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USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
Predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) 3 
- EPA 1066 - druga obravnava 

GOSPODARSKE DRUŽBE 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F) 1 7 
- EPA 941 - II - prva obravnava 

OBRAZLOŽITEV 
primerjalne štidije variant priključka Rogoza na avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica 79 

PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI (ZUOPP) 

- EPA 1066 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 124. seji dne 16/9-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O USMERJANJU OTROK S 
POSEBNIMI POTREBAMI, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 11. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 16. marca 
1999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr Pavel ZGAGA, minister za šolstvo in šport, 
- Alenka TAŠTANOSKA, državna sekretarka v Ministrstvu za 

šolstvo in šport. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE DRUGA OBRAVNAVA 

16/9-1999 

PREDLOG ZAKONA O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 
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BESEDILO ČLENOV 

I.TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

S tem zakonom se ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in mlajših 
polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami 
(v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami) ter določajo 
načini in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja. 

2. člen 
(otroci s posebnimi potrebami) 

Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami 
v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni 
otroci, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 
dolgotrajno bolni otroci in otroci z motnjami vedenja in osebnosti, 
ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in 
izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 
programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe 
vzgoje in izobraževanja. 

3. člen 
(uporaba predpisov o vzgoji in izobraževanju) 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v 
skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo področje predšolske 
vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega, srednjega 
tehniškega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega 
izobraževanja. 

4. člen 
(cilji in načela vzgoje in izobraževanja) 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na 
ciljih in načelih, določenih v zakonih za posamezno področje vzgoje 
in izobraževanja in na naslednjih ciljih in načelih: 

- enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok, 
- ohranjanja ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesne- 

ga in duševnega razvoja, 
- vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja, 
- zagotovitve ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj 

posameznega otroka, 
- pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in 

izobraževanja, 
- organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 
• celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja, 
- individualiziranega pristopa, 
- kontinuiranosti programov vzgoje in izobraževanja, 
- interdisciplinarnosti. 

II. USMERJANJE V PROGRAME VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA 

5. člen 
(vrste programov) 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka po: 

programih za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo, 
prilagojenih programih za predšolske otroke, 
izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, 
prilagojenih izobraževalnih programih, 
posebnih programih vzgoje in izobraževanja in 
vzgojnih programih. 

Otroci s posebnimi potrebami se usmerjajo v programe iz 
prejšnjega odstavka glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir 
in motenj. 

6. člen 
(izobrazbeni standard) 

Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo in prilagojeni izobraževalni programi morajo 
zagotavljati otrokom s posebnimi potrebami možnost, da si prido- 
bijo enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavljajo izo- 
braževalni programi osnovnošolskega, poklicnega, srednjega 
tehniškega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega 
izobraževanja. 

Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči 
izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu 
osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme prilagojen 
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 

1. PRILAGOJENO IZVAJANJE PROGRAMOV VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVANJA 

7. člen 
(prilagajanje izvedbe programov) 

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 
predšolske otroke, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, 
ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija in način izva- 
janja programa za predšolske otroke. 

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne 
programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 
se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje 
lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja 
znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka, ter zagotovi 
dodatna strokovna pomoč. 

8. člen 
(dodatna strokovna pomoč) 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali 
izven oddelka, lahko pa tudi občasno v posebni skupini izven 
oddelka. 

Če dodatne strokovne pomoči ni mogoče zagotoviti v skladu s 
prejšnjim odstavkom in je strokovno utemeljeno, se dodatna stro- 
kovna pomoč lahko nudi otroku tudi na domu. 

Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči lahko sodelujejo tudi starši, 
skrbniki ali rejniki ( v nadaljnjem besedilu: starši). 
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9. člen 
(izvajanje dodatne strokovne pomoči) 

Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, šole 
ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo 
s predpisi določene pogoje. 

Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z 
odločbo o usmeritvi, v skladu s standardi in normativi, ki jih določi 
minister, pristojen za šolstvo za posamezna področja vzgoje in 
izobraževanja. 

10. člen (novi) 
(materialni pogoji in druga pomoč) 

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe za 
predšolske otroke izobraževalne programe s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in v prilagojene 
programe, je potrebno prilagoditi prostor in pripomočke, v skladu 
z navodili za prilagojeno izvajanje programov in v skladu s 
prilagojenimi programi, ki jih sprejme oziroma določi pristojni 
strokovni svet. 

Za nuđenje fizične pomoči se lahko gibalno oviranim otrokom 
dodeli spremljevalec. 

2. PRILAGOJENI PROGRAMI IN POSEBNI PROGRAM 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

11. člen (12) 
(vrste programov) 

Otroci s posebnimi potrebami, ki niso usmerjeni v programe za 
predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, se usmerjajo v prilagojene programe za predšolske 
otroke. 

Otroci s posebnimi potrebami, ki niso usmerjeni v izobraževalne 
programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 
se usmerjajo v prilagojene izobraževalne programe in posebne 
programe vzgoje in izobraževanja. 

12. člen (13) 
(prilagajanje programov) 

S prilagojenimi programi osnovnošolskega izobraževanja, ki 
omogočajo otrokom s posebnimi potrebami pridobiti enakovreden 
izobrazbeni standard, se lahko prilagodi predmetnik, organizacija, 
način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna 
razporeditev pouka. 

S prilagojenimi izobraževalnimi programi za področja poklicnega, 
srednjega tehniškega In strokovnega izobraževanja ter 
splošnega srednjega izobraževanja, ki omogočajo otrokom s 
posebnimi potrebami pridodobiti enakovreden izobrazbeni stan- 
dard, se lahko prilagodi predmetnik, organizacija, trajanje, način 
preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna 
razporeditev pouka. 

S prilagojenim izobraževalnim programom in s posebnim 
programom vzgoje in izobraževanja, ki ne omogočata otrokom s 
posebnimi potrebami pridobiti enakovrednega izobrazbenega 
standarda, se lahko prilagodi predmetnik in učni načrt, vzgojno- 
izobraževalna obdobja, nivojski pouk in prehajanje med nivoji v 

osnovni šoli, način preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij, 
napredovanje in pogoji za dokončanje izobraževanja. 

13. člen (14) 
(prehajanje med programi) 

Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojen pro- 
gram za predšolske otroke, se lahko občasno vključujejo tudi v 
program za predšolske otroke. 

Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojene izo- 
braževalne programe, se lahko pri določenih predmetih ali pred- 
metnih skupinah občasno ali trajno vključujejo v izobraževalne 
programe. 

Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v posebni program 
vzgoje in izobraževanja, se lahko občasno vključujejo v prilago- 
jene programe osnovnošolskega izobraževanja. 

3. VZGOJNI PROGRAM 

14. člen (15) 
(usmerjanje v vzgojni program) 

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti se v skladu s tem zakonom 
usmerjajo v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo. Strokovna pomoč se jim nudi tudi v 
obliki vzgojnih, socialno integrativnih, preventivnih, 
kompenzacijskih in korekcijskih programov, ki so sestavni del 
vzgojnega programa. 

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti, pri katerih je zaradi mo- 
tenj ogrožen njihov zdrav razvoj, oziroma ogrožajo okolico v taki 
meri, da potrebujejo vzgojo v zavodu, se oddajo v zavod za 
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. O oddaji 
otroka v zavod odloči in spremlja izvajanje ukrepa pristojni Center 
za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja področje zakonske 
zveze in družinskih razmerij. 

Center za socialno delo izda odločbo iz prejšnjega odstavka v 
soglasju s pristojno šolsko upravo. 

4. OSKRBA 

15. člen (16) 
(vključitev v zavod oziroma oddaja v rejništvo) 

15.(16.) člen 
(usmerjanje v vzgojni program) 

Otroci s posebnimi potrebami, ki jim ni mogoče zagotoviti vzgoje 
in izobraževanja v kraju njihovega prebivališča in jim zaradi 
oddaljenosti prebivališča od kraja vzgoje in izobraževanja ni 
mogoče zagotoviti prevoza, se lahko vključijo v zavod za vzgojo 
in izpobraževanje otrok s posebnimi potrebami ali oddajo v 
rejništvo. 

Postopek oddaje v rejništvo izvede pristojni center za socialno 
delo na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje iz 
drugega odstavka 20. člena tega zakona, v skladu z zakonom, ki 
ureja področje zakonske zveze in družinskih razmerij. 

poročevalec, št. 71 6 6. oktober 1999 



III. IZVAJANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK 
S POSEBNIMI POTREBAMI 

IV. POSTOPEK USMERJANJA V PROGRAME VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVANJA 

16. člen (17) 
(izvajalci) 

Predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajajo 
vrtci. 

Vzgojo in izobraževanje po izobraževalnih programih s prilagoje- 
nim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajajo šole v 
rednih oddelkih. 

Predšolsko vzgojo po prilagojenih programih za predšolske otroke 
izvajajo vrtci v razvojnih oddelkih, vrtci oziroma enote vrtcev, ki 
so ustanovljeni oziroma organizirani za izvajanje teh programov 
in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 

Vzgojo in izobraževanje po prilagojenih izobraževalnih programih 
izvajajo šole v rednih oddelkih ali v oddelkih s prilagojenimi 
programi, šole oziroma podružnice šol, ki so ustanovljene oziroma 
organizirane za izvajanje teh programov in zavodi za vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 

Vzgojo in izobraževanje po posebnem programu vzgoje in 
izobraževanja izvajajo šole oziroma podružnice šol, ki so usta- 
novljene oziroma organizirane za izvajanje prilagojenih programov 
izobraževanja in posebnega programa vzgoje in izobraževanja 
ter socialno-varstveni zavodi. 

Vzgojne programe izvajajo zavodi za vzgojo in izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami. 

17. člen (novi) 
(izobraževanje na domu) 

Na predlog staršev lahko komisija usmeri otroka s posebnimi 
potrebami v program osnovnošolskega izobraževanja, ki se 
organizira na domu, če za to obstajajo utemeljeni razlogi in so na 
domu zagotovljeni ustrezni pogoji. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se za posameznega otroka iz 
sredstev državnega proračuna zagotovijo sredstva, v višini, ki 
jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za plače in 
materialne stroške na otroka v javni šoli, 

18. člen 
(individualna strokovna obravnava) 

Otrokom s posebnimi potrebami se poleg programov iz 5. člena 
tega zakona nudi v vrtcu, šoli ali zavodu tudi individualna 
zdravstvena in druga strokovna obravnava v skladu s posebnimi 
predpisi. 

Individualna zdravstvena in druga strokovna obravnava se lahko 
izvaja tudi v vzgojnih posvetovalnicah, svetovalnih centrih, lo- 
gopedskih, avdiopedagoških in drugih ambulantah. 

19. člen 
(uvedba postopka) 

Postopek usmerjanja se uvede na zahtevo staršev. 

Zahtevo iz prejšnjega odstavka lahko dajo tudi vrtci, šole, 
zdravstveni, socialni in drugi zavodi, po predhodni seznanitvi 
staršev. 

Zahtevo za uvedbo postopka se vloži pri pristojni šolski upravi 
oziroma v primerih iz drugega odstavka 14. člena tega zakona pri 
pristojnem centru za socialno delo. 

20. člen (20, 21) 
(strokovno mnenje) 

Pristojna šolska uprava si mora pred izdajo odločbe o usmeritvi v 
program vzgoje in izobraževanja pridobiti strokovno mnenje, ki 
ga pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje ( v nadaljnjem 
besedilu: komisija). 

Komisija izdela strokovno mnenje na podlagi lastnih ugotovitev, 
razgovora s starši otroka ter na podlagi pedagoške, specialno- 
pedagoške, socialne, psihološke, medicinske in druge 
dokumentacije, ki jo pridobi od ustreznih inštitucij. 

Komisija se mora pred pripravo strokovnega mnenja posvetovati 
s strokovnimi delavci vrtca, šole oziroma zavoda, v katerega je 
otrok v času usmerjanja vključen in s strokovnimi delavci vrtca, 
šole oziroma zavoda, v katerega naj bi bil otrok usmerjen, in z 
drugimi ustreznimi institucijami. 

Strokovno mnenje komisije vsebuje tudi elemente, na podlagi' 
katerih se uveljavljajo pravice, ki jih določajo drugi predpisi, če s 
temi predpisi ni drugače določeno. 

21. člen (22) 
(obrazec) 

Strokovno mnenje pripravi komisija na obrazcu, ki ga določi mi- 
nister, pristojen za šolstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za 
socialne zadeve in ministrom, pristojnim za zdravstvo.. 

22. člen (23) 
(odločba o usmeritvi) 

Na podlagi strokovnega mnenja in ugotovitev v postopku izda 
pristojna šolska uprava odločbo o usmeritvi. 

Zoper odločbo o usmeritvi je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča 
minister na podlagi strokovnega mnenja komisije druge stopnje. 

Strokovno mnenje komisije druge stopnje ni potrebno kadar gre 
za pritožbo glede kršitev postopka. 
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23. člen (25) 
(vsebina odločbe o usmeritvi) 

Z odločbo o usmeritvi se na podlagi strokovnega mnenja komisije 
določi program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok us- 
merja, obseg in način izvajanja dodatne strokovne in druge 
pomoči, vrtec, šola oziroma zavod, v katerega bo otrok vključen, 
morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku ter kadrovske, 
prostorske, materialne in druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni 
za vzgojo in izobraževanje otroka. 

V primeru usmeritve otrok s posebnimi potrebami v poseben 
program vzgoje in izobraževanja, ki ga izvaja socialno - varstveni 
zavod, izda šolska uprava odločbo o usmeritvi v soglasju s 
pristojnim centrom za socialno delo. 

Vrtec, šola oziroma zavod, v katerega se otrok usmerja, se določi 
na podlagi ugotovitev pristojne šolske uprave o izpolnjevanju 
kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih pogojev. 

« 
Z odločbo o usmeritvi se določi tudi rok, ki ne sme biti daljši kot tri 
leta, v katerem mora pristojna šolska uprava preveriti ustreznost 
usmeritve. 

24. člen (26) 
(vročitev odločbe) 

Pristojna šolska uprava je dolžna odločbo o usmeritvi vročiti 
staršem, vrtcu, šoli oziroma zavodu, v katerega je otrok usmer- 
jen. 

Vrtec, šola oziroma zavod sprejme otroka z dnem, ki je določen 
v odločbi. Izjemoma se otroka lahko sprejme tudi prej, če tako 
odloči pristojni center za socialno delo v primerih iz 14. člena tega 
zakona. 

25. člen (24) 
( komisije prve in druge stopnje) 

Komisijo prve in druge stopnje sestavljajo: učitelj oziroma vzgojitelj, 
zdravnik specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medi- 
cine, psiholog, socialni delavec ter zdravnik specialist ustrezne 
specialnosti in defektolog ustrezne specialnosti. 

Član komisije prve stopnje ne more biti hkrati član komisije druge 
stopnje. 

Kadar se usmerja otroke z motnjami vedenja in osebnosti, v 
komisiji sodeluje tudi predstavnik pristojnega centra za socialno 
delo. 

Organizacijo in način dela komisije ter kriterije za opredelitev 
vrste in stopnje primanjklajev, ovir oziroma motenj otrok s po- 
sebnimi potrebami določi minister, pristojen za šostvo v soglasju 
z ministrom, pristojnim za socialne zadeve. 

Komisije prve stopnje in komisijo druge stopnje imenuje minister, 
pristojen za šolstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne 
zadeve. 

26. člen (27) 
(individualizirani program) 

Vrtec, šola oziroma zavod je dolžan najkasneje v roku 30 dni po 

sprejemu otroka izdelati individualizirani program Vzgoje in izo- 
braževanja (v nadaljnjem besedilu: individualizirani program). 

27. člen (28) 
(strokovna skupina) 

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa 
ravnatelj vrtca, šole oziroma zavoda imenuje strokovno skupino, 
ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda in drugi 
strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa vzgoje 
in izobraževanja. 

Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo tudi starši 
otroka. 

Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati individuali- 
zirani program glede na napredek in razvoj otroka. 

28. člen (29) 
(vsebina individualiziranega programa) 

Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na 
posameznih vzgojih področjih, pri posameznih predmetih oziroma 
pri predmetnih področjih, način izvajanja dodatne strokovne 
pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri 
organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in 
časovni razporeditvi pouka. 

29. člen (30) 
(preverjanje ustreznosti programa) 

Strokovna skupina iz 27. člena tega zakona mora ob koncu 
šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega programa 
in izdelati individualizirani program za naslednje šolsko leto. 

30. člen (31) 
(preverjanje ustreznosti usmeritve v program) 

Pristojna šolska uprava je dolžna v roku, določenem v odločbi, 
preveriti ustreznost usmeritve. 

Pristojna šolska uprava preveri ustreznost usmeritve ria podlagi 
mnenja, ki ga pripravi vrtec, šola oziroma zavod, v katerega je 
otrok vključen in mnenja komisije. Če se ugotovi, da usmeritev ni 
ustrezna, pristojna šolska uprava uvede ponovni postopek 
usmerjanja v program. 

31. člen (32) 
(predlog za spremembo usmeritve) 

Spremembo usmeritve lahko predlagajo starši, po predhodni 
seznanitvi staršev pa tudi vrtci, šole oziroma zdravstveni, socialni 
in drugi zavodi. 

32. člen (33) 
(ponovni postopek usmeritve v program) 

Sprememba usmeritve se izvede po enakem postopku kot 
usmeritev v program. 
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V. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

33. člen (34) 
(uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov) 

Pristojna šolska uprava zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in 
uporablja podatke, vsebovane v zbirki podatkov, ki jo vodi, v 
skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom 
ni drugače določeno. 

34. člen (35) 
(evidenca o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi 

potrebami) 

Pristojna šolska uprava vodi evidenco o vzgoji in izobraževanju 
otrok s posebnimi potrebami, ki obsega: 

- podatke o otroku s posebnimi potrebami: ime in priimek, spol, 
datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo; 
- podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča; 
- podatke o vzgoji in izobraževanju otroka: naslov vrtca, šole 
oziroma zavoda, v katerega je otrok vključen, podatki o rejništvu, 
program vzgoje in izobraževanja, v katerega je otrok usmerjen, 
rok, v katerem mora pristojna šolska uprava preveriti ustreznost 
usmeritve, strokovno mnenje komisije za usmerjanje o vrsti in 
stopnji otrokove motnje, ovire oziroma primankljaja ter naslov 
vrtca, šole oziroma zavoda, v katerega je otrok napoten na podlagi 
odločbe centra za socialno delo. 

35. člen (36) 
(obveščanje o izdanih odločbah) 

Center za socialno delo je dolžan pristojni šolski upravi zaradi 
vodenja evidence o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi 
potrebami pošiljati v vednost odločbe, izdane na podlagi 120. in 
121. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. I. 
SRS, št. 14/89) ter na podlagi 181. člena Zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij (Ur. I. SRS, št. 17/78 ter Ur. I. RS, št. 12/92 in 58/ 
93). 

36. člen (37) 
(namen in uporaba podatkov) 

Osebni podatki otrok s posebnimi potrebami iz 34. in 35. člena 
tega zakona se obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe 
vzgoje in izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu 
za šolstvo in ministrstvu, pristojnemu za družino in socialne 
zadeve, za izvajanje z zakonom določenih nalog. 

Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi sta- 
tističnih analiz, se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati 
tako, da identiteta otroka s posebnimi potrebami ni razvidna. 

37. člen (38) 
(shranjevanje podatkov) 

Podatki iz evidence iz tretje alinee 34. člena tega zakona se hranijo 
trajno, podatki iz evidence iz prve in druge alinee 34. člena tega 
zakona pa se hranijo v skladu s posebnimi predpisi. 

38. člen (39) 
(uveljavljanje pravic otrok in oseb s posebnimi 

potrebami) 
• 

Z dnem uveljavitve tega zakona se pravice otrok in oseb s 
posebnimi potrebami, ki jih določajo drugi predpisi in so se doslej 
uveljavljale na podlagi izvida in mnenja komisije za razvrščanje, 
uveljavljajo na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje 
iz 20. člena tega zakona. 

Zahteva za izdajo strokovnega mnenja se vloži pri pristojnem 
centru za socialno delo. 

39. člen (novi) 
(začasno izvajanje nalog šolskih uprav) 

Do pričetka delovanja šolskih uprav izvajajo naloge šolskih uprav, 
določene s tem zakonom, posamezne upravne enote, enote 
Zavoda RS za šolstvo, zavodi za vzgojo in izobraževanje ali 
pristojni centri za socialno delo. 

Podrobnejša navodila za izvajanje nalog ter krajevno pristojnost 
organov oziroma organizacij iz prejšnjega odstavka določi minis- 
ter, pristojen za šolstvo. 

40. člen (novi) 
(zaključitev postopkov) 

Postopke, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega zakona, 
zaključijo centri za socialno delo v skladu z dosedanjimni predpisi. 

41. člen (40) 
(podzakonski predpisi) 

Izvršilni predpisi iz tega zakona se sprejmejo najkasneje v enem 
letu po njegovi uveljavitvi. 

Do sprejema predpisov, določenih s tem zakonom, se uporabljajo 
izvršilni predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, če 
niso v nasprotju s tem zakonom in sicer: 
- Pravilnik o programu vzgojnega dela v zavodih za usposabljanje 
(Ur. I. SRS, št. 27/70); 
- Pravilnik o programu za usposabljanje v zavodih za delovno 
usposabljanje (Ur. I. SRS, št. 27/70); 
- Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših 
polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. 
I. SRS, št. 18/77); 

42. člen (41) 
(prenehanje veljavnosti zakona) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 

- Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. I. SRS, št. 19/76), 
- 123. člen Zakona o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/92). 

43. člen (42) 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji, dne 16. marca 
1999 opravil prvo obravnavo Zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami in ga sprejel kot primerno podlago za pripravo 
predloga zakona za drugo obravnavo. Ob tem je predlagatelju 
naložil, da pripravi predlog zakona za drugo obravnavo v skladu 
z naslednjimi stališči: 

1. Za opredelitev otrok s posebnimi potrebami naj se uporablja 
formulacija iz osnovnega besedila 2. člena. 

2. Predlagatelj naj z vidika konsistentnosti sistema preuči možnost 
dopolnitve definicije otrok s posebnimi potrebami še z: "učenci z 
učnimi težavami, dolgotrajno bolni otroci, otroci s kombiniranimi 
motnjami in posebej nadarjeni otroci". 

3. Predlagatelj naj preuči možnost in primernost razširitve izvajanja 
vzgoje in izobraževanja po tem zakonu tudi na raven višjega 
strokovnega in visokega izobraževanja. 

4. zaradi večje jasnosti in preglednosti zakonskega besedila naj 
se vrste programov po tem zakonu opredelijo samostojno bodisi 
po vsebini (npr. programi s prilagojenim izvajanjem, prilagojeni 
programi, posebni programi ...), bodisi po ravneh vzgoje in 
izobraževanja in ne le v povezavi z usmerjanjem (glej npr. 5. in 12. 
člen). 

5. Predlagatelj naj preuči možnost vsaj načelne opredelitve, kateri 
od programov so praviloma namenjeni kateri od skupin otrok s 
posebnimi potrebami. 

6. Predlagatelj naj preuči, ali je potrebno v zakon vnesti tudi določbe 
o ustanavljanju, dejavnostih, kadrovskih pogojih za zavode vzgoje 
in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. 

7. Predlagatelj naj odpravi nejasnosti glede tega, kdaj in z aktom 
katerega organa pridobi oziroma izgubi otrok oziroma mladostnik 
status otroka s posebnimi potrebami. 

8. Dolžnost in rok za obvezno preverjanje ustreznosti usmeritve 
s strani šolske uprave sta ustrezno urejena v zadnjem odstavku 
25. člena, zato naj se v 31. členu opusti urejanje tega vprašanja. 

9. Predlog zakona za drugo obravnavo naj določno uredi vsebino, 
ki bo predmet odločanja v odločbi o usmeritvi. 

10. Predlog zakona naj določi institucije, v okviru katerih bodo 
delovale strokovne komisije (24. člen) in v njihov sestav uvrsti 
tudi pedopsihiatra. 

11. Predlagatelj naj v zakonu zagotovi ustrezno podlago oziroma 
predvidi način, ki bo otrokom s posebnimi potrebami omogočal 
uveljavljanje pravic in ugodnosti, do katerih so upravičeni po 
drugih predpisih (sedaj na podlagi odločbe o usmeritvi oziroma 
izvida in mnenja Komisije za razvrščanje). 

12. Predlagatelj naj do druge obravnave ponovno razdela in 
predstavi finančne posledice sprejema zakona. 

13. Predlagatelj naj v zakonskemu besedilu opravi ustrezne 
terminološke uskladitve. 

14. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj 
predlagatelj upošteva tudi pripombe in opozorila sekretariata 
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve. 

15. Členi predloga zakona, v katerih se omenja vrsta in stopnja 
primanjkljaja, ovire, oziroma motnje naj se nadomestijo s terminom 
"vrsta in stopnja posebnih potreb". 

16. Predlagamo, da predlagatelj izpusti izrecno navedbo 
"zdravstvene" obravnave (18. člen) in ohrani potrebno individualno 
strokovno obravnavo v skladu z otrokovimi posebnimi potrebami. 

17. Vlada naj preuči možnost, da se otroke, kot jih formulira ta 
zakon, čim bolj vključi v otrokovo domače okolje. 

18. Vlada naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo preuči 
možnost, da starši lahko varujejo otroke proti ustrezni finančni 
pomoči na svojem domu, če ni potrebna dodatna zdravstvena 
nega, oziroma če to dopušča zdravstveno stanje. 

Državni zbor je z dodatnim sklepom naložil, naj Vlada RS do 
druge obravnave predloga zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami preuči možnost financiranja novogradenj in adaptacij 
šol za izvajanje programa otrok s posebnimi potrebami iz 
državnega proračuna. 

Predlagatelj je na podlagi preučitve stališč Državnega zbora 
pripravil besedilo predloga zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami za drugo obravnavo. 

Predlagatelj uvodoma pojasnjuje, da je s črtanjem 10., 11. in 20. 
člena besedila predloga zakona iz prve obravnave in zaradi na 
novo dodanega 10., 17., 40. in 41. člena besedila v predlogu 
zakona za drugo obravnavo prišlo do preštevilčenja členov. To 
pomeni, da je pri primerjavi besedila iz prve obravnave in tega 
besedila potrebno upoštevati nastalo spremembo v razliki števila 
členov, pri čemer so v pomoč tudi podnaslovi, dodani k 
posameznim členom. 

k 1. stališču 

Predlagatelj je za opredelitev otrok s posebnimi potrebami 
upošteval stališče Državnega zbora, da naj se za opredelitev 
otrok s posebnimi potrebami uporablja formulacijo iz osnovnega 
besedila 2. člena. Omenjena dikcija je bila upoštevana tudi v že 
sprejeti zakonodaji, ki ureja posamezna področja vzgoje in 
izobraževanja v tistih določilih, ki se nanašajo na otroke oziroma 
učence s posebnimi potrebami. Predlagatelj še dodaja, da je na 
koncu 2. člena v tekstu, ki opredeljuje programe, dodal še posebne 
programe vzgoje in izobraževanja, ki so sicer opredeljeni v 5. 
členu zakona. Ne gre torej za pomensko spremembo besedila 
člena, temveč le za dopolnitev, ki prispeva h konsistentnosti 2. 
člena. 

k 2. stališču 

Predlagatelj je nadalje temeljito in vsestransko preučil možnost 
za dopolnitev definicije otrok s posebnimi potrebami, kot je to 
zapisano v naslednjem stališču Državnega zbora. S tem v zvezi 
je ugotovil, da je kategorija dolgotrajno bolnih otrok, ki je omenjena 
v stališču DZ, že umeščena v definicijo otrok s posebnimi potrebami 
v Zakonu o osnovni šoli, v Zakonu o gimnazijah in v Zakonu o 
poklicnem in strokovnem izobraževanju. Izhajajoč iz tega dejstva, 
je bilo predlagano stališče upoštevano z opredelitvijo dolgotrajno 
bolnih otrok v navedenih zakonih s področja vzgoje in 
izobraževanja. 
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Otroci z učnimi težavami kot naslednja kategorija, ki naj bi se tudi 
vključila v definicijo otrok s posebnimi potrebami, so glede na 
potrebe, ki jih imajo v procesu vzgoje in izobraževanja, definirani 
v Zakonu o osnovni šoli, ki določa strokovno obravnavo te skupine 
otrok s posebnimi potrebami in jim zagotavlja tudi potrebne oblike 
strokovne pomoči, v smislu dopolnilnega pouka in drugih oblik 
individualne in skupinske pomoči. 

Omenjeni učenci predstavljajo zelo heterogeno skupino otrok z 
različnimi nevrološkimi, kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in 
drugimi značilnostmi, primanjkljaji, ki se preslikavajo na učenje 
otrok in učno uspešnost. Gre torej za različne učne težave, ki so 
pogojene z različnimi dejavniki in ki tudi spreminjajo svojo kvaliteto 
in intenziteto skozi otrokov razvoj oziroma učenje. Predlagatelj je 
že v začetni fazi priprave tega zakona menil, da je za otroke z 
učnimi težavami, ki so prepoznavne na področju branja, pisanja 
ali računanja, smiselno v Zakonu o osnovni šoli opredeliti oblike 
strokovne pomoči, kar pa pomeni, da jih ne uvrščamo med tiste 
otroke s posebnimi potrebami, ki jih usmerjamo v programe z 
odločbami. V nasprotnem primeru bi pomenilo, da bi morale 
strokovne komisije usmerjati približno 25 % otrok, kar je strokovno 
vprašljivo in tudi neprimerljivo z načinom strokovne skrbi za ta 
del populacije otrok v drugih državah. Za približno 2 do 3 % otrok 
z učnimi težavami (razvojne motnje učenja), ki so posledica 
nevrološke okvare, poškodbe glave, dolgotrajne bolezni itd. in 
potrebujejo usmeritev in prilagojeno izvajanje programov ali 
prilagojen program z drugačno strokovno pomočjo pa predlog 
zakona o usmerjanju predvideva drugačne rešitve, saj jih uvršča 
v skupino dolgotrajno bolnih otrok, ki so podskupina otrok s 
posebnimi potrebami, ki se jih usmerja v programe. 

Otroci s kombiniranimi motnjami, ki naj bi se po stališču Državnega 
zbora prav tako uvrstili v definicijo otrok s posebnimi potrebami, 
po mnenju predlagatelja ne kaže definirati kot posebno skupino v 
tem zakonu, saj bodo prav tako opredeljeni v zgoraj omenjenem 
podzakonskem aktu. Pri populaciji otrok z več motnjami gre 
namreč za kombinacijo različnih motenj, primanjkljajev in ovir, gre 
tudi za različne povezave na ravni dejavnikov, ki vplivajo na pojav 
in razvoj motnje, zato jih ni moč enoznačno opredeliti, temveč je 
treba to nalogo prepustiti strokovnim komisijam in s tem določilom 
v pravilniku. 

Predlagatelj nadalje pojasnjuje, da so posebej nadarjeni otroci 
prav tako opredeljeni v zakonih, ki urejajo posamezna področja 
vzgoje in izobraževanja (kot otroci s posebnimi potrebami), saj je 
tem otrokom potrebno prilagoditi le metode in oblike dela ter jim 
omogočiti vključitev v dodatni pouk ter druge oblike individualne 
in skupinske pomoči. Opredelitev teh otrok v definicijo otrok s 
posebnimi potrebami v predlogu zakona o usmerjanju bi narekovala 
uvedbo postopka za usmerjanje v programe vzgoje in 
izobraževanja, kar pa bi bilo iz konceptualnih razlogov 
nesprejemljivo. 

