, ko se izbira opravi brez 

9a razpisa. 
1 razpis se objavi v uradnem glasilu Republike Slovenije. 

37. člen 
(izbira) 

0 j^L. . 
V jJn

t ^oncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo. 
I -r-™ iz prejšnjega odstavka imajo vsi kandidati, ki so 0yali v postopku javnega razpisa, položaj stranke. 

38. člen 
(obveznost postopka) 

^ Se ' 9kt na podlagi vloge o zainteresiranosti izda koncesijski 
*®teti ncedent dolžan v roku 60 dni od dneva izdaje akta s Postopkom javnega razpisa. 

k 
'4- koncesijska pogodba 

koi 

39. člen 
(namen, vsebina in oblika) 

ko pogodbo koncedent in koncesionar uredita 
'ina razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane 

®rske javne službe, zlasti pa: 

" r*žrn 'n roke plaćil in morebitne varščine, 
doij 'a v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent, 

H j^n°st koncesionarja poročati koncedentu o vseh dej- 
^ nax| Pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe 
- nat'n 'n. P001 pogoji, določenimi v koncesijskem aktu, ln finančnega in strokovnega nadzora s strani konce- 

'^iS^bene sankcije 
ia javne službe, zaradi neizvajanja ali nepravilnega 

^sebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzro- 
raim'Z^a'an'ern ali neizvajanjem javne službe, 
lafcin

er'a ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah, s spreminjanja koncesijske pogodbe, 
'""lanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno 

Pršn ' ititu''
0s objektov in naprav (odkup koncesije) in morebitno 

p,''0 P° prenehanju koncesije. 6ru neskladja med določbami koncesijskega akta in 

Sevalec 

določbami koncesijske pogodbe veljajo določbe koncesij- 
skega akta. 

Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer 
nima pravega učinka. 

40. člen 
(reševanje sporov) 

Če pride pri izvajanju koncesijske pogodbe do snom med 
koncedentom in koncesionarjem, odloča o sporu redno 
sodišče. 

4.4.5. Prenehanje koncesijskega razmerja 

41. člen 
(način prenehanja) 

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 

- s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
- z odkupom koncesije, 
- z odvzemom koncesije, 
- s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe 
v režijo. 

42. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 

Koncesijska pogodba preneha: 
- po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 
- z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas, 
- z razdrtjem. 

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medse- 
bojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe 
se določijo v koncesijski pogodbi. 

43. člen 
(odkup koncesije) 

Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje, tako da 
koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet 
koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame 
objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače 
pridobil za namen izvajanja koncesionirane gospodarske 
javne službe. 

Odkup koncesije je možen samo, če je izrecno predviden 
v koncesijskem aktu ali v koncesijski pogodbi, s katero se 
določijo tudi način, obseg in pogoji odkupa. 

Ne glede na prejšnji odstavek je odkup lahko tudi prisilen. Za 
prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki 
urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan 
plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih 
o razlastitvi. 

44. člen 
(odvzem koncesije) 

Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju: 

- če ne začne z opravljanjem koncesionirane gospodarske 
javne službe v za to določenem roku, 
- če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot 
gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodar- 
ska javna služba. 

Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijskem aktu ali 
v koncesijski pogodbi. 

V primeru odvzema koncesije po drugi alinei prvega odstavka 
tega lena se za odškodnino koncesionarju uporabljajo 
določbe tretjega odstavka prejšnjega člena. 
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45. člen 
(prevzem koncesije) 

Koncedent lahko prevzame 
javno službo v režijo. 

koncesionirano gospodarsko 

Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijskem aktu ali 
v koncesijski pogodbi. 

4.4.6. Prenos koncesije 

46. člen 
(pogoji za koncesionarja) 

Opravljanje koncesionirane gospodarske javne službe, lahko 
koncesionar prenese na drugo osebo samo, če je prenos 
predviden v koncesijski pogodbi in v predvidenem obsegu. 
V nasprotnem primeru je prenos možen samo z dovoljenjem 
koncedenta. 

47. člen 
(pogoji za koncedenta) 

Koncedent lahko v celoti ali delno prenese opravljanje konce- 
sionirane gospodarske javne službe, samo v primerih, določe- 
nih s tem zakonom ali zaradi razlogov, določenih v koncesij- 
ski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja. 

4.4.7. Obvezna koncesija 

48. člen 
(način določitve) 

Z zakonom se lahko določi, da morajo posamezno dejavnost, 
ki se opravlja kot gospodarska javna služba, opravljati dolo- 
čene osebe zasebnega prava kot obvezen del svoje dejavnosti 
(obvezna koncesija). 

Z zakonom se določijo tudi način in pogoji opravljanja 
obvezne koncesije, ki ne smejo ovirati koncesionarjeve redne 
dejavnosti ali iti na njegov račun. 

49. člen 
(naložitev) 

Obvezna koncesija se naloži z upravno odločbo, za njeno 
opravljanje pa koncedent in koncesionar skleneta koncesij- 
sko pogodbo po določbah tega zakona. 

4.4.8. Višja sila 
50. člen 

(dolžnosti in pravice koncesionarja) 

Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati 
koncesionirano gospodarsko javno službo tudi ob nepredvid- 
ljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. 
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico 
zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali 
zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe 
v nepredvidljivih okoliščinah. 

4.4.9. Odgovornost koncesionarja za ravnanje 
zaposlenih 

51. člen 
(odgovornost za škodo) 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo 
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzro- 
čijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim ose- 
bam. 
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52. člen 
(začasen prevzem) 

Ce koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri 
zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesion^®, 
gospodarske javne službe, lahko njeno opravljanje ^ 
zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo aH 
drug način, določen v koncesijski pogodbi. 

4.4.10. Odgovornost koncedenta za ravnanje 
koncesionarja 

53. člen 
(vrsta odgovornosti) 

•raVP' Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri °Pr'\0o- 
nju koncesionirane gospodarske javne službe povzroči ^ 
cesionar uporabnikom ali drugim osebam, če s konce*] 
pogodbo ni dogovorjena drugačna vrsta odgovornosti. 

»iki 
isti 

vr< 
Ob 
»b 
na 
fo 

Wi 
»I* 
'Pili 

I* 

& 
Ud, 

5. ZAGOTAVLJANJE JAVNIH DOBRIN 
Z JAVNIM KAPITALSKIM VLOŽKOM 

54. člen 
(namen) 

Javne dobrine lahko republika ali lokalna skupnost (v naj^Jj 
njem besedilu: vlagatelj) skladno s 6. in 7. členon? n0st J5, 

zakona zagotavlja z vlaganjem javnega kapitala v deja Ki 
oseb zasebnega prava. ^ 

Za vloženi javni kapital po prejšnjem odstavku se s,0'e' '3la 

denar, stvari in vrednostni papirji. 

55. člen 
(odločitev o vlaganju in razpis) nl 

. „i 
hi 

iKC"1 

Odločitev o vlaganju javnega kapitala sprejme 
organ, ki ga vlagatelj za to pooblasti. 

Na podlagi sprejete odločitve o vlaganju javnega ka| 
izvede javni razpis za pridobivanje zainteresiranih 
zasebnega prava. 

Obliko in postopek javnega razpisa določi vlagatelj, će 
ne določa drugače. 

56. člen 
(vloga o zainteresiranosti) 

Odločitev o vlaganju javnega kapitala lahko vlagatelj 
tudi na podlagi prejete vloge zainteresirane osebe zase 
prava. 

rtj®" 
V primeru iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj pred sj> #i 
mom odločitve o vlaganju javnega kapitala namero r0k, 
v uradnem glasilu Republike Slovenije in v objavi cloto\..^e<e' 
ki ne sme biti krajši od 30 dni, za vložitev vlog drugih za 
siranih oseb. 

57. člen 
(izbira) 

O izbiri osebe zasebnega prava na podlagi javnega 
o izbiri na podlagi vloge o zainteresiranosti odloči vlag 
od njega pooblaščen organ z upravno odločbo. . j0 
V postopku izdaje odločbe iz prejšnjega odstavka i1 

osebe, ki so sodelovale v javnem razpisu ali so vlozn 
o zainteresiranosti, položaj stranke. 

58. člen 
(pogodba o vlaganju) 

Vlagatelj ali organ, ki ga vlagatelj pooblasti, sklene z '' 
osebo pogodbo o vlaganju javnega kapitala. 

poro 

V 

E 

P % 
i '5i 



i^ba 

in 'z prejšnjega odstavka mora biti sklenjena v pisni 
-„•n«3 poleg splošnih pogodbenih sestavin vsebovati UQ| določbe o: 

4|n V|Sini vloženega javnega kapitala, 
ob(j 'n načinu vlaganja, - namenu vlaganja, 
^ačin 23 ka,er0 se iavni kaPi,a| vlaga, prav u Vračila ali odkupa vloženega javnega kapitala, 
^lom ot3veznos,'h glede objektov, zgrajenih z javnim 

in obveznostih vlagatelja do vloženega javnega fc&avicah 

,pr^icahUPraVliania 

in r 'n obveznostih osebe zasebnega prava do upo- VrS|i .^Polaganja z vloženim javnim kapitalom, 
čaSu " Pogojih zagotavljanja in uprabe javnih dobrin, 

' rainiu) obveznhosti zagotavljanja javnih dobrin, k erjih osebe zasebnega prava do uporabnikov javnih 

kaznih ter razlogih za odpoved, razvezo in 
_ -je ter f 

kakšnih primerih. 
*ai\k v P°9°dbe ter pravicah in obveznostih pogodbenih 

®Žncir AN JE GOSPODARSKIH JAVNIH 

59. člen 
(cena proizvoda ali storitve) 

Cr%rab° javnih dobrin, ki so glede na posameznega upo- 
■I D, . glede na določljive skupine uporabnikov izmer- 
' tud ° uP°rabn'ki cen0 proizvoda ali storitve, ki je v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. 
Q Hi 

in določajo na način in po postopku, ki ga 
akon ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom. 

K jn
s® ,'ahko določijo diferencirano po kategoriji uporabni- 

niihi-»*'ni porabljenih ali nuđenih javnih dobrin ter redno- 
I lnove uporabe. 

«ne 

<n '
a^° subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči 

e i Subv 0niran'u cene' se do,o6i,a ,udi višina in vir subven- 
0 V/ jn k

ei?.^je so lahko diferencirane po kategorijah uporab- K°licini porabljenih ali nuđenih javnih dobrin. 

60. člen 
(proračunsko financiranje) 

s T proračuna se 'financirajo gospodarske javne iikj' . katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih upo- •II\| " "V . .V..V. .. . — f- — 
Tiu ®° določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V pro- 
ivi,, Ugotavljajo tudi sredstva za subvencije iz četrtega 

Prejšnjega člena. )y^ 

* .,rePub'1 ke in lokalnih skupnosti do financiranja ^ J1 Po niih 'avnih služb iz proračunskih sredstev se razme- 
ji e'aProra°Vi vrs,il obsegu in naravi v skladu z zakonom, ki 
e- 

61. člen 
(lokalni davek) 

^ lavn'i?^UPn°st lahko za financiranje lokalnih gospodar- 
il Vir * služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo 
gli |e Javne porabe in nalog lokalnih skupnosti. 

g« 62. člen 
L. (prihodek izvajalcev) 
• °dki • 
>sionLavne9a gospodarskega zavoda, javnega podjetja, 
k Qla , Ja ali osebe zasebnega prava iz 54. člena tega 
iSia j' Ovirajo iz opravljanja gospodarske javne službe 

,„0 k^'anovft 2a9°,avljanja javnih dobrin, se določijo z aktom 
%kim av'! javnega zavoda oziroma javnega podjetja, s kon- k,0rn ali s pogodbo o vlaganju javnega kapitala. 

63. člen 
(posojila) 

Infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb se lahko 
financirajo iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi ali dolgo- 
ročnimi posojili. Posojila najamejo v skladu z zakonom repu- 
blika ali lokalne skupnosti glede na vrsto gospodarske javne 
službe. 

64. člen 
(tuja vlaganja) 

Pod pogoji, ki jih določa zakon, se lahko sredstva za investi- 
cijsko izgradnjo objektov in naprav, namenjenih za opravlja- 
nje gospodarskih javnih služb, pridobivajo tudi iz sredstev 
vlaganj tujih oseb in iz sredstev tujih in mednarodnih posojil. 

65. člen 
(voucher) 

Republika in lokalne skupnosti lahko dajo uporabnikom jav- 
nih dobrin bone (voucher), s katerimi na podlagi lastne izbire 
plačujejo javne dobrine. 

7. RAČUNOVODSTVO IN REVIDIRANJE 
IZVAJALCEV GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 

66. člen 
(računovodstvo) 

Režijski obrat ločeno vodi računovodsko evidenco, ki omo- 
goča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki 
veljajo za gospodarske družbe. 

Javni gospodarski zavod in javno podjetje vodita računovod- 
stvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe. 

Koncesionar in oseba zasebnega prava iz 54. člena tega 
zakona za dejavnost, ki je javna gospodarska služba, ločeno 
vodita računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodar- 
ske družbe. 

Dotacije in subvencije iz proračuna se štejejo za prihodek 
oseb iz prejšnjega odstavka. 

Pri obračunu amortizacije za osnovna sredstva, za nabavo 
katerih so bila pridobljena sredstva iz proračuna, se njihova 
nabavna vrednost zmanjša za višino prejetih proračunskih 
sredstev. 

67. člen 
(revidiranje) 

Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost gospodarskih javnih 
služb, morajo imeti revidirane letne računovodske izkaze 
v skladu z zakonom. Pri reviziji se ugotavlja tudi namenskost, 
učinkovitost in racionalnost uporabe proračunskih sredstev. 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

68. člen 
(določitev javnih služb) 

Do določitve gospodarskih javnih služb z zakoni iz 2. člena 
tega zakona se za gospodarske javne službe štejejo: 

- dejavnosti, ki so z zakonom ali z odlokom skupščine občine 
„ ali Mesta Ljubljane določene kot dejavnosti posebnega druž- 

benega pomena na področjih materialne infrastrukture; 
- zadeve posebnega družbenega pomena s področij materi- 
alne infrastrukture, ki se opravljajo v okviru gospodarskih 
dejavnosti; 
- druge dejavnosti oziroma zadeve katerih financiranje je 
potekalo preko sistema samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje oziroma sistema financiranja javne 
porabe. 
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69. člen 
(lastninjenje podjetij) 

Obstoječa javna in druga podjetja ter organizacije, ki oprav- 
ljajo dejavnosti oziroma zadeve iz 68. člena tega zakona kot 
izključno dejavnost postanejo s celotnim družbenim kapita- 
lom lastnina republike, občine ali Mesta Ljubljana. Dejavnost 
je izključna, če je delež družbenega kapitala iz drugega 
odstavka 72. člena tega zakona večji od 85%. 

Obstoječa javna in druga podjetja ter organizacije, ki oprav- 
ljajo dejavnosti oziroma zadeve iz 68. člena tega zakona kot 
pretežno dejavnost, postanjo lastnina republike, občine ali 
Mesta Ljubljane v obsegu, ki ustreza vrednosti deleža družbe- 
nega kapitala, ki je bil pridobljen v okviru financiranja preko 
sistema samoupravnih interesnih skupnosti oziroma sistema 
financiranja javne porabe. V ostalem delu se lastninijo po 
zakonu, ki ureja lastninsko preoblikovanje podjetij. Dejavnost 
je pretežna, če je delež družbenega kapitala iz drugega 
odstavka 72. člena tega zakona večji od 50%. 

Podjetja ali organizacije, ki opravljajo dejavnosti oziroma 
zadeve iz 68. člena tega zakona kot eno od svojih dejavnosti 
ali kot del svoje dejavnosti z nepretežnim deležem družbe- 
nega kapitala, ki je bil pridobljen v okviru financiranja preko 
sistema samoupravnih interesnih skupnosti oziroma sistema 
financiranja javne porabe, se lastninijo po zakonu, ki ureja 
lastninsko preoblikovanje podjetij. Pred pričetkom lastninje- 
nja mora biti ugotovljen delež družbenega kapitala, ki 
postane lastnina republike, občine ali Mesta Ljubljane. Če so 
bila v podjetja ali organizacije iz prejšnjih odstavkov za 
namen opravljanja dejavnosti oziroma zadev iz 68. člena tega 
zakona vložena sredstva drugih pravnih ali fizičnih oseb izven 
sistema financiranja dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, se medsebojne pravice in obveznosti glede teh sred- 
stev uredijo s pogodbo med republiko, občino ali Mestom 
Ljubljano in vlagateljem. 

70. člen 
(izločitev) 

Obstoječa javna in druga podjetja ter organizacije iz prejš- 
njega člena lahko s soglasjem vlade oziroma izvršnega sveta 
skupščine občine oziroma skupščine Mesta Ljubljane izločijo 
tisti del svojega premoženja, ki ne predstavlja družbenega 
kapitala, katerega lastnik postane republika, občina oziroma 
Mesto Ljubljana in na njegovi podlagi organizirajo eno ali več 
podjetij v družbeni lastnini. 

Ob izločitvi premoženja po prejšnjem odstavku se izločijo in 
prenesejo na novo organizirana podjetja tudi dejavnosti, ki 
niso dejavnosti oziroma zadeve iz prve in druge alineje 68. 
člena tega zakona. 