Iz zgoraj navedenih razlogov je predlagatelj v definicijo otrok s 
posebnimi potrebami v 2. členu dodatno uvrstil le dolgotrajno bolne 
otroke. Obenem pa je na terminološki ravni preciziral dikcijo "otroci 
z ovirami pri gibanju" in jo nadomestil z opredelitvijo "gibalno ovirani 
otroci". 

k 3. stališču 

V zvezi s stališčem Državnega zbora glede preučitve možnosti 
in primernosti razširitve izvajanja vzgoje in izobraževanja po tem 
zakonu na raven višjega strokovnega izobraževanja predlagatelj 
pojasnjuje, da Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, 
ki opredeljuje tudi višje strokovno izobraževanje, poleg definicije 
otrok s posebnimi potrebami vsebuje tudi določila, ki se nanašajo 
na prilagojeno izvajanje programov in na urejanje statusa študentov 
s posebnimi potrebami. Glede na navedeno je torej na tej ravni 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ustrezno zakonsko 
regulirano. Predlagatelj pa nadalje pojasnjuje, da razširitev izvajanja 
vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na področje 
visokega izobraževanja ne more biti predmet urejanja tega zakona, 
saj sta državni univerzi in državne visoke šole v skladu z 58. 
členom Ustave RS avtonomne. Eventuelna ureditev tega 
segmenta na ravni zakona je torej možna le v okviru določil Zakona 
o visokem šolstvu. 

k 4. stališču 

V skladu s stališčem Državnega zbora, je predlagatelj v 5. oziroma 
11. členu predloga zakona o usmerjanju opredelil programe po 
vsebini v povezavi s posameznimi ravnmi izobraževanja. 
Predlagatelj se strinja, da je na ta način dosežena večja jasnost in 
preglednost zakonskega besedila. V ta namen je predlagatelj v 
navedenih členih tudi jasneje opredelil programe vzgoje in 
izobraževanja, v katere se usmerjajo otroci s posebnimi 
potrebami in tudi določneje vzpostavil navezavo z doseganjem 
izobrazbenega standarda (6. in 12. člen). 

k 5. stališču 

Predlagatelj je nadalje preučil možnost vsaj načelne opredelitve, 
kateri od programov so praviloma namenjeni kateri od skupine 
otrok s posebnimi potrebami. S tem v zvezi želi poudariti, da 
predlog zakona o usmerjanju opredeljuje postopek usmerjanja 
otrok s posebnimi potrebami v ustrezne programe vzgoje in 
izobraževanja. Kriteriji o vrsti in stopnji primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj otrok s posebnimi potrebami, ki jih bo določil minister, 
pristojen za šolstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne 
zadeve, pa bodo poleg same opredelitve populacije določali tudi 
možnosti za vključitev otrok v posamezne programe vzgoje in 
izobraževanja, (glede na otrokove potrebe v procesu vzgoje in 
izobraževanja in njegov spoznavni, socialni in emocionalni razvoj). 
Poudarek je tudi na t. i. procesni diagnostiki in možnosti prehajanja 
iz programa v program (če to dovoljuje načelo zagotavljanja 
optimalnih možnosti za razvoj in učenje posameznega otroka s 
posebnimi potrebami), kar pomeni, da bi opredelitev, kateri 
programi so praviloma namenjeni kateri skupini otrok s posebnimi 
potrebami odmik od načel individualnosti, strokovnosti, 
fleksibilnosti in bi lahko tudi pripeljala do ponovnega razvrščanja 
otrok v kategorije in posledično programe. Iz navedenih razlogov 
predlagatelj ni sledil stališču DZ. 

k 6. stališču 

Predlagatelj v nadaljevanju obrazložitve navaja, da so določbe o 
ustanavljanju, dejavnosti in kadrovskih pogojih za vse javne 
zavode s področja vzgoje in izobraževanja opredeljene v Zakonu 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Zato 
predlagatelj ni upošteval stališča Državnega zbora, po katerem 
naj bi se vse navedene določbe vnesle v Zakon o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami, saj bi šlo za podvojeno in tudi 
nesistemsko urejanje navedene materije. Izkušnje po uveljavitvi 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja kažejo, 
da posebne določbe za izvajalce programov za otroke s posebnimi 
potrebami na zakonski ravni niso potrebne. 

k 7. stališču 

Predlagatelj nadalje meni, da eksplicitna opredelitev pridobitve 
oziroma izgube statusa otroka oziroma mladostnika s posebnimi 
potrebami, tako kot to predlaga Državni zbor ne bi bila v kontekstu 
zakona, ki določa usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. S tem 
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v zvezi naj navedemo določilo prvega odstavka 20. člena Predloga 
zakona o usmerjanju, v skladu s katerim si mora pristojna šolska 
uprava pred izdajo odločbe o usmeritvi v program vzgoje in 
izobraževanja pridobiti strokovno mnenje, ki ga pripravi komisija 
za usmerjanje prve stopnje. Strokovno mnenje komisije pa v skladu 
s četrtim odstavkom 20. člena vsebuje tudi elemente, na podlagi 
katerih se uveljavljajo pravice, ki jih določajo drugi predpisi. Glede 
na to, da komisija izdela strokovno mnenje tudi na podlagi 
medicinske in druge dokumentacije, iz katere je nedvoumno 
razvidno za kakšen primanjkljaj, oviro oziroma motnjo gre, po 
mnenju predlagatelja posebna opredelitev statusa otrok s 
posebnimi potrebami, v postopku usmerjanja v programe vzgoje 
in izobraževanja ni potrebna. 

k 8. stališču 

Predlagatelj je upošteval opozorilo DZ, da je rok, v katerem je 
treba preveriti ustreznost usmeritve, določen v 25. (sedanjem 
23 ) členu, zato je v 31. (sedanjem 30.) členu opustil urejanje tega 
vprašanja. 

k 9. stališču 

Po ponovnem pregledu besedila je predlagatelj ugotovil, da je bila 
vsebina odločbe natančno določena že v 25. (sedanjem 23.) 
členu, ki pa se je zaradi nekoliko nerodnega vrstnega reda 
(umeščena je bila za členom, ki določa sestavo komisije) 
navidezno zabrisala. S spremenjenim vrstnim redom je 
predlagatelj vsebino jasneje izpostavil. 

k 10. stališču 

Predlagatelj nadalje ugotavlja, da Državni zbor zagovarja stališče, 
naj predlog zakona določi institucije, v okviru katerih bodo delovale 
strokovne komisije in v njihov sestav vključi tudi pedopsihiatra. 
Na to stališče predlagatelj pojasnjuje, da bodo s sklepom o 
imenovanju komisij določene tudi institucije, v okviru katerih bodo 
komisije delovale. Predlagatelj ima namen ohraniti komisije v 
institucijah, kjer so bile locirane do sedaj. To so mentalno - higienski 
oddelki pri zdravstvenih domovih, posamezni zavodi za 
usposabljanje, vzgojne posvetovalnice oziroma svetovalni centri, 
lahko pa tudi centri za socialno delo. Predlagatelj zaradi takšnega 
pristopa meni, da naštevanje institucij v predlogu zakona ni 
smiselno. 

V prehodnem obdobju je predlagatelj z novim 39. členom določil, 
da izvajajo naloge šolskih uprav do pričetka njihovega delovanja 
posamezne upravne enote, enote Zavoda RS za šolstvo, zavodi 
za vzgojo in izobraževanje in pristojni centri za socialno delo. 

Predlagatelj je v prvem odstavku 24. (sedanjega 25.) člena določil 
sestavo strokovne komisije za usmerjanje. V komisiji poleg učitelja 
oziroma vzgojitelja, zdravnika pediatra ali specialista šolske medi- 
cine, psihologa in socialnega delavca sodelujeta tudi zdravnik in 
defektolog ustrezne specialnosti. To pomeni, da je obstoječa dikcija 
dovolj široka in zajema tudi zdravnika-pedopsihiatra. Predlagatelj 
zato zagovarja stališče, da izrecno navajanje tega prolila v sestavi 
komisije ni potrebno. 

k 11. stališču 

Predlagatelj je upošteval stališče DZ, po katerem naj se zagotovi 
ustrezna podlaga, ki bo otrokom s posebnimi potrebami 
omogočala uveljavljanje pravic in ugodnosti, do katerih so 
upravičeni po drugih predpisih. Zato je predlagatelj v 20. členu 
dodal nov četrti odstavek, v skladu s katerim strokovno mnenje 

komisije vsebuje tudi elemente, na podlagi katerih se uveljavljajo 
pravice, kijih določajo drugi predpisi (dodano besedilo je usklajeno 
z ministrstvom, pristojnim za socialne zadeve). Na temelju tako 
izdelanega mnenja strokovne komisije, bo torej pristojni resor 
izdal odločbo za uveljavljanje posameznih pravic otroka, ki izhajajo 
iz druge zakonodaje. 

Predlagatelj je v prehodne in končne določbe dodal tudi 40. člen, 
ki določa, da postopke, uvedene pred uveljavitvijo tega zakona, 
zaključijo centri za socialno delo, v skladu s tem zakonom. 

k 12. stališču 

Naslednje stališče DZ je bilo, naj predlagatelj do druge obravnave 
ponovno razdela in predstavi finančne posledice sprejema zakona. 
Navedeno stališče je bilo upoštevano in bo zato predlagatelj v 
gradivu za drugo obravnavo predstavil na novo izdelane finančne 
posledice sprejema zakona. 

k 13. stališču 

Predlagatelj je sledil stališču DZ, naj se v zakonskem besedilu 
opravijo potrebne terminološke uskladitve. Tako je predlog zakona 
za drugo obravnavo terminološko usklajen s sprejetimi področnimi 
zakoni. Poleg načelnih terminoloških uskladitev je predlagatelj v 
tekstu opravil tudi določene korekture, ki prispevajo k večji 
razumljivosti, jasnosti in preciznosti besedila zakona. S tem v 
zvezi predlagatelj omenja 3. in 6. člen, v katerih se naštevajo 
posamezni nivoji vzgoje in izobraževanja. Nadalje je zapisana 
preciznejša dikcija tretjega odstavka 8. člena zakona, ki poleg 
staršev našteva tudi skrbnike in rejnike oziroma jih v kasnejših 
določilih opredeljuje pod skupnim pojmom "starši". Po mnenju 
predlagatelja je jasnejša tudi sedanja dikcija 14. člena, ki opredeljuje 
usmerjanje otrok z motnjami vedenja in osebnosti (usmerjanje v 
vzgojni program). Predlagatelj je nadalje v drugem in četrtem 
odstavku 16. člena dodal besedo "šole vrednih oddelkih", s čemer 
je izvedel distinkcijo med rednimi oddelki in oddelki s prilagojenim 
programom v šolah. Predlagatelj naj še pojasni, da je v določilu 
20. člena, ki se nanaša na strokovno mnenje komisije opravil 
popravek stilistične narave, v 21. členu pa je dodal, da se pri 
pripravi obrazca, na katerem komisija pripravi strokovno mnenje, 
predvideva tudi soglasje ministra, pristojnega za socialne zadeve. 

Ob spreminjanju in dopolnjevanju standardov in normativov je 
bilo ugotovljeno, da je smiselno določila, ki se nanašajo na 
integrirane otroke s posebnimi potrebami, vključiti v standarde in 
normative, ki urejajo posamezna področja vzgoje in izobraževanja. 
Na osnovi navedenega je bil oblikovan drugi odstavek 9. člena, ki 
vsebuje določila o obsegu in načinu izvajanja dodatne strokovne 
pomoči in standardih in normativih, ki urejajo posamezna področja 
vzgoje in izobraževanja. 

k 14. stališču 

Predlagatelj je v skladu s stališči DZ upošteval tudi pripombe in 
opozorila sekretariata DZ za zakonodajo in pravne zadeve. S 
tem v zvezi je predlagatelj preučil mnenje, da bi bilo potrebno v 
drugem poglavju natančneje opredeliti, kateri organ bo odločal o 
stopnji oziroma obsegu prilagojenosti izobraževalnih programov 
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in po 
kakšnih standardih in normativih bodo ti programi prilagojeni 
oziroma bodo prilagojene tudi šolske stavbe in oprema. 
Predlagatelj ob navedenem mnenju sekretariata omenja 7. člen 
predloga zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, v 
katerem je opredeljeno prilagajanje izvedbe programov na nivoju 
programa za predšolske otroke in na nivoju izobraževalnih 
programov osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. 
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Predlagatelj naj na tem mestu še dodatno pojasni, da so v 10. 
členu predloga zakona omenjena Navodila za prilagojeno izvajanje 
programa, ki jih na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, sprejme pristojni strokovni svet. 
Predlagatelj je tudi predvidel, da se v skladu z drugim odstavkom 
9. člena predloga tega zakona obseg in način izvajanja dodatne 
strokovne pomoči določi z odločbo o usmeritvi, v skladu s 
standardi in normativi, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo, 
za posamezna področja vzgoje in izobraževanja. Predlagatelj s 
tem v zvezi pojasnjuje, da je z omenjeno, nekoliko spremenjeno 
dikcijo 9. člena dorekel določilo, ki opredeljuje izvajanje dodatne 
strokovne pomoči. Predlagatelj je nadalje v 10. členu predvidel 
dodelitev spremljevalca gibalno oviranim otrokom ter prilagoditve 
učnega prostora in učnih pripomočkov, v skladu z navodili za 
prilagojeno izvajanje programov ter prilagojenimi programi. 

Predlagatelj je nadalje preučil mnenje sekretariata, na podlagi 
katerega naj se v IV. poglavju natančneje opredeli vsebina odločbe 
o usmeritvi v program, saj se s tem aktom posega na občutljivo 
področje uresničevanja pravic prizadetih otrok in drugih oseb. 
Predlagatelj s tem v zvezi navaja, da je pojasnilo v zvezi z 
uveljavljanjem pravic otrok s posebnimi potrebami, ki izhajajo iz 
drugih predpisov, že podal v odgovoru na 11. stališče Državnega 
zbora. Iz zgoraj navedenih razlogov predlagatelj zaključuje, da 
dopolnitev vsebine odločbe o usmeritvi v program, v smislu 
uresničevanja pravic po drugih predpisih, ni potrebna. 

Predlagatelj je upošteval mnenje sekretariata Državnega zbora 
za zakonodajo in pravne zadeve, da se podpoglavje z naslovom 
"Rejništvo", ki je sicer institut socialnega varstva, ustrezno 
preimenuje. Podpoglavje v besedilu predloga zakona za drugo 
obravnavo sedaj nosi naslov "Oskrba". Z vidika sistematičnosti 
pa je predlagatelj določilo drugega in tretjega odstavka 25. člena 
besedila predloga zakona za prvo obravnavo, ki se nanašata na 
oddajo v rejništvo, prenesel v 15. člen, ki ureja vključitev v zavod 
oziroma oddajo v rejništvo. Predlagatelj je nadalje v drugem 
odstavku 15. člena postopek oddaje v rejništvo dorekel tako, da 
se sklicuje na mnenje komisije za usmerjanje in ne na odločbo o 
usmeritvi. 

Predlagatelj je v postopku sprejemanja drugih sistemskih zakonov 
s področja vzgoje in izobraževanja v največji možni meri upošteval 
mnenje sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve o 
usklajenosti rešitev, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami. Predlagatelj tudi meni, da je s 
spremembo dikcije nekaterih členov zagotovil boljšo razumljivost 
zakonskega besedila. S tem v zvezi pojasnjuje, da je v določilu 
25. člena, ki opredeljuje komisije prve in druge stopnje, v sestavo 
komisije vključil tudi predstavnika pristojnega centra za socialno 
delo, in sicer tedaj, kadar se usmerja otrok z motnjami vedenja in 
osebnosti. V tem primeru ne gre za vsebinsko konceptualno 
spremembo, pač pa le za določen poudarek omenjeni stroki 
oziroma področju, kadar gre za usmerjanje otrok z navedenimi 
motnjami. Zaradi upoštevanja stališča DZ, na podlagi katerega je 
predlagatelj dodal četrti odstavek 20. člena (uveljavljanje pravic 
po drugih predpisih) pa je predlagatelj posledično v določene 
segmente vključil tudi soglasje ministra, pristojnega za socialne 
zadeve (tretji in četrti odstavek 25. člena). 

Predlagatelj ocenjuje, da zaradi boljše preglednosti ne kaže opustiti 
podnaslovov posameznim členom. Na ta način se namreč 
zasledujejo tudi cilji večje strukturne preglednosti, na kar opozarja 
sekretariat. Zato predlagatelj v tem delu ni sledil mnenju 
sekretariata. f 
Predlagatelj je mnenje sekretariata kakor tudi stališče DZ, v zvezi 
z besedilom 2. člena predloga zakona, ki opredeljuje populacijo 
otrok s posebnimi potrebami, upošteval. 

k 15. stališču 

Predlagatelj je nadalje preučil stališče oziroma predlog DZ, naj se 
členi predloga zakona, v katerih se omenja vrsta in stopnja 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje nadomestijo s terminom "vrsta 
in stopnja posebnih potreb". Predlagatelj v zvezi z navedenim 
stališčem pojasnjuje, da mora imeti vsak otrok s posebnimi 
potrebami natančno izdelano diferencirano diagnozo, ki 
predstavlja ustrezno podlago za usmeritev v program vzgoje in 
izobraževanja, kakor tudi za uveljavljanje pravic, ki jih določajo 
drugi predpisi. Zato ni sprejemljiv predlog, da se vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj preimenujejo v vrsto in stopnjo 
posebnih potreb. Posebne potrebe otrok v procesu vzgoje in 
izobraževanja namreč izhajajo iz vrste in stopnje primanjkljaja, 
ovir oziroma motenj. Glede na navedeno predlagatelj stališču DZ 
ni sledil. 

k 16. stališču 

Državni zbor je v svojem stališču tudi predlagal, naj se izpusti 
izrecna navedba "zdravstvene" obravnave in ohrani potrebna 
individualna strokovna obravnava v skladu z otrokovimi posebnimi 
potrebami. Predlagatelj s tem v zvezi navaja, da ima zdravstvena 
obravnava, kije omenjena v 18. členu predloga zakona, poseben 
pomen v procesu celostne obravnave otrok s posebnimi 
potrebami, zato jo je predlagatelj v navedenem členu tudi ohranil. 

k 17. stališču 

Stališče Državnega zbora je tudi bilo, naj se preuči možnost, da 
se otroke s posebnimi potrebami čim bolj vključi v domače okolje. 
Predlagatelj ob obravnavi omenjenega stališča poudarja, da 
osnovni cilj predloga zakona o usmerjanju temelji na čim večji 
integraciji otrok s posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in 
izobraževanja, čim bližje otrokovemu domu, ob predpostavki, da 
je otrok ob ustreznih prilagoditvah in dodatni strokovni pomoči, 
sposoben dosegati primerljive standarde znanja, ob tem pa ne 
spregleda pomena t.i. socialne integracije. Predlagatelj pa je z 
novim 17. členom, ki opredeljuje izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami na domu, osnovni koncept zakona dopolnil tudi v tem 
smislu, da je predvidel možnost, da lahko strokovna komisija na 
predlog staršev usmeri otroka s posebnimi potrebami v program 
osnovnošolskega izobraževanja, ki se organizira na domu, če 
za to obstajajo utemeljeni razlogi in ustrezni pogoji v družini. 

k 18. stališču 

Glede na to, da predlog zakona o usmerjanju določa usmerjanje 
v programe vzgoje in izobraževanja, varovanje otrok s posebnimi 
potrebami na domu ne more biti predmet urejanja tega zakona. To 
pa tudi pomeni, da je predlagatelj sicer preučil možnost, da bi 
starši lahko varovali otroke proti ustrezni finančni pomoči v svojem 
domu, če ni potrebna dodatna zdravstvena nega, vendar pa je 
ugotovil, da s tem zakonom ni mogoče uzakoniti instituta 
varovanja otrok s posebnimi potrebami na domu, pač pa je bilo 
možno zagotoviti rešitev, navedeno v 17. členu, pri čemer je tudi 
opredeljeno, da je v tem primeru otrok upravičen do zagotovitve 
finančnih sredstev v višini, kot bi mu bila zagotovljena, če bi 
obiskoval šolo ali pa bi bil nameščen v zavod za vzgojo in 
izobraževanje. 

K dodatnemu sklepu DZ, po katerem naj se preuči financiranja 
novogradenj in adaptacij šol za izvajanje programa otrok s 
posebnimi potrebami iz državnega proračuna predlagatelj 
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pojasnjuje, da se v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 82. 
člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
zagotavljajo sredstva za investicije za osnovne šole iz sredstev 
lokalne skupnosti. Obstoječa ureditev torej ne daje ustrezne 
pravne podlage za prenos zagotavljanja sredstev za investicije z 
nivoja lokalne skupnosti na nivo države. S tem ni izključeno, da v 
prihodnosti takšne rešitve ne bodo izvedljive, seveda ob ustrezni 
spremembi zakonodaje, ki ureja področje financiranja investicij v 
šolski prostor. 

FINANČNE POSLEDICE 

Pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami bo potrebno upoštevati 
pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za uspešno vključevanje otrok. 
V prvi fazi bo potekalo usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 
na tiste šole, ki bodo izpolnjevale (nekatere že izpolnjujejo) osnovne 
pogoje med katere sodi ustrezen strokovni kader, nižje število 
otrok v razredu, prilagoditve prostora in opreme itd. 

Pristojne šolske uprave so z zakonom zadolžene ugotoviti, katera 
šole izpolnjuje kadrovske, prostorske, materialne pogoje. Vrtec, 
šola oziroma zavod, v katerega se bo otrok usmeril, bo določen 
na podlagi ugotovitev pristojne šolske uprave o izpolnjevanju 
pogojev za uspešno integracijo. To pomeni, da se bodo otroci 
usmerjali v prvi fazi v šole, kjer ti pogoji bodo ali jih bo mogoče 
zagotoviti z minimalnimi sredstvi. Postopoma pa se bo tako 
oblikovala mreža šol za šolanje otrok in mladostnikov s 
posameznimi vrstami posebnih potreb. Taka mreža se že začenja 
vzpostavljati, saj imamo v nekaterih okoljih že osnovne šole kamor 
se vključujejo otroci s posebnimi potrebami (Jesenice, Murska 
Sobota, Celje, Ljubljana...). Vsebina zakona tako že sama 
zagotavlja njegovo postopno uvajanje. 

V nadaljevanju ocenjujemo skupne finančne posledice po popolni 
uveljavitvi zakona, torej ne le v enem samem letu, temveč v 
daljšem časovnem obdobju, kar pomeni, da se bodo finančna 
bremena razporedila tako, da letno povečanje sredstev po oceni 
ne bo preseglo 0,1% do 0.2% proračunskih sredstev, namenjenih 
financiranju dejavnosti osnovnega šolstva. 

1. Spremembe obsega dejavnosti 

Temeljni pogoj, ki mora biti zagotovljen v primeru integriranih otrok 
s posebnimi potrebami, je manjše število otrok v oddelku redne 
šole. 

Odredba o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo 
delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje 
programa devetletne osnovne šole iz sredstev državnega 
proračuna (Ur. I. RS, št. 27/99) določa, da se v posamezni oddelek 
lahko vključijo največ trije učenci s posebnimi potrebami in da je 
število učencev v primeru, da so v oddelku usmerjeni učenci s 
posebnimi potrebami od 18-28 učencev. O tem odloča šolska 
strokovna skupina, ki jo za pripravo in spremljanje izvajanja 
individualiziranega programa imenuje ravnatelj v skladu s 27. 
členom zakona. 

Zaradi zmanjševanja generacij šoloobveznih otrok se število otrok 
v oddelkih osnovne šole že sedaj zmanjšuje. Predvideva se, da 

se bo na posamezni šoli zaradi večjega števila vključenih učencev 
s posebnimi potrebami oblikovalo več oddelkov posameznega 
razreda, vendar je število tako oblikovanih oddelkov in seveda 
finančne posledice tega težko predvideti. V primeru, da bi se 
otroci s posebnimi potrebami vključevali v oddelke na šolah s 
številčno močnimi oddelki ocenjujemo, da bi bilo potrebno v prvem 
obdobju oblikovati 30 - 50 dodatnih oddelkov, kar bi zahtevalo od 
90 - 150 mio SIT dodatnih sredstev. 

Predpostavljamo, da se bo vzporedno s procesom usmerjanja 
otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke, zniževalo število 
otrok v posebnih inštitucijah, tako da bo v nekem deležu šlo le za 
prenos finančnih sredstev. Generacija osnovnošolcev, ki se šola 
po prilagojenih izobraževalnih programih se že nekaj let zmanjšuje. 
Ob sprejetju paketa šolske zakonodaje leta 1996 je Ministrstvo 
za šolstvo in šport normativno uredilo področje mobilne strokovne 
obravnave otrok in mladostnikov s posebninmi potrebami. Tako 
se iz državnega proračuna že zagotavljajo sredstva za dodatno 
strokovno pomoč, ki jo integriranim učencem v osnovnih in 
srednjih šolah nudijo strokovni delavci zavodov mobilno. Tako je 
v šolskem letu 1998/99 strokovne obravnave bilo deležno nekaj 
manj kot 400 učencev in dijakov s posebnimi potrebami (slepih in 
slabovidnih, gluhih in naglušnih, gibalno oviranih), ki so v rednih 
šolah. 

Po uveljavitvi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
predvidevamo, da se bo število učencev in dijakov s posebnimi 
potrebami v rednih oblikah izobraževaja še povečevalo, posebej 
še zato, ker jim bo zakonsko zagotovljena tudi dodatna pomoč in 
potrebna prilagoditev v izvajanju izobraževalnega programa in 
eventuelne druge prilagoditve prostora in opreme. 

Finančne posledice zakona, je glede na njegovo odprtost in 
fleksibilnost v smislu mpžnosti prehajanja med programi težko 
natančno predvideti. 

Spremljanje otrokovega razvoja in preverjanje ustreznosti 
usmeritve v program pogojujeta možnosti prehajanja 
posameznega otroka s posebnimi potrebami v različne programe 
v času šolanja. 

Upoštevajoč evropske podatke o deležih otrok s posebnimi 
potrebami v populaciji otrok starih od 3 - 17let, lahko ocenimo, da 
je v generaciji 18-19000 otrok od 1000 do 1200 s takimi posebnimi 
potrebami, da potrebujejo postopek usmerjanja. Po določbah 
zakona bo potrebno integriranim otrokom zagotavljati strokovno 
pomoč, pri čemer predpostavljamo, da bi moral en strokovni 
delavec v povprečju skrbeti za ne več kot sedem otrok. Ob 
nadgradnji in koordinaciji strokovnega dela učiteljev, bi zato za 
individualno delo morali zagotoviti 70 - 120 mio SIT dodatnih 
sredstev letno. 

2. Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

Po sprejemu zakona pričakujemo povečane zahteve po kritju 
stroškov dela komisij za usmerjanje. Poleg prenosa sredstev za 
delo komisij iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v 
proračun Ministrstva za šolstvo in šport, pričakujemo povečane 
zahteve po kritju stroškov dela komisij, saj bodo le-te preverjale 
ustreznost usmeritve otrok v posamezne programe najmanj vsake 
tri leta, kar pomeni, da se bo strošek dela komisij povečal in bo 
potrebno za to delo dodatno zagotoviti 10 - 15 mio tolarjev letno. 
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3. Opremljanje šol 

Vključitev otrok s posebnimi potrebami mnogokrat pomeni tudi 
nujnost prilagoditve šolskih prostorov (dostopnost) in nakup 
dodatne opreme za učence. Te prilagoditve bodo zelo individualne 
in je njihovo finančno komponento zelo težko vnaprej ocenjevati. 
V skladu z 82. členom ZOFVI (Ur. I. RS, št. 12/96) bodo morale 
lokalne skupnosti zagotavljati sredstva za prilagojeno opremo in 
za adaptacijo prostorov v osnovnih šolah, medtem ko se za 
potrebne prilagoditve na področju poklicnega , tehniškega in 
strokovnega šolstva in v gimnazijah zagotavljajo sredstva iz 

državnega proračuna. Ustanavljanje šolskih skladov pomeni eno 
od možnosti pridobivanja dodatnih sredstev v ta namen in pomoč 
pri reševanju te problematike. 

Glede na intenziven investicijski ciklus na področju šolstva v 
zadnjih letih ocenjujemo, da obnove šolskega prostora že 
vključujejo prilagoditve prostorov, ki omogočajo dostopnost 
otrokom s posebnimi potrebami medtem, ko bo dodatno opremo 
potrebno zagotoviti, ko se bo šola soočila z vključitvijo učenca s 
posebnimi potrebami. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA 

SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Na$lQv predloga akta: 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami - druga 
obravnava 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
- Conclusions of the Council and the Ministers for Education 
meeting Council of 14 May 1987 concerning a programme of 
European collaboration on the integration of handicapped chil- 
dren into ordinary schools 
OJ C211 - 08/08/87 

- Resolution of the Council and the Ministers for Education meet- 
ing vvithin the Council of 31 May 1990 concerning integration of 
children and young people with disabilities into ordinary systems 
of education 
(490Y0703(02)) 

OJ C 162 03.07.90 p.2 

- Council Decision of 25 February 1993 establishing a third Com- 
munity action programme to assist disabled people (Helios II 
1993 to 1996) 
393D0136 / OJ L056 9/3/93, p.30 / 93/136/EEC: 

Z vsemi naštetimi akti je predlog zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami - druga obravnava, v celoti usklajen. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zaoral navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

5) Ali so zoora| navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Ne 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik? 

Ne 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlglja ES. države članlpe ES, SIGMA. OECD, Univerza...) 

Pri pripravi zakona so sodelovali strokovnjaki z Univerze v 
Ljubljani. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

Šolski sistemi držav petnajsterice skladno z Mastrichtkim in 
Amsterdamskim sporazumom ne predvidevajo harmonizacije. 

Mihaela Novak Kolenko dr. Pavel Zgaga 

SVETOVALKA VLADE MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 GOSPODARSKIH DRUŽBAH 

(ZGD-F) 

- EPA 941 - II - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 125. seji dne 23/9-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in nan podlagi 176. in 268. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Tea PETRIN, ministrica za gospodarske dejavnosti, 
- Mitja GASPARI, minister za finance, 
-Tone DOLČIČ, direktor Službe Vlade Republike Slovenije za 

zakonodajo, 
- dr. Nina PLAVŠAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance. 

) UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

ZGD je od sprejetja doživel že pet novel, od tega so bile v kratkem 
času sprejete tri kratke novele ZGD.' Z zadnjo novelo - ZGD-E 
so se na hitro v skladu pravom EU odpravile nekatere 
diskriminatorne določbe glede možnosti tujcev kot članov 
poslovodnih organov v kapitalskih družbah.2 

V skladu s programom prilagajanja evropskega prava pravu družb 
je bil v okviru PHARE programa pripravljen tudi posebni projekt z 
naslovom "Uskladitev slovenskega prava družb s pravom EU".3 

V okviru projekta je izdelan tudi predlog teksta novele ZGD-F, 
Uskladitev z EU z obrazložitvijo. Namen novele je dvojen: 

' ZGD-C, Uradni list RS, št. 20/98, ZGD-D, Uradni lis RS, št. 84/98, ZGD-E, 
Uradni list RS, št. 6/99. 
2 Več o tem glej M. Kocbek, Komentar novel ZGD, Gospodarski vestnik, 
Ljubljana, 1999. 

3 Projekt je koordinirala Deutsche Stiftung IRZ, koordinator Hans-Jurgen 
Zahorka. Vodji projekta (Core experts) sta bila Univ.- Prof. dr. Peter Doralt, 
VVirtschaltsuniversitšt 1Vien, Avstrija in prof. dr. Marijan Kocbek, Pravna 
lakulteta v Mariboru. Ostali sodelavci ekspertne skupine pa so bili: prof. dr. 
Rado Bohinc, prot. dr. Borut Bratina, prot. dr. Hilda Marija Pivka, prof. dr. Širne 
Ivanjko, prof. dr. Bojan Zabel, prof. dr. Krešo Puharič, prof. dr. Marko llešič, 
prot. dr. Mirko llešič, mag. Saša Prelič in mag. Markus Bruckmuller. 
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1. Uskladitev z evropskim pravom družb, predvsem z direktivami 
s področja prava družb ter 

2. Notranja uskladitev ZGD, njegova dograditev ter redakcijski 
popravki.4 

Kot izhodišče je bilo upoštevano, da ZGD, ki je pri nastajanju 
sicer sledil unifikacijskim in harmonizacijskim predpisom EU s 
področja korporacijskega prava in ki je sicer v pretežni meri 
prevzel rešitve, tako vsebinsko kot normativno gledano, iz 
posameznih zakonov s področja korporacijskega prava 
posameznih držav članic EU, v pretežni meri nemško-avstrijske 
ureditve, delno pa tudi italijansko-francoske, vendarle ni v celoti 
usklajen z evropsko ureditvijo bodisi z unifikacijsko bodisi s 
harmonizacijsko ureditvijo v okviru EU, povsod pa tudi ne sledi 
"duhu" harmonizacijskih predpisov. Vsebinska analiza pokaže, 
da kljub formalni uskladitvi po črki zakona, zakon v praksi dopušča 
različne interpretacije in prakso, ki je v direktnem nasprotju z 
evropskim pravom družb, kar še posebej velja glede določb o 
varstvu upnikov v zvezi z zagotavljanjem osnovnega kapitala in 
distribuiranjem sredstev delničarjem oziroma družbenikom 
kapitalskih družb. 

2. Cilji in načela zakona 

S predlagano novelo se ZGD sistematično usklajuje z direktivami 
evropske unije na področju prava družb v naslednjih glavnih 
segmentih: 

- V skladu s prvo publicitetno direktivo se natančneje definirajo 
obveznosti kapitalskih gospodarskih družb glede publicitete 
poslovnih poročil in računovodskih izkazov ter opredeljuje načelo 
neomejenih pooblastil zakonskega zastopnika gospodarske 
družbe; 

- V skladu z drugo direktivo - kapitalsko direktivo, se pobližje 
definirajo posamezne kategorije kapitala in v tem smislu zagotavlja 
ohranjanje osnovnega kapitala kot korporacijska kategorija, ki 
varuje interese upnikov pred izplačevanjem sredstev iz 
premoženja družbe v korist delničarjev oziroma družbenikov; 

- V skladu z zahtevami direktive se zvišuje najnižji nominalni 
znesek osnovnega kapitala delniških družb na 6.000.000,00 SIT; 

- V skladu s šesto direktivo o delitvah se v celoti na novo urejuje 
delitev kapitalskih družb ter v tej zvezi tudi prilagaja po principu 
enotnega normiranja pripojitev gospodarskih družb, kar je ZGD 
sicer že urejal in sicer v celoti v skladu s tretjo direktivo o fuzijah 
delniških družb; 

-V skladu z deveto direktivo se urejujejo posebnosti za enoosebne 
kapitalske družbe; 

- Zakon daje pooblastila Slovenskemu inštitutu za revizijo, da v 
skladu s četrto in sedmo direktivo s slovenskimi računovodskimi 
standardi podrobneje opredeli osnovna knjigovodska načela, 
sestavljanje letnih poročil in izkazov, hkrati pa zakon že sam 
podrobneje definira nekatere kategorije bilančnega prava 
gospodarskih družb. 

Osrednji del novele predstavlja povsem novo poglavje o delitvi 
kapitalskih družb, kar se celovito urejuje v skladu s šesto direktivo 
EU, pri čemer se nomotehnično sledi avstrijski ureditvi 
(Spaltungsgesetz). V zvezi s tem se z novelo tudi precej spreminja 
obstoječa ureditev združitev gospodarskih družb, ker se usklajuje 
kategorialni sistem z ureditvijo delitev ter oboje sledi kombinirani 
uporabi tretje in šeste direktive EU. 

V drugem delu, ki predstavljajo vsebinske uskladitve znotraj 
samega ZGD, je največ sprememb pri ureditvi ničnosti in 
izpodbojnosti skupščinskih sklepov d.d., ki se uporabljajo tudi za 
d.o.o., širijo se možnosti in podrobneje definirajo pogoji za 
pridobivanje lastnih delnic, natančneje se opredeljujejo pristojnosti 
organov delniške družbe pri sprejemanju letnega poročila ter pri 
sklepanju o uporabi dobička. V tej zvezi se tudi definirajo 
posamezne kategorije - sestavine kapitala, ki pomenijo varstvo 
upnikov in postavljajo bilančno pravne okvire za izplačevanje 
sredstev iz premoženja družbe. Zakon natančneje določa 
postopkovne določbe glede sporov, ki se vodijo po ZGD, ukinja 
se odpravnina neupravičeno odpoklicanim direktorjem kot 
korporacijskopravni institut in se po vzoru evropskega prava 
napotuje na uporabo splošno pravnih obligacijsko-pravnih 
predpisov. V zvezi z nadzornimi sveti delniških družb zakon uvaja 
pravico do delegiranja članov v nadzorni svet ter določa 
vključevanje zaposlenih v nadzorne svete kapitalskih družb do 
največ ene tretjine. 

3. Prikaz ureditve v evropskih direktivah 

68/151/EEC, Publicitetna direktiva, [9. marec 1968} 

Direktiva ureja tri sklope vprašanj, ki se nanašajo na naslednja 
področja delovanja delniških družb ter srednjih in velikih družb z 
omejeno odgovornostjo: 

publiciteto oziroma razkritje informacij o družbi (objavljanje 
listin in dokumentacije družbe, za katere velja dolžnost 
javnega objavljanja). Vtem okviru direktiva v osnovi predvideva 
objavljanje dvoje vrst podatkov: podatki, ki se nanašajo na 
pravni status družbe ter podatki o njenem finančnem stanju. 
V tem segmentu predvideva direktiva osnovne standarde o 
podatkih in drugih informacijah, povezanih z ustanovitvijo, 
organiziranostjo in poslovanjem družb, o sodnem registru ter 
učinkih vpisov vanje. Direktiva nalaga državam članicam tudi, 
da z nacionalnimi zakonodajami predvidijo uradno glasilo za 
objavljanje zahtevanih podatkov; 
veljavnost dejanj posameznih organov družbe v razmerju do 
tretjih. Namen teh določb direktive je zagotoviti varstvo tretjih 
oseb, s katerimi družba vstopa v pravna razmerja, s tem, da 
tretji osebi omogoči, da se zanese na to, da je družba veljavno 
zastopana ter da sklenjeni posel sodi v okvir dejavnosti 
družbe; 
ničnost družbe. Z restriktivnim navajanjem ničnostnih razlogov 
direktiva omejuje tudi možnosti za povratne učinke v primeru 
ugotovitve ničnosti. 

77/91/EEC, Kapitalska direktiva, [13. december 1976} 

4 Glede drugega cilja je projekt vzel za osnovo tekst predlogov za spremembe 
in dopolnitve ZGD, kije nastal kot rezultat citiranega raziskovalnega projekta 
raziskovalne skupine. 
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Predmet direktive so kapitalska vprašanja, povezana z 
ustanovitvijo in poslovanjem delniških družb, ureja pa tudi nekatera 
vprašanja, ki se nanašajo na ustanavljanje delniške družbe, na 
normiranje obligatornih sestavin statuta. Direktiva se nanaša na 
naslednja področja: 

opredelitev vsebine statuta ter zagotavljanje informacij o 
ustanovitvi in temeljnih statusnih atributih in podatkih v zvezi 
z delniško družbo; 
opredeljevanje minimalnega osnovnega kapitala; 
instrumentarij, ki je namenjen zagotovitvi načela ohranitve 
kapitala; 
opredelitev postopkov, ki so namenjeni zavarovanju 
delničarjev družbe in njenih upnikov v primerih spreminjanja 
kapitala (povečanje in zmanjšanje). 

78/855/EEC, Direktiva o združitvah delniških družb, [9. oktober 
1978} 

Direktiva ureja vprašanja, povezana z združitvami (fuzijami) 
delniških družb. Izhodišče direktive je v zagotovitvi pravnega 
instrumentarija za zavarovanje pravnih interesov delničarjev ter 
upnikov družb, ki se združujejo. Z implementacijo določb direktive 
v zakonodaje držav članic naj se torej zagotovi, da postopki 
združitev ne bodo posegli v interese delničarjev ter upnikov 
oziroma naj se jim zagotovi ustrezna izravnava. Varstvo položaja 
upnikov zagotavlja zlasti s prevzemom solidarne odgovornosti 
novih oziroma prevzemnih družb za obveznosti prevzete družbe. 
S tehničnega vidika ureja direktiva postopke združitev delniških 
družb ter te postopke razvršča v naslednje skupine: 
- združitev s prevzemom, 

združitev z ustanovitvijo nove družbe, 
prevzem z vključitvijo ter 
druge postopki, ki se obravnavajo kot združitve. 

78/660/EEC, Bilančna direktiva, [25. julij 1978} 

Direktiva ureja vprašanja v zvezi s sestavo, sprejetjem in 
publiciteto zaključnega računa ter v tej zvezi natančno normira 
vsebino zaključnega računa in letnega poročila, metode 
vrednotenja, revizijski pregled in objavljanje teh dokumentov. 
Direktiva se nanaša na kapitalske družbe, pri čemer se obseg 
uporabe posameznih njenih določb ravna v odvisnosti od velikosti 
posamezne družbe. 

82/891/EEC, Direktiva o delitvah delniških družb, [17. december 
1982} 

Direktiva ureja vprašanja, povezana z delitvami delniških družb 
Njena posebnost v oziru na druge direktiva s področja prava 
družb je, da države članice niso zavezane k njeni implementaciji 
v svoje zakonodaje. Le kolikor se zakonodajalci v posameznih 
državah članicah odločijo za ureditev področja delitev, morajo pri 
oblikovanju notranjega prava upoštevati njena določila. Direktiva 
ureja institut delitve delniških družb, ter pri tem ločuje med: 

delitvijo s prevzemom, 
delitvijo z ustanovitvijo novih družb ter 
drugimi postopki, ki se obravnavajo kot delitve. 

Temeljni namen direktive je zlasti zagotoviti pravno varstvo upnikov 
družbe, ki v postopku delitve preneha ter se njeno premoženje 
prenese na druge subjekte, bodisi take, ki v trenutku delitve že 
obstajajo (delitev s prevzemom) bodisi take, ki se v postopku 
delitve šele ustanavljajo (delitev z ustanovitvijo novih družb). 
Adekvatno varstvo upnikom družbe zagotavlja zlasti solidarno 
jamstvo družb, na katere so bile prenesene obveznosti prenosne 
družbe. Varstvo delničarjev zagotavlja predvsem transparenten 
postopek, v katerega so vključeni tudi neodvisni revizorji, ter 
odločanje na skupščini delničarjev ob ustrezni kapitalski večini, 
direktiva pa uvaja tudi možnost izstopa ugovarjajočega delničarja, 
s pravico do primerne odpravnine. 

83/349/EEC, Direktiva o konsolidaciji bilanc, [13. junij 1983} 

Direktiva določa primere, ko je za skupino povezanih 
gospodarskih družb potrebno izdelati in sprejeti konsolidirane 
bilance. Namen direktive je zagotoviti objektivno ugotavljanje 
finančnega položaja družb, ki so medsebojno ekonomsko 
povezane tako, da povezava omogoča eni družb sprejemanje 
poslovnih odločitev, ki so pomembne za drugo družbo ter realno 
izkazovanje rezultatov. 

89/666/EEC, Direktiva o publiciteti podružnic, [21. december 1989} 

Predmet direktive je poenotenje publicitetnih zahtev v zvezi s 
podružnicami. Direktiva tako zagotavlja, da pravila glede publicitete 
podružnic ne odstopajo od pravil, ki veljajo za matične družbe 
oziroma za družbe hčere. S tem dosega enotne standarde v 
pogledu publicitete ne glede na to, ali se pravica svobodnega 
podjetništva v drugih državah članicah udejanja z ustanovitvijo 
družbe hčere ali pa preko podružnic. 

89/667/EEC, Direktiva o enoosebni družbi, [21. december 1989} 

Temeljni namen direktive je odpraviti razlike med zakonodajami 
posameznih držav članic v zvezi z možnostjo ustanavljanja in 
poslovanja enoosebnih družb. Direktiva od držav članic zahteva, 
da dopustijo enoosebne družbe v pravnoorganizacijski obliki 
družbe z omejeno odgovornostjo, omogoča pa tudi oblikovanje 
enoosebnih delniških družb, pri čemer pa v obeh navedenih 
primerih veljajo naslednja pravila: 

družba lahko ima enega ustanovitelja, ali pa se po ustanovitvi 
vsi poslovni deleži (delnice) združijo v rokah enega 
družbenika (delničarja); 
v sodnem registru morajo biti navedeni natančni podatki o 
edinem družbeniku (delničarju) ter morajo biti objavljeni; 
edini družbenik (delničar) samostojno sprejema upravljavske 
odločitve, ki se beležijo v poseben zapisnik; 
vse pogodbe med družbo in edinim družbenikom (delničarjem) 
morajo biti sklenjene v pisni obliki in zapisane v zapisniku. 

4. Ocena proračunskih sredstev, potrebnih za 
izvrševanje zakona 

Za izvrševanje zakona ne bo potrebno zagotoviti proračunskih 
sredstev. 
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BESEDILO ZAKONA 9. člen 

1. člen 

V sedmem odstavku 1. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, Št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99 in 54/ 
99) se na koncu besedila pika nadoemsti z vejico in doda 
naslednje besedilo: "ki ni združljiva z delovnim razmerjem pri 
drugi pravni ali fizični osebi." 

Za 49. členom se doda novo šesto A poglavje z naslovom 
"Postopek v nepravdnih zadevah" z novimi 49.a do 49.c členi, ki 
se glasijo: 

"Šesto A poglavje 
POSTOPEK V NEPRAVDNIH ZADEVAH 

2. člen 

V drugi in tretji alinei prvega odstavka 6. člena Zakona o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 
20/98, 84/98, 6/99 in 54/99) se besede "pravno osebo" oziroma 
"pravne osebe" nadomestijo z besedami "družbo kot pravno 
osebo" oziroma "družbe kot pravne osebe". 

3. člen 

V 9. členu se besedi "pravne osebe" nadomestita z besedo 
"družbe". 

4. člen 

Črta se drugi odstavek 10. člena. 

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in 
letrti odstavek. 

V četrtem odstavku (prej peti odstavek) se besede "tretjega in 
četrtega" nadoemstijo z besedami "drugega in tretjega". 

5. člen 

Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Besedo "Slovenija" ali njene izpeljanke in kratice ter zastavo 
in grb Republike Slovenije je dovoljeno vnesti v firmo le z 
dovoljenjem Vlade Republike Slovenije." 

6. člen 

Naslov 28. člena se spremeni tako, da se glasi: "Firma družbe, 
katere družbenik je druga družba." 

7. člen 

32. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zastopanje družbe 
32. člen 

(1) Družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom 
o ustanovitvi družbe na podlagi zakona (zakoniti zastopnik). 
(2) Zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v 
pravno sposobnost družbe. Statutarna ali druga omejitev nima 
pravnega učinka proti tretjim osebam." 

8. člen 

V tretjem odstavku 47. člena se črta beseda "sodni". 

Zadeve, o katerih sodišče odloča v nepravdnem 
postopku 
49.a člen 

Sodišče odloča v nepravdnem postopku: 
1. o imenovanju ustanovitvenih revizorjev (194. člen tega zakona) 
2. o nesoglasjih med ustanovitelji in ustanovitvenimi revizorji (195. 
člen tega zakona) 
3. o imenovanju članov uprave (251. člen tega zakona) 
4. o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta (267. člen 
tega zakona) 
5. o pooblastilu za sklic skupščine oziroma za objavo predmeta, 
o katerem naj skupščina odloča (tretji odstavek 284. člena tega 
zakona) 
6. o imenovanju likvidacijskega upravitelja (377. člen ZGD) 
7. o imenovanju posebnega zastopnika (prvi odstavek 529.b člena 
tega zakona) 
8. o pravici delničarja oziroma družbenika do obveščenosti (294. 
oziroma 447. člen tega zakona) 
9. o drugih zadevah, za katere ta zakon določa, da o njih sodišče 
odloča v nepravdnem postopku. 

Stvarna pristojnost sodišča 
49.b člen 

Za odločanje o zadevah iz 49.a člena tega zakona je stavrno 
pristojno okrožno sodišče. 

Posebne določbe o postopku 
49.c člena 

(1) Za odločanje o zadevah iz 49.a člena tega zakona se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja nepravdni postopek, če ni v 
naslednjih odstavkih tega člena drugače določeno. 
(2) O predlogu v zadevah iz 1. do 7. točke 49.a člena tega zakona 
mora sodišče odločiti v roku petih dni od prejema predloga. Proti 
sklepu, s katerim sodišče odloči v teh zadevah, je dovoljena 
pritožba v roku treh dni od vročitve sklepa. Pritožba ne zadrži 
izvršitve." 

10. člen 

V 50. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi: 

"(5) Računovodske standarde sprejme Slovenski inštitut za revizijo 
in jih objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije skupaj s stališči 
in pojasnili za njihovo uporabo ter za publiciteta poslovnih poročil." 

11. člen 

Drugi odstavek 56. člena se spremeni, tako da se glasi: 
"(2) Obvezna računovodska izkaza sta 
- bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do 
virov sredstev ob koncu poslovnega leta, in 
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- izkaz uspeha, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v 
poslovnem letu, 
za delniške družbe sta obvezna računovodska izkaza tudi: 
- izkaz uporabe dobička in kritja izgub., 
- izkaz gibanja kapitala." 

12. člen 

58. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Bilanca stanja 
58. člen 

(1) Minimalni obseg podatkov v bilanci stanja je razčlenjen na 
podatke o sredstvih in podatke o obveznostih do virov sredstev. 
Podrobnejše podatke, ki morajo biti razčlenjeni v bilanci stanja 
družb določa ustrezni računovodski standard, pri čemer so za 
vse družbe potrebni najmanj naslednji podatki: 
1. Minimalni podatki o sredstvih: 
A. Stalna sredstva: 
- neopredmetena dolgoročna sredstva; 
- opredmetena osnovna sredstva; 
- dolgoročne finančne naložbe; 
B. Gibljiva sredstva: 
- zaloge; 
- dolgoročne terjatve iz poslovanja; 
- kratkoročne terjatve iz poslovanja; 
- kratkoročne finančne naložbe; 
- denar; 
- aktivne časovne razmejitve; 
2. Minimalni podatki o obveznostih do virov sredstev: 
A. Kapital: 
- osnovni kapital; 
- revalorizacijske rezerve; 
- rezerve; 
- nerazporejeni dobiček; 
- izguba (kot popravek vrednosti kapitala); 
B. Dolgoročne rezervacije za tveganja in stroške 
C. Dolgoročne obveznosti 
Č. Kratkoročne obveznosti 
D. Pasivne časovne razmejitve. 
(2) V bilanci stanja delniških družb morajo biti razčlenjeni naslednji 
podatki o obveznostih do virov sredstev pod A. Kapital iz prvega 
odstavka 
1. osnovni kapital 
2. kapitalske rezerve 
3. rezerve iz dobička 
- zakonske rezerve 
- rezerve za lastne delnice 
- statutarne rezerve 
- druge rezerve 
4. prenos dobička/prenos izgube 
5. revalorizacijski popravek sestavin kapitala 
6. čisti dobiček/izguba 
(3) Kot kapitalske rezerve iz drugega odstavka se izkažejo 
- zneski, ki jih družba pridobi pri izdaji delnic iz vplačil, ki presegajo 
nominalne zneske 
- zneski, ki jih družba pridobi pri izdaji obveznic s pravico 
zamenjave za delnice ali pravico opcije do pridobitve delnic, 
- zneski dodatnih vplačil, ki jih delničarji vplačajo za zagotovitev 
prednosti za svoje delnice, 
- zneski drugih vplačil , ki jih delničarji vplačajo v kapital družbe. 
(4) Kot rezerve iz dobička iz drugega odstavka se lahko izkažejo 
samo zneski, ki se oblikujejo iz čistega dobKčka ali iz dobička 
prejšnjega leta oziroma prejšnjih let (prenesenega dobička). K 
rezervam iz dobička spadajo rezerve, katerih oblikovanje iz 
čistega dobička je obveznost družbe na podlagi zakona 

(zakonske) ali statuta (statutarne), ter druge rezerve. 
(5) Če zakonske in kapitalske rezerve ne dosegajo v zakonu ali 
statutu določenega odstotka osnovnega kapitala se smejo 
uporabiti samo za pokritje izgube, če se ta ne da pokriti niti iz 
prenesenega dobička niti iz drugih rezerv, in za pokritje prenesene 
izgube, če se ta ne da pokriti iz čistega dobička niti iz drugih 
rezerv. Če zakonske in kapitalske rezerve presegajo v zakonu 
ali statutu določen odstotek osnovnega kapitala, se sme znesek, 
ki presega v zakonu ali statutu določen odstotek osnovnega 
kapitala, uporabiti samo za pokritje izgube, če se ta ne da pokriti 
iz čistega dobička ter za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev 
družbe. Za pokritje izgube se sme presežek zakonskih in 
kapitalskih rezerv uporabiti le, če niso bili sočasno odvzeti zneski 
iz tistih rezerv iz dobička, ki se lahko uporabijo za izplačilo 
delničarjem. Statutarne rezerve se uporabijo v skladu z določbami 
statuta. Druge rezerve se lahko prosto uporabijo. 
(6) V rezerve za lastne delnice je treba odvesti znesek, ki ustreza 
znesku, ki je izkazan na aktivni strani bilance pri postavki lastne 
delnice. Zneski se smejo iz rezerv za lastne delnice odvzeti le, če 
se lastne delnice odsvojijo, prodajo ali umaknejo ali če je na aktivni 
strani bilance prikazan nižji znesek. Če je treba rezerve za lastne 
delnice oblikovati ob sestavi letnega poročila, se lahko oblikujejo 
iz razpoložljivih rezerv iz dobička, ki jih je mogoče prosto uporabiti. 
(7) Pri osebnih družbah se pri členitvi podatkov v bilanci stanja 
smiselno uporabljajo določila tega zakona, s katerimi so urejene 
osebne družbe. 
(8) Pri družbah z omejeno odgovornostjo se pri členitvi podatkov 
v bilanci stanja smiselno uporabljajo določila tega zakona, s 
katerimi so urejene družbe z omejeno odgovornostjo. Kot 
kapitalske rezerve se izkažejo zneski, ki jih družbeniki zagotovijo 
kot naknadna vplačila ali ki presegajo nominalne zneske osnovnih 
vložkov." 

13. člen 

59. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"Izkaz uspeha 
59. člen 

(1) Minimalni obseg podatkov v izkazu uspeha je razčlenjen na 
podatke o prihodkih in podatke o odhodkih. Podrobnejše podatke, 
ki morajo biti razčlenjeni v izkazu uspeha, določa ustrezni 
računovodski standard, pri čemer so za vse družbe potrebni 
najmanj naslednji podatki: 
1. Minimalni podatki o prihodkih: 
- prihodki od poslovanja 
- prihodki od financiranja 
- izredni prihodki 
2. Minimalni podatki o odhodkih: 
- stroški v začetnih zalogah proizvodnje in proizvodov, 
- stroški v končnih zalogah proizvodnje in proizvodov, 
- stroški materiala, 
- stroški storitev, 
- amortizacija, 
- plače, 
- nabavna vrednost prodanega blaga in materiala, 
- davki in prispevki, 
- odhodki financiranja, 
- zredni odhodki, 
3. Minimalni podatki o poslovnem izidu: 
- dobiček pred obdavčenjem 
- izguba pred obdavčenjem, 
- čisti dobiček/izguba. 
(2) Pri delniških družbah se izkaz uspeha za postavko čisti 
dobiček/izguba nadaljuje z naslednjimi podatki: 
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- preneseni dobiček/prenesena izguba iz preteklega leta oziroma 
preteklih let, 
- znesek odvzemov iz kapitalskih rezerv, 
- znesek odvzemov iz rezerv iz dobička, posebej 
- iz zakonskih rezerv 
- iz rezerv za lastne delnice 
- iz statutarnih rezerv 
- iz drugih rezerv 
- znesek čistega dobička, odveden v rezerve iz dobička, posebej 
- v zakonske rezerve 
- v rezerve za lastne delnice 
- v statutarne rezerve 
- v druge rezerve 
- bilančni dobiček/bilančna izguba (kot vsota čistega dobička/ 
izgube ter postavk iz tega odstavka)." 

14. člen 

V 60. členu se besede "sestavljati in predlagati" nadomestijo z 
besedami "sestaviti in predložiti". 

15. člen 

Prvi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Družba, ki se združi z drugo družbo, oziroma ki se deli, 
sestavi računovodske izkaze po stanju na dan, ki je določen kot 
dan obračuna združitve oziroma delitve v skladu s tem zakonom." 

16. člen 

68. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Razporejanje dobička in pokrivanje izgube 
68. člen 

(1) Družba razporedi dobiček oziroma odloča o uporabi 
bilančnega dobička v skladu z zakonom in aktom družbe. 
(2) Družba izkazuje izgubo kot popravek vrednosti kapitala, 
pokriva pa jo v breme prihodkov oziroma z odpisi sestavnih delov 
kapitala." 

17. člen 

V prvem odstavku 70. člena se za besedami "Organizaciji, 
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov", dodajo 
besede "in registrskemu sodišču". 

vsebino letnih poročil in drugih prilog, ki se morajo predložiti 
registrskemu sodišču ter objaviti, pri čemer posebej loči izjeme 
za srednje in velike kapitalske družbe ter za male kapitalske 
družbe z določitvijo rokov predložitve in objave. Predpis 
Slovenskega inštituta za revizijo se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
(3) Letna poročila z bilancami in drugimi prilogami iz prejšnjega 
odstavka se vložijo v zbirko listin sodnega registra." 

19. člen 

V tretjem odstavku 73. člena se za besedo "firmi" črtata besedi 
"tega podjetja". 

20. člen 

V drugem odstavku 142. člena se beseda "neporavnanega" 
nadomesti z besedo "neplačanega". 

21. člen 

V 159. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 
"(3) Nosilec tihe družbe nastopa v pravnem prometu in je izključni 
nosilec vseh pravic in obveznosti iz poslovanja tihe družbe." 

22. člen 

170. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Ustanovitelji 
170. člen 

Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih 
oseb (ustanovitelji), ki sprejmejo statut." 

23. člen 

171. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Osnovni kapital 
171. člen 

Osnovni kapital in delnice se glasijo na nominalne zneske, izražene 
v tolarjih." 

18. člen 

71. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"Javnost podatkov 
71. člen 

(1) Organizacija, pooblaščena za obdelovanje in objavljanje 
podatkov mora podatke iz letnih poročil dati na razpolago 
vsakomur, ki to zahteva, ter mu proti povrnitvi dejanskih stroškov 
izdati izpis zahtevanih podatkov, 
(2) Velike delniške družbe ter povezane družbe, ki so dolžne 
sestavljati konsolidirane računovodske izkaze, morajo letno 
poročilo z bilancami in drugimi prilogami objaviti in nato skupaj z 
objavo predložiti registrskemu sodišču. Ostale kapitalske družbe 
morajo po predložitvi letnega poročila z vsemi prilogami objaviti 
številko spisa registrskega sodišča, kjer je dostavljeno letno 
poročilo. Slovenski inštitut za revizijo predpiše podrobnejšo 

24. člen 

172. člen se spremeni tako, da se številka "4.100.000" nadomesti 
s številko "6.000.000" SIT. 

25. člen 

Drugi odstavek 173. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Višji nominalni zneski se morajo glasiti na večkratnik 1000 
tolarjev." 

26. člen 

V petem odstavku *77. člena se beseda "razdelitvi" nadomesti z 
besedo "uporabi". 
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27. člen 29. člen 

V četrti alinei prvega odstavka 184. člena se za besedo 
"nominalno" vstavita besedi "in emisijsko". 
Drugi odstavek 184. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Statut lahko posamezna vprašanja, ki jih ureja zakon, uredi 
drugače samo, če zakon tako izrecno določa. S statutom se 
lahko dodatna vprašanja uredijo le, če zakon teh vprašanj ne 
ureja celovito." 

28. člen 

Za 188. členom se vstavi novi 188.a člen, ki se glasi: 

"Naknadna ustanovitev - poustanovitev 
188.a člen 

(1) Po vpisu ustanovitve družbe v sodni register postanejo 
pogodbe, ki so sklenjene v prvih dveh letih od vpisa družbe v 
register, s katerimi bi družba naj pridobila stvari oziroma pravice 
za plačilo, ki bi dosegalo najmanj desetino osnovnega kapitala, 
veljavne le s soglasjem skupščine in z vpisom pogodbe v regis- 
ter. Brez soglasja skupščine in vpisa v register so neveljavna tudi 
pravna dejanja za njihovo izvedbo. 
(2) Pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, razen če so zanjo 
predpisana strožje zahteve glede oblike. Pogodba mora biti 
objavljena in na voljo delničarjem na sedežu družbe, da si jo lahko 
pregledajo. Na zahtevo delničarja se mu mora takoj izstaviti prepis 
oziroma fotokopija. Pogodbo je treba predložiti tudi skupščini, da 
si jo lahko ogledajo zainteresirani delničarji. Uprava mora pred 
sklepanjem na skupščini vsebino pogodbe obrazložiti. Pogodba 
se priloži skupščinskemu zapisniku. 
(3) Pogodbo mora pred skupščinskim odločanjem pregledati 
nadzorni svet in ustanovitveni revizor, ki izdelata vsak svoje pisno 
poročilo. 
(4) Za skupščinski sklep je potrebna večina najmanj treh četrtin 
pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Če je pogodba 
sklenjena v prvem letu po vpisu družbe v register, morajo deleži 
soglasne večine dosegati vsaj četrtino celotnega osnovnega 
kapitala. Statut lahko določa višje kapitalske večine in druge 
zahteve. 
(5) Po soglasju skupščine mora uprava prijaviti pogodbo za vpis 
v register. Prijavi se priloži pogodba v izvirniku, kopiji ali javno 
overjenem prepisu s poročilom nadzornega sveta in uprave ter 
revizijskim poročilom, skupaj z listinsko dokumentacijo. 
(6) Sodišče lahko zavrne vpis, če je ustanovitevni revizor dal 
mnenje s pridržkom, ali če je očitno, da je poročilo nepravilno ali 
nepopolno, ali če je plačilo s strani družbe za stvari oziroma 
pravice neustrezno visoko. 
(7) Pri vpisu zadostuje upoštevanje predloženih listin. V objavo 
vpisa se vnese dan sklenitve pogodbe in skupščinskega soglasja, 
kakor tudi stvari oziroma pravice, ki se pridobivajo, osebe, od 
katerih jih družba pridobiva in zanje potrebno plačilo. 
(8) Določila prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo, če družba 
pridobiva stvari, oziroma pridobi pravice v okviru rednega 
poslovanja ali če so pridobljene v izvršbi. 
(9) V primeru pridobitve stvari oziroma pravic v okviru določb 
tega člena, se za odškodninsko odgovornost članov uprave, 
nadzornega sveta in drugih oseb smiselno uporabljajo določbe 
202. in 203. člena. Ustanovitveni revizorji odgovarjajo po splošnih 
pravilih odškodninske odgovornosti ter v skladu s predpisi, ki 
urejajo njihovo odgovornost." 

V 191. členu se doda novi šesti odstavek, ki se glasi: 
"(6) Če družbo ustanovi en ustanovitelj, mora delnice v celoti 
vplačati pred vpisom družbe v sodni register ali zagotoviti družbi 
ustrezno varščino." 

30. člen 

Za 194. členom se doda novi 194.a člen, ki se glasi: 

"Obseg ustanovitvene revizije 
194.a člen 

(1) Ustanovitvena revizija mora ugotoviti zlasti: 
- ali so podatki ustanoviteljev o prevzemu delnic, o vložkih v 
osnovni kapital ter določbah iz 187. in 188 člena tega zakona 
pravilni in popolni; 
- ali vrednost stvarnih vložkov in stvarnega prevzema dosega 
najmanj emisijsko vrednost delnic ali vrednost plačil, ki jih je treba 
za to zagotoviti. 
(2) O vsaki reviziji se izdela pisno poročilo, v katerem se opiše 
predmet stvarnega vložka oziroma stvarnega prevzema ter 
navede ocenjevalne metode, ki so bile pri tem uporabljene. 
(3) Ustanovitveni revizor dostavi po en izvod poročila sodišču ter 
upravi družbe. Poročilo si lahko vsakdo ogleda na sodišču." 

31. člen 

Za 204. členom se doda novi 204,a člen, ki se glasi: 

"Družba z enim delničarjem 
204.a člen 

Če postane imetnik vseh delnic ene sam delničar ali poleg njega 
še družba, mora biti to vpisano v register. V register se vpišeta 
tudi ime in priimek ter naslov edinega delničarja." 

32. člen 

V 225. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 
"(2) Dokler družba ne preneha imajo delničarji le zahtevek do 
bilančnega dobička, ki izhaja iz letnega poročila, kolikor ta po 
zakonu ali statutu v skladu z zakonom iz razdelitve ni izvzet. 
Plačilo, izplačano zaradi dopustne pridobitve lastnih delnic v skladu 
s tem zakonom, se ne šteje za vračilo vložkov. Nedopustno je 
zlasti plačilo za dajatve oziroma storitve delničarja ali z njim 
povezanih družb v višini, ki presega njihovo pravo vrednost, ne 
glede na to ali je bilo plačilo dano delničarju oziroma z njim povezani 
družbi ali tretjemu po njegovem naročilu (prikrito izplačilo dobička). 
(3) Glede posojil družbi namesto lastnega kapitala se za delničarje, 
ki imajo v družbi več kot petindvajset odstotni delež delnic z 
glasovalno pravico, smiselno uporabljata določbi 433. in 434. člena 
tega zakona." 

33. člen 

V drugem, tretjem in četrtem odstavku 227. člena se beseda 
"povišanje" nadomesti z besedo "povečanje". 
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34. člen 37. člen 

228. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Uporaba čistega dobička 
228. člen 

(1) Pri sestavi letnega poročila je treba oblikovati zakonske 
rezerve. V zakonske rezerve je treba odvajati 5 % čistega dobička, 
zmanjšanega za prenos izgube iz prejšnjega leta oziroma prejšnjih 
let, dokler zakonske rezerve in kapitalske rezerve iz prve do 
tretje alinee tretjega odstavka 58. člena tega zakona skupaj ne 
dosežejo 10 % ali v statutu določenega višjega odstotka 
osnovnega kapitala. 
(2) Uprava in nadzorni svet lahko pri sprejemu letnega poročila iz 
čistega dobička, zmanjšanega za zneske, ki jih je treba odvesti v 
zakonske rezerve in za prenos izgube, odvedeta del čistega 
dobička v druge rezerve iz dobička, vendar največ polovico. 
Statut lahko upravo in nadzorni svet pooblasti, da odvedeta v 
druge rezerve iz dobička večji ali manjši del čistega dobička, 
vendar pri družbah, katerih delnice so uvrščene na borzo, le 
večji del čistega dobička. Na podlagi takšne statutarne določbe 
uprava in nadzorni svet ne smeta odvesti dela čistega dobička v 
druge rezerve iz dobička, če druge rezerve iz dobička že 
dosegajo polovico osnovnega kapitala ali bi z odvedenim delom 
čistega dobička presegle polovico osnovnega kapitala. 
(3) Če v skladu s tem zakonom sprejme letno poročilo skupščina, 
lahko ob sprejemu letnega poročila odvede v druge rezerve iz 
dobička največ polovico čistega dobička, zmanjšanega za 
zneske, ki jih je treba odvesti v zakonske rezerve, in za prenos 
izgube. 
(4) V sklepu o uporabi čistega dobička lahko skupščina odloči, da 
nadaljnji del bilančnega dobička odvede v rezerve iz dobička, ali 
da ga prenese v naslednje leto. V skladu s statutom lahko 
skupščina uporabi dobiček tudi drugače, kot je določeno v prvem 
stavku, in kot za razdelitev med delničarje. 
(5) Delničarji imajo pravico do deleža dobička, razen če je po 
skupščinskem sklepu o uporabi bilančnega dobička iz četrtega 
odstavka tega člena, sprejetem na podlagi zakona ali statuta, 
izvzet iz razdelitve med delničarje." 

35. člen 

Za 228. členom se vstavi novi 228.a člen, ki se glasi: 

"Razdelitev dobička 
228.a člen 

(1) Deleži delničarjev v dobičku se določajo v sorazmerju z 
nominalnimi zneski delnic. Drugačna udeležba je dopustna le, če 
to določa zakon oziroma statut v skladu z zakonom. 
(2) Če vložki v osnovni kapital niso plačani v celoti ali niso vplačani 
za vse delnice v istem razmerju, pripada delničarjem dobiček v 
sorazmerju z izvršenimi plačili. Vložki, ki so bili plačani med 
poslovnim letom, se upoštevajo glede na čas, ki je potekel od 
plačila. 
(3) V statutu se lahko določi drugačen način razdelitve dobička." 

36. člen 

V prvem odstavku 230.člena se na koncu doda naslednje 
besedilo: "Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj 
desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek 100 milijonov 
tolarjev, lahko to terjatev družbe uveljavljajo ob smiselni uporabi 
73. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97), pri 
čemer predhodni sklep skupščine ni potreben." 