Novo organizirana podjetja se lastninijo po zakonu, ki ureja 
lastninsko preoblikovanje podjetij. 

71. člen 
(lastninjen)e v drugih primerih) 

Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za podjetja, ki so 
bila organizirana na podlagi 13. člena ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi Sociali- 
stične Republike Slovenije (Uradni list SRS, Št. 32/89), če je 
njihova dejavnost nujen pogoj za nemoteno in racionalno 
opravljanje dejavnosti podjetij ali organizacij iz prvega in 
drugega odstavka 69. člena ali če je nanje tehnološko vezana 
oziroma skupaj predstavljajo enoten tehnološki sistem. 

Podjetja iz prejšnjega odstavka določi Vlada oziroma izvršni 
svet skupščine občine ali Mesta Ljubljane, v enem mesecu od 
uveljavitve tega zakona. 

72. člen 
(ugotavljanje In vrednost deležev) 

Družbeni kapital je po tem zakonu razlika med vrednostjo 
sredstev podjetja oziroma organizacije (celotne aktive) ter 

vrednostjo obveznosti podjetja, vključno z obveznostf" 
pravnih in fizičnih oseb na podlagi trajnih vlog teh 0 

v podjetje. 

Družbeni kapital so tudi trajne vloge, navadne in Prec)n,05t, 
delnice ali deleži, ki ne pripadajo nobeni pravni ali 
osebi. V celotno aktivo se ne vštevajo objekti in nap 
oziroma omrežja iz 74. člena tega zakona ter kmetijska 1 

Ijišča in gozdovi. :te 
kod' 

Deleži družbenega kapitala, ki po določbah tega %i 
postanejo lastnina republike, občine ali mesta, se ugo'^JJi 
glede na povprečni odstotek sredstev, pridobljenih v 
financiranja preko sistema samoupravnih interesnih 
sti oziroma sistema financiranja javne porabe, v Prl(1 jj 
podjetja ali organizacije v zadnjih desetih letih oziror"°Jj ^ 
leta pričetka izvajanja dejavnosti oziroma zadev iz 68. c 

tega zakona, če je ta doba krajša od desetih let. 

Deleži družbenega kapitala v podjetjih iz prejšnjega člen% 
ugotavljajo glede na povprečni delež prihodka, ki so ga u J 

rila v obdobju iz prejšnjega odstavka z opravljanjem s'° 
za podjetja oziroma organizacije iz 68. člena tega zakona- 

Javna in druga podjetja oziroma organizacije iz 69. 
člena tega zakona ugotovijo vrednost deležev družb® 
kapitala po tem členu v 4 mesecih od dneva uveljavi^6 

zakona. 

Podjetja in organizacije iz prejšnjega odstavka morajo 
tev vrednosti deležev predložiti v soglasje pristojnemu j i 
strstvu oziroma izvršnemu svetu občine ali Mesta 
v roku iz prejšnjega odstavka, sicer preide celotno Pre p 
nje v lastnino republike, občine ali Mesta Ljubljane. : 

Ministrstvo oziroma izvršni svet morata v dveh mese^ j 
dneva prejema dati soglasje k ocenitvi vrednosti deleZ

spA 
imenovati komisijo, ki bo opravila novo ocenitev in to JjMli 
čiti podjetju oziroma organizaciji, na katero se 00 r" 
nanaša, sicer se šteje, da je soglasje dano. 6| 

73.člen t 
(reorganizacija) s 

Podjetja in organizacije iz prvega in drugega odsta^#^ 
člena tega zakona po ugotovitvi deleža družbenega 
nadaljujejo z delom kot javna podjetja v lastnini <eftp'1 

oziroma občine ali Mesta Ljubljane. Njihova organizacijO 
upravljanje se uskladita z določbami tega zakona nalK Lc 

v 9 mesecih od dneva njegove veljavnosti. v 
JPti 

Pred ugotovitvijo deleža družbenega kapitala se lahko .Jpif\ 
reorganizacija podjetij oziroma organizacij, ki 11 

dejavnost iz 68. člena in podjetja iz 71. člena tega 1 

samo z uredbo ali s soglasjem Vlade oziroma z ak> H 
s soglasjem izvršnega sveta občine ali Mesta Ljubljane. 

1% 
Do uskladitve po prvem oziroma do reorganizacije P° 
odstavku tega člena podjetja oziroma organizacije 110 

razpolagati z objekti, napravami oziroma omrežji |<j s® 
sredstvi iz 74. člena tega zakona. Akti in dejanja, 
v nasprotju s to prepovedjo, nimajo pravne veljave. 

74. člen S 
(lastninjenje objektov in naprav) 

Z dnem uveljavitve tega zakona postanejo lastnina 
občine oziroma Mesta Ljubljana infrastrukturni |djj 
naprave oziroma omrežja ter mobilna in druga sreds,v • 
v skladu s predpisi namenjena izvajanju dejavnosti 
zadev iz 68. in prvega odstavka 71. člena tega 
vključno s sredstvi, ki so: j. 

cifr 
- bila financirana iz sredstev prispevkov ali povračil 
stev samoprispevka ali iz sredstev, ki so se obvezno 
vala na podlagi zakona, samoupravnega sporazum® ^li 
gega samoupravnega splošnega akta (sredstva solio3 

vzajemnosti), ali ^ 
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' bila neodplačno prenesena v podjetja oziroma organizacije 
Rajanje dejavnosti iz 68. člena in prvega odstavka 71. 

,e9a zakona. 
i bi' li»1 pS-j?'1®1 in naPravah oziroma omrežjih in drugih sredstvih 
itfcjo ga odstavka z dnem prenosa V javno lastnino, ugas- le terjatve do republike, občine, skupnosti občin ali 

' Ljubljane. 

ti Ckt^U za zemljiškoknjižni vpis lastništva infrastrukturnih 
)Aiia0V 'n naprav oziroma omrežij iz prvega odstavka tega 

nov' lastnik priloži pisno izjavo o pridobitvi lastninske e Po tem zakonu. 

pre'šniih odstavkov se ne uporabljajo za objekte in 
ina oziroma omrežja in druga sredstva, ki so bila zgra- 
^in il' Pr'dobljena s sredstvi pravnih ali fizičnih oseb na 1 kl ni vsebovan v prvem odstavku tega člena. 

teh, tj',a v objekte in naprave oziroma omrežja in druga 
S ar 'Z Preišnje9a odstavka vložena tudi sredstva solidar- 
en vzaiemnosti oziroma sredstva iz sistema financiranja 
le °

s'i posebnega družbenega pomena, se razmerja 
crsJa sredstev uredijo s pogodbo med osebami iz prejš- 
4 s'0rn°LS'^vka 'n republiko, občino, skupnostjo občin ali 

75. člen 
(prenos informacijske baze) 

te'r
na in,ormacijska baza obstoječih javnih in drugih podje- 

jfPir°(t)°
r9anizacij, nastala v zvezi z opravljanjem dejavnosti 

i nKA
zadev iz 68- člena tega zakona, postane last repu- DC|ne ali Mesta Ljubljane. 

76. člen 
(prenos premoženja) 

L -sv j7 
en'e republike se za namen opravljanja dejavnosti in 

nese ^ "®na tega zakona, ki so v pristojnosti republike, 
i 

Sanni druzbenega kapitala, ki po določbah tega zakona 
6S, objel® lastnina republike, 
ijpkoria l ln naprave oziroma omrežja iz 74. člena tega 

dele* riP0.s,anei° las,n'na republike, 
fNninj u*benega kapitala, ki se po določbah tega zakona 
J ^ sir-o zal<onu, ki ureja lastninsko preoblikovanje podjetij, ™ N ri . 6r DrinaHol DMn..klibA CU.,Aniin »-n.Ai 

organi- 
t ».i iu iuv^u &.ui\ui iu i iw viuoii■■■ v ivnui dOlOČ©" ak°nom, ki ureja lastninsko preoblikovanje podjetij. 

gre za podjetja oziroma organizacije in objekte 
ranjen oziroma omrežja lokalne narave, se sredstva iz 
P%ne 0cls,avka prenesejo v premoženje občine ali Mesta 

^otavi?'6. ,'n Sospodarjenje s premoženjem iz tega člena jjteiig )a vlada oziroma izvršni svet občine ali Mesta Ljub- 

78. člen 
(delovna razmerja) 

Do ureditve vprašanj, ki se nanašajo na delovna razmerja, 
udeležbo pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic 
zaposlenih v javnih gospodarskih zavodih in javnih podjetjih, 
se ta vprašanja urejajo v skladu z zakonom in kolektivno 
pogodbo. 

79. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 

1. Zakon o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/ 
81 in 29/86), razen določb 2. do 10., 12., 13., 19., 21., 63. in 65. 
do 88. člena; 
2. Določbe 1. odstavka 3. člena ter določbe 54., 55. in 56. 
člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/ 
87); 
3. Zakon o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 
razen določb 3., 4., 5., 6., prvega odstavka 7., 11. in 14. člena; 
4. Zakon o vodah (Uradni list SRS, 38/81 in 29/86 ter Uradni 
list RS, št. 15/91), razen določb 2., 3., 4., 7., 10., 29., 33., 34., 
35., 45. do 80. in 86. člena. 

Predpisi, izdani za izvrševanje v prejšnjem odstavku navede- 
nih zakonov, se uporabljajo do izdaje novih. 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati: 

1. Družbeni dogovor o natančnejših razčlenitvah meril za 
organiziranje komunalnih OZD (Uradni list SRS, št. 22/83); 
2. Družbeni dogovor o natančnejši razčlenitvi meril za upo- 
rabo v zakonu o združenem delu določenih pogojev za orga- 
niziranje oziroma za spremembe v organiziranju organizacij 
združenega dela za vzdrževanje in varstvo cest in o nalogah 
za organiziranje drugih organizacij združenega dela v cest- 
nem gospo darstvu (Uradni list SRS, št. 31/82); 
3. Družbeni dogovor o natančnejši razčlenitvi meril za upo- 
rabo v zakonu o združenem delu določenih pogojev za orga- 
niziranje oziroma za spremembe v organiziranju temeljnih 
organizacij združenega dela energetskih dejavnosti in o smer- 
nicah za organiziranje drugih organizacij združenega dela 
v energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 30/82). 

80. člen 
(uporaba določil o računovodstvu) 

Določila 68. in 69. člena tega zakona se začnejo uporabljati 
z uveljavitvijo zakona, ki bo urejal gospodarske družbe. 
Do uveljavitve zakona iz prejšnjega odstavka, se za osebe iz 
68. člena tega zakona uporabljajo predpisi, ki urejajo računo- 
vodstvo podjetij. 

Zaključni račun oseb iz prejšnjega odstavka se za leto 1992 
pripravi po predpisih, ki so veljali na dan uveljavitve tega 
zakona. 

77. člen 
(uskladitev) 

>itev 
j, W 2a|9°sPodarskih javnih služb se uskladi z določbami 

ki' ' če n!Ia najkasneje v enem letu od dneva njegove uvelja- ' Oseben zakon ne določa drugače. 

81. člen 
(veljavnost zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

/ 

#! 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Uvod 

Osnutek zakona o gospodarskih javnih službah je bil v Skupš- 
čini Republike Slovenije obravnavan in sprejet na 29. seji 
Zbora združenega dela dne 12. septembra 1991, na 25. seji 
Zbora občin dne 11. septembra 1991 in na 26. seji Družbeno- 

■ političnega zbora dne 7. oktobra 1991. Zbori Skupščine Repu- 
blike Slovenije so naložili predlagatelju, da pripravi predlog 
zakona in pri tem upošteva pripombe, predloge in mnenja 
delovnih teles Skupščine ter mnenja in pripombe iz razprav 
poslancev na sejah zborov. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona o gospodarskih 
javnih službah proučil vse pripombe delovnih teles, poslan- 
cev, in poslanskih klubov, kakor tudi pripombe in predloge 
posameznih organizacij, združenj in drugih subjektov ter jih 
v kar največji možni meri upošteval. 

2. Upoštevanje prava Evropskih skupnosti In Sveta Evrope 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona upošteval doku- 
mente, ki so bili v zvezi z izvajanjem javnih služb sprejeti ali pa 
so še v fazi predlogov v okviru Evropskih skupnosti, upošte- 
vane pa so bile tudi zahteve Evropske listine o lokalni samou- 
pravi, ki jo je leta 1985 sprejel Svet Evrope. 

V zvezi z oblikami izvajanja gospodarskih javnih služb predla- 
gatelj navaja štiri najpomembnejše direktive Sveta Evropskih 
skupnosti, katerih definicije, načela in zahteve so bile upošte- 
vane pri pripravi predloga zakona. To so: 

- direktiva št. 77/62/EEC z dne 21. 12. 1976 (dopolnjena v letih 
1980 in 1988), 
- direktiva št. 89/440/EEC z dne 18. 7. 1989, 
- direktiva št. 90/531/EEC z dne 17. 9. 1990 in 
- predlog direktive št. COM (91) 322 z dne 20. 8. 1991. 

Navedene direktive so pomembne zlasti zaradi poenotenja 
predloga zakona z definicijami in zahtevami Evropskih skup- 
nosti, ki se nanašajo na vprašanja, kot so: 

- kaj se šteje za javna telesa in kateri organi (državni organi, 
organi lokalnih skupnosti, idr.) nastopajo kot nosilci javnih 
služb? 
- kdaj in pod kakšnimi pogoji se določeno podjetje še šteje 
za javno podjetje? 
- kakšne so oblike in načini zagotavljanja prevladujočega 
vpliva države ali lokalnih skupnosti pri vodenju in poslovanju 
javnih podjetij ? 
- kakšne so zahteve za postopek dajanja koncesij in kdo je 
lahko koncedent? 
- kakšne so razlike med koncesijsko pogodbo in drugimi 
pogodbami javnega prava (npr. pogodbo za javne gradnje in 
s tem povezano koncesijo)? 

Evropska listina o lokalni samoupravi je bila upoštevana pri 
določanju vsebine predloga zakona zlasti z vidika vprašanja, 
ali lahko država glede na novo ustavo z zakonom ureja 
področje dela občin kot samoupravnih lokalnih skupnosti in 
ali jim lahko predpisuje oblike in načine urejanja določenih 
vprašanj. 

Predlagatelj se je glede tega vprašanja naslonil na rešitve, 
vsebovane v Evropski listini o lokalni samoupravi, ki v svojem 
3. členu določa, da lokalna samouprava označuje pravico in 
sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in 
opravljajo bistveni del javnih zadev v lastni pristojnosti in 
v korist lokalnega prebivalstva, v 4. členu pa, da se temeljna 
pooblastila in pristojnosti lokalnih oblasti določijo v ustavi ali 
v zakonu. Iz navedenih delov členov jasno izhaja, da niti po 
evropskih standardih s področja lokalne samouprave ni ovire 
za to, da bi se lokalnim skupnostim z zakonom predpisovale 
oblike in načine urejanja določenih vprašanj. Takšne rešitve 
najdemo tudi v tuji zakonodaji. Tako npr. italijanski zakon št. 
142/1990, ki le pričel veljati 13. 6. 1990 in ki ureja lokalno 
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samoupravo vsebuje člene, ki točno določajo naloge 0*'% 
pristojnosti lokalnih skupnosti, poleg tega pa tudi &ene'aJ 
nanašajo na oblike izvajanja lokalnih javnih služb. " J 
določa tudi, da se lokalne javne službe, torej javne s1 

v pristojnosti lokalne skupnosti, določijo z zakonom 

3. Najpomembnejše oblike Izvajanja javnih služb v >rd 

p/. V Evropi (Vir: C. Wood, G.F. Schuppert: Delivering 
Services in VVestern Europe, London 1988) so pozni" 
temeljne oblike izvajanja javnih služb. 

kl$$ Prvo obliko predstavlja izvajanje javnih služb v okviru " i 
ni h upravnih služb države ali lokalne skupnosti oziroma1 

gimi besedami izvajanje javnih služb v režiji. 

Izvajanje javnih služb v režiji pomeni, da nastopa kot 'zfsLt!> 
javnih služb klasična državna uprava oziroma službe 1° .jf. 
skupnosti same (glej t. i. core public bureaucracy). Gre <°.v 
popolno inkorporiranost izvajalcev javnih služb v s./ 
državne oziroma lokalnih služb. Drugo obliko izvajanja j y 
služb v režiji predstavljajo organizacijske oblike, ki so s[° ^ 
vedno javnopravni subjekti, vendar so izločeni iz sl* 
državne uprave oziroma lokalnih služb. Kot take so sice 

nadzorom države oziroma lokalne skupnosti, vendar 
svojo lastno subjektiviteto. Gre zlasti za javna podi1 

javne zavode. 

Seveda se v tem okviru pojavljajo tudi druge oblike J 
ustanov in organizmov, organiziranih izven državne stj*] 

z namenom zagotavljanja javnih služb v smislu "fj(J 
izvajanja, usklajevanja, financiranja, nadzora in tudi t® j 
uporabnikov javnih dobrin. Tudi ni nujno, da gre ve° 
profesionalne ustanove. Z javnimi službami se lahko uk' 
tudi prostovoljna združenja. 