V prvem odstavku 240. člena se doda nova osma alinea, ki se 
glasi: 

na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic, ki 
velja 18 mesecev in določa najnižjo in najvišjo prodajno ceno, 
kakor tudi delež teh delnic, katerih skupni nominalni znesek ne 
sme presegati 10 % osnovnega kapitala. Pri tem družba ne sme 
pridobiti lastnih delnic izključno z namenom trgovanja. Pri 
pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic je treba upoštevati 219. 
člen tega zakona. Domneva se, da je pridobitev oziromna 
odsvojitev lastnih delnic v skladu z 219. členom tega zakona, če 
je bila opravljena na podlagi posla, sklenjenega na organiziranem 
trgu. Drugačno odsvajanje lastnih delnic lahko določi le 
skupščinski sklep. Pri pridobivanju in pri odsvajanju lastnih delnic 
se smiselno uporabljajo določbe o prednostni pravici delničarjev 
do novih delnic iz 313. člena tega zakona. Za sprejem sklepa 
velja določba prvega odstavka 309. člena tega zakona. Skupščina 
lahko tudi pooblasti upravo, da lastne delnice umakne brez 
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala." 
V prvem stavku drugega odstavka 240. člena se za besedo 
"tretje" dodata besedi "in osme". Drugi stavek drugega odstavka 
240. člena se spremeni tako, da se glasi: "Takšna pridobitev 
lastnih delnic je dovoljena le, če družba pridobi delnice tako, da 
oblikuje rezerve za lastne delnice, ne da bi zmanjšala osnovni 
kapital ali po zakonu ali statutu prepisane rezerve, ki se ne smejo 
uporabljati za plačilo delničarjem." 
V 240. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi: 
"(4) Pravni posel o pridobitvi lastnih delnic, ki je v nasprotju s 
prvim in drugim odstavkom tega člena, je ničen, pridobitev delnic 
s strani družbe pa ni neveljavna." 

38. člen 

V prvem odstavku 241. člena se beseda "si" črta. 

39. člen 

V četrtem odstavku 246. člena se doda nova alinea, ki se glasi: 
če je bil kot član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni 

postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom 
po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list 
RS, št. 54/99), in sicer za odbobje dveh let po pravnomočnosti 
sodbe." 

40. člen 

250. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Člane uprave in predsednika imenuje nadzorni svet za dobo 
največ petih let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. 
Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot eno leto pred 
iztekom mandata. 
(2) Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana uprave 
oziroma predsednika 
- če huje krši obveznosti, ali 
- če ni sposoben voditi poslov, ali 
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico 
izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, ali 
- iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše 
spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija, uvajanje novih 
proizvodov, večja sprememba dejavnosti in podobno)." 

41. člen 

Drugi odstavek 256. člena se spremeni, tako da se glasi: 
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"(2) Nadzorni svet lahko zahteva poročilo tudi o drugih vprašanjih. 
Uprava mora obveščati nadzorni svet o vprašanjih, ki zadevajo 
poslovanje družbe in z njo povezanih družb.". 
Tretji odstavek 256. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(3) Uprava mora sestaviti letno poročilo v prvih treh mesecih po 
preteku poslovnega leta in ga nemudoma predložiti nadzornemu 
svetu. Če je potrebno letno poročilo revidirati, je treba letno poročilo 
predložiti skupaj z revizijskim poročilom. K letnemu poročilu mora 
uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga 
bo predložila skupščini." 

42. člen 

V tretjem odstavku 258. člena se za besedama "so dolžni" vstavita 
besedi "še zlasti", besedilo "čeprav je nadzorni svet odobril dejanje" 
pa se črta. 
Četrti odstavek 258. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(4) Članom uprave ni treba povrniti škode, če dejanje temelji na 
zakonitem skupščinskem sklepu. Odškodninska odgovornost 
članov uprave ni izključena, čeprav je nadzorni svet odobril 
dejanje. Družba se odškodninskim zahtevkom lahko odreče ali 
jih pobota šele tri leta po nastanku zahtevka, če s tem soglaša 
skupščina in če temu pisno ne ugovarja manjšina, ki ima skupno 
vsaj desetino osnovnega kapitala." 

43. člen 

V peti alinei drugega odstavka 261. člena se beseda "imenskih" 
črta. 
Tretji odstavek 261. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(3) Če družba nima nadzornega sveta, se s statutom določi, 
katere pristojnosti nadzornega sveta izvršuje skupščina oziroma 
drugi organi družbe." 

44. člen 

Druga alinea drugega odstavka 263. člena se črta, na koncu pa 
se doda nova alinea, ki se glasi: 

član nadzornega sveta že v petih družbah. Pri tem šteje mesto 
predsednika nadzornega sveta dvojno. K najvišjemu številu ne 
šteje do pet članstev, ki jih zaseda zastopnik obvladujoče 
koncernske družbe v koncernsko povezanih družbah." 

VARIANTA K 44. ČLENU: 
44. člen se črta 

45. člen 

V 264. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 
"(2) Statut lahko določi, da največ eno tretjino članov nadzornega 
sveta, ki zastopajo interese delničarjev, imenujejo imetniki 
imenskih delnic, za prenos katerih je potrebno dovoljenje družbe. 
(3) Največ eno tretjino vseh članov nadzornega sveta, ki 
zastopajo interese zaposlenih, lahko izvoli svet delavcev." 

46. člen 

Drugi odstavek 267. člena se spremeni tako, da se glasi: • 
"(2) Sodišče odpokliče člana nadzornega sveta na predlog 
nadzornega sveta ali delničarjev, katerih delnice predstavljajo 
vsaj deset odstotkov osnovnega kapitala, če gre za utemeljene 
razloge." 

47. člen 

Za 274. členom se vstavi novi 274.a člen, ki se glasi: 

"Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim 
poročilom 
274.a člen 

(1) Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in 
predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. 
Vsak član nadzornega sveta ima pravico pregledati in preveriti 
vse podlage za letno poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo 
predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače. 
(2) Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve iz prvega odstavka 
tega člena sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora 
navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje 
družbe med poslovnim letom. Če je k letnemu poročilu priloženo 
tudi revizijsko poročilo, mora nadzorni svet v svojem poročilu 
zavzeti stališče do revizijskega poročila. Na koncu poročila mora 
nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu 
poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni 
svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. 
(3) Nadzorni svet mora v enem mesecu od predložitve 
sestavljenega letnega poročila svoje poročilo izročiti upravi, sicer 
mora uprava nadzornemu svetu nemudoma postaviti dodaten 
rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni svet tudi 
v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni svet 
letnega poročila ni potrdil." 

VARIANTA K 47. ČLENU: 
Za 274. členom se vstavi novi 274.a člen, ki se glasi: 

"Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim 
poročilom 
274.a člen 

(1) Nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in 
predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. 
Vsak član nadzornega sveta ima pravico pregledati in preveriti 
vse podlage za letno poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo 
predložiti, če nadzorni svet ne odloči drugače. 
(2) Nadzorni svet mora o rezultatu preveritve iz prvega odstavka 
tega člena sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora 
navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje 
družbe med poslovnim letom. Če je k letnemu poročilu priloženo 
tudi revizijsko poročilo, mora nadzorni svet v svojem poročilu 
zavzeti stališče do revizijskega poročila. Na koncu poročila mora 
nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu 
poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. 

48. člen 

282. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pristojnosti skupščine 
282. člen 

(1) Skupščina odloča o: 
- sprejemu letnega poročila, 
- uporabi bilančnega dobička, 
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, 
- razrešitvi članov uprave in nadzornega sveta, 
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- spremembah statuta, 
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, 
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju, 
- imenovanju revizorja, 
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statutom, 
oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon. 
(2) Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila le v primeru, 
če nadzorni svet letnega poročila ni odobril ali če uprava in nadzorni 
svet prepustita sprejem letnega poročila skupščini; v tem primeru 
morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini 
navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta. 
(3) Skupščina mora pri sprejemu letnega poročila upoštevati vse 
predpise za sestavo letnega poročila; v rezerve iz dobička lahko 
odvede le zneske, določene v zakonu ali statutu. Če skupščina 
spremeni sestavljeno letno poročilo, ga v roku dveh tednov po 
sprejemu treba ponovno revidirati, če je po zakonu letno poročilo 
treba revidirati. 
(4) Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog 
uprave in nadzornega sveta. Pri odločanju o uporabi bilančnega 
dobička ni vezana na predlog uprave in nadzornega sveta, vezana 
pa je na sprejeto letno poročilo. V sklepu o uporabi bilančnega 
dobička je treba navesti podatke o: 
- bilančnem dobičku, 
- izplačilu bilančnega dobička delničarjem, 
- bilančnem dobičku, ki se odvede v rezerve iz dobička, 
- prenosu bilančnega dobička, 
- drugi uporabi bilančnega dobička. 
(5) S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno 
poročilo ne spremeni. 
(6) Skupščina ne more odločati o vprašanjih vodenja poslov, 
razen če to zahteva uprava. 
(7) Če družba nima nadzornega sveta, lahko skupščina imenuje 
osebo, ki nadzoruje delo uprave in opravi pregled v smislu določb 
prvega in drugega odstavka 274. člena tega zakona med dvema 
zasedanjema skupščine, sicer to opravi revizor. O poročilu se 
sestavi poročilo za prvo naslednje zasedanje skupščine." 

VARIANTA K 48. ČLENU: 
282. člen se spremeni tako, da se glasi; 

"Pristojnosti skupščine 
282. člen 

(1) Skupščina odloča o: 
- sprejemu letnega poročila, 
- uporabi bilančnega dobička, 
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, 
- razrešitvi članov uprave in nadzornega sveta, 
- spremembah statuta, 
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, 
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju, 
- imenovanju revizorja, 
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statutom, 
oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon. 
(2) Skupščina mora pri sprejemu letnega poročila upoštevati vse 
predpise za sestavo letnega poročila; v rezerve iz dobička lahko 
odvede le zneske, določene v zakonu ali statutu. Če skupščina 
spremeni sestavljeno letno poročilo, ga v roku dveh tednov po 
sprejemu treba ponovno revidirati, če je po zakonu letno poročilo 
treba revidirati. 
(3) Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog 
uprave in nadzornega sveta. Pri odločanju o uporabi bilančnega 
dobička ni vezana na predlog uprave in nadzornega sveta, vezana 
pa je na sprejeto letno poročilo. V sklepu o uporabi bilančnega 
dobička je treba navesti podatke o: 
- bilančnem dobičku, 
- izplačilu bilančnega dobička delničarjem, 
- bilančnem dobičku, ki se odvede v rezerve iz dobička, 

- prenosu bilančnega dobička, 
- drugi uporabi bilančnega dobička. 
(4) S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno 
poročilo ne spremeni. 
(5) Skupščina ne more odločati o vprašanjih vodenja poslov, 
razen če to zahteva uprava. 
(6) Če družba nima nadzornega sveta, lahko skupščina imenuje 
osebo, ki nadzoruje delo uprave in opravi pregled v smislu določb 
prvega in drugega odstavka 274. člena tega zakona med dvema 
zasedanjema skupščine, sicer to opravi revizor. O poročilu se 
sestavi poročilo za prvo naslednje zasedanje skupščine." 

49. člen 

Za 282. členom se vstavi nov 282.a člen, ki se glasi: 

"Razrešnica 
282.a člen 

(1) Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča 
skupščina tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 
O podelitvi razrešnice posameznemu članu se glasuje ločeno, 
če tako odloči skupščina ali če to zahtevajo delničarji, katerih 
skupni deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala. 
(2) S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi in odobri delo uprave 
in nadzornega sveta. Zahtevki iz naslova odgovornosti za škodo 
se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je podeljena 
razrešnica. 
(3) Razprava o podelitvi razrešnice se poveže z razpravo o 
uporabi bilančnega dobička. Uprava mora skupščini predložiti 
letno poročilo in poročilo nadzornega sveta. Letno poročilo in 
poročilo nadzornega sveta morajo biti od sklica skupščine dalje 
dostopno delničarjem na sedežu družbe. V objavi sklica se objavi 
kraj, kjer je dostopno letno poročilo in poročilo nadzornega sveta. 
Na zahtevo se kopija letnega poročila in poročila nadzornega 
sveta izroči delničarju družbe takoj po zahtevi. Skupščina mora 
biti v prvih osmih mesecih poslovnega leta. 
(4) Če skupščina upravi oziroma posameznemu članu uprave 
ne podeli razrešnice, se s tem še ne šteje, da je izrekla 
nezaupnico." 

VARIANTA K 49. ČLENU: 
Za 282. členom se vstavi nov 282.a člen, ki se glasi: 

"Razrešnica 
282.a člen 

(1) Hkrati z odločanjem o letnem poročilu odloča skupščina tudi o 
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. O podelitvi 
razrešnice posameznemu članu se glasuje ločeno, če tako odloči 
skupščina ali če to zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži 
dosegajo desetino osnovnega kapitala. 
(2) S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi in odobri delo uprave 
in nadzornega sveta. Zahtevki iz naslova odgovornosti za škodo 
se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je podeljena 
razrešnica. 
(3) Razprava o podelitvi razrešnice se poveže z razpravo o 
letnem poročilu. Uprava mora skupščini predložiti predlog letnega 
poročila in poročilo nadzornega sveta. Predlog letnega poročila in 
poročilo nadzornega sveta morajo biti od sklica skupščine dalje 
dostopno delničarjem na sedežu družbe. V objavi sklica se objavi 
kraj, kjer je dostopen predlog letnega poročila in poročilo 
nadzornega sveta. Na zahtevo se kopija predloga letnega poročila 
in poročila nadzornega sveta izroči delničarju družbe takoj po 
zahtevi. Skupščina mora biti v prvih osmih mesecih poslovnega 
leta. 
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(4) Če skupščina upravi oziroma posameznemu članu uprave 
ne podeli razrešnipe, se s tem še ne šteje, da je izrekla 
nezaupnico." 

50. člen 

V drugem odstavku 287. člena se na koncu tretje alinee doda 
besedilo "čeprav je bila za to pooblaščena v skladu z 298. členom 
tega zakona". 

51. člen 

V prvem odstavku 318. člena se na koncu tretje alinee doda 
besedilo "in zagotovitve opcijskih upravičenj do nakupa delnic, ki 
jih je družba zagotovila članom uprave, nadzornega sveta in 
delavcem družbe ali z njo povezane družbe". 

52. člen 

Prvi odstavek 333. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital poveča s 
preoblikovanjem kapitalskih rezerv, rezerv iz dobička ter 
revalorizacijskega popravka sestavin kapitala v osnovni kapital." 

53. člen 

334. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Preoblikovanje rezerv in dobička 
334. člen 

(1) Kapitalske rezerve, rezerve iz dobička in revalorizacijski 
popravek sestavin kapitala, ki naj se preoblikujejo v osnovni kapital, 
morajo biti izkazane v zadnji oziroma vmesni bilanci stanja. 
Kapitalske rezerve in revalorizacijski popravek sestavin kapitala 
se lahko preoblikujejo v osnovni kapital, če presegajo desetino ali 
v statutu določen višji del dosedanjega osnovnega kapitala. 
(2) Preoblikovanje v osnovni kapital po prejšnjem odstavku ni 
dopustno, če je v bilanci stanja, na kateri preoblikovanje temelji, 
izkazana izguba, vključno s prenosom izgube." 

54. člen 

V 335. členu se beseda "letni" črta. 

55. člen 

V prvem odstavku 354. člena se pred besedo "rezerve" vstavi 
beseda "zakonske". 
V drugem odstavku 354. člena se beseda "rezerve" nadomesti z 
besedami "kapitalskih in zakonskih rezerv". 

56. člen 

355. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Po poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala se dobiček 
ne sme izplačati delničarjem, dokler kapitalske in zakonske 
rezerve skupaj ne dosežejo 10 % osnovnega kapitala." 

57. člen 

359. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Ničnostni razlogi 
359. člen 

Sklep skupščine je poleg primerov, določenih v tretjem odstavku 
318. člena, 338. členu in drugem odstavku 343. člena tega zakona, 
ničen tudi: 
- če je bil sprejet na skupščini, ki ni bila sklicana v skladu z 
določbo drugega odstavka 283. člena tega zakona, razen če so 
se skupščine udeležili vsi delničarji oziroma so bili veljavno 
zastopani; 
- če ni potrjen v skladu s prvim in drugim odstavkom 292. člena 
tega zakona; 
- če ni združljiv z bistvom delniške družbe ali če s svojo vsebino 
krši določbe tega zakona, ki se uporabljajo izključno ali pretežno 
za zaščito upnikov družbe ali so sicer v javnem interesu; 
- če s svojo vsebino nasprotuje morali ali javnemu redu; 
- sklep skupščine iz 353. člena tega zakona je ničen, če v šestih 
mesecih po sprejetju sklep o povečanju osnovnega kapitala ter 
izvedba povečanja osnovnega kapitala nista vpisana v register, 
pri čemer je rok pretrgan, dokler pred sodiščem teče postopek 
uveljavljanja ničnosti oziroma izpodbojnosti." 

58. člen 

360. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Roki za uveljavljanje ničnosti 
360. člen 

Ničnosti skupščinskih sklepov iz razlogov iz druge alinee prvega 
odstavka prejšnjega člena tega zakona ni mogoče uveljavljati po 
tem, ko so bili vpisani v register, ničnosti skupščinskih sklepov iz 
razlogov iz prve, tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka 
prejšnjega člena tega zakona pa ni mogoče uveljavljati po preteku 
treh let od vpisa sklepa v register." 

59. člen 

Prvi odstavek 362 člena se črta. 

60. člen 

364. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Razlogi za izpodbojnost 
364. člen 

(1) Sklep skupščine se lahko s tožbo izpodbija zaradi kršitve 
zakona ali statuta. 
(2) Izpodbijanje se lahko opira tudi na to, da je delničar z 
uresničevanjem glasovalne pravice zase ali v korist tretjega 
poskušal pridobiti posebne ugodnosti v škodo družbe in da sklep 
skupščine služi le temu namenu, razen če sklep zagotavlja ostalim 
delničarjem primerno odškodnino. 
(3) Izpodbijanje sklepa skupščine se ne more opirati na kršitev 
290. člena tega zakona. 
(4) Sklepa skupščine ni več mogoče izpodbijati, če je skupščina 
izpodbojni sklep potrdila z novim sklepom in če ta sklep ni bil 
izpodbijan v izpodbojnem roku ali če je bilo izpodbijanje 
pravnomočno zavrnjeno. Č.e ima tožnik pravni interes, da se 
izpodbijani sklep za čas do sprejetja potrditvenega sklepa izreče 
za ničnega, lahko izpodbijanje uveljavlja s ciljem, da se ugotovi 
neveljavnost sklepa do potrditve. 
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(5) Sklep skupščine lahko izpodbija: 
- vsak delničar pod pogoji, ki jih določa ta zakon, 
- uprava, 
- vsak član uprave in nadzornega sveta, če bi člani z izvršitvijo 
sklepa skupščine storili kaznivo dejanje oziroma ravnali v 
nasprotju zakonom." 

61. člen 

368. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Izpodbojnost sklepa o uporabi bilančnega dobička 
368. člen 

(1) Sklep skupščine o uporabi bilančnega dobička se lahko 
izpodbija, če je v nasprotju z zakonom ali statutom ali če je 
skupščina odločila, da se delničarjem dobiček ne deli najmanj v 
višini 4 % osnovnega kapitala, če to po presoji dobrega 
gospodarstvenika ni bilo nujno glede na okoliščine, v katerih 
družba posluje. 
(2) Tožbo zaradi izpodbijanja sklepov skupščine o uporabi 
bilančnega dobička lahko vložijo delničarji, če njihovi skupni deleži 
dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek 100 
milijonov tolarjev." 

62. člen 

369. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Izpodbijanje sklepa o povečanju osnovnega kapitala 
369. člen 

(1) Sklep o povečanju osnovnega kapitala z vložki se lahko 
izpodbija v skladu s 364. členom tega zakona. 
(2) Če je bila prednostna pravica delničarjev v celoti ali delno 
izključena, se izpodbijanje lahko opira na to, da je emisijski znesek 
ali najnižji znesek, pod katerim se nove delnice ne smejo izdati, v 
sklepu o povečanju osnovnega kapitala določen nesorazmerno 
nizko. To ne velja, če nove delnice prevzame tretja oseba z 
obveznostjo, da jih bo ponudila delničarjem." 

63. člen 

Naslov 370. člena se spremeni tako, da se glasi: "Ničnost letnega 
poročila in izpodbojnost sklepa o sprejemu letnega poročila" 
V prvem odstavku 370. člena se besedilo "sklep o potrditvi letnega 
poročila je izpodbojen" nadomesti z besedilom: "letno poročilo je 
nično", besedilo zadnje alinee pa se spremeni tako, da se glasi: 
če ni bilo sprejeto v skladu s tem zakonom". 
Drugi odstavek 370. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Sklep skupščine o sprejemu letnega poročila se lahko izpodbija 
v skladu z določbami 364. čl^na tega zakona, pri čemer se 
izpodbijanje ne sme nanašati na neskladnost vsebine letnega 
poročila z zakonom in statutom." 

64. člen 

V drugem stavku četrtega odstavka 410. člena se besede "ki ga 
je družba prevzela" nadoemstijo z besedami "ki jih je družba 
prevzela". 
V 410. členu se doda novi enajsti odstavek, ki se glasi: 
"(11) Tretji odstavek tega člena ne velja v primeru, ko je osnovni 
kapital zagotovljen v denarju v višini najmanj 1.500.000 tolarjev, 

skupna vrednost, za katero se dajejo stvarni vložki, pa znaša 
več kot 10 milijonov tolarjev." 

65. člen 

V četrti alinei prvega odstavka 413. člena se pred podpičjem 
doda naslednje besedilo: "z izjavo banke, da lahko družba s sredstvi 
prosto razpolaga; za resničnost izjave banka družbi odgovarja." 

66. člen 

V tretjem in četrtem odstavku 415. člena se besedi "dela" oziroma 
"delov" črtata. 

67. člen 

V 433 členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi: 
"(4) Ne šteje se za posojilo družbi namesto lastnega kapitala, če 
tretji ni izkoristil pravice zahtevati zavarovanje oziroma pravice 
odpovedi pogodbe in vračila danega posojila." 

68. člen 

Drugi odstavek 435. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Družba lahko poslovne deleže, za katere so vložki plačani v 
celoti, pridobi le tedaj, če se pridobitev plača iz lastnega 
premoženja, ki presega znesek osnovnega kapitala in njegovega 
revalorizacijskega popravka. Družba lahko sprejme take poslovne 
deleže v zastavo le, če znesek z zastavo lastnega deleža 
zavarovanih terjatev ali znesek vrednosti v zastavo sprejetih 
poslovnih deležev ni višji kot lastno premoženje, ki presega znesek 
osnovnega kapitala in njegovega revalorizacijskega popravka." 

69. člen 

Tretji odstavek 449. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(3) Skupščina družbenikov lahko kadarkoli odpokliče poslovodjo 
ne glede na to, ali je imenovan za določen ali nedoločen čas. V 
družbeni pogodbi se lahko določi, da skupščina odpokliče 
poslovodjo samo iz razlogov določenih z družbeno pogodbo. Za 
zahtevke iz pogodbe o opravljanju funkcije poslovodje se 
uporabljajo pravila, s katerimi so urejena obligacijska razmerja." 

70. člen 

V 454. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi: 
"(5) Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko opravi po 
poenostavljenem postopku, pri čemer se smiselno uporablja 
določba prvega odstavka 354. člena tega zakona." 

71. člen 

Za 458. členom se doda novi 458.a člen, ki se glasi: 

"Veljavnost pravnih poslov 
458.a člen 

(1) Pravni posli, ki jih sklene edini družbenik v imenu družbe s 
samim seboj kot drugo pogodbeno stranko, morajo biti v pisni 
obliki, pri čemer kolizijski zastopnik družbe ni potreben. 
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za pravne posle, 
sklenjene v okviru rednega poslovanja. 
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(3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za delniško 
družbo z enim delničarjem." 

72. člen 

Četrti odstavek 465. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(4) Družba, ki prejme sporočilo, ga mora takoj objaviti." 

73. člen 

V prvem stavku prvega odstavka 475. člena se beseda "drugi" 
črta. 

74. člen 

479. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Poročilo o odnosih do povezanih družb 
479. člen 

Revizorju je treba istočasno z računovodskimi izkazi in poslovnim 
poročilom predložiti tudi poročilo o odnosih do povezanih družb." 

75. člen 

482. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Rezerve 
482. člen 

V zakonske rezerve se odvajajo zneski v skladu s tem zakonom 
in akti družbe." 

76. člen 

V drugem odstavku 485. člena se besede "ob spojitvi" nadomestijo 
z besedami "ob združitvi". 
Na koncu tretjega odstavka 485. člena se doda nov stavek, ki se 
glasi: "Sklep, s katerim je skupščina potrdila pogodbo, se ne 
more izpodbijati iz razloga, da nadomestilo ni primerno." 
Četrti odstavek 485. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(4) Če v pogodbi določeno nadoemstilo ni primerno, lahko vsak 
zunanji delničar predlaga, da primerno nadoemstilo določi sodišče. 
Za postopek določitve primernega nadomestila se smiselno 
uporabljajo določbe 529.a-j člena tega zakona." 

77. člen 

V tretjem odstavku 486. člena se besede "pri spojitvi" nadomestijo 
z besedami "pri združitvi". 
Četrti odstavek 486. člena se spremeni, tako da se glasi: 
"(4) Sklep, s katerim je skupščina potrdila pogodbo, se ne more 
izpodbijati iz razloga, da odpravnina sploh ni bila ponujena oziroma 
da ni bila ponujena primerno. Če pogodba ne določa odpravnine 
ali če je odpravnina neprimerna, lahko vsak zunanji delničar 
predlaga, da sodišče določi primerno odpravnino. Za postopek 
določitve primerne odpravnine se smiselno uporabljajo določbe 
529.a-j členov tega zakona." 

78. člen 

Drugi odstavek 487. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Omejitev uresničevanja pravic iz deležev ne velja za družbo, 

ki je obvestila drugo družbo o svoji udeležbi v skladu s prvim 
odstavkom 465. člena tega zakona, preden je od druge družbe 
sprejela takšno obvestilo oziroma preden je za obstoj medsebojne 
udeležbe izvedela." 

79. člen 

V drugem odstavku 488. člena se besedilo prvega stavka 
spremeni tako, da se glasi: "Sklep o vključitvi je veljaven, če da 
nanj soglasje skupščina glavne družbe, ki mora biti sprejeto z 
najmanj tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega osnovnega 
kapitala." 

80. člen 

V drugem odstavku 489. člena se besede "pri spojitvi" nadomestijo 
z besedami "pri združitvi". 
Tretji odstavek 489. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(3) Če ponujena odpravnina ni primerna, lahko vsak izstopajoči 
delničar predlaga, da sodišče določi primerno odpravnino. Enako 
velja, če glavna družba ni ponudila odpravnine ali je ni ponudila 
pravilno. Za postopek določitve primerne odpravnine se smiselno 
uporabljajo določbe 529.a-j člena tega zakona." 

81. člen 

492. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Vodenje in odgovornost glavne družbe 
492. člen 

(1) Glavna družba ima pravico, da upravi vključene družbe daje 
navodila za vodenje. Smiselno veljajo določbe 474. in 475. člena 
tega zakona. 
(2) Plačila vključene družbe glavni družbi se ne štejejo za kršitev 
določb 225., 228. ter 228.a. člena tega zakona. 
(3) Glavna družba mora poravnati vključeni družbi bilančno izgubo, 
če izguba presega znesek kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička. 
(4) Za vključene družbe se ne uporabljajo določbe tega zakona o 
obveznosti oblikovanja zakonskih rezerv in o njihovi uporabi. " 

82. člen 

Naslov 495. člena se spremeni tako, da se glasi: "Holding" 
V prvem odstavku se besedi "samostojnega podjetja" nadomestita 
z besedama "samostojne družbe" 

83. člen 

V tretjem odstavku 504. člena se beseda "družbe" nadomesti z 
besedo "združenja", besedp "statuta" pa se nadomesti z 
besedami "ustanovitvene pogodbe". 

84. člen 

508. člen se spremeni tako, da se glasi: 

# 
"Nesposobnost člana 

508. člen 

V primeru začetka stečaja, likvidacije ali izgube poslovne 
sposobnosti posameznega člana združenja, takemu članu 
preneha članstvo z dnem začetka stečaja ali postopka likvidacije 
oziroma z dnem ugotovitve izgube sposobnosti. Združenje v 
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takšnem primeru obstaja še naprej, razen če je v ustanovitveni 
pogodbi določeno, da združenje avtomatično preneha ob 
prenehanju posameznega člana." 

85. člen 

V prvem odstavku 509. člena se zadnja alinea črta. 

86. člen 

Za 509. členom se vstavita nova 509.a in 509.b člen, ki se glasita: 

"Evropsko gospodarsko interesno združenje 
509.a člen 

(1) V Republiki Sloveniji se lahko ustanovi Evropsko gospodarsko 
interesno združenje v skladu z določili Uredbe Evropske skupnosti 
št 2137/85 z dne 25. julija 1985 (v nadaljnjem besedilu: evropsko 
združenje). 
(2) Glede vprašanj, ki z Uredbo niso izrecno urejena, se tudi za 
evropsko združenje uporabljajo določbe tega poglavja, ki veljajo 
za gospodarsko interesno združenje. 

Posebne določbe za evropsko združenje 
509.b člen 

(1) Evropsko združenje pridobi lastnost pravne osebe z vpisom 
v recjister v Republiki Sloveniji. 
(2) Član uprave evropskega združenja je lahko tudi pravna oseba, 
vendar pod pogojem, da imenuje za svojega stalnega predstavnika 
fizično osebo, ki odgovarja enako, kot da bi bila sama članica 
uprave. 
(4) Članu evropskega .združenja avtomatično preneha članstvo 
v združenju z dnem začetka stečaja ali likvidacije. 
(5) Evropsko združenje mora v vseh aktih in dokumentih, 
namenjenih tretjim osebam, uporabljati jasno označeno ime 
združenja z dodatkom "Evropsko gospodarsko interesno 
združenje" ali kratico "EGIZ"." 

87. člen 

510. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Splošno pravilo 
510. člen 

Družba se lahko statusno preoblikuje, in sicer: 
- z združitvijo, 
- z delitvijo, 
- s prenosom premoženja, 
- s preoblikovanjem pravnoorganizacijske oblike." 

88. člen 

511. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pojem 
511. člen 

(1) Dve ali več delniških družb se lahko združi brez likvidacije. 
(2) Združitev se opravi: 
- s prenosom celotnega premoženja ene ali več družb (prevzeta 
družba) z univerzalnim pravnim nasledstvom na drugo družbo 

(prevzemna družba) v zamenjavo za zagotovitev delnic 
prevzemne družbe (pripojitev); 
- z ustanovitvijo nove delniške družbe, na katero z univerzalnim 
pravnim nasledstvom preide celotno premoženje družb, ki se 
spajajo, v zamenjavo za zagotovitev delnic nove delniške družbe, 
ki so jo ustanovile družbe, ki se spajajo (spojitev). " 

89. člen 

512. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pripojitev 
512. člen 

(1) Uprave družb, ki se združujejo, morajo skleniti pogodbo o 
pripojitvi ali pripraviti njen pisni predlog, ki mora vsebovati vsaj: 
- firmo in sedež pri pripojitvi udeleženih družb; 
- dogovor o prenosu celotnega premoženja vsake prevzete 
družbe; z univerzalnim pravnim nasledstvom v zamenjavo za 
zagotovitev delnic prevzemne družbe; 
- navedbo menjalnega razmerja delnic in višine morebitnega 
denarnega doplačila, ki ne sme presegati deset odstotkov skupne 
nominalne vrednosti zagotovljenih delnic, doplačil tretjih, ki so 
dovoljena brez omejitev, ter višino morebitne denarne odpravnine; 
- podrobnosti v zvezi s prenosom delnic prevzemne družbe; če 
prevzemna družba ne zagotavlja delnic (519. člen tega zakona), 
je treba navesti razloge; 
- navedbo, od kdaj delnice prevzemne družbe zagotavljajo pravico 
do dela dobička ter vse posebnosti v zvezi s to pravico; 
- navedbo dneva, od katerega se štejejo dejanja prevzete družbe 
kot opravljena za račun prevzemne družbe (dan obračuna 
pripojitve); 
- pravice, ki jih prevzemna družba zagotavlja posameznim 
delničarjem ter imetnikom posebnih pravic, kot so delnice brez 
glasovalne pravice, prednostne delnice, dividendne obveznice in 
posebne pravice do udeležbe v dobičku in morebitne ukrepe, ki 
bi bili predvideni za te osebe; 
- vsako posebno ugodnost, ki'se zagotavlja članu uprave oziroma 
nadzornega sveta pri pripojitvi udeleženih družb ali revizorjem. 
(2) Vsaka prevzeta družba mora sestaviti zaključno bilanco na 
dan obračuna združitve. Zanjo se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o sestavi, reviziji in vrednotenju postavk v 
računovodskih izkazih za bilanco stanja. Zaključne bilance ni 
treba objaviti. Zaključno bilanco je treba sestaviti največ devet 
mesecev pred prijavo pripojitve za vpis v register." 

90. člen 

513. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Poročilo o pripojitvi 
513. člen 

(1) Uprave vsake pri pripojitvi udeleženih družb morajo izdelati 
natančno pisno poročilo, v katerem se pravno in gospodarsko 
pojasnijo in utemeljijo pripojitev, njene predvidene posledice, 
pogodba o pripojitvi in še zlasti menjalno razmerje delnic (vključno 
z morebitnimi denarnimi doplačili oziroma z morebitno denarno 
odpravnino) ter ukrepi za zavarovanje pravic upnikov po 523. 
členu tega zakona. V poročilu o pripojitvi je treba opozoriti na 
morebitne posebne težave, ki so nastale pri vrednotenju podjetij. 
Za poročilo se smiselno uporabljata prva in peta alinea drugega 
odstavka 293. člena tega zakona. 
(2) Poročilo mora vsebovati tudi kriterije za vrednotenje 
premoženja, ki je podlaga za določitev menjalnega razmerja." 
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91. člen 

514. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Revizija pripojitve 
514. člen 

(1) Pogodbo o pripojitvi ali njen predlog mora za vsako pri združitvi 
udeležena družbo pregledati eden ali več revizorjev (pripojitveni 
revizor). 
(2) Nadzorni svet vsake pri združitvi udeležene družbe imenuje 
pripojitvene revizorje za svojo družbo. Revizija enega ali več 
revizorjev za vse družbe zadostuje, če te revizorje imenuje sodišče 
na skupni predlog nadzornih svetov. 
(3) Pripojitveni revizorji morajo o rezultatu revizije pisno poročati. 
Revizijsko poročilo se lahko izda tudi skupaj za vse pri združitvi 
udeležene družbe. Poročilo mora na koncu vsebovati mnenje, ali 
so predlagana pripojitev in bistvena pogodbena določila z vidika 
vestnega gospodarstvenika sprejemljiva ter ali sta predlagano 
menjalno razmerje delnic in višina morebitnih denarnih doplačil 
primerna. Pri tem je treba navesti zlasti: 
- po kakšnih metodah je bilo ugotovljeno predlagano menjalno 
razmerje; 
- utemeljitev ustreznosti uporabljenih metod; 
- kakšno menjalno razmerje bi bilo ugotovljeno pri uporabi različnih 
metod, če se je uporabljalo več metod; 
- kakšen poemn je bil dan tem metodam pri določitvi menjalnega 
razmerja; 
- morebitne posebne težave, ki so pri vrednotenju nastale. 
(4) Glede imenovanja pripojitvenih revizorjev, njihovih pooblastil 
in odgovornosti se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o 
reviziji. Pravica do obveščenosti obstaja proti vsem pri združitvi 
udeleženim družbam. Pripojitveni revizorji odgovarjajo za škodo 
pri združitvi udeleženim družbam in njihovim delničarjem. 
(5) Pripojitveni revizor mora predložiti revizijsko poročilo upravi in 
članom nadzornega sveta." 

92. člen 

Za 514. členom se vstavi novi 514.a člen, ki se glasi: 

"Pregled po nadzornem svetu 
514.a člen 

Nadzorni sveti pri združitvi udeleženih družb morajo nameravano 
pripojitev pregledati na podlagi poročila o pripojitvi in revizijskega 
poročila pripojitvenega revizorja in o tem pisno poročati; pri tem 
se smiselno uporabljata določbi prve in pete alinee drugega 
odstavka 293. člena tega zakona." 

93. člen 

515. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Veljavnost pogodbe o pripojitvi 
515. člen 

(1) Za veljavnost pogodbe o pripojitvi je potreben sklep skupščine 
vsake pri združitvi udeležene družbe. 
(2) Za veljavnost skupščinskega sklepa je potrebna večina najmanj 
treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Statut 
lahko določi tudi višjo kapitalsko večino in druge zahteve. 
(3) Če obstaja več razredov delnic, je za veljavnost 
skupščinskega sklepa potrebno soglasje delničarjev vsakega 
razreda. O soglasju morajo delničarji vsakega razreda sprejeti 
izredni sklep v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena. 

(4) Sprejeta pogodba o pripojitvi se vključi v zapisnik ali pa se mu 
priloži." 

94. člen 

516. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Priprava in izvedba skupščine 
516. člen 

(1) Uprave pri združitvi udeleženih družb morajo vsaj mesec dni 
pred dnem odločanja skupščine o pripojitvi registrskim sodiščem 
po njihovih sedežih predložiti pogodbo o pripojitvi, ki jo je pred tem 
pregledal nadzorni svet vsake družbe. Obvestilo o predložitvi 
mora družba objaviti v Uradnem listu in glasilu družbe. V objavi je 
treba delničarje opozoriti na njihove pravice po drugem in tretjem 
odstavku tega člena. 
(2) Vsaj mesec dni pred dnem zasedanja skupščine, ki naj bi 
sklepala o pripojitvi, se na sedežih pri združitvi udeleženih družb 
predložijo na vpogled delničarjem: 
- pogodba o pripojitvi; 
- letni obračuni in poročila o stanju pri združitvi udeleženih družb 
za zadnja tri poslovna leta, zaključne bilance (drugi odstavek 
512. člena tega zakona), če se dan obračuna združitve razlikuje 
od dneva, na katerega je sestavljena zadnja bilanca stanja in so 
bile revidirane; 
- vmesna bilanca udeleženih družb, ki mora biti sestavljena, če je 
zadnja bilanca bila sestavljena za poslovno leto, ki se je izteklo že 
več kot šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o pripojitvi ali 
pripravo pogodbe, in sicer na dan, ki ne sme biti pred prvim dnem 
tretjega meseca pred Sklenitvijo pogodbe o pripojitvi; 
- poročila o pripojitvi; 
- revizijska poročila; 
- poročila nadzornih svetov (514. člen tega zakona). 
(3) Vmesna bilanca se sestavi po predpisih, ki so veljali za zadnjo 
letno bilanco družbe. Popis sredstev ni potreben. Vrednostne 
predpostavke je dopustno prevzeti. Amortizacije, revalorizacije 
in rezervacije ter važnejše spremembe resničnih vrednosti 
nedenarnih sredstev, katerih iz računovodskih izkazov ni mogoče 
razbrati, ki so nastali do dneva obračuna vmesne bilance, je 
treba upoštevati. 
(4) Na njegovo zahtevo je treba vsakemu delničarju takoj in 
brezplačno dati prepis dokumentov iz drugega odstavka tega 
člena. 
(5) Na skupščini se predloži dokumentacija iz drugega odstavka 
tega člena. Na začetku obravnave na skupščini mora uprava 
pogodbo o pripojitvi ustno obrazložiti. Pred sklepanjem o združitvi 
mora uprava imetnike deležev obvestiti o vsaki bistveni spremembi 
premoženja družbe, ki je nastala med sklenitvijo pogodbe o 
pripojitvi in dnem sklepanja o združitvi; to velja zlasti, če bi zaradi 
spremembe bilo upravičeno drugačno menjalno razmerje. 
(6) Na njegovo zahtevo je treba vsakemu delničarju na skupščini 
dati informacije tudi o zadevah drugih pri združitvi udeleženih 
družb, če so za pripojitev pomembne. Smiselno se uporabljata 
prva in peta alinea drugega odstavka 293. člena tega zakona." 

95. člen 

518. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"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 povečanju 
osnovnega kapitala družbe, ki se nanašajo na: 
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- prepoved, da se osnovni kapital ne povečuje, dokler dotedanji 
vložki niso v celoti vplačani (peti odstavek 309. člena tega zakona); 
- zahtevo, da je potrebno v prijavi sklepa o povečanju osnovnega 
kapitala za vpis v register navesti, kateri vložki še niso vplačani 
(drugi ostavek 311. člena tega zakona); 
- pogoje za vpisovanje novih delnic ter glede sestavin vpisnega 
potrdila (312. člen tega zakona); 
- prednostno pravico delničarjev do nakupa novih delnic (313. 
člen tega zakona); 
- vsebino prijave za vpis v sodni register (drugi odstavek ter prva 
alinea tretjega odstavka 314. člena tega zakona); to velja tudi v 
primeru povečanja osnovnega kapitala po določbah tega zakona 
o odobrenem kapitalu (328. člen tega zakona). V tem primeru se 
poleg naštetih določb ne uporablja določba tretjega odstavka 329. 
člena tega zakona. 
(2) Če se pri prevzemni družbi v okviru povečanja osnovnega 
kapitala ne prevzamejo knjižne vrednosti iz zaključne bilance 
prevzete družbe ali če so prevzete knjižne vrednosti nižje od 
izdanega zneska zagotovljenih delnic, vključno z morebitnimi 
denarnimi doplačili, mora povečanje osnovnega kapitala pregledati 
eden ali več revizorjev. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe 
194., 194.a, 195. in 196. člena tega zakona. Revizor je lahko 
hkrati pripojitveni revizor. 
(3) Če sodišče kljub prevzemu knjižnih vrednosti iz drugega 
odstavka tega člena dvomi, ali zadostuje vrednost vloženega 
premoženja, lahko zahteva nadaljnja pojasnila in dokazila ter lahko 
zlasti odredi revizijo." 

96. člen 

519. člen se spremeni tako, da se glasi:« 

"Opustitev zagotavljanja delnic 
519. člen 

(1) Prevzemna družba ne sme zagotavljati delnic, Kolikor ima 
- v lasti delnice prevzete družbe; 
- prevzeta družba v lasti lastne delnice. 
(2) Prevzemna družba lahko opusti zagotovitev delnic, kolikor 
- so delničarji tako na prevzemni kot tudi na prevzeti družbi 
posredno ali neposredno udeleženi v enakem razmerju, razen 
če je to v nasprotju s prepovedjo vračila vložkov ali oprostitve 
dolžnosti vplačila; 
- se delničarji prevzete družbe odpovedo zagotovitvi delnic. 
(3) Kolikor ima prevzeta družba v lasti delnice prevzemne družbe, 
se te, kolikor je potrebno, uporabijo za odpravnino delničarjem 
prevzete družbe. Prevzeta družba ne sme zagotavljati delnic, 
kolikor ima delnice prevzemne družbe, ki niso v celoti vplačane. 
(4) Z lastništvom s strani družbe je izenačeno lastništvo s strani 
tretje osebe, ki deluje v lastnem imenu, vendar za račun te družbe." 

97. člen 

520. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Prijava pripojitve 
520. člen 

(1) Uprava vsake družbe mora prijaviti pripojitev.za vpis v regis- 
ter po svojem sedežu. 
(2) Prijavi je treba priložiti: 
- izjavo uprave, da pripojitveni sklepi v izpodbojnem roku niso bili 
izpodbijani ali da je bilo izpodbijanje pravnomočno zavrnjeno ali 
izpodbojna tožba umaknjena ali da so se vsi delničarji v notarski 
obliki odrekli izpodbijanju; 

- če se je uprava po prvem odstavku 528. člena odrekla soglasju 
skupščine prevzemne družbe: izjavo, da delničarji prevzemne 
družbe niso uporabili svoje pravice zahtevati sklic skupščine o 
potrditvi pripojitve ali da so se ji pisno odrekli; 
- pogodbo o pripojitvi; 
- zapisnike sklepov o pripojitvi; 
- dovoljenje, če je po posebnih predpisih potrebno; 
- zaključno bilanco prevzete družbe. 
(3) Če uprava ne predloži izjave iz prve alinee drugega odstavka 
tega člena, registrsko sodišče prekine postopek vpisa v sodni 
register do pravnomočnosti odločitve o izpodbijanju, razen če 
znatno prevladuje pravni ali gospodarski interes po hitri odločitvi. 
To velja zlasti, če je tožba nedopustna ali očitno neutemeljena ali 
če sodišče presodi, da je utemeljena čimprejšnja veljavnost 
pripojitve. Sodišče mora pri presoji upoštevati pomembnost s 
tožbo uveljavljanih kršitev pravic in predvideno upravičenost 
tožbenega zahtevka za odvrnitev pomembnih škod pri združitvi 
udeleženih družb ali njihovih delničarjev, ki jih je uveljavil tožnik. V 
tem primeru registrsko sodišče postopka ne prekine oziroma 
prekinitev razveljavi ter odloči na podlagi spisov. 
(4) Če prevzeta in prevzemna družba nimata sedeža na območju 
istega sodišča, mora sodišče, pri katerem ima svoj sedež 
prevzeta družba sodišču po sedežu prevzemne družbe po uradni 
dolžnosti poslati vse pri njem shranjene listine in druge spise." 

98. člen 

521. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Vpis pripojitve 
521. člen 

(1) Sodišče po sedežu prevzemne družbe pripojitev vseh pri 
združitvi udeleženih družbah sočasno vpiše v register. Če se za 
izvedbo pripojitve poveča osnovni kapital, se izvedba povečanja 
osnovnega kapitala vpiše sočasno s pripojitvijo. Pri vpisih je treba 
navesti firme vseh drugih udeleženih družb pod sklicevanjem na 
njihove registrske številke. 
(2) Vsaka prevzeta družba mora imenovati zastopnika za prejem 
delnic, ki jih je treba zagotoviti in denarnih doplačil. Pripojitev se 
sme vpisati šele, ko zastopnik sporoči sodišču po sedežu 
prevzemne družbe, da se delnice in morebitna denarna doplačila 
nahajajo pri njem. Prepoved izdaje delnic in začasnic (317. člen 
tega zakona) ter prepovedana izdaja delnic (323. člen tega 
zakona) ne veljata za izdajo delnic zastopniku. Z vpisom pripojitve 
v register po sedežu prevzemne družbe nastanejo naslednje 
pravne posledice: 
- premoženje prevzetih družb preide na prevzemno družbo. Če 
pri pripojitvi iz dvostranskih pogodb, katere v trenutku pripojitve 
nobena stran ni v celoti izpolnila, sovpadata obveznosti sprejema, 
dobave ali podobne obveznosti, ki sta med seboj nezdružljivi ali 
kjer bi izpolnitev obeh predstavljala težko nepravičnost za 
prevzemno družbo ali če bi obveznost pomenila nesorazmerno 
obremenitev za izpolnitev ene stranke, se obseg obveznosti določi 
pravično s presojo pogodbenih pravic vseh udeležencev; 
- prevzete družbe prenehajo obstajati; 
- delničarji prevzetih družb delničarji prevzemne družbe, razen v 
primerih iz 519.člena tega zakona. 
(4) Za zamenjavo delnic prevzete družbe se smiselno uporablja 
določba 237. člena tega zakona, za združitev delnic pa določba 
351. člena tega zakona o razveljavitvi delnic; dovoljenje sodišča 
ni potrebno." 
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99. člen 102. člen 

522. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Varstvo upnikov 
522. člen 

(1) Upnikom pri združitvi udeleženih družb je treba dati 
zavarovanje za nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če se v 
ta namen javijo v šestih mesecih po objavi vpisa pripojitve v 
register po sedežu tiste družbe, katere upniki so. Upniki te pravice 
nimajo, če ne morejo izkazati za verjetno, da je s pripojitvijo 
ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Upnike je treba v objavi vpisa 
opozoriti na pravico zahtevati zavarovanje. 
(2) Pravice zahtevati zavarovanje nim&jo tisti upniki, ki imajo v 
primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila." 

100. člen 

523. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Varstvo imetnikov posebnih pravic 
523. člen 

Imetnikom zamenljivih obveznic, dividendnih obveznic, obveznic 
s pravico do prednostnega nakupa delnic ter posebnih pravic do 
udeležbe v dobičku (346. člen tega zakona) je treba zagotoviti 
enakovredne pravice v prevzemni družbi, če enakovredne 
pravice niso zagotovljene, ima vsak imetnik teh pravic pravico od 
prevzemne družbe zahtevati izravnavo z denarnimi doplačili. Za 
postopek sodnega preizkusa se smiselno uporabljajo določbe 
529.a-j člena tega zakona." 

101. člen 

525. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Odškodninska odgovornost uprave in nadzornega ^ 
sveta prevzete družbe 

525. člen 

(1) Člani uprave in nadzornega sveta prevzete družbe kot 
solidarni dolžniki odgovarjajo za škodo, ki jo pripojitev povzroči 
družbi, njenim delničarjem in upnikom, za kar se smiselno 
uporabljata določbi drugega odstavka 258. člena in 279. člena 
tega zakona. Člani uprave in nadzornega sveta so odgovornosti 
oproščeni, če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje 
dolžnosti pri reviziji premoženjskega stanja družb in pri sklenitvi 
pogodbe o pripojitvi. 
(2) Za te zahtevke ter za nadaljnje zahtevke, ki nastanejo za 
prevzeto družbo ali proti njej po splošnih predpisih na podlagi 
pripojitve, velja, da prevzeta družba obstaja še naprej. Terjatve in 
dolgovi se v tem obsegu s spojitvijo ne pobotajo. 
(3) Tožbo lahko vložijo delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. točke 
tretjega odstavka 529a. člena tega zakona . Tožbo je treba vložiti 
najkasneje v petih letih od dneva objave vpisa pripojitve v sodni 
register." 

Za 525. členom se dodata nova 525.a in 525. b člen, ki se glasita: . 

"Uveljavljanje odškodninskega zahtevka 
525.a člen 

(1) Zahtevki po 525. členu tega zakona se lahko uveljavljajo samo 
prek posebnega zastopnika. Sodišče po sedežu prevzete družbe 
mora imenovati zastopnika na predlog delničarja ali upnika te 
(družbe. Pravico predlaganja imajo samo delničarji, ki bi imeli pravico 
predlaganja tudi po drugi točki tretjega odstavka 529.a člena tega 
zakona. Upniki imajo pravico predlaganja samo, če od prevzemne 
družbe niso mogli dobiti poplačila ali zavarovanja. 
(2) Zastopnik mora ob opozoritvi na namen svojega imenovanja 
pozvati delničarje in upnike prevzete družbe, da svoje zahtevke 
po 525. členu tega zakona prijavijo v primernem roku, ki mora 
znašati najmanj en mesec. Poziv se objavi v Uradnem listu in v 
glasilih prevzetih družb. 
(3) Znesek, ki se ga doseže iz uveljavljanja pravic prevzete družbe, 
mora zastopnik uporabiti za poplačilo upnikov prevzete družbe, 
kolikor teh ni poplačala ali jim dala zavarovanje prevzemnna 
družba. Ostanek se razdeli med delničarje; za razdelitev smiselno 
velja 387. člen tega zakona. Upniki in delničarji, ki se niso javili v 
roku, se pri razdelitvi ne upoštevajo. 
(4) Zastopnik ima pravico do povrnitve potrebnih izdatkov ter do 
nagrade za svoje delo. Te zneske določi sodišče. Glede na 
okoliščine posameznega primera določi, v kakšnem obsegu naj 
izdatke in nagrado nosijo udeleženi delničarji In upniki. 

Odškodninska odgovornost uprave prevzemne 
družbe 

525.b člen 

Zahtevki za povračilo škode, ki zaradi pripojitve nastanejo proti 
članu uprave ali nadzornega sveta prevzemne družbe, zastarajo 
v petih letih od dne, na katerega je bila pripojitev vpisana v sodni 
register." 

103. člen 

526. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Ničnost in izpodbojnost pripojitvenega sklepa 
prevzete družbe 

526. člen 

Po vpisu pripojitve v register po sedežu prevzemne družbe se 
tožba za ugotavljanje ničnosti ali za izpodbijanje pripojitvenega 
sklepa prevzete družbe vloži proti prevzemni družbi." 

104. člen 

527. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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"Veljavnost pripojitve 
527. člen 

Po vpisu pripojitve v register pomanjkljivosti pripojitve ne vplivajo 
na njeno veljavnost.Tožbeni zahtevek zaradi uveljavljanja ničnosti 
ali izpodbijanja se lahko tudi brez privolitve toženca spremeni v 
zahtevek za povračilo škode, ki je nastala tožniku zaradi vpisa 
pripojitve v register ali pa se omeji na povračilo pravdnih stroškov." 

105. člen 
> 

528. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Poenostavljena pripojitev 
528. člen 

(1) Če najmanj devet desetin osnovnega kapitala prevzete družbe 
obvladuje prevzemna družba, ni potrebno soglasje skupščine 
prevzemne družbe za pripojitev te družbe, razen če delničarji 
prevzemne družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 
osnovnega kapitala, v roku enega meseca po zasedanju 
skupščine prevzete družbe zahtevajo sklic skupščine, na kateri 
se odloča o potrditvi pripojitve. Statut lahko določi, da imajo pravico 
zahtevati sklic skupščine delničarji prevzemne družbe, ki so v 
osnovnem kapitalu udeležni z manjšim deležem. Od osnovnega 
kapitala se odštejejo lastne delnice prevzete družbe in delnice, ki 
pripadajo drugemu za račun prevzete družbe. Isto velja, če 
delnice, ki bodo zagotovljene, ne presegajo desetino osnovnega 
kapitala prevzemne družbe; če se za izvedbo pripojitve poveča 
osnovni kapital prevzemne družbe, je osnova za izračun povečani 
kapital. 
(2) Če se uprava prevzemne družbe odreče soglasju skupščine 
po prvem odstavku tega člena, je za predložitev po prvem in 
drugem odstavku 516. člena tega zakona pri prevzemni družbi 
merodajen dan, za katerega je sklicana skupščina prevzete 
družbe. 
(3) Če so vse delnice prevzete družbe v rokah prevzemne družbe, 
niso potrebni podatki o zamenjavi delnic (tretja in peta alinea 
prvega odstavka 512. člena tega zakona), podatki o tem v poročilu 
o pripojitvi (513. člen tega zakona) in ne revizija pripojitve (514. 
člen ter peta alinea drugega odstavka 516. člena tega zakona). 
(4) Določbe o poročilu o pripojitvi (513. člen tega zakona), o 
reviziji pripojitve (514. člen tega zakona) ter o pripravi skupščine 
(prvi in drugi odstavek 516. člena tega zakona) ni treba upoštevati, 
če se temu pisno odpovedo vsi delničarji udeleženih družb ali če 
izjavo o odpovedi zapisniško podajo na skupščini." 

106. člen 

Za 528. členom se vstavijo novi 528.a-č členi, ki se glasijo: 

"Ponudba denarne odpravnine v pogodbi o pripojitvi 
528.a člen 

(1) Vsak imetnik delnic prevzete družbe, ki je zapisniško ugovarjal 
zoper sklep o pripojitvi, ima pravico do primerne denarne 
odpravnine, če so delnice prevzete družbe prosto prenosljive, 
statut prevzemne družbe pa prenos pogojuje z dovoljenjem 
družbe. Pravico do primerne denarne odpravnine ima tudi tisti 
imetnik delnic prevzete družbe, ki ni ugovarjal, ker mu je bilo 
protipravno preprečeno, da bi prisostvoval skupščini, ali če ni bil 
pravilno vabljen na skupščino ali če predmet skupščinskega 
sprejemanja sklepov ni bil pravilno objavljen. 
(2) Denarno odpravnino ponudi prevzemna družba v pogodbi o 
pripojitvi. V objavi sklica skupščin, ki potrjujejo pogodbo o pripojitvi 
(prvi odstavek 515. člena tega zakona), mora biti navedeno, da je 

denarna odpravnina ponujena. Stroške, ki nastanejo v zvezi s 
pridobitvijo delnic prevzemne družbe, nosi prevzemna družba. 

Vsebina zahtevka za denarno odpravnino ter preizkus 
denarne odpravnine 

528.b člen 

(1) Denarna odpravnina mora ustrezati razmerjem, ki obstajajo v 
prevzeti družbi v času sklepanja o pripojitvi. 
(2) Ustreznost ponujene denarne odpravnine mora preveriti 
pripojitveni revizor ter o tem izdelati pisno mnenje; pri tem se 
smiselno uporabljajo določbe 514. člena tega zakona. Upravičenci 
se lahko denarni odpravnini ali preizkusu denarne odpravnine po 
pripojitvenem revizorju pisno odpovejo. Izjave o odpovedi morajo 
biti notarsko overjene. 

Sprejem ponujene denarne odpravnine 
528.c člen 

Ponudba denarne odpravnine veže do izteka dveh mesecev od 
dneva objave vpisa pripojitve v sodni register. V primeru sodnega 
preizkusa denarne odpravnine (528.č člen tega zakona) veže 
ponudba do izteka dveh mesecev od dneva pravnomočnosti 
sodne odločbe. 

Sodni preizkus denarne odpravnine 
528.Č člen 

Delničarji lahko uveljavljajo primerno denarno odpravnino prek 
sodišča, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe 529.a-j člena 
tega zakona." 

107. člen 

529. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Izključitev izpodbojnih tožb 
y 529. člen 

Sklep, s katerim je skupščina pri združitvi udeležene družbe 
potrdila pogodbo o pripojitvi, se ne more izpodbijati iz razloga, da 
so prenizko določeni menjalno razmerje ali doplačila ali da je 
ponujena prenizka odpravnina ali iz razloga, da v pogodbi o pripojitvi 
denarna odpravnina sploh ni bila ponujena oziroma da ni bila 
ponujena pravilno, ali zaradi neskladnosti pojasnil menjalnega 
razmerja ali doplačil v poročilu o pripojitvi, revizijskem poročilu ali 
revizijskem poročilu nadzornega sveta." 

108. člen 

Za 529. členom se vstavijo novi 529.a-j členi, ki se glasijo: 

"Sodni preizkus menjalnega razmerja, upravičenci do 
vložitve predloga 

529.a člen 

(1) Če sta menjalno razmerje delnic ali višina denarnega doplačila 
neustrezno določena, ima vsak delničar katere od udeleženih 
družb pravico od prevzemne družbe zahtevati izravnavo z 
denarnimi doplačili. 
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko pri 
sodišču vloži predlog za sodni preizkus menjalnega razmerja. S 
predlogom se od prevzemne družbe zahteva tudi plačilo izravnave 
z denarnimi doplačili. 
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(3) Predlog iz prejšnjega odstavka lahko vložijo delničarji, 
1. ki so: 
- v obdobju med sklepanjem o pripojitvi ter vložitvijo predloga imeli 
položaj delničarja ter 
- se niso odpovedali pravici do denarnega doplačila in dodatnim 
delnicam po naslednjem členu tega zakona, in 
2. bodisi: 
- njihovi skupni deleži pri kateri od udeleženih družb dosegajo 
najmanj eno stotino osnovnega kapitala oziroma vrednost najmanj 
6.000.000 tolarjev, bodisi 
- skupaj razpolagajo z vsemi delnicami, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. 
točke tega odstavka. 
(4) Obstoj predpostavke iz prve alinee 1. točke prejšnjega 
odstavka je treba verodostojno dokazati. 

Odpoved 
529.b člen 

Delničarji se lahko pravici do izravnave odpovejo. Odpoved je 
veljavna le, če je dana pisno ali če je izjava o odpovedi zapisniško 
podana na skupščini; odpoved velja tudi proti nadaljnjim 
pridobiteljem teh delnic. 

Postopek 
529.c člen 

(1) Kolikor ta zakon ne določa drugače, odloča sodišče v 
nepravdnem postopku. 
(2) Sodišče lahko v postopku ugotavlja tudi dejstva, ki jih 
udeleženci niso navedli. 
(3) Predlog za sodni preizkus menjalnega razmerja se lahko 
vloži v roku enega meseca. Rok za vložitev začne teči z dnem 
objave vpisa pripojitve v sodni register. Obvestilo o vložitvi predloga 
za sodni preizkus menjalnega razmerja mora sodišče objaviti v 
Uradnem listu Republike Slovenije in v glasilu družbe. Delničarji, 
ki izpolnjujejo pogoje iz prve alinee tretjega odstavka 529.a člena 
tega zakona, lahko v roku enega meseca po objavi vložijo svoje 
predloge za sodni preizkus menjalnega razmerja; po poteku tega 
roka predloga ni več mogoče vložiti, na kar je treba v objavi 
posebej opozoriti. 
(4) Nasprotni udeleženec v sodnem preizkusu menjalnega 
razmerja je prevzemna družba. Ta lahko v postopku na prvi stopnji 
predlaga, da se ji dovoli namesto denarnih doplačil zagotoviti 
dodatne delnice. 
(5) Zoper sodno odločbo, izdano v postopku sodnega preizkusa 
menjalnega razmerja se v mesecu dni od vročitve prepisa sodne 
odločbe lahko pritožijo le prevzemna družba ali vsak vlagatelj 
predloga ali vsak skupni zastopnik (529.č člen tega zakona), če 
je sodišče dovolilo prevzemni družbi namesto denarnih doplačil 
zagotoviti dodatne delnice, se lahko zoper sodno odločbo, izdano 
v postopku sodnega preizkusa menjalnega razmerja pritožijo tudi 
delničarji prevzemne družbe, katerih pravice so zaradi zagotovitve 
dodatnih delnic okrnjene. Vložene pritožbe se vročijo drugim 
udeležencem postopka, ki lahko v mesEVRO dni po vročitvi 
pritožbe vložijo odgovor na pritožbo. 
(6) V postopku sodnega preizkusa menjalnega razmerja je 
dovoljena revizija. 

Skupni zastopnik 
529.č člen 

(1) Zaradi varstva pravic delničarjev vsake pri pripojitvi udeležene 
družbe, ki niso vložili predloga za sodni preizkus menjalnega 
razmerja in se niso odpovedali pravici do izravnave, se po uradni 
dolžnosti postavi skupni zastopnik. 
(2) Skupni zastopnik ima položaj zakonitega zastopnika; pri 
uresničevanju interesov delničarjev mora ravnati s skrbnostjo 

dobrega gospodarstvenika, še zlasti pri sprejemu odločitve za 
poravnavo, o nadaljevanju postopka po umiku vseh predlogov 
delničarjev, ki so jih vložili ali o vložitvi pravnega sredstva. Če 
zaradi napačne odločitve skupnega zastopnika nastane škoda, 
jo je dolžan povrniti le, če jo je povzročil naklepno ali iz hude 
malomarnosti. 
(3) Za skupnega zastopnika so lahko imenovani le odvetniki, 
notarji ali revizorji. Imenovana oseba lahko imenovanje odkloni le 
iz utemeljenega razloga. 
(4) Za skupnega zastopnika ne more biti imenovana oseba, ki: 
- poseduje delnice v prevzemni družbi, ki dosegajo eno dvajsetino 
njenega osnovnega kapitala; 
- je član uprave ali nadzornega sveta v prevzemni družbi ali je v 
njej zaposlena; 
• je član uprave ali nadzornega sveta kapitalske družbe oziroma 
družbenik v osebni družbi, kolikor je taka družba povezana z 
prevzemno družbo oziroma v njej poseduje delnice, ki dosegajo 
eno dvajsetino njenega osnovnega kapitala; 
- je v prevzemni družbi skrbela za vodenje njenih poslovnih knjig 
oziroma je sodelovala pri pripravi letnih poročil. 
(5) Imenovanje skupnega zastopnika ni potrebno, če se mu vsi 
upravičenci do vložitve predloga za sodni preizkus menjalnega 
razmerja (prva alinea tretjega odstavka 529.a člena tega zakona), 
ki predloga niso vložili, pisno odpovejo ali če izjavo o odpovedi 
zapisniško podajo na skupščini. 
(6) Skupni zastopnik ima pravico do povrnitve stroškov in plačila 
za svoje delo. Čelotne prejemke skupnega zastopnika določi 
sodišče po prostem preudarku; prejemki skupnega zastopnika 
so stroški postopka (prvi odstavek 529.i člena tega zakona). 
Sodišče lahko prevzemni družbi na zahtevo skupnega zastopnika 
naloži plačilo predujma. 
(7) Skupni zastopnik mora po umiku vseh predlogov delničarjev 
nadaljevati postopek, če je po presoji dobrega gospodarstvenika 
utemeljeno pričakovati ugoden izid postopka. 

Poravnalni odbor izvedencev za preizkus menjalnega 
razmerja 

529.d člen 

(1) Sodišče lahko pridobi mnenje poravnalnega odbora 
izvedencev za preizkus menjalnega razmerja (poravnalni odbor 
izvedencev) oziroma ga mora pridobiti, če to zahteva kateri od 
udeležencev postopka. Izvedensko mnenje se mora predložiti 
brez odlašanja. 
(2) Poravnalni odbor izvedencev ima tri člane, od katerih je eden 
predsednik. Člana morata izpolnjevati pogoje iz druge alinee 
drugega odstavka 529.j člena tega zakona. Če je pri pripojitvi 
udeležena družba, katere delnice so uvrščene v kotacijo na borzi, 
mora biti poravnalni odbor izvedencev razširjen z dvema 
dodatnima članoma, ki morata izpolnjevati pogoje iz tretjega 
odstavka 529.j člena tega zakona. 
(3) Administrativne zadeve za poravnalni odbor izvedencev 
opravlja strokovna služba Agencije za trg vrednostnih papirjev. 
(4) Predsednik vodi seje poravnalnega odbora izvedencev. Seja 
mora biti sklicana takoj, ko je sodišče izdalo zahtevo za predložitev 
izvedenskega mnenja. 
(5) Poravnalni odbor izvedencev je sklepčen, če so prisotni vsi 
njegovi člani. Ob predvideni odsotnosti enega izmed članov mora 
predsednik ali njegov namestnik poskrbeti, da se na sejo povabi 
namestnik odsotnega člana. Poravnalni odbor izvedencev svoje 
sklepe sprejema z večino glasov vseh članov; posamezni član 
se glasovanja ne more vzdržati. 
(6) Poravnalni odbor izvedencev lahko pred predložitvijo svojega 
mnenja pritegne zunanje izvedence in naroči izdelavo izvedenskih 
mnenj; s tem povezani stroški so stroški postopka (prvi odstavek 
529.i člena tega zakona). 
(7) Poravnalni odbor izvedencev ima pravico zahtevati pojasnila 
od vseh pri pripojitvi udeleženih družb; uprave teh družb morajo 
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poravnalnemu odboru izvedencev omogočiti, da pregleda knjige 
in dokumentacijo družbe. Obveznost posredovanja pojasnil velja 
tudi nasproti izvedencem iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Poravnava spora pred poravnalnim odborom 
izvedencev 
529.e člen 

(1) Poravnalni odbor izvedencev opozori udeležence med 
postopkom na možnost poravnave in jim pomaga, da se poravnajo. 
Sporazum udeležencev o poravnavi pred poravnalnim odborom 
izvedencev se vpiše v zapisnik. Poravnava je sklenjena, ko vsi 
člani poravnalnega odbora izvedencev ter udeleženci postopka 
ali njihovi zastopniki podpišejo ta zapisnik. 
(2) Zapisnik o sklenjeni poravnavi se pošlje sodišču, ki sklenjeno 
poravnavo potrdi, če so izpolnjeni pogoji iz drugega stavka 
prejšnjega odstavka tega člena. Potrjena poravnava ima učinke 
sodne poravnave. Udeležencem postopka se izda na njihovo 
zahtevo overjen prepis zapisnika, v katerem je vpisana 
poravnava. 