Zasebnopravni subjekti nastopajo kot izvajalci iavn tref\ 
bodisi kot koncesionarji (na podlagi pogodbe z uS stj) >' 
državnim organom oziroma organom lokalne skupne*^ 
kot zasebnopravni subjekti, ki jih država nadzira 
talskih vložkov ali pa na drugačne načine. Navedena P jf 
predstavljata drugo in tretjo od temeljnih oblik izvajanL^t 
nih služb, torej koncesionirano javno službo in zagol3 

javnih dobrin preko kapitalskih vlaganj države oziroma 
nih skupnosti. 

Že omenjeni italijanski zakon št. 142/1990 v 22. čleVJ ^ii 
tudi oblike izvajanja javnih služb v občini in pokrajini. Uj/f 
in pokrajine lahko opravljajo javne službe neP°„flm. 
v okviru svojih služb, s koncesijo tretjim osebam, s P° shjP 

\posebnega podjetja ali ustanove za izvajanje družbeni" J 
in s pomočjo delniških družb s pretežno krajevnim I 
kapitalom. 

4. Splošne pripombe 
4 

Splošne pripombe k osnutku zakona o gospodarski iB 

službah, se nanašajo na naslednja vprašanja. 

Kot temeljna vprašanja (npr. Zakonodajno-pravna * g\or. 
Odbor za lokalno samoupravo, Gospodarska zbornic .m 
nije) so se zastavljala vprašanje ustavne podlage * t\t<r 
zakona, vprašanje prejudiciranja nekaterih vprašani 
institutov, ki jih vsebuje zakon in s tem povezanih P 
vsebovanih v zakonskem tekstu ter vprašanje obseg 
služb in s tem povezane javne (državne) lastnine. 

S sprejetjem nove slovenske ustave navedena 
več relevantna. S pojmom gospodarske javne 

A 
i šaniO 

ve u relevantna, o pojmom gospoaarsnu javrio tfj- 
nadomešča pojem gospodarskih dejavnosti posebne9pf 
benega pomena, kar je razvidno iz 1. člena zakonsked 
loga ter iz njegovih prehodnih določb (68. člen). 

Predlagatelj meni, da tudi zakonsko urejanje nekater 
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le J ZVez'2 občinami oziroma drugimi lokalnimi skupnostmi 
ufe?°Se9a niti v obstoječo prav tako pa tudi ne v bodočo 
lim "ev zakonodaje, ki bo urejala lokalno samoupravo. S tem 

f o,v, lV bojazni, da bi prejudicirali pristojnosti bodočih lokal- 
j> Poseh ' na Področju gospodarskih javnih služb, še 
š 9°sd J ne zarad' ,e9a> ker s' ie nemogoče zamisliti, da bi se 

laigi0 s,fe javne službe organizirale zgolj po teritorialnem 
h s'steme' kakršni se pojavljajo npr. v okviru komu- 

I s^a ,de!avnosti (po predlagani novi zakonski ureditvi var- s'va ° .°^a s° fo gospodarske javne službe na področju var- oa nori?1'3)' namreč največkrat pride v poštev organiziranje 
"sf) t l ' funkc'onalne9a načela, česar pa zakon v predlože- 
rriorai ne ov,ra- Prav tako tud' določanje pravil, ki jih 
Ure,gJ° sPoštovati občine oziroma druge lokalne skupnosti ob 
"iDen gospodarskih javnih služb, po predlagateljevem 
j)f6 2 

ne Pomeni poseganja v njihovo samoupravo, temveč 
f)S(j 

a uresničevanje interesa države po zagotovitvi določe- 
na Q/

r"n'malnega standarda javnih dobrin vsem državljanom 
J ?g(o "ločju celotnega državnega ozemlja. 
L "osf/h ' Podlog na mestih, kjer govori o lokalnih skup- 
il■ Pr'sfo' P° en' strani daje v mejah, ki jih določa zakon, vse L b\/ijalPost' ni'm samim, ker so javne službe in njihovo zago- 

Jf v9// \, yHJ?-'stvo ,okalne samouprave in jih zato ne gre omeje- 
U 

tfef°bčin na širše oblike lokalnih skupnosti. Kolikšen h. ^ t O l/rcfn nK/inpl/rt A vir/M«in i Ls r% f rom/Minroim ni 

^ ( — " » viimii iv vuiiiv u r v ii i J ^ i iw ^i w viuwyw 
i Po dru J'mer'- kot t0 zahteva javni interes države kot celote. 
i Pr/sfo/ ' s'rar" Pa ne predstavlja nikakršne ovire za prenos 
| tfe/ občin na širše oblike lokalnih skupnosti. Kolikšen 

m p°sam tovrstne občinske oziroma lokalne samouprave na - 1oi0gfzn'h Področjih, pa je odvisno tudi od zakonov, ki bodo 
^nfh pS^'no ,n ot)seg gospodarskih javnih služb na posa- 

t G/gj 
J Poutf V?ste in obsega gospodarskih javnih služb je potrebno 
j nit/ vrst da zakon 0 gospodarskih javnih službah ne določa 
t Os®r® obsega niti vsebine posameznih javnih služb, niti 

**konnH dPbrin, ki se bodo z njimi nudile. Zakon to prepušča 
%p_ a/' na posameznih področjih in predpisom lokalnih 
site đe°S''' tem samo primeroma navaja, katere gospodar- 
ja jaJ,avnost' se lahko, ne pa nujno, določijo kot gospodar- 
Oarsfv, • slu*be (promet in zveze, energetika, vodno gospo- 
sfva 

0 ln 9ospodarjenje z drugimi vrstami naravnega boga- 
■ 'arstvo okolja). 

£ 
i*fn?h'«9<0m zakona se dopolnjujejo oblike zagotavljanja 

f n ^ • k' i'h republika bodisi lokalne skupnosti zagotav- 
J i&Vnifi 0 režijskih obratov, javnih gospodarskih zavodov, 
j kapitaiPodiet'j• z dajanjem koncesij in z vlaganjem javnega 

°bratu
a v dejavnost oseb zasebnega prava. V režijskem 

bi bj, Se zagotavljajo javne gospodarske službe takrat, kadar 
AL T P HI mniKrt/t/vn i/i <VMn A/I I4KA rt /A 8'toOomvf^ac', majhnega obsega ali značilnosti službe ne 
v(avne n° ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo; nie en!? gospodarskem zavodu takrat, kadar gre za opravlja- 

nj ^ravg ve^ gospodarskih javnih služb, ki zaradi njihove 
ii' v'avne

n' m°9°če zagotavljati kot profitne oz. to ni njihov cilj; 
,(if "arskii^ ^djetju kadar gre za opravljanje ene ali več gospo- 

da ra„a lavnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje 
$ka : Monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodar- 
1 ^dian*3 s'u^a 'n i° ie mogoče opravljati kot profitno; koncesij osebam zasebnega prava, kadar je to 
°°s' os h OZ racionalno in z vlaganjem kapitala v dejav- 

t|! re*?. zasebnega prava, kadar ne pride v poštev ustanovi- 
la o w- ?a obrata, javnega gospodarskega zavoda, jav- ^ Podjetja ali podelitev koncesije. 

i <fa
nie statusnih vprašanj, ki se nanašajo na ustanovitev 

f ie>koria 9°sP°darskega zavoda se uporabljajo določbe 
v pa o 0 Zav°dih za urejanje statusnih vprašanj javnih podje- 

®°snni uPorabljajo predpisi, ki urejajo položaj podjetij oz. f °aarskih družb. 

i le nov inštitut, ki ga uvaja predlog Zakona, 
t °°sf. ^ 93 Vlada Republike Slovenije pa tudi lokalna skup- 
r 9oSp 

niegovem okviru se na področju posamezne ali več 
j, 0f9ani?ars-'h iavnih služb opravljajo strokovne tehnične t ^ acijske in razvojne naloge. 

kritne "n'm obse9a javnih služb je povezano tudi vprašanje 1 Do*roč; določitvi obsega javne službe na posameznem tu. bo namreč določen tudi obseg objektov in drugih 

nepremičnih in premičnih stvari, ki bodo predstavljale javno 
lastnino. 

Njen obseg naj bi bil čimmanjši, odvisen tudi od tega, kolik- 
šen del javnih služb se bo izvajal v režiji, kar je zopet odvisno 
od zakonodajalca, ko bo na novo urejal vsebino današnjih 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. Na tem mestu 
velja poudariti, da zakon o gospodarskih javnih službah sicer 
prenaša obstoječa javna in druga podjetja ali organizacije, ki 
opravljajo gospodarske dejavnosti posebnega družbenega 
pomena oziroma njihovo premoženje v lastnino Republike 
Slovenije, občine ali posebne družbenopolitične skupnosti, 
pri čemer pa omogoča: 

- izvzetje sredstev, vloženih s strani drugih pravnih in fizičnih 
oseb, ki so bila vložena izven sistema financiranja dejavnosti 
posebnega družbenega pomena, 
- izvzetje podjetij ali organizacij, ki opravljajo dejavnost 
posebnega družbenega pomena kot eno od svojih dejavnosti 
ali kot nepretežni del svoje dejavnosti, 
- lastninjenje podjetij ali organizacij, ki opravljajo dejavnost 
posebnega družbenega pomena, po pravilih, ki bodo veljala ■ 
za ostala podjetja in organizacije. 

Poleg tega je omogočeno, da se za primere, kot so npr. vaški 
vodovodi določi posebna ureditev, ki še naprej prepušča 
upravljanje in izvajanje takšnih dejavnosti krajanom določe- 
nega območja ali ustrezni obliki povezovanja uporabnikov 
takšnega sistema. 

S. Spremembe in dopolnitve v predlogu zakona glede na 
njegov osnutek, ki so vsebinske narave 

V nadaljevanju so navedene spremembe in dopolnitve v pred- 
logu zakona glede na njegov osnutek, ki so vsebinske narave. 
Ob tem je potrebno opozoriti, da so navedene le tiste spre- 
membe in dopolnitve, ki se nanašajo na člene, ki so bili 
vsebovani v osnutku in so vsebovani tudi v predlogu, ne pa na 
tiste, ki so bili izpuščeni. Predlog ima namreč manj členov od 
osnutka zakona. Izpuščeni so bili zlasti tisti členi, za katere je 
Zakonodajno-pravna komisija menila, da so pojasnjevalne 
narave oziroma da niso potrebne, ker so že vsebovane 
v obstoječi zakonodaji (npr. določbe o izvajanju upravnih 
nalog). Na predlog Zakonodajno-pravne komisije se tudi 
v celotnem tekstu predloga uporablja izraz gospodarske 
javne službel. 

Preoblikovane so določbe, (v predlogu 3. člen) ki urejajo vrste 
gospodarskih javnih služb, njihovo zagotavljanje, določanje 
in izvrševanje. S tem je bila upoštevana pripomba Zakono- 
dajno-pravne komisije k 5., 7., 8. in 9. členu osnutka zakona, ki 
je opozorila na njihovo nejasnost in na to, da javna služba tisti 
hip, ko je določena s predpisom, postane obvezna. S tem je 
bila upoštevana tudi pripomba poslanskega kluba SDZ k 8. 
členu osnutka. Pojma obvezne javne službe in izbirne javne 
službe pa sta ohranjena zaradi razmejitve med državno regu- 
lativo in lokalno samoupravo na področju gospodarskih jav- 
nih služb. 

Zaradi pripomb Zakonodajno-pravne komisije in sindikata 
podjetja KOSTAK Krško k 2. odstavku 27. člena osnutka (v 
predlogu 25. člen) in gospodarske zbornice k 28. členu 
osnutka je 25. člen preoblikovan tako, da lahko vlada ali 
lokalna skupnost ustanovi javno podjetje za opravljanje tistih 
dejavnosti kateri proizvodi ali storitve (javne dobrine) so v jav- 
nem interesu. Izjemoma pa tudi kot podjetje z vložki zaseb- 
nega kapitala, če ustanovitev ni v nasprotju z izkazanim jav- 
nim interesom, zaradi katerega je ustanovljeno. 

Upoštevana je pripomba Zakonodajno-pravne komisije k 1. 
odstavku 36. člena osnutka (v predlogu 28. člen), ki določa 
subsidiarno uporabo predpisov o podjetjih in gospodarskih 
družbah za statusna in druga vprašanja javnega podjetja. 
Pripomba se je nanašala na to, da ni mogoče teh vprašanj 
drugače urejati s predpisi lokalnih skupnosti, temveč samo 
z zakonom. Predlagatelj je upošteval tudi pripombe Zakono- 
dajno-pravne komisije k 43. in 44. členu osnutka (v predlogu 
31. in 32. člen). Glede prvega komisija meni, da je potrebno 
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bolj podrobno opredeliti, kdo je lahko koncedent, razen repu- 
blike in lokalne skupnosti. Glede drugega pa komisija meni, 
da njegov drugi in tretji odstavek vsebinsko spadata v okvir 
41. člena (v predlogu 28. člen). 

Poslanka gospa Anka Ostrman je v zvezi z 45. členom osnutka 
(v predlogu 32. člen) postavila vprašanje, ali je ustrezno, da je 
lahko tudi upravna odločba koncesijski akt. Predlagatelj je 
pripombo upošteval in upravno odločbo nadomestil s predpi- 
som vlade ali lokalne skupnosti, ki mora imeti podlago 
v zakonu ali predpisu lokalne skupnosti. Če se da koncesi- 
onarju javno pooblastilo potem mora to pooblastilo imeti 
podlago v zakonu ali predpisu lokalne skupnosti. 

Predlagatelj je upošteval tudi namen pripombe poslanca 
gospoda Danijela Starmana k 69. členu osnutka (v predlogu 
51. člen), ki je predlagal, naj se v tem členu črtajo besede če 
s koncesijsko pogodbo ni določeno drugače. Predlagatelj je 
sledil namenu te pripombe tako, da iz spremenjenega teksta 
jasno izhaja, da je koncedent v vsakem primeru odgovoren za 
škodo, ki jo povzroči koncesionar, in sicer po zakonu subsidi- 
arno, s koncesijsko pogodbo pa se lahko dogovori drugačna 
vrsta odgovornosti. 

Predlagatelj je upošteval pripombo Zakonodajno-pravne 
komisije k 76. členu osnutka (v predlogu 63. člen), da ni 
potrebno posebej navajati domačih in posebej tujih posojil. 

Predlagatelj je upošteval pripombo poslanskega kluba SDZ 
k 80. členu osnutka (v predlogu 62. člen) in preoblikoval 
njegovo besedilo tako, da se prihodek izvajalca gospodarske 
javne službe uredi z aktom o ustanovitvi javnega podjetja, 
s koncesijskim aktom ali s pogodbo o vlaganju kapitala. 
Upoštevana je tudi pripomba k 81. členu osnutka (v predlogu 
62. člen), da naj se iz sredstev posojil financirajo infrastruk- 
turni objekti in ne dejavnosti. 

Predlagatelj je upošteval pripombo Svobodnih sindikatov Slo- 
venije k 87. členu osnutka (v predlogu 78. člen) in ga dopolnil 
tako, da se do ureditve vprašanj, ki se nanašajo na delovna ■ 
razmerja, udeležbo pri upravljanju in uresničevanju sindikal- 
nih pravic zaposlenih v javnih podjetjih, ta vprašanja urejajo 
v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. 

6. Predlogi In pripombe k osnutku zakona, ki niso bile upo- 
števane 

Pripomba sindikata podjetja KOSTAK k 2. členu osnutka 
(nanašala se je tudi na 7. člen osnutka) ni bila upoštevana, ker 
namen zakona ni določanje vrste, vsebine in obsega posa- 
meznih gospodarskih javnih služb, temveč je to materija zako- 
nov (in ne izvršilnih predpisov), ki bodo urejali posamezne 
dejavnosti kot so npr. energetika, promet in zveze, dejavnosti 
varstva okolja (komunalne dejavnosti), rudarstvo idr. 

Predlagatelj ni upošteval pripomb Odbora za urejanje pro- 
stora ter stanovanjska in komunalna vprašanja, Svobodnih 
sindikatov Slovenije in sindikata podjetja KOSTAK k 18. in 19. 
členu osnutka zakona, ki govorita o strokovnotehničnih, 
organizacijskih in pospeševalnih nalogah na področju gospo- 
darskih javnih služb in o upravni organizaciji ali njej ustrezni 
službi lokalne skupnosti, ki te naloge izvršujejo. Bistvo pri- 
pomb je v tem, da predlagatelju očitajo, da skuša zatreti vsako 
iniciativnost in strokovnost izvajalcev in da so te službe že 
organizirane v okviru podjetij, ki izvajajo javne službe ter zato 
ni potrebno, da se organizirajo v okviru uprave. 

Predlagatelj navedenih pripomb ni mogel upoštevati zaradi 
tega, ker sistem gospodarskih javnih služb, v katerem je za 
njihovo delovanje in nemoteno zagotavljanje proizvodov in 
storitev za zadovoljevanje javnih potreb na tem področju 
odgovorna Republika Slovenija ali lokalna skupnost, zahteva 
ustrezno strokovnost in organiziranost na strani države ozi- 
roma lokalne skupnosti. Država in lokalne skupnosti morajo 
biti enakopraven partner izvajalcem javnih služb, kar še zlasti 
velja za področja, kjer imajo ali pa bodo imeli izvajalci dejan- 
ski ali pravni monopol. V pogojih monopola pa ni mogoče 
prepustiti monopolistom, da npr. sami projektirajo, izvajajo In 
se nadzirajo. Ker se predlagatelj zaveda, da ne bo mogoče 
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v vseh primerih organizirati posebnih upravnih organi?1 

oziroma njim ustreznih služb v lokalnih skupnostih, ker to J 
bo racionalno. Zato predlog zakona daje možnost, dt 
obravnavane naloge opravljajo v okviru upravnega or0{j. 
direkcije ali pa se po tem predlogu poverijo javnemu " 
dingu. 