Veljavnost odločb in poravnav 
529.f člen 

(1) Odločba o zahtevku iz drugega odstavka 529.a člena, sodna 
poravnava ter potrjena poravnava spora pred poravnalnim 
odborom izvedencev učinkujejo proti prevzemni družbi ter proti 
vsem delničarjem pri pripojitvi udeleženih družb. Pritožba zadrži 
izvršitev sklepa. Vsem delničarjem mora biti za vsako delnico 
zagotovljeno enako denarno doplačilo oziroma enako število 
dodatnih delnic. To velja tudi v primeru, če so delničarji ali njihov 
skupni zastopnik zahtevali nižje doplačilo. 
(2) Določba tretjega in četrtega stavka prejšnjega odstavka tega 
člena ne velja za delničarje, ki so se odpovedali tem pravicam. 

Obrestovanje denarnih doplačil, izdaja dodatnih delnic 
529.g člen 

(1) Denarna doplačila, ki so bila določena s sodno odločbo oziroma 
so bila dogovorjena v poravnavi, se od dneva vpisa pripojitve v 
register obrestujejo z obrestno mero, ki jo poslovna banka družbe 
zagotavlja za denarne depozite, vezane za obdobje od pripojitve 
do sodne odločitve oziroma poravnave. 
(2) Če je bilo prevzemni družbi po četrtem odstavku 529.C člena 
tega zakona dovoljeno namesto denarnih doplačil zagotoviti 
dodatne delnice, se v ta namen porabijo lastne delnice. Če lastne 
delnice ne zadoščajo, lahko družba izda nove delnice; te delnice 
so namenjene izključno za delničarje, ki so do njih upravičeni 
skladno s sodno odločbo; vplačilo vložkov ni potrebno. Izdaja 
novih delnic je dopustna le, če ima družba oblikovane kapitalske 
rezerve oziroma rezerve iz dobička najmanj v višini emisijskega 
zneska delnic in se te lahko preoblikujejo ob smiselni uporabi 
določb 334. člena tega zakona oziroma če lahko povečani osnovni 
kapital vključno z rezervami pokrije vrednost neto aktive. V 
zadnjem primeru se opravi revizija, za katero se smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona o ustanovitveni reviziji (tretji 
odstavek 194., 194.a ter 195. člen tega zakona) ter določba prvega 
odstavka 518. člena tega zakona. 

Objave 
529.h člen 

Uprava prevzemne družbe mora pravnomočno odločbo o 
zahtevku po drugem odstavku 529.a člena tega zakona, sodno 
poravnavo ali potrjeno poravnavo po 529.e členu tega zakona 
takoj objaviti Uradnem listu Republike Slovenije ter glasilih vseh 
pri pripojitvi udeleženih družb. 

Stroški 
529.i člen 

(1) Stroške postopka, skupaj s stroški skupnih zastopnikov, 
predhodno krije prevzemna družba. Plačilo teh stroškov se lahko 
v celoti ali delno naloži delničarjem, ki so vložili predloge, če so 
nasploh ali bi od določenega trenutka morali vedeti, da z vložitvijo 
predloga nastajajo stroški, ki so nesorazmerni z namenom 
uveljavljanja pravic. 
(2) Vsak udeleženec predhodno sam krije stroške svojih pravnih 
zastopnikov. Plačilo teh stroškov se lahko v celoti ali delno naloži 
prevzemni družbi, če se ugotovijo bistvena odstopanja od 
ustreznega menjalnega razmerja. 
(3) če pojasnila menjalnega razmerja ter denarnih doplačil, ki jih 
vsebujejo poročilo o pripojitvi (513. člen tega zakona), revizijska 
poročila (514. člen tega zakona) ali poročilo o pregledu po 
nadzornem svetu (514.a člen tega zakona) niso v skladu z 
zakonskimi določbami, se šteje, da je zahtevek za sodni preizkus 
menjalnega razmerja vložen z namenom uveljavljanja pravic (prvi 
odstavek tega člena) in mora prevzemna družba poleg tega v 
celoti kriti tiste stroške pravnega zastopstva delničarjev, ki so 
predlog vložili, ki so nastali do trenutka, do katerega so delničarji 
vedeli ali bi morali vedeti, da z vložitvijo predloga nastajajo stroški, 
ki so nesorazmerni z namenom uveljavljanja pravic. 

Imenovanje članov poravnalnega odbora izvedencev; 
poslovna skrivnost; prejemki članov poravnalnega 

odbora izvedencev 
529.j člen 

(1) Za člane poravnalnega odbora izvedencev so lahko 
imenovane le osebe, ki še niso dopolnile 75. leta starosti in ki 
izpolnjujejo pogoje iz četrtega odstavka 246. člena tega zakona. 
(2) Ministra, pristojna za pravosodje ter finance, na predlog 
gospodarske zbornice, imenujeta: 
- predsednika ter vsaj enega namestnika, ki sta upokojena 
sodnika; 
- dva člana ter zadosno število nadomestnih članov, ki so lahko 
revizorji, davčni svetovalci ali strokovnjaki s področja prava in 
financ. 
(3) Dva člana, ki sta imenovana za primere, ko je pri pripojitvi 
udeležena družba, katere denice so uvrščene v kotacijo na borzi 
(drugi odstavek 529.d člena tega zakona), imenujeta ministra, 
pristojna za pravosodje ter finance, na predlog Agencije za trg 
vrednostnih papirjev. 
(4) Člani poravnalnega odbora izvedencev so imenovani za dobo 
petih let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. 
(5) Ministra, pristojna za pravosodje ter finance, člana 
poravnalnega odbora izvedencev razrešita, če prenehajo pogoji 
iz prvega odstavka tega člena ter imenujeta drugega člana. 
(6) Za člane poravnalnega odbora izvedencev se smiselno 
uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list 
RS, št. 26/99), s katerimi je urejena izločitev sodnika. Člani 
poravnalnega odbora izvedencev morajo kot poslovno skrivnost 
varovati vse podatke, ki so jih dobili pri opravljanju funkcije člana 
poravnalnega odbora izvedencev in jih smejo uporabiti le pri 
izpolnjevanju svojih nalog. Pri opravljanju svoje funkcije člani 
poravnalnega odbora izvedencev niso vezani na nikogaršnja 
navodila. 
(7) Ministra, pristojna za pravosodje ter finance, izdata predpis o 
merilih za določanje nagrade za člane poravnalnega odbora 
izvedencev." 

109. člen 

Naslov 3. pododdelka 2. oddelka devetega poglavja se spremeni 
tako, da se glasi "Združitev družb z omejeno odgovornostjo". 
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110. člen 

532. in 533. člen se nadomestita z novimi 532., 532.a - c in 533. 
členi, ki se glasijo: 

"Splošno; vsebina pogodbe o združitvi 
532. člen 

(1) Družbe z omejeno odgovornostjo se lahko udeležijo pri združitvi 
kapitalskih družb. 
(2) Za združitev se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o 
združitvi delniških družb, kolikor v tem pododdelku ni drugače 
določeno. 
(3) Če je družba z omejeno odgovornostjo udeležena pri združitvi 
kot prevzemna družba, mora pogodba o združitvi oziroma njen 
predlog vsebovati tudi vrednost poslovnega deleža, ki ga pridobi 
posamezni družbenik prevzete družbe. 
(4) Če naj poslovni deleži, ki jih zagotavlja prevzemna družba z 
omejeno odgovornostjo novim družbenikom, nastanejo s 
povečanjem osnovnega kapitala in če iz njih izhajajo drugačne 
pravice in obveznosti, kakor iz ostalih poslovnih deležev 
prevzemne družbe, se morajo tudi ta odstopanja določiti v pogodbi 
o združitvi. 
(5) Če naj imetniki deležev prevzete družbe prevzamejo obstaječe 
poslovne deleže prevzemne družbe, morajo imetniki deležev in 
vrednosti poslovnih deležev, ki jih naj dobijo imetniki deležev, biti 
posebej navedeni v pogodbi o združitvi. 
(6) Vsak imetnik deležev prevzete družbe, ki je zapisniško 
ugovarjal zoper sklep o pripojitvi, ima pravico do denarne 
odpravnine, če ima prevzeta družba drugo pravno obliko kakor 
prevzemna. Prevzemna družba mora ponuditi denarno odpravnino 
v pogodbi o združitvi vsakemu imetniku deležev prenosne družbe. 
Za denarno odpravnino se smiselno uporabljajo določbe členov 
528.a do 528.Č tega zakona. 

Priprava združitve 
532.a člen 

(1) Najmanj 14 dni pred dnem zasedanja skupščine družbenikov 
je družbenikom treba poslati vse dokumente iz drugega odstavka 
516. člena tega zakona. Ni potrebno predložiti pogodbe o združitvi 
sodišču, objaviti obvestilo o predložitvi ali predložiti dokumente 
na vpogled družbenikom po sedežih pri združitvi udeleženih družb. 
(2) Po sklicu skupščine družbenikov mora poslovodja vsakega 
družbenika na njegovo zahtevo informirati tudi o zadevah drugih 
pri združitvi udeleženih družb, če so za združitev pomembne. V 
sklicu je treba družbenike opozoriti na to pravico. 

Sklep družbenikov 
532.b člen 

(1) O združitvi odločajo družbeniki na skupščini s tričetrtinsko 
večino glasov vseh družbenikov. Družbena pogodba lahko določi 
za veljavno odločitev višjo večino ter druge zahteve. Sklep mora 
potrditi notar. 
(2) Če so zaradi združitve okrnjene pravice, ki so s statutom 
oziroma družbeno pogodbo priznane posameznim imetnikom 
deležev prevzete družbe, zlasti v zvezi z vodenjem poslov družbe, 
imenovanjem poslovodij oziroma nadzornega sveta ali v zvezi s 
prenosom poslovnih deležev, je za veljavnost sklepa o združitvi 
potrebno tudi soglasje teh imetnikov deležev, razen če so jim po 
pogodbi o združitvi enakovredne pravice zagotovljene tudi v 
statutu oziroma družbeni pogodbi prevzemne družbe. 
(3) Če družbena pogodba pri združitvi udeležene družbe določa 
pravico do soglasja posameznega družbenika za odsvojitev 
poslovnega deleža osebam, ki niso družbeniki, je za sklep o 
združitvi potrebno soglasje tega družbenika. 

(4) Če predvideva družbena pogodba prevzete družbe za 
veljavnost posameznih sklepov večino, ki je višja od treh četrtin 
pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala oziroma od 
tričetrtinske večine oddanih glasov, je tudi za veljavnost sklepa o 
združitvi potrebna taka večina, razen če statut oziroma družbena 
pogodba prevzemne družbe zagotavlja varstvo pravic manjšine. 
(5) Če osnovni vložki v družbi, ki je udeležena pri združitvi, niso 
vplačani v celoti, je za sklep o združitvi potrebno soglasje vseh 
imetnikov deležev drugih družb. 
(6) Soglasje imetnika deležev po določbah prejšnjih odstavkov 
tega člena se lahko izjavi tudi izven skupščine. V tem primeru 
mora biti izjava o soglasju notarsko overjena ter poslana prevzeti 
družbi najkasneje v treh mesecih po sprejetju sklfepa o združitvi; 
združitvena pogodba se vključi v izjavo o soglasju ali pa se ji 
priloži. 

Poročilo poslovodij, revizija združitve 
532.C člen 

(1) Poročilo poslovodij po 513. členu tega zakona ni potrebno, če 
se temu pisno odrečejo vsi družbeniki udeleženih družb ali če 
izjavo o odreku zapisniško podajo na skupščini. Isto velja za 
pregled po nadzornem svetu po 514.a členu tega zakona. 
(2) Pogodbo o združitvi ali njen predlog mora za družbo z omejeno 
odgovornostjo pregledati eden ali več revizorjev, če tako predlaga 
eden izmed družbenikov. Če družba nima nadzornega sveta, 
revizorja imenuje sodišče na predlog poslovodij. Če predlog 
družbenika za izvedbo pregleda ni bil upoštevan, mora izjavo o 
tem zapisniško podati ob sklepanju. To velja kot ugovor proti 
sklepu o združitvi. 

Povečanje osnovnega kapitala 
533. člen 

Če prevzemna družba poveča osnovni kapital, da bi izvedla 
združitev, se ne uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 
451. člena ter določbe 453. člena tega zakona." 

111. člen 

V devetem poglavju se za 533. členom vstavi novi oddelek 2.A, s 
tremi oddelki in novimi 533.a - o členi, ki se glasijo: 

"2.A oddelek: 
DELITEV 

1. pododdelek: 
Splošno pravilo 

Pojem 
533.a člen 

(1) Kapitalska družba se lahko deli v skladu s tem zakonom. 
(2) Delitev je možna: 
- ob prenehanju družbe brez likvidacije prenosne družbe s 
sočasnim prenosom vseh delov njenega premoženja z 
univerzalnim pravnim nasledstvom na druge, zaradi delitve 
ustanovljene nove kapitalske družbe (razdelitev z ustanovitvijo 
novih družb) ali na prevzemne kapitalske družbe (razdelitev s 
prevzemom) ali 
- ob nadaljnjem obstoju prenosne družbe s prenosom posameznih 
delov njenega premoženja z univerzalnim pravnim nasledstvom 
na eno ali več zaradi delitve na novo ustanovljenih kapitalskih 
družb (oddelitev z ustanovitvijo novih družb) ali na prevzemne 
kapitalske družbe (oddelitev s prevzemom), 
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- v zamenjavo za zagotovitev deležev (delnic ali poslovnih 
deležev) novih ali prevzemnih kapitalskih družb imetnikom deležev 
prenosne družbe. 
(3) Sočasni prenos na nove in na prevzemne kapitalske družbe 
je dovoljen. 
(4) Prenos premoženja z univerzalnim pravnim nasledstvom po 
tem zakonu pomeni prenos premoženjskih pravic, obveznosti in 
pravnih razmerij. 

2. pododdelek: 
Delitev z ustanovitvijo novih družb 

Delitveni načrt 
533.b člen 

(1) Uprava (uprava delniške družbe, poslovodje družbe z omejeno 
odgovornostjo, komplementarji komanditne delniške družbe) 
prenosne družbe mora sestaviti delitveni načrt, ki mora vsebovati 
vsaj: 
- firmo in sedež prenosne družbe in predloge statutov (družbenih 
pogodb) pri delitvi udeleženih družb; 
- izjavo o prenosu delov premoženja prenosne družbe z 
univerzalnim pravnim nasledstvom v zamenjavo za zagotovitev 
deležev (delnic ali poslovnih deležev) novih družb; 
- navedbo menjalnega razmerja deležev in njihove razporeditve 
na imetnike deležev, višine morebitnega denarnega doplačila 
udeleženih družb, ki ne sme presegati deset odstotkov skupne 
nominalne vrednosti zagotovljenih deležev, ter doplačil tretjih, ki 
so dovoljena brez omejitev; 
- podrobnosti v zvezi z zmanjševanjem nominalnega zneska 
delnic ali združevanjem deležev prenosne družbe, če ta zmanjša 
svoj osnovni kapital v skladu s 533.C členom tega zakona; 
- podrobnosti v zvezi z zagotovitvijo deležev novih družb; 
- navedbo, od kdaj zagotavljajo deleži novih družb pravico do 
dela dobička; 
- navedbo dneva, od katerega se štejejo dejanja prenosne družbe 
kot opravljena za račun novih družb (dan obračuna delitve); 
- pravice, ki jih nove družbe zagotavljajo posameznim imetnikom 
deležev ter imetnikom posebnih pravic, kot so deleži brez 
glasovalne pravice, prednostne delnice, deleži z večjim številom- 
glasov, dividendne obveznice in posebne pravice do udeležbe v 
dobičku in morebitne ukrepe, ki bi bili predvideni za te osebe; 
- vsako posebno ugodnost, ki se zagotavlja članu uprave ali 
nadzornega sveta pri delitvi udeleženih družb ali revizorjem; 
- podroben opis in dodelitev delov premoženja, ki se prenesejo 
na vsako izmed novih družb; pri tem se je dopustno sklicevati na 
listine, kot so bilance iz 12 alinee ter na druge listine, kolikor 
njihova vsebina omogoča dodelitev posameznega dela 
premoženja; 
- določilo o dodelitvi tistih delov premoženja, ki jih sicer na podlagi 
delitvenega načrta ne bi bilo mogoče dodeliti nobeni izmed pri 
delitvi udeleženih družb; 
- zaključno bilanco prenosne družbe ter otvoritvene bilance novih 
družb, pri oddelitvi pa še delitveno bilanco, ki izkazuje premoženje, 
ki ostane prenosni družbi; 
- pri delitvi, ki ne ohranja kapitalskega razmerja (tretji odstavek 
533.g člena) ter delitvi, ki spreminja pravnoorganizacijsko obliko 
(533.j člen) pogoje denarne odpravnine, ki jo ponuja katera od 
udeleženih družb ali tretja oseba; določilo ni potrebno, če se vsi 
družbeniki prenosne družbe denarni odpravnini pisno odpovejo. 
(2) Prenosna družba mora sestaviti zaključno bilanco na dan 
obračuna delitve (sedma alinea prejšnjega odstavka). Zanjo se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o sestavi, reviziji in 
vrednotenju postavk v računovodskih izkazih za bilanco stanja. 
Zaključne bilance ni treba objaviti. Zaključno bilanco je treba 
sestaviti na dan obračuna delitve, ki je lahko največ 9 mesecev 
pred prijavo delitve za vpis v register. 

(3) Izjave tretjih oseb, da ponujajo denarna doplačila (tretja alinea 
prvega odstavka tega člena) ali denarno odpravnino (trinajsta 
alinea prvega odstavka tega člena), morajo biti notarsko overjene. 

Ohranitev kapitala, uporaba pravil o ustanovitvi, 
odgovornost organov 

533.C člen 

(1) Skupna višina osnovnih kapitalov pri delitvi udeleženih družb 
mora po delitvi dosegati najmanj višino osnovnega kapitala 
prenosne družbe pred delitvijo. Vsota revalorizacije osnovnega 
kapitala ter rezerv (zakonske, statutarne in proste rezerve ter 
presežek vplačil kapitala) pri delitvi udeleženih družb mora po 
delitvi dosegati najmanj višino vsote revalorizacije osnovnega 
kapitala ter rezerv (zakonske, statutarne in proste rezerve ter 
presežek vplačil kapitala) prenosne družbe pred delitvijo. 
(2) Pri oddelitvi je osnovni kapital prenosne družbe dopustno 
zmanjšati tudi brez upoštevanja določil tega zakona o zmanjšanju 
osnovnega kapitala. Če se upoštevajo predpisi o rednem 
zmanjšanju osnovnega kapitala, se ne uporablja določba prvega 
stavka prvega odstavka tega člena. 
(3) Za ustanavljanje novih družb veljajo določbe tega zakona, 
kolikor v tem oddelku ni določeno drugače. Za ustanovitelja se 
šteje prenosna družba. 
(4) Ustanovitev novih družb mora pregledati eden ali več 
ustanovitvenih revizorjev. Pregledati je treba tudi ali po oddelitvi 
dejanska višina premoženja, ki ostane prenosni družbi, dosega 
najmanj višino njenega kapitala. Pri tem se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o ustanovitveni reviziji delniške družbe. 
Ustanovitveno poročilo v skladu s 193. členom tega zakona ni 
potrebno. 
(5) Člani uprave in nadzornega sveta prenosne družbe 
odgovarjajo za škodo udeleženim družbam, za kar se smiselno 
uporabljata določbi drugega odstavka 258. člena ter 279. člena 
tega zakona. Člani uprave in nadzornega sveta odgovarjajo 
imetnikom deležev za škodo, ki jim nastane zaradi delitve, razen 
če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti. 
Tožbo lahko vložijo imetniki deležev, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 
2 tretjega odstavka 529.a člena tega zakona. Tožbo je treba vložiti 
najkasneje v petih letih od dneva objave vpisa delitve v sodni 
register v skladu s 43. členom zakona o sodnem registru (Uradni 
list RS, št. 13/1994). 

Poročilo o delitvi 
533.Č člen 

(1) Uprava prenosne družbe mora izdelati pisno poročilo, v 
katerem se pravno in gospodarsko pojasni in utemelji delitev, 
delitveni načrt in še zlasti menjalno razmerje deležev (vključno z 
morebitnimi denarnimi doplačili) ter njihova razporeditev med 
imetnike deležev ter ukrepi za zavarovanje pravic upnikov po 
petem odstavku 533.m člena tega zakona. V poročilu o delitvi se 
navedejo morebitne posebne težave, ki so nastale pri vrednotenju 
podjetij ter ugotovitve iz revizijskega poročila, ki se sestavlja v 
skladu z četrtim odstavkom 533.C člena tega zakona. V poročilu 
o delitvi se navedejo sodišča, katerim bo treba predložiti poročila 
ustanovitvenih revizorjev v skladu s prvim odstavkom 533.I člena 
tega zakona. Smiselno se uporabljata prva in peta alinea drugega 
odstavka 293. člena tega zakona. Menjalnega razmerja ni treba 
pojasniti, če so imetniki deležev prenosne družbe v novih družbah 
udeleženi v enakem kapitalskem razmerju (delitev, ki ohranja 
kapitalsko razmerje). 
(2) Poročilo ni potrebno, če se mu pisno odrečejo vsi imetniki 
deležev ali če izjavo o odreku zapisniško podajo na skupščini. 
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Pregled delitve 
533.d člen 

(1) Delitveni načrt mora pregledati revizor (delitveni revizor). 
(2) Delitvenega revizorja imenuje nadzorni svet. Če družba nima 
nadzornega sveta imenuje delitvenega revizorja uprava. 
(3) Glede imenovanja delitvenih revizorjev ter njihovih pooblastil 
in odgovornosti se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o 
reviziji. Delitveni revizorji odgovarjajo za škodo pri delitvi 
udeleženim družbam in imetnikom njihovih deležev. 
(4) Delitveni revizor mora o rezultatu pregleda izdelati pisno 
revizijsko poročilo. Pri delitvi, ki ne ohranja kapitalskega razmerja, 
mora revizijsko poročilo vsebovati mnenje, ali so predlagano 
menjalno razmerje deležev, višina denarnih doplačil in njihova 
razdelitev med imetnike deležev ter ponujena denarna odpravnina 
primerni. Pri tem je treba navesti zlasti: 
- po kakšnih metodah so bili ugotovljeni predlagano menjalno 
razmerje deležev, njihova razporeditev na imetnike deležev ter 
ponujena denarna odpravnina; 
- utemeljitev ustreznosti uporabljenih metod; 
- kakšno menjalno razmerje deležev in kakšna razporeditev teh 
na imetnike deležev bi bila ugotovljena pri uporabi različnih metod; 
- morebitne posebne težave, ki so pri vrednotenju podjetij nastale. 
Delitveni revizor mora predložiti revizijsko poročilo upravi in članom 
nadzornega sveta. 
(5) Pregled delitve ni potreben, če se mu pisno odrečejo vsi 
imetniki deležev ali če izjavo o odreku zapisniško podajo na 
skupščini. 

Pregled po nadzornem svetu 
533.e člen 

Nadzorni svet prenosne družbe mora nameravano delitev 
pregledati na podlagi poročila o delitvi in revizijskega poročila 
delitvenega revizorja in o tem pisno poročati; pri tem se smiselno 
uporabljata določbi prve in pete alinee drugega odstavka 293. 
člena tega zakona. 

Priprava in izvedba skupščine 
533.f člen 

(1) Uprava prenosne družbe mora vsaj mesec dni pred dnem 
odločanja o delitvi sodišču po sedežu prenosne družbe predložiti 
delitveni načrt, ki ga je pred tem pregledal nadzorni svet. Obvestilo 
o predložitvi mora družba objaviti v Uradnem listu in glasilu družbe, 
če je to določeno. V objavi je treba imetnike deležev, upnike ter 
svet delavcev, če je ta oblikovan, opozoriti na njihove pravice po 
drugem, četrtem in petem odstavku tega člena. 
(2) Vsaj mesec dni pred dnem zasedanja skupščine, ki naj bi 
sklepala o delitvi, se na sedežu družbe predložijo na vpogled 
delničarjem: 
- delitveni načrt; 
- poročilo o delitvi; 
- revizijsko poročilo; 
- poročilo nadzornega sveta. 
(3) Najmanj štirinajst dni pred dnem zasedanja skupščine je 
družbenikom družbe z omejeno odgovornostjo treba poslati vse 
dokumente iz drugega odstavka tega člena. 
(4) Na njihovo zahtevo je treba takoj in brezplačno dati: 
- delničarjem prepis dokumentov iz drugega odstavka tega člena; 
- upnikom in svetu delavcev, če je ta oblikovan, prepis delitvenega 
načrta. 
(5) Na skupščini se predložijo dokumenti iz drugega odstavka 
tega člena. Na začetku zasedanja skupščine mora uprava delitveni 
načrt ustno obrazložiti. Pred sklepanjem o delitvi mora uprava 
imetnike deležev obvestiti o vsaki bistveni spremembi premoženja 
družbe, ki je nastala med pripravo delitvenega načrta in dnem 

sklepanja o delitvi; to velja zlasti, če bi zaradi spremembe bilo ( 
upravičeno drugačno menjalno razmerje ali drugačna razporeditev , 
deležev. 

Sklep o delitvi 
533.g člen 

(1) Za delitev je potreben sklep skupščine, ki mora biti pri delniški 
družbi sprejet z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju 
zastopanega osnovnega kapitala, pri družbi z omejeno 
odgovornostjo pa s tričetrtinsko večino oddanih glasov. Statut 
(družbena pogodba) lahko določi višjo večino in druge zahteve. 
(2) Če obstaja pri delniški družbi več razredov delnic, je za 
veljavnost sklepa skupščine potrebno soglasje vsakega razreda 
delnic z glasovalno pravico. O soglasju morajo delničarji vsakega 
razreda sprejeti izredni sklep v skladu s prejšnjim odstavkom 
tega člena. 
(3) Če se deleži novih družb na imetnike deležev prenosne družbe 
ne razporedijo v razmerju, ki ustreza njihovi dotedanji udeležbi v 
prenosni družbi (delitev, ki ne ohranja kapitalskega razmerja), je 
za veljavnost skupščinskega sklepa potrebna poleg tega tudi 
večina devetih desetin osnovnega kapitala; če te večine ni bilo 
mogoče doseči, je sklep o delitvi veljaven le, če so prenosni 
družbi v treh mesecih poslane izjave o privolitvi tolikega števila 
imetnikov deležev, ki so glasovali proti sklepu ali se glasovanja 
niso udeležili, da je ta večina dosežena. 
(4) Sklep o delitvi mora potrditi notar v notarskem zapisniku, 
izjave o privolitvi pa morajo biti notarsko overjene. Sprejeti delitveni 
načrt se vključi v zapisnik sklepa o delitvi in v izjave o soglasju ali 
pa se jim priloži. 

Ponudba denarne odpravnine pri delitvi, ki ne ohranja 
kapitalskega razmerja; 

izključitev izpodbojnih tožb 
533.h člen 

(1) Vsak imetnik deležev, ki je pri delitvi, ki ne ohranja kapitalskega 
razmerja, zapisniško ugovarjal zoper sklep o delitvi, ima pravico 
do primerne denarne odpravnine za svoje deleže (trinajsta alinea 
prvega odstavka 533.b člena tega zakona). Te pravice nima 
ugovarjajoči imetnik deležev, ki po delitvi v vseh delitve udeleženih 
družbah ohrani enako kapitalsko udeležbo, kot jo je imel v prenosni 
družbi pred delitvijo. Ponudba veže do izteka dveh mesecev od 
dneva objave vpisa delitve v sodni register. Denarna odpravnina 
zapade v plačilo v dveh mesecih od dneva sprejema ponudbe. 
Terjatev zastara v treh letih. Stroške, ki nastanejo v zvezi s 
pridobitvijo deležev, nosi pridobitelj. Za izplačilo denarne odpravnine 
ter stroškov solidarno odgovarjajo pri delitvi udeležene družbe. 
Za izpolnitev ponujene denarne odpravnine ter stroškov prenosa, 
je treba upravičencem do odpravnine dati zavarovanje. 
(2) Sklep o delitvi se ne more izpodbijati zaradi prenizko 
določenega menjalnega razmerja deležev (vključno z morebitnimi 
denarnimi doplačili) ter njihove razporeditve med imetnike deležev 
ali neustrezno določene denarne odpravnine. Sklep o delitvi se 
ne more izpodbijati iz razloga, ker pojasnila menjalnega razmerja 
deležev (vključno z morebitnimi denarnimi doplačili), pojasnila 
njihove razporeditve med imetnike deležev ter pojasnila 
odpravnine, ki so vsebovana v poročilu o delitvi (533.č člen), 
revizijskem poročilu (533.d člen) oziroma v poročilu nadzornega 
sveta (533.e člen) ne ustrezajo zakonskim določbam. Imetniki 
deležev, ki so zapisniško ugovarjali zoper sklep o delitvi, lahko pri 
sodišču vložijo predlog, da se ponujena odpravnina preizkusi in 
določi višja odpravnina. Za postopek sodnega preizkusa se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za sodno 
revizijo menjalnega razmerja v primeru pripojitve, z izjemo določb 
prvega in drugega odstavka 529.a člena, drugega stavka tretjega 
odstavka 529.c člena ter drugega odstavka 529.f člena tega 
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zakona. Če se predlog nanaša na sodno revizijo ponujene 
odpravnine, poteče rok za sprejem ponudbe odpravnine mesec 
dni po datumu zadnje objave po 529.h členu tega zakona. 

Posebne zahteve za soglasje 
533.i člen 

(1) Če so zaradi delitve okrnjene pravice, ki so s statutom 
(družbeno pogodbo) priznane posameznim imetnikom deležev 
prenosne družbe, zlasti v zvezi z vodenjem poslov družbe, 
imenovanjem poslovodij oziroma nadzornega sveta ali v zvezi s 
prenosom poslovnih deležev, je za veljavnost sklepa o delitvi 
potrebno tudi soglasje teh imetnikov deležev, razen če so jim po 
delitvenem načrtu enakovredne pravice zagotovljene tudi v statutih 
(družbenih pogodbah) udeleženih družb. 
(2) Če predvideva statut (družbena pogodba) prenosne družbe 
za veljavnost posameznih sklepov večino, ki je višja od treh 
četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala oziroma 
od tričetrtinske večine oddanih glasov, je tudi za veljavnost sklepa 
o delitvi potrebna taka večina, razen če statuti (družbene pogodbe) 
pri delitvi udeleženih družb zagotavljajo varstvo pravic manjšine. 
(3) Če so deleži prenosne družbe prosto prenosljive, statut 
(družbena pogodba) katere od novih družb pa prenos pogojujeta, 
zlasti z dovoljenjem družbe, se smiselno uporabljajo določbe 
členov 528.a do 528.d tega zakona . 
(4) Soglasje družbenika po določbah prejšnjih odstavkov tega 
člena se lahko izjavi tudi izven skupščine. V tem primeru mora biti 
izjava o soglasju notarsko overjena ter poslana prenosni družbi 
najkasneje v treh mesecih po sprejetju sklepa o delitvi; delitveni 
načrt se vključi v izjavo o soglasju ali pa se ji priloži. 

Ponudba denarne odpravnine pri delitvi, ki spreminja 
pravnoorganizacijsko obliko 

533.j člen 

Če ima nova družba drugačno pravnoorganizacijsko obliko kot 
prenosna družba (delitev, ki spreminja pravnoorganizacijsko 
obliko), ima vsak imetnik deležev, ki je zapisniško ugovarjal zoper 
sklep o delitvi, pravico do denarne odpravnine za svoje deleže 
(trinajsta alinea prvega odstavka 533.b člena tega zakona). 
Smiselno se uporablja 533.h člen tega zakona. 

Prijava delitve 
533.k člen 

(1) Vsi člani uprave prenosne družbe in vsi člani uprav vseh 
novih družb morajo delitev in ustanovitev novih družb prijaviti za 
vpis v register po sedežu prenosne družbe. Predlog za vpis se 
vloži na toliko obrazcih (vključno s prilogami), kolikor novih družb 
nastane. 
(2) Prijavi za vpis je treba priložiti izjavo uprave prenosne družbe, 
da sklep o delitvi v izpodbojnem roku ni bil izpodbijan ali da je bilo 
izpodbijanje pravnomočno zavrnjeno ali da so se vsi imetniki 
deležev z notarsko overjeno izjavo odpovedali pravici do vložitve 
takšne tožbe. Če izjav ni mogoče predložiti, se za postopanje 
registrskega sodišča smiselno uporablja določba tretjega 
odstavka 520. člena tega zakona. 
(3) Prijavi je treba priložiti še: 
- zapisnik sklepa o delitvi skupaj z delitvenim načrtom; 
- izjave o soglasju posameznih imetnikov deležev, če so potrebne; 
- poročilo o delitvi v skladu z 533.č členom in revizijsko poročilo v 
skladu s 533.d členom tega zakona; 
- druge listine, ki so potrebne pri vpisu ustanovitve novih družb; 
- dovoljenje, če je po posebnih predpisih potrebno; 
- dokazilo, da je bila nameravana delitev objavljena v skladu s 
prvim odstavkom 533.f člena tega zakona; 

- izjave v skladu s tretjim odstavkom 533.b člena tega zakona; 
- dokazilo o danem zavarovanju v skladu z 533.h in 533.j členom 
tega zakona. 