K 23. in 24. členu osnutka (v predlogu 14., 15. in 16. čleri jj, 
govorita o varstvu uporabnikov je bila dana pripomba, d* 
kazalo jasno in določno spregovoriti tudi o soupravrL 
(npr. poslanka gospa Anka Osterman). V zvezi s to pripo"1 f 
predlagatelj meni, da ni potrebe po soupravljanju upora" ^ 

$' k kov. V sistemu javnih služb, ki ne temelji na samoupr 

temveč na odgovornosti drf*?. 
interesnih skupnostih in na 
uporabnikov in izvajalcev, 

z njimi povezanih skupš 

oziroma lokalne skupnosti za zagotavljanje javnih 
uporabniki ne potrebujejo soodločanja, temveč ustr&.^ 
obliko varstva pred monopolom, ki je velikokrat ena odznj 
nosti gospodarskih javnih služb in se kaže kot dejanski 8" ^ 
kot pravni monopol. Zato bo zakon v vseh primerih, tudi K° ^ 
bo javna služba izvajala na podlagi koncesije ali kapita1' 
vlaganj države, zagotavljal uporabnikom varstvo tako 
merju do države ali lokalne skupnosti, ki določa pog°lej 
izvajanje javnih služb kot tudi v razmerju do izvajalcev jav. f 
služb. Svoje interese pa uporabniki preko poslancev uvail 
Ijajo tudi v parlamentu in ustreznih organih lokalnih 
sti, ko se določajo razvojni programi posamezne aH ve 

gospodarskih javnih služb. 

Predlagatelj ni upošteval dveh pripomb k 27. členu osn^l i/i 
Prvo pripombo je posredoval sindikat podjetja KOST^^j 
sicer v obliki vprašanja, zakaj javna podjetja ne morejo ., 
koncesionar. Javna podjetja ne morejo biti koncesij* 0 
zaradi tega, ker država ali lokalna skupnost ne moreta P0°. „j 
koncesije sami sebi. Javno podjetje je namreč podjetje, 
ustanovi država ali lokalna skupnost za izvrševanje ene a'1 „ti 
dejavnosti, ki so z zakonom ali predpisom lokalne skup'JJ 
določene kot gospodarske javne službe. Če je torej P° Ltfi- 
ustanovljeno za izvajanje javne službe in je to njegova 
rana dejavnost, ne potrebuje koncesije za njeno izvrše*' ^ 
Enako velja tudi za isto pripombo k 42. členu (v predlog" 
člen). 

Drugo pripombo k 27. členu osnutka (v predlogu 25. členli 
posredoval poslanski klub SDZ in sicer, da naj se dod$.^ 
odstavek, ki bi določal, da javna podjetja niso lastniki na"0j\ 
in objektov, ki jih Republika Slovenija ali lokalna skL/PjS je 
vzdržujejo za javne potrebe. Predlagatelj namreč meni, o j 
takšno določilo nepotrebno, ker to že izhaja iz šeste 
člena predloga, za prehodno obdobje pa iz prehodnih do' 
predloga zakona (zlasti 69., 71. in 72. člen). 

Predlagatelj meni, da v primeru gospodarskih javnih 
interes za vlaganje zasebnega (tudi tujega) kapitala v I*^ji 
podjetja in na sploh v izvajanje javnih služb gotovo ni v jf ^jf 
po maksimalnem dobičku, temveč v gotovosti doseg ^ 
sicer manjše stopnje dobička, ki ga določita država aHloK 

skupnost, ki pa zanj tudi garantirata. 
-jQ 

Glede drugega dela pripombe, ki se nanaša na P°sloV
ngg) 

podjetij, ki opravlajajo dejavnosti posebnega družben . 
pomena, po sprejetju zakona o gospodarskih služba"1 ^ 
predlagatelj meni, da je to vprašanje rešeno v njegovin r 
hodnih določbah. 

Predlagatelj je upošteval pripombe k 31. členu osnutfr* 
predlogu 26. člen), ki jo je posredoval sindikat P0' 
KOSTAK in sicer tako: 

7if 
- da določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter* q1. 
tavi- janje in uporabo javnih dobrin, - da odloči o cena 
tarifah za uporabo javnih dobrin, . 
- da sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni 
podjetja. 

nri^l Predlagatelj ni upošteval pripombe Zakonodajno-P' 
komisije k 38., 39. in 40. členu osnutka (v predlogu 17. cie ' g- 
urejaja režijski obrat, ker meni, da ni v nasprotju z za* 
dajo, ki ureja sistem državne uprave. 
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1,0cA
af Podjetja KOSTAK je v zvezi z 41. členom (v predlogu 

"eiše 29 eiena) dal pripombo, da naj bo koncesija konkret- leij _ °Predeljena v samostojnem aktu ali odloku. Predlaga- 
®°'teh ' da je to že upoštevano, saj je za vsako koncesijo 
i/6n, en koncesijski akt kot samostojen akt (v predlogu 32. 
Orjo na P°dtegi katerega bo izveden javni razpis in sklenjena Sliska pogodba z izbranim koncesionarjem. 

kokelj ni upošteval pripombe Zakonodajno-pravne 
571 i'le k 70. do 75. členu osnutka (v predlogu členi 54. do 
*Waa S'Cer a" ne ureianie nekaterih vprašanj v zvezi 10fi?niem javnega kapitala v osebe zasebnega prava sodilo 

l nanc'ranja javne porabe. Pripomba ni bila upošte- 
,liinc^rad' te9Bi ker 9re v tem primeru za poseben način ii\,n 

lranja javnih potreb. Glede njih pa Zakon o financiranju 
p°sebPOrabe (Ur i RS- št 48/90) v 1S- členu določa, da se 13j0 

ni načini financiranja posameznih javnih potreb, ki ter- 
"oi0*f9otavlianie finančnih sredstev za več kot eno leto, 
OOffiei0 2 zakonom oziroma odlokom skupščine občine. To 
"oda je potrebno to obliko financiranja urediti z zako- 
l*kon° gospodarskih javnih službah, kajti značilnost tega 

tudi ta, da zagotavlja osebam zasebnega prava 
^ st dostopa do javnega kapitala. 

fv pffi® Pripombo Zakonodajno-pravne komisije k 78. členu 
lt°rr>Un iU 61 Men), da določba o možnosti predpisovanja 

ial! ne9a davka ne spada v ta zakon, predlagatelj meni, 
1tj9 

0l] takšno možnost mora dajati lokalni skupnosti, če ji 
Hh ri)n St določanja izbirnih gospodarskih javnih služb, ki ra v celoti sama financirati. 

Predlagatelj tudi ni upošteval pripombe poslanskega kluba 
SDZ k 88. členu osnutka (v predlogu 68. člen), da je potrebno 
izraz dejavnosti posebnega družbenega pomena nadomestiti 
s proizvodi in storitve dejavnosti, ki so bile določene kot 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. Zakonodaja, ki 
ureja ta področja, namreč govori o dejavnostih posebnega 
družbenega pomena (npr. 4. člen Zakona o komunalnih dejav- 
nostih - Ur. I. SRS, št. 8/82 določa, da so komunalne dejavno- 
sti posebnega družbenega pomena), različna terminologija 
pa bi v postopku lastninjenja lahko privedla do nejasnosti. 

Prav tako ni upoštevana pripomba sindikata podjetja KOSTAK 
k 89. členu (v predlogu 69. člen), da celotnega premoženja ne 
gre enačiti z javno lastnino. Upoštevana ni bila zato, ker sam 
člen, na katerega se pripomba nanaša, daje možnost ugotav- 
ljanja lastninskih deležev drugih pravnih ali fizičnih oseb, če 
gre za sredstva izven sistema financiranja dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena. 

V prehodnih in končnih določbah predlog zakona natančneje 
ureja lastninjenje v primerjavni z osnutkom tako, da določa 
kdaj je dejavnost podjetja oz. organizacije, ki jo opravlja 
izključna, pretežna ali nepretežna, kateri kapital ter objekti in 
naprave se štejejo za družbeno lastnino, ki z dnem uveljavitve 
tega zakona postanejo lastnina republike, občine ali Mesta 
Ljubljane in nalaga prenos olastninjenega premoženja na 
republiko, občino oz. mesto. Nadalje onemogoča, da bi 
v obdobju do reorganizacije prihajalo do nepravilnosti oz. 
nezakonitosti pri razpolaganju z infrastrukturo in drugimi 
sredstvi, ki bodo predmet lastninjenja. 

iavnih in dru9'h podjetij, ki se lastninijo po 68. in 69. členu zakona o gospodarskih javnih JjjsL • r J I' J K * « ~ 
opravljajo po sedaj veljavnih predpisih dejavnosti ali zadeve posebnega družbenega pomena 

' T« 
9ov quani dopolnjuje obrazložitev k predlogu zakona. Nje- 
Wor' 

namen j0- predstaviti slovenskemu parlamentu, 
^"Pnosr or9anizac'iam Republike Slovenije in lokalnih % "'obseg, razvejanost in sedanjo organiziranost javnih 
%0 

s'oveniji. V preteklosti jih sicer s tem terminom nikoli 
°2naćeval'' vendar so se opravljale kot dejavnosti 

HlpoJB? družbenega pomena v posebej za to usposoblje- 
nih in oraanizaciiah. 

&adi 
nje ®9a seznam podjetij ne pomeni, da se njihovo premo- 

li Podjetjem vred avtomatično preoblikuje v javno last- 
"Odjeij Publike, občine ali druge lokalne skupnosti. Ta 

rir i
1 morda še katera, ki opravljajo dejavnosti poseb- 

%n0sn H®9.3 Pomena' z'as,i v občini ali drugi lokalni "ia pq "> morajo iti skozi proces lastninskega preoblikova- 
6^raw0ločbah 66- člena tega zakona, ki je po svojem bistvu a,no dejanje. 
n ■ 

^liko ■ naveden'h podjetij bo v procesu lastninskega ^ilo °Vanja potrebno ugotoviti njegovega ustanovitelja, 
°^ani Stev' so bila Podobna za začetek njegovega Vlre sJ

a' višino vloženih sredstev v njegov razvoj in njihove 
6
Pai z v,agatelji. V skladu z njimi se bodo izdelale 

[jBrij nie?jske bilance, ki bodo podlaga za ureditev vseh raz- 
, ustanoviteljem oziroma vlagatelji in podjetjem, ki je 

^na ,as,ninskega preoblikovanja po določbah tega 
1 d . 
Se 'avnosti navedenih javnih in drugih podjetij so dolo- 
v' v ski2a^0nu 0 eno,n' klasifikaciji dejavnosti /UL SFRJ 6/ 

3?« u 2 odlokom o enotni klasifikaciji dejavnosti /UL 
5 ' 29/9n •' 62/77' 72/80' 77,82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 6/ 

Jn 47/90/ in sicer v skladu z drugim odstavkom 
^ravija 

2akona o enotni klasifikaciji dejavnosti,ki pravi: "Če Bo- omar.;, __ -';Upn0S( ve£ dejavnosti, se razvrsti 
opravlja /pretežna dejavnost/". 

deia\.°r9anizacija oz. skupnost nos«, ki jo pretežno opravljf 

Dnrt-8 Si,ro Pre,ežne (glavne) dejavnosti pa se v okviru Podjetja štejejo za gospodarske javne službe dejavno- 

°r°Ćeva/ec 

sti, ki so z zakonom ali odlokom skupščine družbenopolitične 
skupnosti določene kot dejavnosti posebnega družbenega 
pomena; zadeve posebnega družbenega pomena s področij 
materialne infrastrukture, ki se opravljajo v okviru gospodar- 
skih dejavnosti in druge dejavnosti oz. zadeve, katerih financi- 
ranje je potekalo preko sistema samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje oz. sistema financiranja 
javne porabe. 

I. ENERGETSKO GOSPODARSTVO 

Po drugem členu zakona o energetskem gospodarstvu /v 
nadaljnjem besedilu ZEG /UL SRS 33/81/ energetsko gospo- 
darstvo vključuje: dejavnost premogovništva, jedrsko dejav- 
nost, naftno plinsko dejavnost, elektrogospodarske dejavno- 
sti in dejavnosti daljinskega oskrbovanja s toploto. 

1.1 Področje elektrogospodarstva 
1. Savske elektrarne Ljubljana, 
Hajdrihova 2, Ljubljana 
2. Soške elektrarne Nova Gorica, 
Rjavčeva ul. 20, Nova Gorica 
3. Dravske elektrarne Maribor, 
Vetrinjska ul. 2, Maribor 
4. Elektrarna Brestanica, 
Cesta prvih borcev 18, Brestanica 
5. Termoelektrarna Ljubljana, 
Toplarniškaul. 19, Ljubljana 
6. Termoelektrarna Trbovlje, 
Ob železnici 27, Trbovlje 
7. Termoelektrarna Šoštanj, 
Cesta Lole Ribarja 18, Šoštanj 
8. Nuklearna elektrarna Krško, 
Vrbina 12, Krško 
9. ELES, Hajdrihova 2, Ljubljana 
10.Elektro Celje, Vrhunčeva ul. 2a, Celje 
11 .Elektro Gorenjska Kranj, Cesta JLA 6, Kranj 
12.Elektro Ljubljana, Titova cesta 38, Ljubljana 
13.Elektro Primorska Nova Gorica, 

ŠIFRA DEJAVNOSTI 

010101 

010101 

010101 

010102 

010102 

010102 

010102 

010102 
010104 
010105 
010105 
010105 
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Rjavčeva 22, Nova Gorica 
14.Elektro Maribor, Vetrinjska 2, Maribor 
15.Elektrogospodarstvo Slovenije - 
Razvoj in inženiring, Vetrinjska 2, Maribor d.d. 

Pojasnilo: 

010105 
010105 

110620 

Po 7. členu ZEG so v elektrogospodarstvu dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena: proizvodnja, prenos in distribucija 
električne energije. 

Proizvodnja električne energije vključuje proizvodnjo elek- 
trične energije v elektrarnah, ki so vezane na enoten elektro- 
gospodarski sistem. 

Prenos obsega prenos električne energije od elektraren, ki so 
vezane na prenosno omrežje, oz. prenos električne energije, 
proizvedene v drugih sistemih, do posameznih odjemnih ob- 
močij. 

Distribucija električne energije obsega razdeljevanje elek- 
trične energije uporabnikom na distribucijskem omrežju. 

I.2. Področje premogovništval. Rudniki rjavega premoga Slo- 
010202 
010203 
010890 

venije Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje 
2. REK RLV Titovo Velenje, Partizanska c. 78, Velenje 
3. Rudnik urana Žirovski vrh, Todraž 1, Gorenja vas 
4. Rudnik živega srebra Idrija, 
Kapitana Mihevca 15, Idrija 
5. Rudnik svinca in cinka Mežica Glačnik 6, Mežica 

Pojasnilo: 

010992 
010820 

Po 3. členu ZEG so v premogovništvu zadeve posebnega 
družbenega pomena: raziskovanje, pridobivanje in distribu- 
cija premoga. 

Po 4. členu ZEG je jedrska dejavnost dejavnost posebnega 
družbenega pomena in obsega: raziskovanje, pridobivanje, 
nabavo in dodelavo uranovega koncentrata, izdelavo, distri- 
bucijo gorivnih elementov in njihovo ponovno predelavo ter 
skladiščenje radioaktivnih odpadkov. 

1.3. Področje naftnega in plinskega gospodarstva 
1. Petrol Titova 66, Ljubljana 00000000000000000000000070150 
2. Istrabenz Koper Ob novem sodnem poslopju b.š., 
Koper 070150 
3. Petrol DO Zemeljski plin Cesta Ljubljanske brigade 11, 
Ljubljana 070240 
4. Nafta Lendava Rudarska 1, Lendava 010500 

Pojasnilo: 

Po 5. členu zakona ZEG so zadeve posebnega družbenega 
pomena v naftnoplinski dejavnosti: raziskovanje in pridobiva- 
nje nafte in zemeljskega plina, nabava nafte, zemeljskega 
plina in jaftnih derivatov, predelava in oplemenitenje nafte, 
naftnih derivatov in zemeljskega plina, prenos naftnih deriva- 
tov, zemeljskega in drugih energetskih plinov po naftovodih 
in plinovodih in njihova distribucija. 

Petrol DO zemeljski plin ima šifro 070240 in opravlja naslednji 
glavni dejavnosti: 

- trgovino na debelo z zemeljskim plinom in 
- cevovodni transport zemeljskega plina. 

II. VODNO GOSPODARSTVO 

1. Hidro Koper, Ob ogrlici, Koper - brez številke 
2. Vodnogospodarsko podjetje Kranj, 
Ul. Mirka Vadnova 5, Kranj 
3. VGP Hidrotehnik Ljubljana, Slovenčeva ul. 95 
4. PUH Ljubljana, Hajdrihova 28 
5. Vodnogospodarsko podjetje Mura, 
Ciril Metodova ul. 34, Murska Sobota 
6. Vodnogospodarsko Soča, Nova Gorica, 
Tumova ul. 5, Nova Gorica 
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040002 

040002 
040002 
040002 

040002 

040002 

7. Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto, 
Trdinova ul. 23, Novo mesto 
8. Vodnogospodarsko podjetje Drava, Ptuj, 
Žnidaričevo nabrežje 11 
9. NIVO Celje, Lava 11, Celje 

Pojasnilo: 

Po 4. členu zakona o vodah /UL SRS 38/81, 29/86, in 15/91'* 
štejejo za dejavnosti posebnega družbenega pomena: 

- urejanje vodnega režima, da se zagotovi obramba P1^. 
poplavami in erozijo, varstvo vodnih količin in zalog ter 

stvo kakovosti vode; 
- spremljanje stanja vodnega režima; „j- 
- usmerjanje gradnje vodnogospodarskih objektov i" 
prav; (i 
- usmerjanje regulacije in drugih ureditev vodotoko* 
naravnih zbiralnikov vode; ^ 
- vzdrževanje naravnih vodotokov in drugih naravnih zl% 
nikov vode ter vodnogospodarskih objektov in nap 

v splošni rabi; 
- zbiranje in obdelava za vodno gospodarstvo pome"*^ 
podatkov; 
- urejanje medrepubliških in meddržavnih gosi 
zadev. 

III. PROMET IN ZVEZE 
I 

III. 1. Področje železniškega in luškega prometa 

1.1. Železniško gospodarsko Ljubljana, 
Moša Pijadejeva cesta 39, Ljubljana 
2. Luka Koper, Vojkovo nabrežje 38, Koper 

0601"! 

interesni & ^ 
5» Pojasnilo:Po 1. členu zakona o samoupravni 

nosti za železniški in luški promet /UL SRS 18/74/, ^ 
zadeve posebnega družbenega pomena na področju de) 
sti železniškega in luškega prometa štejejo: 

in kakovost javnega železniške!)® - trajnost, varnost 
luškega prometa; 
- razvoj železniških in luških zmogljivosti; 
- cene in tarife železniških in luških storitev. 

III.2. Področje letališkega prometa 

1. Aerodrom Ljubljana, Letališko in turistično podjetje Bi 

2. Letališče Maribor, Orehova vas, Maribor 
3. Aerodrom Portorož, Letališko podjetje, d.o.o., 
Sečovlje 19 

Pojasnilo: 

Samoupravna interesna skupnost za letališko dejavnost 
venije je bila ustanovljena s samoupravnim sporazum«^'$■ 
SRS 14/81/. Podlaga za sprejem tega samoupravnega i> 
zuma pa ni dana v specialnem zakonu kot je Pra p^' 

SV 

ustanovitev drugih samoupravnih interesnih 
ampak sta bila za njeno ustanovitev neposredno upo^J^c 
53. in 66. člen ustave Republike Slovenije /UL SRS 6/7 
so po tem samoupravnem sporazumu letališke 
tiste dejavnosti, ki zajemajo storitve pri: 

- uporabi vzletno-pristajalne steze; 
- oskrbi letal, potnikov, prtljage in blaga; 
- parkiranju letal in 
- izvajanju potniškega servisa. 

III.3. Področje PTT prometa in storitev 

1. PTT podjetje Celje, Titov trg 9, Celje 
2. PTT podjetje Koper, Kolodvorska, brez št. 
3. PTT podjetje Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13, Kranj 
4. PTT podjetje Ljubljana, Cigaletova ul. 15, Ljubljana 
5. PTT podjetje Murska Sobota, 
Trg zmage 6, Murska Sobota 

poročef*'* 



P"pr 
7. p-p-p P°djetje Nova Gorica, Kidričeva 19, Nova Gorica 
8. pfvi ^?d'e,'e Novo mesto, Novi trg 7, Novo mesto 
TrQ m, i e za pTT promet Trbovlje, 
9 ajjavoluctje 27, Trbovlje 
10 Maribor, Partizanska 54, Maribor 
CiqaiB, ljeno Podjetje PTT Slovenije, aaietova 15, Ljubljana 

060900 
060900 

060900 
060900 

060900 
pesnilo; 

Poštni ^'t
e?u 2akona 0 samoupravnih interesnih skupnostih za v deiav 

9ra,sk' in telefonski promet /UL SRS 24/75/ so 
*adeve

n°S,i Polnega, telegrafskega in telefonskega prometa Posebnega družbenega pomena: 

2>Sosuiranie razv0'a P°štnih' telegrafskih in telefonskih 
teleS^6 gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja poštnih, 'skih in telefonskih zmogljivosti. 
111.4 

'•C# 

p°droči :je cestnega gospodarstva 

050201 
050201 
050201 
050201 
050201 
050201 
050201 

050201 

050201 

050201 
050201 

110404 

2.Ceo!n° Podjetje Ljubljana, Stolpniška 10, Ljubljana 
3 Ces n° pod!e,ie Celje, Lava 42, Celje 
4 Co<!tn0 p°djetje Kranj, Jezerska cesta 20, Kranj 
5. Cestn° pod!et!e Koper, Ul. 15. maja 1, Koper 
6. Cestn° pod!etie Gorica, Prvomajska 5, Nova Gorica 

Cesin° podie,ie Maribor, Istokovo 30, Maribor 
8 Cestr,0 pod)e,ie Ptuj, Zagrebška 49 A, Ptuj p°djetje Murska Sobota, 
9 Cestn 64, Murska Sobota 
Ljubil,n„? Podietje Novo mesto, 
'0'Podi r3 C' 47, Novo mesto 
Linharti8 23 vzdrževanje avtocest Ljubljana, 
11.^*810, Ljubljana 
'2.Cestn?Sk-a ces,na podjetja, Linhartova 7, Ljubljana 
^'ova R/l 'Hzeniring, delovna organizacija, 

• Ljubljana 
P°iasniio; 
PQ 4 .. 
Jarstvo er

nU zakona o cestah /UL SRS št.2/88/ je vzdrževanje in 
vanje r* dejavnost posebnega družbenega pomena. Vzdr- 

ži cec»eS'^)'3se®a vzdrževalna dela za zagotavljanje prevoz- 
^drževai ln varstvo cest /to je redno vzdrževanje cest/ in 
0l)navijanj^c dejJ,a za ohranianie oz- obnavljanje cest /to je 

Cgk
a
0n®,rukc|ii in graditvi cest so zadeve posebnega druž- 

ita, URP°rnena: zagotavljanje pretočnosti in varnosti pro- 
^ ceste JeVanje P'an°v samoupravnih interesnih skupnosti 
^l°čanie 

2 drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, 
S'' cestne 

nam.ena i" uporabe sredstev, zagotavljanje enotno- 
^ rnedna nlre2e' določanje smeri in poteka cest; povezovanje mi in rnedrepubliškimi prometnimi tokovi ter Je o opustitvi cest. 

IV. 
1 

K°MuNALNO GOSPODARSTVO 

Črnski potniški promet Ljubljana, 
2. AvtnK

a 160, Ljubljana 
»akoveLUsni Promet Murska Sobota, 
3. Kom, U'' 2® Murska Sobota 
OsoiniL. ala' gradbeništvo in promet Ptuj, 
?' C& Cesta 1' p,ui 
. iha«~ avtobusni promet Maribor, 
o '^LETkiL22, Mafibor 
1' ^®lov ^e'ie' Aškerčeva c. 20 (del), Celje ^o>iri_ Pa organizacija Komunala Mozirje, 
» Kom® 307 A| Mozirje 
6 Komu

nala Kočevje, Tesarska ul. 10, Kočevje 
^°noviii?alno stanovanjsko podjetje Litija, 
b Komii C'15, Lit'ia 

.°vše»~ alno podjetje Ljubljana (z ekonomskimi 
°KomVa6'Liubliana 

1'°Va Goric3'3 N°Va Gorica' Ces,a 25- iuniia 1. 

'®biC 2*'pj,|^'n.° Podjetje, Komunala Ribnica, 
ica 

060601 

060601 

060601 

060601 
060601 

100101 
100102 

100102 
enotami), 

100102 

100102 

100102 

12. Javno podjetje Komunala Celje, 
Mariborska c. 2, Celje 100102 
13. Komunala Cerknica, Notranjska c. 44, Cerknica 100102 
14. Komunalno stanovanjsko podjetje Domžale, 
Ul. Ljube Šercerja 4, Domžale 100102 
15. Komunalno podjetje Dravograd, 
Meža 143, Dravograd 100102 
16. Delovna organizacija za komunalno dejavnost Komunala 
Gornja Radgona, T rate 7, Gornja Radgona 100102 
17. Komunalno podjetje Grosuplje, 
Cesta na Krko 7, Grosuplje 100310 
18. Komunalno podjetje Hrastnik, Novi log 4, Hrastnik 100310 
19. Komunala Idrija, Carl Jakoba ul. 4, Idrija 100310 
20. Komunalno stanovanjsko podjetje II. Bistrica, 
Prešernova 7, Ilirska Bistrica 100310 
21. NIGRAD Komunalno podjetje Maribor, 
Strma ulica 8, Maribor 100102 
22. Komunala Črnomelj, Belokranjska c. 4 100103 
23. Vodovod Jesenice, C. Maršala Tita 49, Jesenice 100310 
24. Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva c. 11 100310 
25. Hydrovod Kočevje - Ribnica - Kočevje, 
Ljubljanska c. 38, Kočevje 100310 
26. Rižanski vodovod, Ul. 15. maja 13, Koper 100310 
27. Javno komunalno podjetje Komunala Kranj, 
Ul. Mirka Vadonva 1, Kranj 100310 
28. KOSTAK Komunalno stavbno podjetje Krško, 
C. krških žrtev 11, Krško 100310 
29. DO Komunala Laško, Trubarjevo nabrežje 11, Laško 

100310 
100310 
100310 

30. Komunala Radeče, Gledališka pot 2, Radeče 
31. Komunala Lendava, Partizanska ul. 93, Lendava 
32. Javno podjetje vodovod kanalizacija Ljubljana, 
Krekov trg 10, Ljubljana 100310 
33. Komunala Metlika, C. XV. brigade št. 2, Metlika 100310 
34. Goriški vodovodi Nova Gorica, 
C. 25. junija 1 B, Nova Gorica 100310 
35. Komunala Novo mesto, C. komandanta Staneta 2, 
Novo mesto 100310 
36. Komunalno podjetje Ormož, 
Kerenčičev trg 11, Ormož 100310 
37. Komunalno podjetje Postojna, Jeršice3, Postojna 100310 
38. Komunalno podjetje Ptuj, 
Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj 100310 
39. Komunalno podjetje Radlje ob Dravi, Radlje ob Dravi 191, 
Radlje ob Dravi 100310 
40. Komunala Radovljica, Ljubljanska c. 27, Radovljica 100310 
41. Komunalno podjetje Prevalje, Trg 36, Prevalje 100310 
42. Komunala Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 
Sevnica 100310 
43. Kraški vodovod Sežana, Bazoviška c. 6, Sežana 100310 
44. Komunalno stanovanjsko podjetje Slovenj Gradec, 
Partizanska pot 12, Slovenj Gradec 100310 
45. Komunalno podjetje Slovenska Bistrica, Ul. pohorskega 
bataljona 12, Slovenska Bistrica 100310 
46. Komunalno podjetje Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, 
Slovenske Konjice 100310 
47. Javno komunalno podjetje Šentjur, 
Cesta Leona Dobrotinška 18, Šentjur pri Celju 100310 
48. Komunalno podjetje Škofja Loka, 
Kidričeva c. 43 a, Škofja Loka 100310 
49. Obrtno komunalno podjetje Rogaška Slatina, 
Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina 100310 
50. KomunalaTolmin, Poljubinj 89 H, Tolmin 100310 
51. Komunala Trebnje, Golijev trg 9, Trebnje 100310 
52. Komunalno podjetje Tržič, Pristava 80, Tržič 100310 
53. VEKOS delovna organizacija za komunalno oskrbo 
Titovo Velenje, Koroška c. 37 B, Velenje 
54. Komunalno podjetje Vrhnika, 
Opekarska c. 55, Vrhnika 
55. Komunalno podjetje Žalec, 
Ul.' Nade Cilenšek 5, Žalec 
56. Mariborski vodovod, Jadranska c. 24, Maribor 
57. Združena komunala Toplotna oskrba, 
Jadranska 28, Maribor 
58. Centralna čistilna naprava Kamnik - Domžale, 
študljanska c. 91, Kamnik 
59. KSP Sežana, Partizanska c. 2, Sežana 
60. Javno podjetje Energetika Ljubljana p.o, 

100310 

100310 

100310 
100310 

100310 

100320 
100320 

f°ćeva/ec 79 



Verovškova 70, Ljubljana 100330 
61. Mariborska plinarna, Plinarniška 9,Maribor 100330 
62. DO Komunalno stanovanjskih in remontnih storitev KRES 
Jesenice, Industrijska ul. 1 A, Jesenice 100340 
63. Komunalna energetika Nova Gorica, Ul. tolminskih puntar- 
jev 5, Nova Gorica 100340 
64. Komunala Trbovlje, Savinjska c. 11 A, Trbovlje 100340 
65. Komunala Koper, Goriška ul. 6, Koper 100351 
66. Javno podjetje Snaga Ljubljana, 
Povšetova ul. 6, Ljubljana 100351 
67. Komunalno stanovanjsko podjetje Okolje Piran, 
Cesta JLA 61, Piran 100351 
68. KOP Zagorje ob Savi, Polje 4, Zagorje ob Savi 100351 
69. Komunalno stanovanjsko podjetje Ajdovščina, 
Goriška c. 25 B, Ajdovščina 100352 
70. Komunala Izola, Verdijeva ul. 1, Izola 100352 
71. Podjetje Komunala Murska Sobota, 
Kopališka ul. 2, Murska Sobota 100352 
72. Snaga Maribor, Ljubljanska ul. 4, Maribor 100352 
73. Dimnikarstvo Brežice, Prešernova c. 9 A, Brežice 100391 
74. Dimnikarstvo Celje, Zidanškova ul. 3, Celje 100391 
75. Dimnikarsko podjetje Kranj, 
Župančičeva ul. 4, Kranj 100391 
76. Dimnikar Radeče, Titova ul. 10, Radeče 100391 
77. Dimnikarstvo Ljubljana, 
Linhartova c. 62 A, Ljubljana 100391 
78. Dimnikarsko podjetje Ptuj, Pletarska ul. 3, Ptuj 100391 
79. Dimnikar Beltinci, Panonska 17 100391 
80. Dimnikarsko podjetje Ravne na Koroškem, 
Prežihova ul. 17, Ravne na Koroškem 100391 
81. Dimnikarsko podjetje Maribor, 
Slomškov trg 8, Maribor 100391 
82. Žale Ljubljana, Tomačevska c. 2, Ljubljana 100392 
83. Pogrebno podjetje Maribor, 
Linhartova ul. 6, Ljubljana 100392 
84. Parkirišča Ljubljana, Vodnikov trg 5, Ljubljana 100399 
85. Javna razsvetljava Ljubljana, 
Litijska c. 263, Ljubljana 100399 
86. Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer, 
Ormoška c. 3, Ljutomer 100399 
87. FLORINA Maribor, Vita Kraigherja 8, Maribor 100399 
88. Ljubljanske tržnice, Pogačarjev trg 1, Ljubljana 110304 
89. Tržnica Maribor, Vodnikov trg 5, Maribor 110304 
90. Komunalna operativa Ljubljana, 
Povšetova 8, Ljubljana 050502 
91. Gradnik Logatec, Tržaška 27, Logatec 050201 

Pojasnilo: 

Po 3. in 4. členu zakona o komunalnih dejavnostih se štejejo 
za komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena 
naslednje dejavnosti: 
- oskrba naselij z vodo, ki obsega zejemanje, čiščenje in 
dovajanje vode gospodinjstvom, industriji in drugim uporab- 
nikom; 
- odvajanje odpadnih in padavinskih voda, ki obsega: zbira- 
nje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstev, 
industrije in drugih uporabnikov v naselju in odvajanje pada- 
vinskih voda v naseljih; 
- vzdrževanje čistoče v naseljih, ki obsega čiščenje javnih 
površin, urejeno zbiranje, odvoz in odstranjevanje komunal- 
nih odpadkov iz gospodinjstev, industrije in drugih uporabni- 
kov teh storitev; 
- urejanje javnih parkov, nasadov, drevoredov, zelenic, otro- 
ških igrišč in drugih javnih površin s pripadajočimi napravami 
in opremo; 
- urejanje javnih parkirišč, dovoznih poti, pešpoti, hodnikov 
in drugih javnih poti v naselju; 
- javna razsvetljava v naselju, ki obsega: razsvetljavo promet- 
nih in drugih javnih površin v naselju; 
- opravljanje javnega mestnega prometa, ki obsega javni 
prevoz potnikov v mestih in naseljih mestnega značaja ter 
primestnih naselij z javnimi prevoznimi sredstvi; 
- urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, 
ki obsega pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljeva- 
njem, oddajanje prostorov za grobove v najem. 

Po 2. členu zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 

BO 

o urejanju pokopališč /UL SRS 34/84/ je pokopališka 
pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč komunalna del8 

nost posebnega družbenega pomena. 