Vpis delitve; pravne posledice 
533.1 člen 

(1) Delitev in ustanovitev novih družb mora biti istočasno vpisana 
v sodni register. S sklicevanjem na vložno številko prenosne 
družbe opremi sodišče po sedežu prenosne družbe vpis 
ustanovitve z zaznamkom, da so nove družbe nastale iz delitve. 
Vpis ustanovitve novih družb se sporoči sodiščem po sedežih 
novih družb. Obvestilu se priložijo listine, na podlagi katerih je bil 
opravljen vpis ustanovitve novih družb. 
(2) Vpis delitve v sodni register ima naslednje pravne učinke: 
premoženje prenosne družbe na podlagi univerzalnega pravnega 
nasledstva preide na novo družbo oziroma nove družbe; 
- pri razdelitvi prenosna družba preneha obstajati; pri oddelitvi 
začnejo veljati spremembe statuta (družbene pogodbe) prenosne 
družbe, ki so predvidene v delitvenem načrtu. Na to je treba pri 
vpisu posebej opozoriti. 
- imetniki deležev prenosne družbe postanejo imetniki deležev 
novih družb, v skladu z delitvenim načrtom. Pravice tretjih na 
deležih prenosne družbe preidejo na deleže novih družb in 
denarna doplačila. 
(3) Po vpisu delitve v register po sedežu prenosne družbe 
pomanjkljivosti delitve ne vplivajo na pravne učinke iz prejšnjega 
odstavka. Po vpisu delitve v register se izpodbojna tožba zoper 
sklep o delitvi prenosne družbe vloži proti novim družbam, pri 
oddelitvi pa proti vsem udeleženim družbam. Tožbeni zahtevek 
se lahko tudi brez privolitve toženca spremeni v zahtevek za 
povračilo škode, ki je nastala zaradi vpisa delitve v register ali pa 
se omeji na povračilo pravdnih stroškov. 
(4) Dokler dolžnik ni obveščen, kateri izmed pri delitvi udeleženih 
družb je dodeljena njegova obveznost, lahko veljavno izpolni 
katerikoli izmed njih. 
(5) Dokler upnik ni obveščen, kateri izmed pri delitvi udeleženih 
družb je dodeljena njegova terjatev, lahko zahteva izpolnitev od 
katerekoli izmed njih. 
(6) Za zamenjavo delnic prenosne družbe se smiselno uporablja 
določba 237. člena tega zakona, za združitev delnic pa določba 
351. člena tega zakona o razveljavitvi delnic; dovoljenje sodišča 
ni potrebno. 

Varstvo upnikov 
533.m člen 

(1) Za vse obveznosti prenosne družbe, ki so nastale do vpisa 
delitve v register, odgovarjajo poleg družbe, kateri je v delitvenem 
načrtu dodeljena obveznost, kot solidarni dolžnik vse druge pri 
delitvi udeležene družbe in sicer do višine vrednosti njej 
dodeljenega premoženja, zmanjšanega za njej dodeljene 
obveznosti (neto aktivno premoženje). Vsaka solidarno odgovorna 
družba se odgovornosti oprosti v tistem obsegu, v katerem je 
poplačala obveznosti drugih družb. Družba ne odgovarja za tiste 
obveznosti, za katere je bilo dano zavarovanje po določbah tega 
člena. 
(2) Upnikom prenosne družbe, katerih terjatve so nezapadle, 
negotove ali povezane s pogojem, morajo udeležene družbe dati 
zavarovanje, če se v šestih mesecih po objavi vpisa delitve v ta 
namen javijo; te pravice nimajo, če zaradi delitve ni ogroženo 
poplačilo njihovih terjatev. Zavarovanje za nezapadlo, pogojno ali 
negotovo terjatev je omejeno na višino zneska, s katerim se taka 
terjatev ovrednoti po merilih računovodskih standardov. Upnike 
je treba v objavi vpisa opozoriti na pravico zahtevati zavarovanje. 
(3) Če v devetih mesecih po objavi vpisa delitve soglasje o 
zavarovanju ni doseženo ali pa že dogovorjeno zavarovanje ni 
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bilo dano, odgovarjajo za terjatev kot solidarni dolžnik vse druge 
pri delitvi udeležene družbe neomejeno. Odgovornosti se lahko 
oprostijo, če sodišče ugotovi, da delitev ne ogroža poplačila terjatve; 
enako velja, če sodišče ugotovi, da dano nadomestno 
zavarovanje v zadostni meri varuje poplačilo. Sodišče odloča v 
nepravdnem postopku, v katerem ima lahko položaj udeleženca 
vsaka pri delitvi udeležena družba. Sodna odločba ima učinke 
proti vsem pri delitvi udeleženim družbam. 
(4) Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo v 
primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila. 
(5) Imetnikom zamenljivih obveznic, dividendnih obveznic, 
obveznic s pravico •do prednostnega nakupa delnic ter posebnih 
pravic do udeležbe v dobičku (346. člen tega zakona) je treba 
zagotoviti enakovredne pravice v prevzemni družbi. Če 
enakovredne pravice niso zagotovljene, ima vsak imetnik 
omenjenih pravic pravico od prevzemne družbe zahtevati 
izravnavo z denarnimi doplačili. Za postopek sodnega preizkusa 
se smiselno uporabljajo določbe 529.a-j člena tega zakona. 

Pravica do obveščenosti 
533.n člen 

(1) Tisti, čigar pravni interesi so zaradi delitve prizadeti, lahko od 
katerekoli pri delitvi udeležene družbe zahteva pojasnila o dodelitvi 
posameznih delov premoženja. 
(2) O pravici iz prejšnjega odstavka odloča sodišče v 
nepravdnem postopku. Predlagatelj mora pravni interes izkazati 
za verjeten. Sodišče lahko odredi predložitev poslovnih knjig ter 
dovoli predlagatelju ali izvedencu, ki ga veže dolžnost varovanja 
poklicne skrivnosti, vpogled vanje. 

3. pododdelek: 
Delitev s prevzemom 

Uporaba določb 
533.0 člen 

(1) Za delitev s prevzemom se smiselno uporabljajo določbe 
členov 533.b do 533.n, če ta zakon ne določa drugače, pri čemer 
se: 

delitveni načrt (533.b člen tega zakona) nadomesti s pogodbo 
* o delitvi in prevzemu, ki mora biti sklenjena v obliki notarskega 

zapisa. Pogodbo o delitvi in prevzemu skleneta upravi 
prenosne in prevzemne družbe do prijave delitve v sodni 
register; 
nova družba nadomesti s prevzemno družbo. 

(2) Pri razdelitvi s prevzemom ter oddelitvi s prevzemom, pri 
kateri se zmanjša osnovni kapital prenosne družbe, je delitev 
dopustno vpisati v register le, če so bile spoštovane določbe o 
rednem zmanjšanju osnovnega kapitala. Če prevzemna družba 
zaradi delitve s prevzemom poveča osnovni kapital, mora revizijo 
opraviti eden ali več revizorjev. V tem primeru se smiselno 
uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 194. člena ter 
195. in 196. člen tega zakona; 
(3) Tisti upniki prenosne družbe, katerih terjatve so bile dodeljene 
kateri od prevzemnih družb, imajo poleg pravic iz 533.m člena 
tega zakona tudi pravico do zavarovanja, za kar se smiselno 
uporablja določba 522.člena tega zakona; 
(4) Za prevzemno in prenosno družbo se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o pripojitvi; poročilo o pripojitvi se nadomesti 
s poročilom o delitvi, revizija pripojitve pa z revizijo delitve. Če je 
pri delitvi udeležena delniška družba, je za odrek poročilu o delitvi 
(drugi odstavek 533.č člena tega zakona) in pregledu delitve 
(peti odstavek 533.d člena tega zakona) potrebno soglasje vseh 
imetnikov deležev vseh udeleženih družb; 
(5) Vsi člani uprave prenosne družbe in uprava prevzemne 
družbe morajo prijaviti delitev s prevzemom za vpis po svojem 

sedežu. Prijavi vpisa po sedežu prenosne družbe je treba priložiti 
potrebne listine. Če se zaradi delitve s prevzemom povečuje 
osnovni kapital, se prijave, ki so potrebne za vpis v register, 
povežejo s prijavo delitve v skladu s prvim in drugim odstavkom 
533.k člena tega zakona; 
(6) Za izračun razmerja deležev se pri delitvi s prevzemom 
upošteva tisti del premoženja, ki se prenaša. 

112. člen 

Naslov četrtega oddelka devetega poglavja se spremni, tako da 
se glasi: "Preoblikovanje pravnoorganizacijske oblike". 

113. člen 

Drugi stavek drugega odstavka 545. člena se spremeni tako, da 
se glasi: "Za postopek določitve primerne kupnine se smiselno 
uporabljajo določbe členov 529.a-j tega zakona." 
Tretji odstavek se črta. 

114. člen 

550. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Vsak družbenik, ki je prek zapisnika ugovarjal preoblikovanju, 
lahko v dveh mesecih zahteva, da družba odkupi njegove delnice. 
(2) Sklep o preoblikovanju se ne more izpodbijati zaradi višine 
kupnine; v takem primeru jo na predlog določi sodišče. Za postopek 
določitve se smiselno uporabljajo določbe 529.a-j "členov tega 
zakona."- 

115. člen 

V 555. členu se za besedama "preoblikovanje v" doda beseda 
"komanditno". 

116. člen 

Za 558. členom se vstavi novi 558,a člen, ki se glasi: 

"Preoblikovanje kapitalskih družb v osebne ter 
preoblikovanje osebnih družb v kapitalske 

558.a člen 

(1) Za preoblikovanje kapitalskih družb v osebne družbe se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o preoblikovanju 
delniške družbe v druge družbe s tem, da je za sklep o 
preoblikovanju potrebno soglasje tistega družbenika, ki v osebni 
družbi za obveznosti družbe odgovarja z vsem svojim 
premoženjem. 
(2) Za preoblikovanje osebnih družb v kapitalske družbe se 
uporablja določba prejšnjega odstavka tega člena. Osebno 
odgovorni družbeniki še naprej odgovarjajo za obveznosti družbe, 
ki so nastale pred vpisom preoblikovanja v register. V primeru 
prenehanja družbe se glede zastaranja uporabljata določbi 134. 
in 135. člena tega zakona." 

117. člen 

Za 594. členom se vstavi novi 594.a člen, ki se glasi: 

"594.a člen 

Določbe 509.a-509.b členov o Evropskem gospodarskem 
interesnem združenju se pričnejo uporabljati z dnem, ki bo določen 
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v mednarodni pogodbi o pristopu Republike Slovenije k Evropski 
uniji." 

Prehodne in končne določbe 

119. člen 

Revalorizacijski popravek sestavin kapitala se v bilancah izkazuje 
do sprejetja posebnega zakona oziroma ustrezne ureditve v 
računovodskih standardih. 

118. člen 

(1) Delniške družbe morajo uskladiti svoje statute z določbami 
tega zakona najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morajo delniške 
družbe uskladiti svoje statute z določbami 47. do 49. člena tega 
zakona v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona. 
(3) Za sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala zaradi 
uskladitve s tem zakonom zadošča navadna večina. 
(4) Delniške družbe, ki v roku iz prvega odstavka tega člena ne 
uskladijo osnovnega kapitala z najnižjim zneskom osnovnega 
kapitala, izbriše sodišče iz sodnega registra po postopku, 
določenem z zakonom o finančnem poslovanju podjetij (Uradni 
list RS, št. 54/99). 

120. člen 

Ministra, pristojna za pravosodje in finance morata imenovati 
predsednika in člane poravnalnega odbora ter njihove namestnike 
in izdati predpis iz 529.j člena zakona (107. člen tega zakona) v 
roku treh mesecev od uveljavitve tega zakoha. 

121. člen 

Določbe 15. in 16. člena tega zakona začnejo veljati 1.1.2001. 

122. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, če ni v 121. členu tega zakona drugače 
določeno. 

OBRAZLOŽITEV 

K členom 2,3,5,6,8, 11, 14, 17, 19-21, 23, 25, 26, 33, 38, 66, 73, 
83,85,112,115: ' 
Gre za redakcijske spremembe in izboljšave besedila, predvsem 
zaradi enotne terminologije. 

K 1. členu: 
V dosedanji praksi-so zaradi različnih razlag pojma opravljanja 
pridobitne dejavnosti kot izključne dejavnosti nastajali številni 
problemi, zlasti v zvezi z možnostjo, da bi imel samostojni podjetnik 
obenem tudi status delavca, ki bi bil v delovnem razmerju pri 
drugi pravni alilizični osebi. Opravljanje pridobitne dejavnosti kot 
izključne dejavnosti pomeni, da samostojni podjhetnik pridobiva 
na ta način pretežno sredstva za svoje preživljanje in zagotavljanje 
socialne varnosti, kar pomeni, da je njegov položaj samostojnega 
podjetnika središče uresničevanja njegovih poklicnih, 
gospodarskih in socialnoekonomskih interesov. Zato ta položaj 
ne more biti združljiv z delovnim razmerjem pri drugi pravni ali 
fizični osebi, ker bi zlasti povzročilo težave in probleme pri urejanju 
delovnopravnega položaja (plačevanje davkov in prispevkov). 

K 4. členu: 
Z dopolnitvijo zakona o gospodarskih družbah v januarju 1999 
(Url RS, št. 6/99) je bila dodana določba, da mora poslovodstvo 
zagotoviti medsebojno sporazumevanje znotraj družbe v 
slovenščini, na območjih, kjer živita italijanska in madžarska 
narodna skupnost, pa lahko tudi v italijanščini in madžarščinmi. 
Poslovanje gospodarskih družb v slovenščini je ustrezno 
zagotovljeno s prvim in tretjim odstavkom 10. člena ZGD, saj 

morajo bitzi v slovensščini objavljeni vsi temeljni akti družbe, 
medtem ko sam način komuniciranja med posameznimi družbeniki 
oziroma med njeno upravo in zaposlenimi ne more biti predmet 
zakonskega urejanja, saj bo zlasti pri manjših družbah, ki bodp v 
lasti tujih lastnikov, določbe o obveznem komuniciranju v 
slovenščini praktično neizvedljive. Takšne določbe bodo tudi 
omejevale prost pretok blaga, storitev in kapitala v skladu z 
Evroskim pridružitvenim sporazumom, zato je treba takšne 
določbe še pred vključitvijo Slovenije v Evropsko unijo iz zakona 
črtati. 

K 7. členu: 
Pravo EU zahteva, da imajo zastopniki gospodarskih družb 
neomejena pooblastila pri poslovanju s tretjimi osebami. Po 2. 
odstavku 9. člena Prve publicitetne direktive je izrecno določeno, 
da kakršnekoli omejitve pri zastopanju nimajo učinek do tretjih 
oseb, čeprav so omejitve tretjim osebam razkrite. Gre za načelo 
učinkovitega pravnega prometa med gospodarskimi družbami. 
ZGD je v tem delu treba dopolniti še predvsem glede na obstoječo 
prakso, ki omejitve dopušča in jih celo vpisuje v sodni register (na 
primer določitev meje pooblastil za zastopanje po 8. točki 4. člena 
Zakona o sodnem registru). 

K 9. členu: 
Velika pomanjkljivost dosedanje ureditve ZGD je opustitev 
opredelitev postopkov in procesnih pravil, ki so potrebna pri 
izvajanju ZGD, zato to vprašanje urejajo določbe novih 49.a do 
49.c členov. 
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K 10. členu: 
Direktive Evropske unije zahtevajo, da se s predpisom uredi 
bilančno pravo v skladu z določili 4. in 7. direktive, zaradi česar je 
potreba zakonsko pooblastilo Inštitutu za revizijo, ki pa mora tudi 
standarde in druge akte kot predpise, ki jih izdaja za njihovo 
izvedbo, javno objaviti. 

K 12. členu: 
V skladu s četrto direktivo Sveta EGS (bilančna direktiva) morajo 
bilance kapitalskih družb razlikovati rezerve, ki se oblikujejo iz 
zneskov, ki presegajo nominalni znesek vplačanih delnic oziroma 
zamenljivih obveznic (kapitalske rezerve), od rezerv, ki se 
oblikujejo iz čistega dobička. Rezerve iz dobička je treba nadalje 
razčleniti na rezerve, ki so obvezne po zakonu (zakonske 
rezerve), rezerve, ki jih je v skladu z zakonom treba oblikovati za 
pridobitev lastnih delnic, na rezerve, ki jih predpisuje statut in na 
druge rezerve, ki niso obvezne niti po zakonu niti statutu. Sedanja 
določba ZGD o bilanci stanja velja za vse gospodarske družbe in 
ne upošteva bistvenih razlik med osebnimi in kapitalskimi družbami. 
Zato predlagamo, da se podatki v bilanci stanja delniških družb 
prilagodijo navedeni direktivi. ZGD tudi ne vsebuje določb o 
oblikovanju in o uporabi različnih kategorij rezerv, kar ni v skladu 
s drugo direktivo EGS (kapitalsko direktivo) in primerjalnim pravom. 

K 13. členu: 
Predlagana sprememba tega člena je posledica spremembe 
podatkov v bilanci stanja iz 58. člena. Zaradi različnih pravil o 
uporabi posameznih vrst rezerv mora bilanca uspeha delniških 
družb vsebovati dodatne podatke, iz katerih so razvidni znesek 
prenešenega dobička/izgube, zneski dobička za oblikovanje 
rezerv, zneski, ki so bili odvzeti iz obstoječih rezerv ter kolikšen 
je po odvzemih iz rezerv in po odvodih V rezerve skupen bilančni 
dobiček poslovnega leta. 

K 18. členu: 
Sedanja zakonska ureditev publicitete letnih poročil kapitalskih in 
gospodarskih družb je neustrezna. Pravzaprav tudi v skladu s 
prvo in drugo direktivo Evropske unije, po kateri je treba letno 
poročilo predložiti sodišču v registracijo, ter da je treba podatke iz 
letnega poročila v celoti ali v izvlečkih objavljati, pri čemer so 
dokaj natančno določene omejitve in izjeme za srednje in male 
delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo. Za osebne 
družbe velja načelo, da svojih letnih poročil ne posredujejo 
nobenemu državnemu organu, niti jih ne publicirajo. 

K 22. členu: 
Ta sprememba je potrebna zaradi poenostavitve v izrazju 
citiranega člena ter zato, da je tudi ta različica kapitalske družbe 
v izhodišču glede na število članov in morebitne spremembe v 
številu delničarjev izenačena z bistvom prvega odstavka 408. 

. člena ZGD. 

K 24. členu: 
Druga ■ kapitalska direktiva zahteva minimalni kapital za delniško 
družbo v višini 25 tisoč EVRO, kar so države dolžne zagotoviti v 
nacionalni zakonodaji (1. odstavek 6. člena druge direktive). V 
prehodnih in končnih določbah je treba določiti rok, v katerem 
morajo obstoječe delniške družbe uskladiti višino osnovnega 
kapitala. 

K 27. členu: 
Sprememba 2. odstavka 184. člena ZGD je nujna, ker sedanja 
zakonska dikcija dopušča široko avtonomijo drugačnega urejanja, 
tako upravljalskih kot kapitalskih vprašanj delniške družbe, s 
čemer pa se spreminja sama zakonska narava te kapitalske 
družbe. Sedanja dikcija ni ustrezno sledila nemški ureditvi, zato jo 
je treba dopolniti še tem bolj, da v sedanjem obdobju po 
konstituiranju delniških družb ne bi prišlo do anomalij, s čemer bi 
se pravzaprav zabrisala razlika med d.o.o.in d.d. 

K 28. členu: 
Predlagana ureditev v tem členu izhaja iz 11. člena 2. - kapitalske 
direktive, ki zahteva zagotovitev varstva osnovnega kapitala d.d. 
tudi v primeru poustanovitvenih transakcij med delniško družbo 
in delničarji. Določba je povzeta po institutu iz nemškega prava - 
Nachgrundung, po katerem se enako kot izročitev stvarnih 
vložkov presoja transakcija med delničarji in družbo, po kateri 
delničarji v obdobju dveh let po ustanovitvi za kakršnokoli 
transakcijo družbi izročijo premoženje, za kar pridobi več kot 10 
% osnovnega kapitala (52. člen nemškega AktG). Direktiva 
zahteva odločitev skupščine in ustrezno publiciteto takšne 
transakcije. 

K 33. In 34. členu: 
ZGD ne vsebuje jasnih določb o uporabi dobička za oblikovanje 
različnih kategorij rezerv iz dobička. Ni izrecno določeno, koliko 
dobička je treba odvesti v zakonske rezerve in koliko dobička se 
sme odvesti v druge rezerve. Tudi pristojnost organov družbe 
glede oblikovanja rezerv ni jasno urejena. Predlagana sprememba 
določb tega člena odpravlja dosedanje nejasnosti o oblikovanju 
zakonskih in drugih rezerv ter pristojnosti organov glede tega. 
Določbe o merilih za razdelitev (izplačilo) dobička med delničarje 
so v sedanji ureditvi vključene v228. čl., ki ureja uporabo dobička, 
kar je omogočalo povezano razlago določb vseh odstavkov 228. 
čl. Ker pa je določbe o razdelitvi dobička treba razlagati ločeno od 
določb o uporabi dobička, je smiselno, da se razdelitev dobička 
uredi s posebnim členom. 

k 39. členu: 
Z dopolnitvijo četrtega odstavka 26. člena ZGD se dodaja dodaten 
izključilni razlog za imenovanje za člana uprave, po kateremn za 
člana uprave ne more biti imenovana oseba, ki je to funkcijo že 
opravljala v podjetju, nad katerim je bil začet stečajni postopek, 
če je pri opravljanju te funkcije kršila določbe ZFPod in bila zaradi 
ztega pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine. 

K 40. členu: 
Sedaj veljavni 250. člen ZGD, ki opredeljuje tako imenovanje kot 
tudi odpoklic članov uprave, je bil z novelo ZGD spremenjen. 
Razlog spremembe je bila opredelitev višine odpravnine v primeru 
neutemeljenega odpoklica člana oziroma predsednika uprave. 
U primerjalnem pravu ima organ vodenja oziroma poslovodni or- 
gan različen položaj pri imenovanju in predvsem pri odpoklicu, 
glede na to ali gre za enotirni ali dvotirni sistem upravljanja družbe. 
Tako za enotirne (t.i. board) sisteme velja, da upravni odbor imenuje 
praviloma izmed svojih članov t. i. izvršilne direktorje, ki vodijo in 
zastopajo družbo. Upravni odbor lahko vedno po svoji presoji 
odpokliče izvršilnega direktorja tudi brez utemeljenega razloga. V 
dvotirnem sistemu (uprava in nadzorni svet) je izvršilni organ (to 
je uprava), tako personalno kot tudi funkcionalno ločen od 
nadzornega sveta in so njegove pristojnosti originarno urejene z 
zakonom. Prav zaradi tega korporacijska zakonodaja v dvotirnih 
sistemih na različne načine zagotavlja določeno samostojnost in 
neodvisnot uprave tako od nadzornega sveta kot tudi od 
delničarjev. Zaradi navedenega zakonodaja določa možnost 
predčasnega odpoklica uprave le zaradi utemeljenega razloga. 
Sedanja ureditev ZGD ni povsem sledila takšni 
korporacijskopravni ureditvi, temveč je uzakonila 
primerjalnopravno gledano slovensko izvirno ureditev. Prav ta 
slovenska izvirna ureditev pa povzroča nejasnosti in različne 
konflikte. Slovenska posebnost je v tem, da lahko nadzorni svet 
odpokliče upravo oziroma njene člane kadarkoli (kot to velja v 
enotirnih sistemih) in tudi brez utemeljenih razlogov. Uprava 
oziroma njeni člani pa so zaščiteni z zakonsko odpravnino, ki je 
neodvisna od morebitne škode, od morebitnega novega 
imenovanja, od prekinitve delovnega razmerja in tudi od prekinitve 
t. i. managerske pogodbe. Odpravnina iz 2. odst. 250. člena sedaj 
veljavnega ZGD je poseben korporacijskopravni institut, ki ga ne 
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smemo enačiti s pogodbeno določeno odpravnino v primeru 
predčasnega prenehanja pogodbe. 
Prvotno določena odpravnina v višini najmanj 24-kratnika zadnje 
plače je bila z novelo ZGD znižana na največ 6-kratnik plače 
(obstaja tudi predlog za določitev 12-kratnika plače) in je zaradi 
besedice „največ" postavila pod vprašaj višino zakonske 
odpravnine. V izogib sporom in nadaljnjim nejasnostim se predlaga 
navedena zakonska sprememba v smeri poenotenja z evropskimi 
rešitvami tega vprašanja. 
Tako se torej predlaga, da je odpoklic mogoč le iz utemeljenega 
razloga, pri čemer so v ZGD primeroma našteti razlogi za odpoklic, 
ki dajejo družbi možnost zamenjave uprave tudi iz ekonomsko- 
poslovnih razlogov in ne le iz krivdnih razlogov na strani uprave. 
Odpravljena je zakonska odpravnina in se vprašanje nadomestila 
za morebitno škodo oziroma odmeno zaradi predčasnega 
odpoklica in prekinitve pogodbe o opravljanju funkcije člana 
oziroma predsednika uprave, prepušča v pogodbeno urejanje 
med družbo in članom uprave oziroma v sfero obligacijskega 
prava, kamor to vprašanje po svoji naravi tudi spada. 

K 46. členu: 
Sedanja ureditev odpoklica člana nadzornega sveta preko 
sodišča v primeru utemeljenih razlogov je omejena le na člane 
nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. Postavi se 
vprašanje, kdo naj odpokliče člane nadzornega sveta, ki 
predstavljajo delavce in jih je izvolil svet delavcev. Če obstajajo 
utemeljeni razlogi, je potrebno dovoliti intervencijo sodišča. S tem 
ni ogrožen interes delavcev, saj lahko svet delavcev namesto 
odpoklicanega člana izvoli novega. Zavarovan pa je tudi interes 
družbe, da v njenem organu ne sodeluje oseba, ki zaradi 
utemeljenih razlogov za to ni primerna. 
Zaradi navedenega črtanje besedne zveze „ki zastopa interese 
delničarjev", tako da potem ureditev iz tega člena velja za vse 
člane nadzornega sveta enako. 

K 64. členu: 
Družbeniki (dosedanji in novi), ki se želijo s svojim kapitalom 
vključiti v d.o.o. prek povečanja osnovnega kapitala, so dolžni, da 
tudi ob tej možnosti upoštevajo ustrezno razmerje med denarnim 
in stvarnim delom (vsaj 1/3 v denarju). To - po mnenju nekaterih 
pomeni oviro za tiste družbenike, ki želijo prispevati stvarne 
vložke, ki so lahko za družbo enako pomembni kot denarni. 
T.i. tretjinska klavzula je bila sprejeta zavestno v okviru določb za 
ustanovitev d.o.o.. Ker bi se družbeniki tej dolžnosti lahko izognili 
s kasnejšim zvišanjem osnovnega kapitala, je bila že ob 
sprejemanju ZGD prav tako zavestno in soglasno sprejeta sedaj 
veljavna rešitev, da je treba tretjinsko klavzulo upoštevati tudi ob 
povečanju osnovnega kapitala. Brez te obveznosti bi namreč 
lahko prišlo do ogrožanja upnikov, če bi bili stvarni vložki nerealno 
ocenjeni in bi z amortizacijo njihova vrednost še padla. Dolžnost 
obveznega minimalnega razmerja med denarnim in stvarnim 
delom osnovnega kapitala ni posebnost ZGD. Še v strožji obliki jih 
pozna avstrijsko pravo (tu gre za t.i. Halfteklausel). 
Upoštevati bi bilo treba, da je možnost zlorab in oškodovanja 
upnikov zaradi nerealne ocene stvarnih vložkov zlasti velika pri 
družbah z manjšim osnovnim kapitalom. Prav to dejstvo pa je 
lahko podlaga za kompromisno rešitev. 
Zakon naj bi vzpostavil dva režima in uporabil že dosedanji 
instrumentarij. Za "manjše" d.o.o. naj bi veljala dosedanja ureditev 
(tudi pri zvišanju osnovnega kapitala morajo upoštevati tretjinsko 
klavzulo). V primerih pa, ko je splošni minimum osnovnega kapitala 
že zagotovljen v denarju, poleg tega pa je stvarni vložek večje 
vrednosti (več kot 10 milijonov) pa tretjinsko razmerje ne velja. 
Kontrolno funkcijo v tem primeru opravlja že do sedaj predpisana 
ocena s strani predpisanega revizorja. S tako rešitvijo bi stimulirali 
finančno trdnost „manjših" družb in vlaganje stvarnih vložkov 
večje vrednosti. Opozoriti pa je treba, da bi predlagana ureditev 
morala veljati tako ob ustanovitvi kakor tudi ob zvišanju osnovnega 
kapitala. Zato naj bi ostal 5. odstavek 451. člena ZGD 

nespremenjen, sprememba pa bi se morala vnesti v 410. člen. 

K 41., 47-49. ter 64. členu: 
Spremembe navedenih členov se nanašajo na letno poročilo. 
Dosedanje določbe ZGD o sprejemu letnega poročila in 
izpodbijanju letnega poročila so le deloma povzele ureditev 
nemškega prava, zato so med seboj neusklajene in dopuščajo 
različno razlago, kar v praksi povzroča številne probleme. V 
dosedanji ureditvi tudi ni določenih rokov za izdelavo in odločanje 
o letnem poročilu. 
Predlagane spremembe v celoti povzemajo nemško pravno 
ureditev in odpravljajo dosedanje nejasnosti glede sprejema 
letnega poročila in z njimi povezanega instituta razrešnice ter 
možnosti uveljavljanja ničnosti in izpodbojnosti letnega poročila. 
Do sedaj ZGD ni urejal instituta razrešnice (Entlastung), ki pomeni 
odločitev skupščine delniške družbe o tem, da so člani uprave in 
člani nadzornega sveta vodili družbo v skladu z zakonom in 
statutom in interesi družbe. Nepodelitev razrešnice ne pomeni 
odpoklica člana uprave oziroma razrešitev člana nadzornega 
sveta, ampak s tem sklepom skupščina omenjenim organom 
praktično odobri vse tiste odločitve in ravnanja, ki so jih opravili v 
preteklem letu. 
Razrešnica je urejena v primerjalnem pravu, posebno mesto ima 
še v nemškem in avstrijskem delniškem pravu (urejena je v 120. 
§ nemškega AktG ter v 104. § avstrijskega AktG). 
Doslej razrešnica v ZGD ni bila urejena, glede na to, da je o 
letnem poročilu odločala skupščina, zaradi tega ni bilo potrebnega 
še posebnega odločanja o razrešnici. Odklonitev sprejema letnega 
poročila je seveda sama po sebi vključevala nepodelitev 
"razrešnice", torej neodobritev vodenja poslov in dela organov. V 
skladu s predlagano spremembo, da določata letno poročilo z 
bilancami soglasno uprava in nadzorni svet, in da skupščina 
odloča le o uporabi dobička na podlagi ugotovljenih računovodskih 
izkazov, je na mestu tudi opredelitev razrešnice, o kateri odloča 
skupščina. Razrešnica pomeni razrešitev od dolžnosti in 
odgovornosti za opravljeno delo omenjenih organov; pomeni tudi 
pozitivno odločitev o poslovanju omenjenih organov in sočasno 
pomeni tudi zaupanje tem organom za bodoče delo. Institut 
razrešnice pa je treba ločiti od instituta nezaupnice, ki je lahko po 
250. členu temelj za odpoklic posameznega člana uprave oziroma 
predsednika uprave iz utemeljenega razloga. Nepodelitev 
razrešnice sama po sebi ne pomeni tudi sprejetje nezaupnice. 
Poleg tega pa tudi nezaupnica, ki bi bila temelj za odpoklic uprave, 
mora temeljiti na stvarnih, to je utemeljenih razlogih. 
Odločanje o razrešnici je v izključi pristojnosti skupščine delniške 
družbe, ki te svoje pristojnosti ne more prenesti na drugi organ. O 
njen odloča skupščina z navadno večino. Člani uprave in člani 
nadzornega sveta ne smejo glasovati pri odločanju o podelitvi 
razrešnice, čeprav so delničarji. Razrešnica se lahko da bodisi 
vsem članom uprave in nadzornega sveta z enim sklepom, lahko 
pa se na podlagi manjšinske pravice o tem glasuje po posameznih 
članih. 
Podelitev razrešnice ne pomeni odreka odškodninskih zahtevkov 
s strani družbe. Nepodelitev razrešnice sama po sebi nima 
direktnih pravnih posledic na mandat osebe, na katero se nanaša. 
Razrešitev članov nadzornega sveta in odpoklic članov uprave 
je namreč urejen posebej s posebnimi instituti. 

K variantnemu predlogu k 47. do 49. členu: 
varinatni predlogi k 47. do 49. členu tvorijo celoto. Osnovni predlog 
navedenih členov in varinatni predlog se razlikujeta po tem, da je 
po osnovnem predlogu za sprejem letnega poročila praviloma 
pristojen nadzorni svet, po variantnem pa je odločanje o letnem 
poročilu v izključni pristojnosti skupščine. 