Po 1. členu tega zakona pokopališka in pogrebna dejavn"*' 
obsega: pogrebne storitve", storitve v zvezi z upepeljevanj® 
in oddajanje prostorov za grobove v najem. 

Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje, razdelitev na P<?'f 
mezne zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopa'1' 

Po drugem odstavku 3. člena zakona o komunalnih deja*"^ 
stih lahko občinska skupščina določi kot komunalno del8 j 
nost še posamezno drugo dejavnost, ki ima po svoji na'8, 
komunalni značaj, če je taka dejavnost nenadomestljiv P0-* 
za življenje in delo občanov v občini oz. v krajevnih skup"j(1 
stih, pa take dejavnosti ni mogoče zadovoljivo zagotavlja" 
usklajevati samo na podlagi delovanja tržnih zakonitosti- 
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z zakonom o energetskem gospodarstvu določi kot 
Občinska skupščina lahko v skladu z zakonom o cestah r .  t.fSi 

Ž 

nalno dejavnosturejanje ulic, trgov in cest v mestih in nasei^ 
mestnega značaja, ki niso razvrščene med magistra"''" 
regionalne ceste ter oskrbo naselij s toplotno energij0 

plinom iz lokalnih omrežij. 

10.člen zakona o cestah glede na zgornjo določbo zakon® 
o komunalnih dejavnostih pravi: 

iKadar občinska skupščina določi s svojim odlokom, dajj 
redno vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene ^ 
magistralne in regionalne ceste v ureditvenih območji ^ 
in naselij mestnega značaja komunalna dejavnost, 9oSP?a(ji) 
rijo z njimi komunalne organizacije združenega dela v sW j. 
z načeli tega zakona /cestnega/ in so njihovo osnovno s' 
stvo. 

H rž0' Glede graditve, rekonstrukcije, obnavljanja, rednega vz<o 
vanja varstva cest iz prejšnjega odstavka tega člena veljar. a 
komunalne organizacije združenega dela določbe J., 
zakona /cestnega/, občinska skupščina pa lahko določi P° ^ 
mezne posebne oz. drugačne pravice in dolžnosti gled® 
naravo in namen teh cest oz. prometnih površin.^ 

9. člen zakona o energetskem gospodarstvu glede na zg°' 
določbo zakona o komunalnih dejavnostih pravi: 

rnl" 

iZadeve posebnega družbenega pomena v dejavnosti dal)',C' 
skega ogrevanja s toploto so: proizvodnja toplotne ene<jL 
samostojno in v povezavi s proizvodnjo električne enef9 
njen prenos in distribucija. 

Občinska skupščina lahko določi s svojim odlokom kot k0^ 
nalno dejavnost oskrbo naselij s toplotno energijo in p" 
iz lokalnih omrežij.I 

Po 1. členu zakona o dimnikarski službi /UL SRS l6^g0 
dimnikarska služba dejavnost posebnega družbe^ 
pomena, ki obsega pregledovanje in čiščenje kurilnih nap 
dimnih vodov in prezračevalnih naprav. 

LEGENDA DEJAVNOSTI 

010101 - Proizvodnja hidroelektrične energije 
010102 - Proizvodnja termoelektrične energije 
010103 - Proizvodnja jedrske električne energije 
010104 - Prenos električne energije 
010105 - Distribucija električne energije 
010890 - Proizvodnja rude in koncentrata urana 
070150 - Trgovina z naftnimi derivati na drobno 
070240 - Trgovina z naftnimi derivati na debelo 
010500 - Proizvodnja naftnih derivatov 
010202 - Pridobivanje rjavega premoga 
010203 - Pridobivanje in sušenje lignita . ^ 
010820 - Proizvodnja rud in koncentratov svinca in c' 
010992 - Proizvodnja živega srebra 
040002 - Varstvo pred škodljivim delovanjem voda 
040002 - Varstvo pred poplavami in ledom 

ti, 

poroče^6 



(j. 

JI 'lic in, ~ ®radnja, rekonstrukcija in popravilo cest, predorov, 
*eleznih in cestnih mostov, nadvozov, podvozov, 

'bale if?V' *e,ezn'ških in cestnoželezniških prog, operativne 
I l505Q2 

neomejenih prometnih objektov 
ti «0101 ~ ®radnja hidrotehničnih objektov 

",edn=.~J 
revoz potnikov in blaga po železnici v notranjem in 

'104O4 nem Prome,u 

.. :ornD|M~.'n^eniring, organizacija in posredovanje pri gradnji 
09oo 9opspodarskih in drugih objektov 

!rafsi.„ ~ Dejavnost javnega telefonskega, poštnega in tele- 
i- f%0i 9a Pr°meta „ Ntu jn I Prevoz potnikov v mestnem in obmestnemu pro- 
,j >otniko ^9ih krajih z avtobusi, tramvaji in trolejbusi, prevoz . 
ij '°staj V 'stališča in drugih postaj in od letališča do drugih 

-->0? Storitve v pomorskem prometu Ooi0l ~ Letališke storitve 
Oo10? ~ Urejanje stavbnega zemljišča 
OQ10, ~ Urejanje in vzdrževanje ulic in prometnih poti 

Urejanje in vzdrževanje parkov, zelenic in rekreacij- 

skih površin 
100310 - Proizvodnja in distribucija vode 
100320 - Prečiščevanje in odvajanje odplak 
100330 - Proizvodnja in distribucija plina 
100340 - Proizvodnja in distribucija toplote 
100351 - Čiščenje javnih površin v naseljih 
100352 - Odnašanje, odlaganje in predelava odpadkov 
100391 - Dimnikarske storitve 
100392 - Pogrebna služba, urejanje in vzdrževanje pokopa- 
lišč 
100399 - Druge neomenjene komunalne dejavnosti, javne 
garaže, parkirni prostori, varovanje vozil, varovanje premože- 
nja, gasilska služba 
110304 - Storitve tržnic na drobno in debelo 
110620 - Ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve 

Seznam javnih in družbenih podjetij je pripravljen po izpisku 
Zavoda Republike Slovenije za statistiko in po podatkih Mini- 
strstva za energetiko, Ministrstva za promet in zveze in Mini- 
strstva za varstvo okolja in urejanje prostora. 

(prilo n Predpisov in členi, ki opredeljujejo infrastrukturo na področjih gospodarskih javnih služb 
74. členu zakona o gospodarskih javnih službah) 

IQETSKO GOSPODARSTVO: ! 

j^akon i jI) 0 energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 23/ 

■Vlne 
'*EL 

! ^ E2NlŠKO GOSPODARSTVO: 

!M®le?n?' 2akon o graditvi železnic in o prometu in varnosti 
1 "mcah (Uradni list SFRJ, št. 9/65 in 11/69) 

.^3kon „ 
železniškem prometu (Uradni ?' SFrI temeljih varnosti v 

4 ' št. 26/91) 

iM 
PROMET: 

''»n i°n 0 'ukah (Uradni list SRS, št. 7/77) 

C£StNO GOSPODARSTVO: 
ti ^kon n 

II 2 gestah (Uadni list SRS, št. 2/88 - p.b.) 
" 3" 6-8„ 11., 12. in 57. 

k 

PROMET: Bliski 

9°n 0 2račni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86) 

PTT pHOMET: 

'9f| 2°n 0 s'stemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 8/88) 
L 

lil 'telefo °, .postav,janju in vzdrževanju poštnih, telegraf- 
Šc^bjektiK8 in signalnih varnostnih naprav na zemljiščih 
(l družbeni in državljanski lastnini (Uradni list 

VII. VODNO GOSPODARSTVO: 

1. Zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81) 
člena 8. in 55. 

2. Strokovno navodilo o tem, kateri objekti se štejejo za vodno 
gospodarske objekte v splošni in posebni rabi in kateri vodo- 
toki se štejejo za umetne vodotoke in druge zbiralnike vode 
(Uradni list SRS, št. 27/84) 
členi 1. do 5. 

VIII. KOMUNALNO GOSPODARSTVO: 

1. Zakon o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) 
člena 5. in 6. 

IX. NA PODLAGI 2. ODSTAVKA 35. ČLENA ZAKONA 
O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH 

1. Navodilo o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in 
magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav 
(Uradni list SRS, št. 27/85) 

- točka l/a: pri objektih in napravah vodovodnega omrežja, 
- točka l/b: pri objektih in napravah kanalizacijskega 
omrežja, 
- točka l/c: pri javnih površinah v ureditvenih območjih na- 
selij; 
- točka l/č: pri objektih in napravah plinovodnega omrežja, 
- točka l/d: pri objektih in napravah elektroenergetskega 
omrežja, omrežja javne razsvetljave in napravah signalizacije 
- točka l/e: pri objektih in napravah telefonskega In telegraf- 
skega omrežja, 
- točka l/f: pri objektih in napravah vročevodnega, toplovod- 
nega in parovodnega omrežja, 
- točka l/g: pri objektih in napravah cestnega omrežja, 
- točka II: komunalni objekti in naprave, ki se po tem navo- 
dilu ne štejejo za sekundarno, primarno in magistralno 
omrežje. 



Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIK^ 

SLOVENIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE 

O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU - EPA 161 
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Vlada Reupublike Slovenije je na 18. seji dne 8/4-1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUD- 
SKE REPUBLIKE KITAJSKE O TRGOVINSKEM IN GOSPO- 
DARSKEM SODELOVANJU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi 
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zuna- 
njih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena pošlo"' 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter ^ 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republik 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika P' 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slover# 
sodelovala: 

- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose I" 
razvoj, 

- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstv" 
za ekonomske odnose in razvoj. 

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Ljudske Republike Kitajske o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Ljudske Republike Kitajske o trgovinskem in gospodar- 
skem sodelovanju, podpisan v Pegingu dne 9. novembra 
1992. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem* jeziku 
glasi: 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE O TRGOVINSKEM IN 
GOSPODARSKEM SODELOVANJU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Ljudske republike Kitajske 
(v nadaljevanju »pogodbenici«) sta se v želji, da krepita prija- 
teljstvo in sodelovanje in razvijata trgovinske in gospodarske 
stike med državama na načelih enakopravnosti in obojestran- 
ske koristi, sporazumeli o naslednjem: 

1. člen 

Pogodbenici bosta sprejeli vse potrebne ukrepe za pospeše- 
vanje razvoja trgovinskih in gospodarskih stikov med drža- 
vama in ustvarili ugodne pogoje v ta namen. 

2. člen 

Pogodbenici si bosta vzajemno priznavali tretma države z naj- 
večjimi ugodnostmi v zvezi s carinami In drugimi dajatvami ter 
predpisi v zvezi s carinskimi formalnostmi in carinjenjem. 

To določilo pa ne velja za: 
1) ugodnosti, ki jih je ali jih bo ena ali druga pogodbenica 
dala sosednjim državam, z namenom da se olajša obmejna 
trgovina; 
2) ugodnosti, ki jih je ali jih bo ena ali druga pogodbenica 
dodelila državam članicam carinske unije in proste trgovinske 
cone. 

3. člen 

niar 

|S 
H 

Pogodbenici bosta po določilih tega sporazuma in v sWv 
s svojo zakonodajo in veljavnimi predpisi spodbujali in' 1 

naložbe vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju dru9e ' 
godbenice. 

4. člen 

Pogodbenici bosta v skladu s svojo zakonodajo in veljav f 
predpisi spodbujali podjetja in organizacije iz obeh drž* 
bodo razvijale raznovrstno gospodarsko sodeloval1) 
ustvarjale ugodne razmere v ta namen. 

5. člen 

sPi 
»a 
S 
Po, 

Podjetja in organizacije obeh držav, ki se ukvarjajo z 
trgovino in gospodarskimi dejavnostmi, se morajo pri s ^ 
nju in izvajanju pogodb ravnati po veljavnih zakonih in Pr 

sih svojih držav in po mednarodnih trgovinskih uzanca 

6. člen 

It 
9o 
Po 
<0, 
v9, 
in 
it, 
ob 
Wf 

Plačila za blago se opravljajo v prosto zamenljivi 
v drugi obliki, ki jo pogodbenici sprejmeta v skladu z 0 

ječo devizno zakonodajo in predpisi svojih držav. 
k^f 

Obračuni po tem sporazumu se lahko realizirajo na 
koli v mednarodni bančni praksi uveljavljen način na P vanll 
sporazuma med zainteresiranimi podjetji ob upos'6 

pravne ureditve podpisnic. 

Cene blaga in storitev se določajo na podlagi svetovnih ^ 
podobno blago in storitve. 

alf" 

7. člen 

* Izvirnik v kitajščini je na vpogled v Službi za mednarodno- 
pravne zadeve Mlnlatratva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije 

82 

i 1$ \ 
Pogodbenici si bosta medsebojno pomagali pri or9a^0v 'f 
sejmov, razstav, gospodarskih in tehničnih simpoZJ^0]/ 
izmenjavi trgovinskih delegacij in skupin vsaka na s 

ozemlju. 

8. člen ^ 

Vsaka od pogodbenic bo v skladu s svojo zakonodaj 
predpisi dovoljevala podjetjem in organizacijarn ^ 
pogodbenice, ki se ukvarjajo s trgovino in gospod3 

porote^ 



(Sr?« med državama, da ustanavljajo stalna predstav- le|0v' Tr zagotovita ustrezne razmere za njihovo normalno an)e na njenem ozemlju. 

9. člen 

Odpisali0' bos,a 2 vidika razvoja gospodarskega sodelovanja 
»kontni medsebojno izmenjavo informacij, zlasti o svoji 
Sr drun h1"' uredi,vi in Programih z gospodarskega področja 9in informacij, zanimivih za pogodbenici. 

10. člen 
,r9ov?n0<^ben'ci se strinjata, da ustanovita skupno komisijo za 
Ns,a;o

|n gospodarsko sodelovanje, ki jo bodo sestavljali 
'' vsai ' obe'? v'ad' Predsednika skupne komisije morata 

6o$p0J 
na ravni vodje sektorja ministrstva, pristojnega za 

arsko in trgovinsko sodelovanje s tujino. 

V P0SDB
84k°miSiie S0: 

- prBv 
vanie medsebojnega sodelovanja, 

" prenfr'an'e uresničevanja tega sporazuma, 
'kem ! a9°vanje težav, do katerih bi lahko prišlo pri trgovin- s 'H ancno^ 1  I_I • , 3 

/L In J uo Kaienri di lanKO prisio pri 
-«dota°iSpodarskem sodelovanju med državama, 

*°Vv rtrt Jan'e izmenjave informacij o spremembah predpi- 
v dajaL avah Podpisnicah, 
Sa . 'e Predlogov s ciljem pospeševanja razvoja dvostran- 
ske uu^vinske9a in gospodarskega sodelovanja in sezna- l0d obeh držav s temi predlogi. 

Sk 
'■i'j'blijf ko,T1isi)a se bo sestajala letno, izmenično v Pekingu l ' v skladu z dogovorom med pogodbenicama. 

11. člen 
* Sh 

PVi£zum začne veljati 30 dni od datuma, ko sta se pogod- 
®dsebojno obvestili, da sta opravili ustrezen zakon- 

sko določen postopek v svoji državi, in velja pet let. Vsako leto 
se bo avtomatično obnovil, če nobena od pogodbenic naj- 
manj šest mesecev pred prenehanjem njegove veljavnosti 
pisno ne obvesti druge pogodbenice o razveljavitvi spora- 

Ob prenehanju veljavnosti tega sporazuma se bodo še naprej 
uporabljala njegova določila za vse pogodbe, ki so bile skle- 
njene med veljavnostjo sporazuma, dokler ne bodo v celoti 
izpolnjene. 

12. člen 
Ta sporazum je sklenjen dne 9. novembra 1992 v dveh izvirni- 
kih v slovenskem, kitajskem in angleškem jeziku, pri čemer so 
vsa tri besedila enako verodostojna. 
Ob različnem tolmačenju in uresničevanju tega sporazuma se 
uporablja angleško besedilo. 

ZA VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
mag. Vojka Ravbar I. r. 

ZA VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE 
Gu Yongjiang I. r. 

OPOMBA: Sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

sPi 
OBRAZLOŽITEV 

POrazu 
"h Pf'čn podpisan 9. novembra 1992 v Pekingu, veljati 

ino oh 30 dn' od datuma, ko sta se pogodbenici medse- c°sf°p da sta opravili ustrezen zakonsko določen 
S|forr\atj.

Potr(1'tve v svoji državi in velja pet let, nato pa se 
^ 'eno podaljšuje vsakič za eno leto. 

se Republika Slovenija in Ljudska republika 
9°sPo Vezuieta, da bosta spodbujali razvoj medsebojnih 
^e*av ih stikov n ustvarjali razmere z$ gospodarske l"H na ?}ed državama. Sporazum vsebuje določbo o kiav- 

. \ju '*č)ih ugodnosti za menjavo med državama, o plače- 
?r°'>v0d 'n drugih dajatev ter drugih formalnostih za Dr°rngt ® ln storitve, ki izvirajo iz njunega območja. Plačilni 

I °!> uPo2
ed državama bo potekal v prosto konvertibilni valuti 

' > 8- sD 
Vaniu svetovnih cen in pogojev mednarodne trgo- 

vk pr?razum predvideva tudi medsebojno pomoč udele- 0r9aniziranju sejmov in razstav. Udeleženki bosta 

med seboj izmenjavali informacije, še posebej o svoji notranji 
ureditvi in gospodarskih programih. Predvidena je tudi usta- 
novitev mešane komisije, ki bo proučevala možnosti in pred- 
lagala ukrepe za razširitev gospodarskega sodelovanja med 
državama. 

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slove- 
nije na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah. 

Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje novih 
predpisov. 

Za izvajanje sporazuma bodo potrebna proračunska sredstva 
za delo slovenskega dela mešane meddržavne komisije pred- 
videne v 8. členu sporazuma. 

i 
i 
I 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE POLJSKE O GOSPODARSKEM 

SODELOVANJU - EPA 162 

Vlada Republike Slovenije je na 18. seji dne 8. 4. 1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPU- 
BLIKE POLJSKE O GOSPODARSKEM SODELOVANJU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi 
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1. 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zuna- 
njih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221- 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1- 
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika Pr' 
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije 
sodelovala: 

- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 

- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj. 

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Poljske o gospodarskem sodelovanju 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Poljske o gospodarskem sodelovanju, pod- 
pisan v Varšavi dne 29. oktobra 1992. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in poljskem jeziku 
glasi: 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO REPUBLIKE POLJSKE O GOSPODARSKEM 
SODELOVANJU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Poljske (v nada- 
ljevanju podpisnici) sta se v želji, da ustvarita vzajemno- 
koristne razmere za stabilen in usklaje razvoj gospodarskega 
in trgovinskega sodelovanja med državama po načelih enako- 
pravnosti in medsebojnih koristi, sporazumeli o naslednjem: 

1. člen 

Podpisnici si bosta prizadevali za razvoj medsebojnih gospo- 
darskih in trgovinskih odnosov med državama v skladu 
z določili tega sporazuma in njuno zakonodajo. 

2. člen 

Podpisnici si bosta medsebojno priznavali največje ugodnosti 
za izvoz in uvoz proizvodov, ki izvirajo z njunega območja in 
ki se uporabljajo v odnosu do blaga iz tretjih držav. 
Določila iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na ugodnosti, 
oprostitve in privilegije, ki jih Republika Slovenija in Repu- 
blika Poljska priznavata ali bosta priznavali: 

a) sosednjim državam v maloobmejni trgovini 

b) državam, ki že ali bodo sodelovale z Republiko Slovenijo 
in Republiko Poljsko v carinski uniji, prosti trgovinski coni 

3. člen 

Podpisnici si bosta v skladu s svojima zakonodajama prizade- 

vali za razvoj trgovinskih in gospodarskih odnosov na 
področjih, ki so v skupnem interesu obeh držav. 

4. člen 

Sodelovali boste med drugim tudi na naslednji način: 
a) z oblikovanjem in razvijanjem družb z lastnim in meŠ*" 
kapitalom 
b) z razvijanjem kooperacijskega sodelovanja lt 
c) z ustvarjanjem in razvijanjem infrastrukture, potrebne 
uresničevanje gospodarskega sodelovanja 
d) z izmenjavo strokovnjakov 
e) s storitvami svetovanja . 
f) z organiziranjem trgovinsko-industrijskih razstav in sej111 

g) z oblikovanjem skupnih bank. 

5. člen 

Vsi obračuni in plačila med Republiko Slovenijo in Repub'"jjj 
Poljsko bodo v konvertibilnih valutah v skladu s predpisi 
veljajo v vsaki od držav, in pod pogoji, ki so običajni v med 

rodni trgovinski in finančni praksi. 

V določenih primerih lahko obračunavanje in plačeva^ 
poteka tudi v drugi obliki, skladno z zakonodajo, ki v 

v vsaki od podpisnic. 

6. člen 

Pristojni organi držav podpisnic bodo v skladu z njuno n^, 
onalno zakonodajo omogočali gospodarskim subjeK r 
ustanavljanje predstavništev in drugih enot, ki bodo Pro- 
vale k skupnemu razvoju trgovinskega in gospodarskega 
delovanja. 

7. člen 
* H S0^ Pristojni organi in organizacije podpisnici bodo meo => (, 

izmenjavali informacije, zlasti o zakonski ureditvi v 
podpisnicah, ki se nanašajo na gospodarsko "'~n 

s tujino. 
so< 

8. člen 

Podpisnici sta se dogovorili, da ustanovita mešano komj 
ki jo bodo sestavljali predstavniki obeh podpisnic, P°° 
čena pa bo za: 

- analiziranje uresničevanja določil tega sporazuma 

ilsli?' 
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- isk
anie možnosti za razširitev gospodarskega sodelovanja Kanie možnosti za rešitev morebitnih problemov, ki bi 

Pri medsebojnem sodelovanju 

se bo sestajala enkrat letno, izmenoma pri eni od 

9. člen 

ne krši obveznosti iz drugih mednarodnih 
kij, konvencij, protokolov in drugih mednarodnih aktov, 

1'n podpisali državi podpisnici. 

"ar0d8l1kCi se bosta medsebojno obveščali o vseh novih med- 
^"ašii d°kumentih, ki jih bosta podpisali ter bi se lahko al1 na interese druge podpisnice. 

10. člen 

*IH£*a»Jm bo začel veljati, ko se bosta državi podpisnici 
Jp0r obvestili, da so izpolnjeni vsi pogoji za uveljavitev 
lic, Ta*!?13' k' ''h določa zakonodaja vsake od držav podpis- a dan uveljavitve se šteje prejetje kasnejše note. 

11. člen 

•0» o^r?2um i® sklenjen za nedoločen čas in velja, dokler ga 0 držav podpisnic pisno ne odpove. V veljavi ostane še 

šest mesecev po tem, ko druga država podpisnica prejme 
obvestilo o odpovedi. 

Po prenehanju veljavnosti tega sporazuma bodo določbe 
veljale za vse pravice in obveznosti, ki so nastale v času 
njegove veljavnosti in niso bile popolnoma realizirane do 
trenutka njegove prekinitve. 

Sestavljeno v Varšavi, dne 29. oktobra 1992 v dveh izvirnikih 
v slovenskem in poljskem jeziku, pri čemer sta besedili enako 
veljavni. 

Za Vlado Republike Slovenije 
Vojka Ravbar I. r. 

Za Vlado Republike Poljske 
Leslaw Podkartski I. r. 

OPOMBA: Sledi tekat sporazuma v poljskem jeziku 

3. člen 
Ta izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj. 

4. člen 

Za zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 
Spo 

med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
9 '99? gosPoclarskem sodelovanju je bil podpisan 29. okto- 

° n'eQo ^arSaw- Veljati začne z dnem izmenjave obvestil odo^r'tv' P° notranjih predpisih pogodbenic in je 
°aDove 

Za ^določen čas. Velja dokler ga ena od držav ne 

<e,r vset}ujo vse potrebne elemente za krepitev gospo- 
° Pr'*na Sodelovania med državama. Vsebuje tudi določbo 1 "Aineo naivečjlh ugodnosti za menjavo proizvodov 
'"'utoh p P°dročja in odločbo o plačevanju v konvertibilnih ■ Predvideva ustanovitev mešane meddržavne komisiie 

za izvajanje sporazuma in iskanje možnosti za razširitev 
gospodarskega sodelovanja. 

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slove- 
nije na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah. 
Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje novih 
predpisov. 

Za izvajanje sporazuma bodo potrebna proračunska sredstva 
za delo slovenskega dela mešane meddržavne komisije pred- 
videne v 8. členu sporazuma. 
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MNENJE 
vlade Republike Slovenije o poslanski pobudi dr. 
LEA ŠEŠERKA za prlčetek gradbenih del na 
obeh viaduktih avtocestnega odseka Razdrto 
- Čebulovica 

Poslanec je dal naslednjo pobudo: 

»Vladi Republike Slovenije predlagam, da sprejme sklep, po 
katerem naj se skladno z razpisom o gradnji avtocestnega 
odseka Razdrto-Čebulovica iz marca 1989 takoj začne grad- 
nja obeh viaduktov na tem odseku. 

Obazložitev: 
Vsako spreminjanje načrtov za viadukte v nasipe je naravovar- 
stveno nesprejemljivo in bi bilo v škodo naravni dediščini 
Slovenije in srednje Evrope.« 

MNENJE 
1. Uvodoma moramo pojasniti, da je pobudo za proučitev 
nadomestitve viadukta Bandera na avtocestnem odseku Raz- 
drto-Čebulovica z nasipom na Vlado Republike Slovenije 
oziroma njeno Ministrstvo za promet in zveze naslovil v avgu- 
stu 1991 in ponovno v novembru 1991 poslanec republiške 
skupščine g. Marjan Dvornik. Utemeljil jo je s prihranki v stro- 
ških in času gradnje, ki bi jih bilo moč doseči ob vgrajevanju 
odvišnega materiala s tega avtocestnega odseka v predlagani 
nasip. Predvidene gradnje drugega viadukta, poimenovanega 
goli vrh, ta pobuda ni obsegala in je sprejeta kot tehnično 
nesporna rešitev. K omenjeni pobudi je Ministrstvo za promet 
in zveze pojasnilo, da ne more podpreti predlagane nadome- 
stitve viadukta Bandere z nasipom predvsem iz dveh temelj- 
nih razlogov: 
- prvič, ker se je med izvajanjem gradbenih del izkazalo, da 
so odvišni materiali iz avtocestne trase od Razdrtega do grape 
Bandera, na katerem so bili izkopi najobsežnejši, mnogo 
slabše kakovosti od geološko napovedane (flišni material 
z nizko vsebnostjo peščenjakov) in zato neprimerni za grad- 
njo visokih nasipov, 
- in drugič, da bi spreminjanje že sklenjenih pogodb z itali- 
janskim izvajalcem gradnje viaduktov in pogodb z Republiko 
Italijo o posojilnih aranžmajih za sofinanciranje teh del 
gotovo negativno vplivalo na nadaljnje meddržavno sodelova- 
nje pri financiranju gradnje cest pri Osimskih sporazumih. 

2. 
Za financiranje gradnje obeh omenjenih viaduktov je bil v letu 
1991, tik pred junijsko vojno, zaključen postopek urejanja 
pogodbenih razmerij o najetju italijanskega komercialnega 
posojila pod ugodnimi pogoji. Podpisane so bile osnovna 
pogodba med Medio Credito Centrale iz Rima in Udruženo 
banko Hrvatske (za posojilo v višini 30,3 mlrd LIT7 ter pogodbi 
med Ljubljansko banko in Udruženo banko Hrvatske ter Ljub- 
ljansko banko in Republiko Slovenijo za koriščenje dela tega 
posojila (v višini 18,5 mlrd Lit) za potrebe financiranja gradnje 
obeh viaduktov. 

Junijska vojna I. 1991 in nadaljnji proces osamosvajanja 
v nekdanjem jugoslovanskem prostoru je povzročil zamrzni- 
tev vseh finančnih razmerij s tujino, italijanska stran pa je celo 
anulirala že sprejeti sklep o odobritvi in garanciji omenjenega 
komercialnega posojila. Po mednarodnem priznanju naše 
države je marca 1992 prišla k nam italijanska delegacija 
v sestavi predstavnikov zunanjega ministrstva, ministrstva 
državnega trezorja in zavarovalne družbe SACE in v razgovo- 
rih opozorila na nujnost obnove celotnega postopka za nepo- 
sredno odobritev komercialnega posojila ter na izdajo 
ustrezne državne garancijfe na to posojilo. Vlada Republike 
Slovenije in pristojna ministrstva so bili z omenjenimi pogoji 

<■* 
za ponovno odobritev komercialnega posojial seznanj 
vendar pa pobuda italijanski vladi za sprejetje takšj10^ 
ukrepa še ni bila dana. Predvideno komercialno posoj"0 

gradnjo viaduktov Bandera in Goli vrh torej še ni operati^V 
zato Vlada Republike Slovenije ne more zagotoviti taK°' 
njega pričetka njune gradnje. 

3. ^ 
V času odločanja pristojnega Ministrstva za finance 0.ot,n

eje 
postopka za najetje italijanskega komercialnega posojila s ^ 
strokovna služba Ministrstva za promet in zveze odločil^, 
preveri dodatne možnosti premostitve grape Bandere, i*|J '|„ 
joč iz dejstva, da bo avtocestni odsek dograjen v letu 19® ^ 
da so brez premostitvenih objektov neuporabni za P'ofTI Mt 
tem sta bila osnovna kriterija skrajšanje časa gradnje °aV^i 
v primerjavi z viaduktom ter prihranki pri gradnji avtocest* j 
bi jih bilo moč doseči s spremembo izvedbe premestitve*1 * 
objekta. 

Predlagana gradnja nasipa Bandera je bila s strani Ministrjj 
za okolje in prostor zavrnjena v postopku zahtevane sP . 
membe lokacijskega dovoljenja zavrnjena zaradi upravii 
postopka in naravovarstvenih izhodišč. Pri tem pa ne op0' ^ 
tehnični rešitvi kot strokovno možni, niti se ne opredeljuj8 

racionalnosti gradnje. 
ittfi Ministrstvo za okolje in prostor je zahtevo za sprem0"^ 

lokacijskega dovoljenja za zamenjavo viadukta Ban 

z nasipom zavrnilo (odločba z dne 21.12.1992) iz razlog8-. 
zahteva ni v skladu z veljavnim lokacijskim načrtom. *^1 
osnova za izdajo dovoljenja. Predlagana zamenjava via.!}ye- 
z nasipom namreč ne pomeni tolerance oziroma neb'!Lai 
nega odstopanja od sprejetih odločitev v tem načrtu,}0lV j« 
gre za spremembo načrta. Sprememba načrta, ki 9 
v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih P° M 
v prostor sprejela Vlada Republike) pa je možna p o ens 
postopku, kot je predviden za njegov sprejem. Torej o'-*v 
membi odloča Vlada Republike Slovenije po predhodnih 1 Pgij 
učitvah, mnenjih, soglasjih pristojnih organov in °r9a'!!f ko1 

ter izvedenem postopku spremembe lokacijskega načrt8 

to zahteva zakon. 
.n0jti 

Hkrati je ministrstvo opozorilo, da so proučitve m° "jolž 
nadomestitve predvidenega viadukta z nasipom, ki izhaj®'rj. 
tehnične dokumentacije, ki jo je pripravil investitor, te' 
dobljenih mnenj, zahtev in pogojev pristojnih institucij k j*,, 
tovani rešitvi pokazale, da bi zamenjava viadukta z na?'&ja- 
Bandera z vidika naravovarstva pomenila bistveno PoS ngdi 
nje razmer glede na sedaj predvideno. Iz predhodnih 
(Zavoda RS za varstvo naravne in kulturne dediščine, 
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Lovske °r 

Senožeče) izhaja, da bi s predlagano rešitvijo, kljub iz9r 

podhoda pod avtocesto v širini 12 m, presekali selitven0^ 
velikih sesalcev z Dinarskega v Alpski prostor (srnjad' ^j« 
prašič, medved, itd.), kar bi imelo posledice za ohrani ^ 
genetske raznolikosti populacije divjih živali, zaradi te*a p! 
prehajanju živali preko avtoceste (predvsem medveda) P ^ 
bila ogrožena prometna varnost. Poleg tega bi bila 
čena načrtovana repopulacija Alp z rjavim medvedoni. ^ 
si v sosednjih državah zelo prizadevajo in bi zato načrt 
poseg imel tudi velik mednarodni odmev. 

4- nraVih 
Za takojšen pričetek viadukta Bandera so z vidika up'za- 
dovoljenj dani vsi pogoji - investitor ima vsa potrebna nC 
ljenja. Za zamenjavo viadukta z nasipom pa bi bilo P° bjin® 
spremeniti lokacijski načrt in predhodno planske a^e°ag i" 
Sežana ter obnoviti postopke za pridobitev lokacijskega 
gradbenega dovoljenja, za kar je potrebno izdelati tuoj g/t 
tehnično dokumentacijo. Ocenjuje se, da bi bila Pr 

dokumentacije ter izvedba predpisanih postopkov k° r v 
v najboljšem primeru šele koncem letošnjega leta. 
povzročilo večje kasnitve pri izgradnji tega avtoces 
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d0sJ^a- Poleg tega je glede na gornje ugotovitve ter na 
V 2a(?

an'e odzive javnosti izid navedenih postopkov negotov. 
nja "'nlem času je bilo namreč v sredstvih javnega obvešča- 
9ra'drv',Ud' na terenu samem več protestov proti nameravani 
tudj nasipa, Ministrstvo za okolje in prostor pa je prejelo 

nav°tes<e mec|narodnih institucij proti gradnji nasipa, ^emh razlogov Ministrstvo za okolje in prostor smatra 
i 2a4et '0t 'e dana Poslanska pobuda, da je potrebno čimprej 2 gradnjo viaduktov po veljavnih upravnih dovoljenjih. 

5. 

je ln°rg z zahtevo za spremembo lokacijskega dovoljenja 
ttio^n6 .r' Republiška uprava za ceste, proučil še dodatne 

i °t>sen var'an,e premostitve grape Bandera, od katerih zadnja 
Se dva podhoda za divjad skozi nasip in katere prehode 
pQlea s P°m°čjo pobočnih voda. 
4as0yn°Snovne9a ci'iai da se izvedba premostitve grape 

i ^ihrant sl<rai®a' se Pr' omenjenih rešitvah kaže tudi možnost 
I ^litet ^r' 9radbenih stroških. Vgradni material ustrezne iega d i k' namr®č bilo moč pridobiti z odpiranjem dodat- 
i 'Cca i i? ,rase avtoceste od Čebulovice v smeri proti Divači t*3 viik na kateri bi bi,° koristno izkoriščenih cca 400.000 

dep0r.| 
ov. materiala in katerih kasneje ne bi bilo potrebno 

^0 do 4no' na dru9' 'okaciji. Slednji prihranek je ocenjen na 
i 'arii3 oh°, vr.ec,nos,i viadukta. Kasnejša nepotrebnost deponi- 
• ^'vači °v,Snih materialov v nadaljevanju trase avtoceste proti 
i 8 St , ,predstavlja tudi določeno prednost navedene reši- 
i ^Udar t - ohraniania narave. 
j strokoJ 'e ,reba' da nboena od alternativnih reštiev še ni 

rana | n° Potrjena kot sprejemljiva, niti ne kakorkoli verifici- 
naitl6no 6Stitor 'ih PriPrav|Ja v skladu z navedenimi cilji in o s'orS|<6 ■ da jih ponudi kot možne v preveritev tako s pro- 

> "oJtoni?3 v'dika kot pogojev financiranja v obnovljenem 
' ^'ereti -2a Pridobitev italijanskega komercialnega posojila, e 9® izhod v tem trenutku še ni znan. 

' V 
J de^tg^Publike Slovenije na podlagi predhodno navedenih 
» ^Sa oHZakl'uču'e' da P°dpira izgradnjo viaduktov avtocest- v len, ?dseka Razdrto-Čebulovica, kot je opredeljena v veljav- 
" pr^atfii< in 9radbenem dovoljenju, in čimprejšnji 
r *a Pr0 9radnje obeh viaduktov. V ta namen je ob Ministrstva 
r ^nanj^8' in zveze. Ministrtstva za finance in Ministrstva za 
ij t)QSt0'® zadeve zahtevala takojšnjo pospešitev obnove 
,l n6ga it ? za odobritev in neposredno angažiranje predvide- 

fije viari L.anske9a blagovnega posojila za financiranje grad- 
Prim v a" za Pr'dobitev drugih virov financiranja, ti °dlo4j,^ru' da italijanska vlada ne bo potrdila svoje prvotne 

it iila aii 0 zagotovitvi zgoraj omenjenega blagovnega poso- 
f V|acja °a ne bo moč zagotoviti drugih virov financiranja, bo 
r- 'arn posodila novonastalo situacijo. Će bo potrebno, bo ob 
K ^anih os ila tudi moinost dodatnih rešitev gradnje premosti- 
j. 0"|ektov na trasi avtoceste Razdrto-Čebulovica. 
ni H ohp«., 

V"° M|!rnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripra- ,e '»trstvo za promet In zveze. 

ifeji  
if V|ad 

c 

j« L^a 6cAPublike Slovenije o ponovni pobudi dr. 

Ili "era KA v zvezi z Izgradnjo viadukta Ban- 
o- vica na avtocestnem odseku Razdrto—Čebulo- 

'i L*""""    
S'anec i® Predlagal: 

^ko 
'If Jaj6lT| "a Prejšnjem zasedanju Državnega zbora ponovno 
<r ^dnjem d°, da Vlada Republike Slovenije na prvem pri- 
nC v!ađuktT n

2asedanju sprejme sklep, da se mora gradnja 
p« v'c» 2a? °andera na avtocestnem odseku Razdrto-Čebulo- 
iC ^onite 

,akoj. Vsakršno odlašanje začetka gradnje je brez 
vO ^Puhni,Podla9e in v nasprotju z varstvom naravne dediščine 
y,t Ke Slovenije. 

H ?a,krivj|j P^gam, da Vlada ugotovi, kateri njeni organi so 
g* rivc6lTl 

aSanje začetka te gradnje, in sproži postopke proti 

'    

Obrazložitev: Zapisnik delovne skupine za problematiko 
viaduktov na avtocestnem odseku Razdrto-Čebulovica: 
Obalnokraške zveze lovskih družin, Zavoda Republike Slove- 
nije za varstvo naravne in kulturne dediščine, Republiškega 
inšpektorja za lovstvo in ribištvo, Inštituta za gozdno in lesno 
gospodarstvo, Lovske zveze Slovenije, poslanske skupine Ze- 
lenih.« 

MNENJE 

Mnenje do poslančeve pobude za takojšen začetek gradnje 
viadukta Bancdera na avtocestnem odseku Razdrto-Čebulo- 
vica je vlada Republike Slovenije že opredelila v odgovoru na 
njegovo vsebinsko enako zahtevo, ki jo je postavil v januarju 
1993. V tem stališču je delno pojasnjen tudi problem financi- 
ranja gradnje viaduktov Goli vrh in Bandera na omenjenem 
avtocestnem odseku, ki ga ponovno pojasnjujemo in dopol- 
njujemo z naslednjim: 

Junijska vojna 1.1991 in nadaljnji proces osamosvajanja repu- 
blik nekdanje Jugoslavije je povzročil zamrznitev vseh finanč- 
nih razmerij s tujino. V okviru teh ukrepov tujih držav je bilo 
npr. ustavljeno koriščenje operativnih posojil za gradnjo cest 
pri mednarodnih finančnih institucijah. Enako je ravnala tudi 
Republika Italija, ki je anulirala že sprejeti sklep o odobritvi in 
garanciji blagovnega posojila za gradnjo viaduktov na avtoce- 
sti Razdrto-Čebulovica, ki naj bi ga Republika Slovenija 
pridobila na podlagi sklenitve posojilnega aranžmaja med 
Medio Credito Centrale v Rimu in Udruženo banko Hrvatske iz 
Zagreba. V ta namen so bile že sklenjene ustrezne pogodbe 
med Ljubljansko banko iz Ljubljane in Udruženo banko Hrvat- 
ske ter med Ljubljansko banko in Republiko Slovenijo. 
Marca 1992, tj. po mednarodnem priznanju Republike Slove- 
nije, nas je obiskala italijanska delegacija v sestavi predstavni- 
kov zunanjega ministrstva, ministrstva državnega trezorja in 
italijanske zavarovalne družbe SACE. Obvestila nas je, da je 
treba celoten postopek za pridobitev že odobrenega blagov- 
nega posojila obnoviti. Najetje posojila naj bi bilo sklenjeno 
neposredno med obema državama in ob predhodni izdaji 
ustrezne garancije Republike Slovenije za to posojilo. O tem 
so bila obveščena vsa pristojna ministrstva (Ministrstvo za 
promet in zveze, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za 
zunanje zadeve). 

Zaradi odprtih vprašanj glede obnovitve postopka je Ministr- 
stvo za promet in zveze v avgustu 1992 pridobilo mnenje 
o veljavnosti sklepa Vlade Republike Slovenije (op., ki se je 
medtem menjala) glede najetja italijanskega blagovnega 
posojila. V odgovoru je to ministrstvo zaključilo, da »nače- 
loma ni potrebno ponovno sklepanje o zadevah, za katere je 
sprejela sklepe oziroma odločitve prejšnja Vlada Republike 
Slovenije. Le če bi nastopile nove okoliščine ali če bi se 
pojavil dvom v pravilnost ali zakonitost že sprejetih odločitev, 
bi lahko sedanja vlada ponovno razpravljala in odločala 
o zadevi.« Za realizacijo tega sklepa naj bi bilo pristojno 
Ministrstvo za finance. 

Republiška uprava za ceste je v septembru 1992 zagotovila 
potrebne strokovne podlage v zvezi z obnovitvijo postopka za 
najetje blagovnega posojila. Prav tako je preskrbela podatke 
o tem, na podlagi katerega meddržavnega sporazuma je bila 
odobrena kreditna linija med Udruženo banko Hrvatske in 
Medio Credito Centrale; gre za sporazum med Jugoslavijo in 
Italijo iz leta 1983, ki je arhiviran v Beogradu in s katerim 
menda, po zadnji informaciji, razpolaga tudi naše zunanje 
ministrstvo. 

Na sestanku v zvezi z gradnjo viadukta Bandera, ki je bil 8. 3. 
1993 na Ministrstvu za promet in zveze, je predstavnik Ministr- 
stva za finance zaključil, da je treba omenjene strokovne 
podlage dopolniti ter da je treba začeti postopek delne ali 
popolne nostrifikacije omenjenega sporazuma z Republiko 
Italijo iz leta 1983. V zvezi s temi zahtevami, o katerih do sedaj 
ni bilo govora, je predlagal, da se začnejo takoj uresničevati 
v sodelovanju med ministrstvi za promet in zveze, za zunanje 
zadeve in za finance. S stališča predlaganega proračuna za 
leto 1993 pa je ugotovil, da je možnost koriščenja italijan- 
skega blagovnega posojila že zagotovljena. 
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Skladno z gornjimi pojasnili je Vlada Republike Slovenije 
naložila Ministrstvu za finance nalogo, da ob sodelovanju 
z obema že omenjenima ministrstvoma takoj zagotovi 
potrebne strokovne podlage in pogoje za obnovitev postopka 
najetja blagovnega posojila pri Republiki Italiji za gradnjo 
viaduktov na avtocestnem odseku Razdrto-Čebulovica. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripra- 
vilo Ministrstvo za promet in zveze. 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo JOŽETA 
LENIČA in MAKSA LAVRINCA za povečanje 
deleža sredstev za izravnavo namenjenega 
financiranju javne porabe v občinah v letošnjem 
letu 

Poslanca Državnega zbora Republike Slovenije g. Jože Lenič 
in g. Maks Lavrinc sta podala pobudo za povečanje deleža 
sredstev za izravnavo namenjenega financiranju javne porabe 
občin v letu 1993. 

Odgovor: 
S sprejemom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list 
RS št. 48/90) je bil v naši državi v letu 1991 omogočen prehod 
na nov sistem zagotavljanja sredstev za financiranje funkcij, 
ki jih opravljajo država in občine. V prehodnih določbah tega 
zakona je bilo zato opredeljeno, da se za izvajanje nalog 
občin na področju družbenih dejavnosti, socialne varnosti in 
gospodarske infrastrukture zagotavljajo v izhodiščni osnovi 
za leto 1991 sredstva za enake naloge oziroma namene, kot 
v letu 1990. 

Občine so z vidika predpisovanja davkov z uveljavitvijo nove 
zakonodaje izgubile možnosti uvajanja različnih virov prihod- 
kov in predpisovanja določenih olajšav, v njihovi pristojnosti 
so ostali le nekateri s fiskalnega vidika manj pomembni pri- 
hodki. Skladno z novim davčnim konceptom se glavne 
davčne oblike določajo z republiško zakonodajo, vendar pa 
del prihodkov iz teh virov pripada tudi občini, kjer se ti 
prihodki ustvarjajo. 

Pri prehodu na financiranje javne porabe po novi zakonodaji, 
so bili pri določanju izhodiščne osnove obsega javne porabe 
za posamezno občino upoštevani dejanski realizirani prihodki 
v letu 1990. Skladno z ocenjenimi možnostmi realizacije pri- 
hodkov je bilo določeno razmerje delitve posameznih prihod- 
kov med republiko in občine z odlokom, ki ga je sprejela 
Skupščina Republike Slovenije. Občine, ki s svojimi prihodki 
ne morejo pokriti določen obseg proračunske porabe prej- 
mejo sredstva finančne izravnave. Način zagotavljanja teh 
sredstev opredeljuje zakon o proračunu Republike Slovenije. 
Ta sredstva niso namenska in tvorijo celoto prihodkov za 
javno porabo v posamezni občini. 

S tem pristopom je bil prvič dosežen celoten pregled nad 
javno porabo v republiki in občinah, ki je združeval klasično 
splošno porabo, družbene dejavnosti in gospodarsko infra- 
strukturo. Zbrani podatki so pokazali, da so razmere po posa- 
meznih občinah zelo različne in odvisne od gospodarske 
moči in ravnanja v preteklih letih. Teh razlik med občinami ni 
možno odpraviti z enim ukrepom, temveč v daljšem obdobju 
in do določene objektivne meje, ki pogojuje položaj posa- 
mezne občine. Potrebe proračunskih porabnikov so zaradi 
nespremenjene sistemske zakonodaje na posameznih 
področjih še vedno nad realnimi možnostmi proračunov. 
Novo sprejeti zakoni pa samo še nalagajo zahteve za dodatna 
sredstva. , 

Za razreševanje te problematike se je skušalo vsako leto skozi 
bilanco javne porabe poiskati različne rešitve. Občinam so 
bila selektivno priznana v osnovo javne porabe sredstva za 

področje komunalne dejavnosti, državne uprave, osnovneS® 
šolstva, zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih sredste 
itd., vendar ne v obsegu, ki bi omogočal pokrivanje vs® 
zahtev teh proračunskih porabnikov. V lanskem letu se je 
sprejemu proračuna Republike Slovenije občinam za l®'° 
1992, ki so bile pod republiškim povprečjem v porabi " 
prebivalca, zagotovilo 90% republiškega povprečja P°rab®l 
prebivalca v Republiki Sloveniji. Po tej korekciji je bilo na 9®? 
republiškega povprečja porabe na prebivalca 44 občin » 
71%, od 90% do republiškega povprečja porabe na prebival, 
7 občin ali 11,3% in 11 občin ali 17,7% je še vedno n* 
republiškim povprečjem po porabi na prebivalca. Indeks r3® 
javne porabe občin je ob upoštevanju te rešitve in prizn8IU 
sredstvih ob dodatnih renominacijah javne porabe v letu 1®* 
znašal od 254 do 326, indeks rasti drobnoprodajnih cen Pa' 
v tem obdobju znašal 193. 

Izenačevanje občin v porabi na prebivalca pa ne razrešuj 
problematike, ki se kaže v specifični obliki v posamez^ 
občinah (veliki gospodarski problemi, veliko število breZr 
selnih, veliki materialni stroški zaradi prevozov otrok v S? ■ 
socialni status družin, ki se kaže v plačevanju obveznosti 
področju otroškega in socialnega varstva, neurejena kotf 
nalna infrastruktura, število cest itd.). Podobna problema"! 
se kažrf pri vzdrževanju objektov na področju družbe11, 
dejavnosti in gospodarske infrastrukture, kjer je stanje 0 

občine do občine različno. 

Zaradi vsakoletnih prenosov posameznih nalog, ki so se v Pjf 
teklih letih financirale iz občinskih proračunov na repubMsl\ 
raven, se občinam tudi zmanjšuje obseg razpoložljivih sr«, 
stev za pokrivanje nalog na področju javne porabe v ob C' ' 
V letu 1992 je republiški proračun prevzel obveznosti 
izplačevanje plač učiteljev do zagotavljanja prog^a in 
v osnovnem šolstvu, delovanje uprav za javne prihod*0 

izplačevanje denarnih prejemkov udeležencev vojn. 

Po našem mnenju je potrebno prekiniti s prakso oblikova£^ 
javne porabe v občinah le na realiziranih prihodkih Pr°rln<j 
nov občin in iz tega izvirajoče porabe na prebivalca. Potr®'0 e 
bo oblikovati merila za določanje posameznih oblik p°ra ^ 
Te normative bi morali oblikovati ustrezni resorni org3'1'.^ 
poznajo problematiko na posameznih področjih (npr.: Pla . 
v državni upravi, osnovno šolstvo, otroško varstvo, 
nalna opremljenost itd.). 

Ministrstvo za finance je preko Vladne komisije za PoC*r0fji- 
javne porabe v občinah v preteklosti na različne načine s j 
šalo pri posameznih ministrstvih zagotoviti, da bi Pr'Pr,*j|i 
ustrezno finančno ovrednotena merila, ki bi jih vkl)u 

v bilanco javne porabe občin, vendar doslej brez uspeha- 

V osnutku zakona o izvrševanju proračuna in o prorač^. 
Republike Slovenije za leto 1993 so zato v poglavju zag° e 
Ijanje sredstev za finančno izravnavo v občinah, predvi®i . • • — - ■" -'«811) določbe, ki zavezujejo posamezna ministrstva za oblikovl 

ustreznih normativov, ki bi pomagali tudi razrešiti prol biem«' 
o\oi' tiko, za katero dajeta g. poslanca pobudo. Glede na U0- .. 

Ijeno višino potrebnih sredstev za razreševanje te proble 
tike in določitve prioritetnega vrstnega reda razreševanja, j 
bo potrebno v okviru bilance javne porabe občin ug"10 

dejansko potrebna dodatna sredstva finančne izravnave- 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pr'Pr* 
vilo Ministrstvo za finance. 

OPRAVIČILO 

V Poročevalcu št. 6, izšel je 15. aprila 1993, j« P'\ 
tisku, na strani 120, izpadla številka tabele in sle«' 
je to tabela 4/1. 

Prosimo, da opravičite! 

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - V.d. odgovornega urednika: Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana. 8"%»I 
4, telefon (061) 161-222 - Tisk DP Delo - Tisk časopisov in revij po, Dunajska 5, Ljubljana - Cena Izvoda 110 tolar|ev (brez poStninel - Letna naročnina kot akon|a 'ks» 
obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Driavni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve telefon (061) 161-222 (215) Številk« 
(061) 158-173. 
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