K 69. členu: 
Sedaj veljavni 3. odst. 449. člena ureja odpoklic in odpravnino v 
primeru neutemeljenega odpoklica smiselno enako kot v 250. 
členu ZGD velja za člane uprave. V izogib ponavljanju torej tudi za 
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to spremembo veljajo vsi argumenti navedeni v obrazložitvi pri 
spremembi 250. člena ZGD glede odprave zakonske odpravnine 
kot korporacijskopravnega instituta. 
Predlagana sprememba tega člena jasneje razmeji položaj 
poslovodje od položaja člana uprave, pri čemer upošteva bistveno 
razliko v položaju uprave od položaja poslovodje. Vodenje d.o.o. 
je urejeno podobno kot to velja za vodenje v enotirnem sistemu 
upravljanja. V primeru d.o.o. je zakonodaja v glavnem dispozitivna 
in dopušča vpliv družbenikov na vodenje družbe ter je poslovodja 
celo dolžan slediti navodilom družbenikov. Iz tega razloga torej ni 
potrebe, da zakon ščiti neodvisen in samostojen položaj 
poslovodje. Družbeniki lahko torej vedno tudi iz neutemeljenih 
razlogov odpokličejo poslovodjo, ki v tem primeru nima več 
zakonske odpravnine, temveč je vprašanje nadomestila škode, 
oziroma odmene za predčasno prekinitev pogodbe o opravljanju 
funkcije poslovodje prepuščeno v pogodbeno urejanje oziroma v 
urejanje skladno z obligacijskimi predpisi. 
Družbeniki pa lahko vprašanje odpoklica avtonomno v družbeni 
pogodbi uredijo drugače ter določijo možnost odpoklica le iz 
utemeljenih razlogov. Pri tem ne gre le za zaščito poslovodje, 
temveč tudi družbenikov (posebej manjšinskih), ki so tako vsaj 
delno zaščiteni pred samovoljo večinskega družbenika. 

K 72. členu: 
Iz dosedanje določbe četrtega odstavka 465. člena ni razvidno, 
katera družba mora sporočilo objaviti. Predlagana sprememba 
odpravlja nejasnot. 

K 74. členu: 
Predlagana sprememba besedila 479. člena upošteva pravilo, po 
katerem se letna poročila povezanih družb obvezno revidirajo 
zaradi česar sedanje pravilo ni ustrezno. 

K 75. členu: 
Predlagana sprememba 482. člena je potrebna zaradi predlaganih 
sprememb, ki se nanašajo na členitev rezerv. 

K 78. členu: 
Dosedanji drugi odstavek 487. člena ni dovolj jasen, zato 
predlagamo novo besedilo, ki nejasnost sedanjega besedila 
odpravlja. 

K 81. členu: 
V sedanji 492. člen niso bile povzete vse določbe nemške ureditve, 
iz katere je sicer povzeta ureditev vodenja in odgovornosti glavne 
družbe pri vključenih družbah. Predlagana sprememba odpravlja 
to pomanjkljivost z novimi določbami, ki so bistvene za vključene 
družbe in s katerimi vključitev pridobi enak pravni in ekonomski 
pomen kot v pravu, iz katerega je urpditev te povezave 
gospodarskih družb povzeta. 

K 82. členu: 
Holding je pojem za gospodarske družbo, ki izpolnjuje pogoje 
določene v prvem odstavku tega člena. Zato ne moremo govoriti 
o "holding podjetju". Holding ima deleže v pravno samostojni družbi 
in ne v podjetju, zato je v prvem odstavku treba nadomestiti 
besedo "podjetje" z besedo "družba". 

K 84. In 85. členu: 
Določba uzakonja "zasuk" domneve o posledicah izgube 
Posameznega člana, saj se je dosedanja ureditev izkazala za 
nepraktično. Tako obrnjena domneva je tudi v skladu z možnostjo, 
ki jo predvideva Uredba ES glede EGIZ (glej pojasnila k 
naslednjemu členu). Smiselno je potrebno tudi črtanje razloga za 
Prenehanje GIZ v prvem odstavku 509. člena. 

K 86. členu: 
Zakon o gospodarskih družbah v 8. poglavju (členi 496 - 509) že 
ureja gospodarsko interesno združenje (GIZ) in s tem tudi v 

slovenskem pravu omogoča obliko interesnega povezovanja, 
kakršno poznajo (po vzoru "groupement d'interet economique", 
ki ga je prvo uvedlo francosko pravo leta 1967) v številnih državah 
članicah Evropske Unije. Vendar gre pri tem za institut notranjega 
prava, ki se od države do države v večjih ali manjših podrobnostih 
razlikuje, podobno kot to velja za posamezne oblike trgovinskih 
družb. 
Z Uredbo Sveta ES št. 2137/85 pa je bila v pravo ES uvedena 
nova, supranacionalna oblika interesnega združenja: Evropsko 
gospodarsko interesno združenje (EGIZ; European Economic 
Interest Grouping ■ EEIG). Posebnost te statusne oblike je, da je 
urejena na enoten način (z uredbo, ki se neposredno uporablja v 
vseh državah članicah) v vseh 15 državah članicah ES. Medtem 
ko na področju kapitalskih družb podoben projekt v obliki načrtovne 
" Evropske delniške družbe" ("Societas Europea") že vrsto let 
čaka v predalih, pa je bil. o na podlagi Uredbe 2137 v prvih desetih 
letih ustanovljenih preko 1,000 interesnih združenj. Nova oblika, 
pri kateri se nobenemu od partnerjev ni treba popdrediti zakonodaji 
druge države, temveč morajo - ob enakih pravilih - izbrati le kraj 
sedeža in registracije, je očitno vzbudila interes zlasti malih in 
srednjih podjetij ter predstavnikov t.i. "svobodnih poklicev" 
(odvetniki, arhitekti, svetovalci). 
Ker Uredba 2137/85 o EGIZ predstavlja del t.i. "acquis 
communautaire", je potrebno temu prilagoditi tudi slovensko 
zakonodajo o gospodarskih družbah. 
Ta ureditev bo potrebna tudi po morebitnem vstopu Slovenije v 
EU, saj Uredba 2137/85 (kar sicer ni značilno za uredbe v 
pravnem sistemu ES) nalaga državam članicam da določena 
vprašanja v zvezi z EGIZ uredijo v notranji zakonodaji.5 Tako so 
morale tudi države članice EU v 3 letih po sprejemu Uredbe 
sprejeti t.i. "izvedbene zakone o EGIZ", s katerimi so uredile ta 
vprašanja,e 

Ker v slovenskem pravnem sistemu ob kodifikaciji prava 
gospodarskih družb ni potrebe po posebnem zakonu, je ta 
vprašanja smotrno urediti z dopolnjenim poglavjem ZGD o 
interesnih združenjih ter tako pravočasno prilagoditi slovensko 
zakonodajo oz. izpolniti obveznost, ki bo izhajala iz "acquis 
communaitaire" ob vstopu v EU. 
Ker pa veljavnost Uredbe 2137/85 omejena na države članice ES 
(tako teritorialno, kot tudi personalno: člani so lahko samo subjekti 
iz držav članic EU)', je primerno v prehodnih določbah predvideti, 
da se bodo pravila o EGIZ pričela uporabljati šele po pristopu 
Slovenije k Evropski Uniji. 
Ker se večina vprašanj, ki jih Uredba 2137/85 prepušča v ureditev 
državam članicam, nanaša na različne vidike registracije EGIZ, 
bo ta vprašanja mogoče v Sloveniji urediti z ustrezno spremembo 
predpisov o sodnem registru (zakona in uredbe). Nekatera 
vprašanja pa so vendarle takšne narave, da sodijo v okvir ZGD. 
Posebne določbe, ki naj jih ZGD predvidi glede EGIZ, so po svojem 
obsegu omejene: 
- na tiste, ki niso že neposredno uporabne po Uredbi ES 2137/85, 
ter 
- tiste, ki se razlikujejo od določb, ki v slovenskem pravu že itak 
veljajo za GIZ. 
Zato lahko nova pravila, potrebna za uvedbo EGIZ, omejimo na 
minimum. 

1 Gre zlasti za vprašanja v zvezi s pravnim statusom in registracijo. 
6 Gl. podrobneje pri llešič, Mirko v ZGD s komentarjem, GV Ljubljana, 1993, 
str. 791 in nasl. 
' Glede nekaterih možnosti, da se na posredni način v EGIZ vključijo tudi 
podjetja ali posamezniki iz tretjih držav gl. pri Zahorka. H.-J.:Die Teilnahme 
von Drittiandsunternehmen an einer EWIV, EuZW 7/1994, str. 201 in nasl. 
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OBRAZLOŽITVE K INSTITUCIJI ZDRUŽITEV 

Slovenski zakon o gospodarskih družbah v predpisih o pripojitvi 
v drugem oddelku devetega poglavja (511. do 533. člen ZGD) v 
bistvu sledi vzorom iz §§ 339 do 356 (starega) nemškega zakona 
o delniških družbah. Nemški zakon o delniških družbah je z 
zakonodajo EU pogojene spremembe prevzel že pred sprejetjem 
zakona o preoblikovanju (nemškiZvezni uradni list 11994 v veljavni 
verziji), ki zajema vsa preoblikovanja. 

Vseeno je bilo treba vsako posamezno določbo preveriti z vidika 
njene skladnosti s 3. direktivo. Upoštevati je bilo tudi osnutek 
predpisov o delitvi, ki jih slovenski zakonodajalec skladno s 6. 
direktivo doda v devetem poglavju kot novi 4. oddelek z naslovom 
"Delitev". Ta osnutek z nekaterimi redkimi odstopanji sledi 
avstrijskemu zakonu o delitvi v verziji zakona o spremembah 
prava trgovinskih družb zaradi uskladitve z EU pravom družb - 
EU-GesRAG (Zvezni uradni list 304/1996). Določbe, ki jih je bilo 
treba nanovo dodati, sledijo avstrijskemu zakonu o delitvi, ki velja 
za delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo. Predlagani 
novi 533a. in naslednji členi veljajo tudi za k. d. d. 

Drugi oddelek o združitvah družb velja za delniške družbe, družbe 
z omejeno odgovornostjo in delniške komanditne družbe. Dosedaj 
manjkajoči predpisi o združitvi družb z omejeno odgovornostjo 
se vklučijo v ZGD v členih 532 in nasl. 

K 88. členu: 
511. člen ZGD predvideva pod naslovom "Pojem" dva primera 
združitve: 1. pripojitev, ki se izvede s prenosom premoženja ene 
ali več družb (prevzeta družba) na drugo družbo (prevzemna 
družba) v zameno za zagotovitev delnic prevzemne družbe in 2. 
spojitev, ki se izvede z ustanovitvijo nove delniške družbe, na 
katero preide premoženje družb, ki se spajajp, v zameno za 
zagotovitev delnic nove družbe. 
Načela fuzije v slovenskem in evropskem pravu so v bistvu 
enaka: Razlikuje se med pripojitvijo in spojitvijo, pri čemer združitev 
poteka s prenosom premoženja v zameno za delnice prevzemne 
oziroma nove družbe. Bistvo združitve predstavlja združevanje 
družb z lastno pravno osebo ob izključitvi likvidacije v postopku 
univerzalnega pravnega nasledstva (univerzalna sukcesija). Po 
1. odstavku 3. člena in 1. odstavku 4. člena direktive se prenese 
celotno aktivo in pasivo, po § 339 (starega) nemškega zakona o 
delniških družbah in § 2 nemškega zakona o preoblikovanju se 
prenese premoženje družbe kot celota, po § 219 zakona o 
delniških družbah pa se premoženje prenese v postopku 
univerzalnega pravnega nasledstva. To pomeni, da prevzemna 
družba stopi v položaj upnikov in dolžnikov prevzete družbe tako, 
da ne nastopijo nikakršne spremembe tega položaja, z izjemo s 
tem potrebne zamenjave upnikov in dolžnikov. Aktiva in pasiva 
prenosne družbe preideta ipso iure. 
1. odstavek 3. člena in 1. odstavek 4. člena direktive navajata, da 
prenos premoženja poteka v postopku prenehanja brez likvidacije, 
podobno pa tudi § 2 nemškega zakona o preoblikovanjih, po 
katerem se pravni subjekti združujejo z ukinitvijo brez likvidacije, 
ali § 219 avstrijskega zakona o delnicah, skladno s katerim se 
delniške družbe združujejo z izključitvijo likvidacije. 
Eden izmed pogojev, ki je vsebovan že v opredelitvi izrazov v 3. 
in naslednjih členih 3. direktive, je, da se zagotovijo delnice 
prevzemne oziroma nove družbe in po potrebi gotovinsko 
doplačilo, ki ne sme presegati desetih odstotkov nominalnega 
zneska. Čeprav je zagotovitev deležev sicer vsebovana v 3. 
členu direktive o tuzijah, pa države članice predvidevajo 
odstopanja od tega. Zagotovitev deležev s tem ni nujni, temveč 
idealno-tipski element združitve (prim. 519. člen v predlaganem 
besedilu). 
Prevladujoči namen plačila gotovinskih doplačil je poravnava 
emisijskih ostankov (Spitzenausgleich). (Glede desetodstotne 
omejitve glej prvi odstavek 512. člena v predlaganem besedilu). 

Ta omejitev naj bi zagotavljala, da se ne bi izključili posamezni 
družbeniki ali da ne bi razvodenelo njihovo članstvo in prihajalo 
do emisije pod nominalno vrednostjo. Denarna doplačila se 
posameznim družbenikom plačujejo le izjemoma, in sicer takrat, 
ko je njihov delež v prevzemni družbi tako zelo majhen, da jim ni 
mogoče dodeliti niti ene same delnice v prevzemni družbi. 

K 89. členu: 
Kot je predvideno v avstrijskem pravu (§§ 219 isl. zakona o 
delniških družbah) in 3. direktivi (II. poglavje), predstavlja pripojitev 
delniške družbe temeljno varianto, ki je v celoti urejena. 
ZGD v svojem 512. členu predpisuje elemente pripojitvene 
pogodbe. ZGD vsebuje določbo, da morajo pripojitveno pogodbo 
skleniti uprave družb, ki se združujejo. ZGD prav tako normira 
možnost, da se najprej sestavi pisni osnutek, kot to dopuščata 1. 
odstavek § 220 avstrijskega zakona o delniških družbah in 2. 
odstavek § 4 nemškega zakona o preoblikovanjih. 
Po drugem odstavku zaključna bilanca ob prijavi vpisa združitve 
ne sme biti starejša od 9 mesecev. Zaključna bilanca rabi trem 
namenom, namreč bilančni kontinuiteti, varstvu upnikov in nadzoru 
povečanja kapitala. Če se prijavo združitve opravi pred iztekom 
devetmesečnega roka po 3. odstavku, ni treba sestaviti lastne 
bilance, temveč se lahko uporabi bilanca stanja za izteklo poslovno 
leto. Sovpadanje dneva obračuna združitve z dnevom zadnje 
bilance stanja je sicer smotrno in zato pravilo, vendar pa ne tudi 
nujno. 
Pripojitvena pogodba mora - v nasprotju z avstrijskim pravom - 
vsebovati določitev denarne odpravnine, ki jih je treba zagotoviti 
po členih 528. a in nasl. 

K 90. členu: 
Skladno z 9. členom 3. direktive mora uprava vsake izmed družb, 
ki se združujejo, izdelati izčrpno pisno poročilo, v katerem s 
pravnega in gospodarskega vidika obrazložijo in utemeljijo 
pripojitveni načrt in še zlasti menjalno razmerje delnic. Poleg tega 
je treba v poročilu opozoriti na posebne težave pri vrednotenju, 
če so te seveda nastale. Ustrezen predpis v avstrijskem pravu o 
združitvah je vsebovan v § 220a zakona o delniških družbah, v 
Nemčiji pa v § 8 zakona o preoblikovanju; predhodno določbo je 
predstavljal § 340a (starega) nemškega zakona o delniških 
družbah. 
Poročilo o pripojitvi predstavlja jedro apriornega varstva 
družbenikov, ki se ga zagotavlja z natančnim obveščanjem 
delničarjev. Poročilo s tem izpolnjuje štiri funkcije: informiranje, 
opozarjanje, nadziranje in oblikovanje zaupanja. Zato je treba 
tako delničarje kot nadzorni svet temeljito in pravočasno informirati 
o načrtovani pripojitvi; informiranje je treba urediti že v pripravah 
na odločanje o pripojitvi. 
Predlagajo se sprembmbe, ki so vsekakor potrebne za uskladitev 
z 9. členom 3. direktive, in druge določbe, katerih vključitev je 
priporočljiva in ki prav tako vsebujejo ustrezne norme v Avstriji in 
Nemčiji za razliko od stare nemške ureditve. Dodatki so bili potrebni, 
ker je § 340a (starega) nemškega zakona o delnicah, ki je služil 
za vzor slovenski ureditvi leta 1993, puščal odprta nekatera 
dvomljiva vprašanja. Med drugim je bilo vprašljivo, ali je mogoče 
skupno poročilo o pripojitvi obeh uprav, ali se lahko upošteva 
interese družbe za varovanje tajnosti podatkov, katera utemeljitev 
je potrebna v katerem primeru in ali je mogoče vrzeli v poročilu o 
pripojitvi zapolniti s pojasnili na skupščini. Pomanjkljivosti poročila 
o pripojitvi se je uveljavljalo tudi v izpodbojnih tožbah s pogosto 
izsiljevalnim značajem. 
Poročilo mora biti "izčrpno". Izčrpnost rabi namenu poročila o 
pripojitvi: Poročilo mora biti podlaga za strokovno odločanje 
imetnikov deležev in z ozirom na načrtovani ukrep ustvariti 
akceptanco med imetniki deležev. Atribut izčrpnosti pojasnjuje, 
da uprave svojega poročila ne smejo sestaviti v obliki 
nevsebinske, formalne kratke informacije in v tem smislu rabi ■ 
kot celoten predpis - varstvu delničarjev. V poročilu je skladno z 9. 
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členom direktive o fuzijah opozoriti tudi na posebne težave pri 
vrednotenju, če so te seveda nastale. 
Omeniti je treba, da po 528. členu ("Prevzem v posebnih primerih") 
v njegovi dosedanji verziji v poročilu o pripojitvi podatki o 
menjalnem razmerju delnic niso bili potrebni, če je prevzemna 
družba imela vse delnice prevzete družbe. Poenostavljeno 
pripojitev, ki jo ureja ta določba, se v predlaganem besedilu razširi 
z nekaterimi primeri. Med drugim bi moralo biti po 4. odstavku 528. 
člena v novi verziji mogoče, da se ne upošteva predpis glede 
poročila o pripojitvi, če s tem soglašajo delničarji udeleženih družb. 
Druge predlagane spremembe temeljijo na avstrijski ureditvi iz § 
220a zakona o delniških družbah. Poudariti je treba razliko z 
direktivo, po kateri mora uprava pojasniti tudi predvidene posledice 
pripojitve. S tem naj bi se doseglo informiranje delničarjev o 
gospodarskih ciljih, ki se zasledujejo s pripojitvijo, o tem, ali gre, 
denimo, za doseženje sinergijskih učinkov ali za ekspanzijsko 
politiko podjetja ali pa se zaradi sanacije v koncernsko sestro aH 
hčer združuje, denimo, podjetje iz koncema, ki ima izgubo. Pri 
tem je treba na razumljiv način pojasniti gospodarsko smotrnost, 
spoznavne gospodarske posledice in mikroekonomske cilje 
pripojitve. Natančneje obravnavati pa je treba tudi tveganja in 
morebitna nasprotovanja. 

K 91. členu: 
10. člen 3. direktive vsebuje predpise o izvedenski reviziji 
pripojitvenega načrta in poročila o tem. V avstrijskem pravu ureja 
revizijo pripojitve § 220b zakona o delnicah, v nemškem §§ 9-12 
zakona o preoblikovanjih. Ureditev 514. člena vsebinsko ustreza 
določbam 3. direktive. Pri izjavi izvedencev, ali je menjalno razmerje 
po njihovem mnenju ustrezno, gre za osrednje vprašanje v zvezi 
z varstvom delničarjev, ki pa mu ta predpis ni izključno namenjen. 
Predmet revizije, ki jo opravijo pripojitveni revizorji, je pripojitvena 
pogodba ali njen osnutek in še zlasti njuna popolnost in ustreznost 
menjalnega razmerja. Poročilo o pripojitvi, ki ga po 513. členu 
izdela uprava, rabi pri tem le kot pripomoček, vendar pa je 
pomemben vir informacij za revizorja in ga je treba zato izdelati 
še pred revizijo pripojitve. 
Skladno z osnutkom določb o delitvi in določb § 220b zakona o 
delniških družbah je nadzorni svet tisti, ki imenuje pripojitvene 
revizorje, kar je v nasprotju s staro ureditvijo ter § 10 nemškega 
zakona o preoblikovanjih, ki določata, da revizorje imenuje uprava. 
Namen slovenskega zakonodajalca, ki je določil, da revizorje 
imenuje nadzorni svet, je v okrepitvi neodvisnosti pripojitvenih 
revizorjev od uprav, ki načrtujejo pripojitev in vodijo pogajanja o 
njej. Imenovanje po nadzornem svetu tako izboljšuje corporate 
governance znotraj družbe. 

K 92. členu: 
Določba 514. a člena za zgled nima ustrezne določbe iz direktive. 
Njen namen je predvsem v okrepitvi soodločanja delojemalcev, ki 
običajno ne sodelujejo pri odločanju o pripojitvi. Z vključitvijo 
nadzornega sveta se v odločanje vključitjo tudi delojemalc, kateri 
so skladno z zakonom o sodelovanju delvacev pri upravljanju 
zastopani v nadzornem svetu. 

K 93. členu: 
Predlagana norma ima svojo ustreznico v 7. členu 3. direktive; 
enako ureditveno področje ima § 13 nemškega zakona o 
preoblikovanju. Namen 7. člena 3. direktive ter 515. člena je v tem, 
da se kot pogoj za veljavnost pripojitvene pogodbe določi 
skupščinski sklep. Takšno je tudi stališče sedanje slovenske 
zakonodaje. 
Po slovenski zakonodaji morajo skladno s tretjem odstavkom 
515. člena svoje soglasje dati tudi prednostni delničarji brez 
glasovalne pravice. 

K 94. členu: 
Pripravo in izvedbo skupščine ureja 516. člen ZGD. Evropske 
pravne norme za to določbo vsebujeta 6. in 11. člen 3. direktive. 

Ustrezne določbe v nemškem zakonu o preoblikovanju 
predstavljajo §§ 61 in 63, katerih predhodna določba je vsebovana 
v § 340d. (starega) zakona o delniških družbah. Ustrezno ureditev 
v Avstriji imamo v § 221a. zakona o delniških družbah; glede 
delitvi prim. tudi § 7 zakona o delitvi in 533. in nasl. člene osnutka 
ZGD. 
516. člen ZGD upošteva 6. člen 3. direktive, po katerem je treba 
pripojitveni načrt za vsako izmed družb, ki se združujejo, skladno 
s postopki, ki jih po 3. členu direktive o javnosti predvidevajo 
pravni predpisi posameznih držav članic, objaviti vsaj en mesec 
pred dnevom skupščine, ki sklepa o zadevnem pripojitvenem 
načrtu. Pri tem gre za centralni register ali trgovinski register ali 
register družb, pri katerem je treba za vsako od vanj vpisanih 
družb sestaviti spis. Po 2. odstavku te določbe je treba vse listine 
in podatke, ki so (po 2. členu) podlaga razgrnitve, predložiti skupaj 
s tem spisom ali vpisati v register. Sodnemu registru se predloži 
pripojitvena pogodba in druga dokumentacija po 6. členu direktive. 
Zagotovitev pravočasnega in celovitega dostopa do informacij 
za delničarje o delniških družbah lahko obravnavamo kot eno 
izmed najpomembnejših novosti zakonodaje o združitvi in hkrati 
kot izboljšanje varstva delničarjev.' Informacije rabijo predvsem 
varstvu delničarjev, posredno pa tudi varstvu upnikov in javnosti. 
To velja posebej za 1. odstavek, saj ima po 33. členu zakona o 
sodnem registru vsakdo pravico do vpogleda v register; iz 
sistematične interpretacije ob upoštevanju možnosti odreka 
delničarjev po 4. odstavku 528. člena pa izhaja, da tudi 1. odstavek 
slednjič zagotavlja le varstvo delničarjev, saj se lahko odrečejo 
upoštevanju teh (in drugih) določb. 2. in nadaljnji odstavki prav 
tako rabijo izključno interesom delničarjev, saj imajo pravico do 
vpogleda po 2. odstavku le delničarji zadevne družbe. 
516. člen v predlaganem besedilu ustreza 11. členu direktive o 
fuzijah, po katerem je treba dokumentacijo razgrniti na sedežu 
družbe vsaj en mesec pred dnem skupščine, ki sklepa o načrtovani 
pripojitvi. 
Skladno z alineo c) 1. odstavka 11. člena direktive o fuzijah morajo 
imeti delničarji možnost vpogleda tudi v vmesno bilanco, ki je 
izdelana za obdobje, ki ne sme biti pred prvim dnevom tretjega 
meseca, ki predhodi izdelavi pripojitvenega načrta, če se zadnji 
izdelani zaključni račun nanaša na poslovno leto, ki se je izteklo 
pred več kot šestimi meseci pred izdelavo pripojitvenega načrta. 
To pomeni, da vmesno bilanco ni treba sestaviti v vsakem primeru, 
temveč le, če se zadnje poslovno leto ni izteklo pred več kot 
šestimi meseci pred časom sklenitve pripojitvene pogodbe. To 
pomeni, da mora biti vmesna bilanca, če je potrebna, za vsaj tri 
meseca "novejša" od letne bilance. Če je bila, na primer, pripojitvena 
pogodba sklenjena septembra, se mora vmesna bilanca glasiti 
na 1. junij. 
Vmesna bilanca mora rabiti aktualiziranju informacij za delničarje. 
Namen je časovno čim bolj neposredno obveščanje delničarjev. 
Načeloma se jo izdela po enakih metodah in z enako razčlenitvijo 
kot zadnjo letno bilanco. Vendar pa direktiva v 2. odstavku 11. 
člena omogoča, da lahko posamezne države članice zanjo 
predvidijo poenostavljene določbe. Tako je mogoče, da se ne 
izvede nove fizične inventure (popisa stanja), ali pa se predvidi, 
da je treba ovrednotenja zadnje bilance skladno z gibanji spremeniti 
le v poslovnih knjigah, pri čemer je treba upoštevati odpise, 
vrednostne popravke in rezervacije za vmesno obdobje ter 
pomembne spremembe dejanskih vrednosti, ki so razvidne iz 
poslovnih knjig. 
Vmesno in zaključno bilanco se lahko izdela na isti dan, če se za 
vmesno bilanco upošteva trimesečni rok, računan nazaj od 
sklenitve pogodbe, za zaključno bilanco pa devetmesečni rok, 
računan nazaj od časa prijave. Če se upoštevajo zakonsko 
predvideni roki, se lahko število bilanc skrči na eno samo, namreč 
na letno bilanco. To je mogoče takrat, ko je pripojitvena pogodba 
sklenjena pred iztekom šestmesečnega roka po izteku zadnjega 
poslovnega leta (2. alinea 2. odstavka 516. člena) in se pripojitev 
prijavi za vpis v register v roku devetih mesecih, ki se začne šteti 
z iztekom zadnjega poslovnega leta (2. odstavek 512. člena ZGD 
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v predlaganem besedilu). Če se predpisani roki prekoračijo, je 
lahko potrebnih največ troje bilanc (letna bilanca, zaključna bilanca, 
vmesna bilanca). 
Za poenostavitev postopka pripojitve je priporočljiva uvedba 
zakonskih možnosti odrekov, kot jih predvideva četrti odstavek 
528. člena ZGD v predlaganem besedilu. Skladno s to določbo ni 
treba upoštevati določb o pripojitvenem poročilu, o reviziji 
pripojitve, o predložitvi pripojitvene pogodbe sodiščem in o njihovi 
objavi, o objavi dokumentacije iz 2. odstavka na sedežu družbe in 
o vmesni bilanci (3. odstavek), če se vsi delničarji vseh udeleženih 
družb pisno ali na zapisnik skupščine odrečejo upoštevanju teh 
določb. Že tu je treba vsekakor opozoriti, da za to dejansko stanje 
odreka v evropskem pravu ni vzora; nemški zakon o 
preoblikovanju predvideva v 3. odstavku § 8 in 3. odstavku § 9 
zgolj možnost odreka glede pripojitvenega poročila in revizije 
pripojitve, ne pa tudi glede objave pripojitvene pogodbe (§ 61 
nemškega zakona o preoblikovanju) in priprave skupščine (§ 63 
omenjenega zakona). 
V primerjavi z določilom 3. odstavka 11. člena 3. je treba vsakemu 
delničarju na podlagi neformalnega zahtevka brezplačno izdati 
popolne ali - če to želi - delne kopije dokumentacije iz 1. odstavka 
11. člena direktive. 
Omeniti je treba tudi povezavo z zakonodajo o prevzemih in 
zakonodajo o borzah, ki predvidevata predpise o objavah. Te je 
treba dodatno upoštevati. P rim. npr. 15. člen zakona o prevzemih, 
ki določa, da mora ponudnik pred prevzemno ponudbo o nameri 
prevzemne ponudbe obvestiti agencijo za trg vrednostnih papirjev, 
upravo ciljne družbe in organ, ki je pristojen za varstvo 
konkurence; skladno s 16. členom zakona o prevzemih mora 
uprava ciljne družbe v dveh delovnih dneh agencijo obvestiti o 
dogovarjanjih ali pogajanjih s ponudnikom o prevzemu. Izvleček 
iz dokumentacije o ponudbi (s tem v zvezi glej 19. člen) in s strani 
agencije odobreno prevzemno ponudbo se po 24. členu istočasno 
objavita. Zakon o prevzemih vsebuje tudi določbe, ki dopolnjujejo 
zakonodajo s področja kapitalskega trga. Poudariti velja predpis 
o obvezni prijavi kvalificiranih udeležb v 64. in sledečih členih 
zakona o prevzemih, skladno s katerimi mora oseba, ki posredno 
ali neposredno pridobi več kot 5% vseh delnic z glasovalno 
pravico, o tem najpozneje v treh dneh po tem, ko je seznanjen z 
njihovo pridobitvijo, obvestiti emitenta in agencijo za trg vrednostnih 
papirjev. Ta obveznost velja tudi pri pridobitvi vsakih nadaljnjih 5% 
delnic z glasovalno pravico. Podobno določbo vsebuje 146. člen 
zakona o trgu vrednostnih papirjev. 

K 95. členu: 
518. člen vsebuje določbo za povečanje osnovnega kapitala za 
izvedbo pripojitve. Podobno ureditev je vseboval dosedanji 518. 
člen. Evropsko pravno normo vsebuje 3. odstavek 27. člena 
direktive o kapitalu (2. direktiva, 77/91/EVVG). Ustrezni predpis v 
Nemčiji imamo v 69. členu zakona o preoblikovanju, ustrezno 
določbo v avstrijskem zakonu o delnicah vsebuje 223. člen. 
Pripojitev praviloma pomeni povečanje kapitala za stvarne vložke. 
Zato se načeloma uporabljajo predpisi o povečanju kapitala s 
stvarnimi vložki (310. in sledeči členi ZGD), pri čemer so 
posamezne določbe zaradi olajšanja neuporabljive. 
Po 518. členu ZGD se posamezne določbe, ki se po novem tudi 
izrecno citirajo, pri izvedbi povečanja osnovnega kapitala pri 
prevzemni družbi ne uporabljajo v namen izvedbe pripojitve. Pri 
tem gre za tele točke: 

prepoved izvedbe povečanja osnovnega kapitala, če 
dotedanji vložki niso plačani (5. odstavek 309. člena ZGD); 
zahteva, da je treba v prijavi sklepa o povečanju osnovnega 
kapitala za vpis v register navesti, kateri vložki še niso plačani 
(2. odstavek 311. člena ZGD); 
pogoji za vpisovanje novih delnic ter glede sestavin vpisnega 
potrdila (312. člen ZGD); 
predpisi o prednostni pravici delničarjev (313. člen ZGD); 
vsebino prijave za vpis v sodni register (2. Odstavek ter prva 
alinea tretjega odstavka 314. člena ZGD). 

Določba 3. odstavka 27. člena 2. direktive (direktiva o kapitalu) 
državam članicam dovoljuje, da ne predvidijo revizije stvarnih 
vložkov pri povečanju osnovnega kapitala za izvedbo pripojitve, 
če se povečanje izvede z namenom plačila delničarjem prevzete 
družbe. S stališča prava EU tu ne obstoja obveznost izvedbe 
revizije pri pripojitvi, z izjemo revizije po 10. členu direktive o 
pripojitvi, namreč v primarni namen pripojitve. Zatorej se tudi v 
novi slovenski ureditvi opravi revizijo le, 

če se ne prevzamejo knjižne vrednosti iz zaključne bilance 
prevzete družbe ali 
če so prevzete knjižne vrednosti nižje od nominalnega zneska 
zanje zagotovljenih novih delnic, vključno z morebitnimi 
doplačili. 

Zaradi poenostavitve zakonodajalec omogoča, da je revizor lahko 
hkrati tudi pripojitveni revizor (prim. zadnji stavek 2. odstavka 
518. člena), saj je zadostno seznanjen z zadevo in lahko presoja 
številke na podlagi tega, kar mu je sicer znano. 
Predlagana nova formulacija 518. člena bo - tako kot v veljavni 
nemški in dosedanji slovenski ureditvi - še naprej vsebovala 
varianto, da je potrebna revizija, če sodišče kljub prevzemu knjižnih 
vrednosti dvomi, ali zadostuje vrednost vloženega premoženja. 

K 96. členu: 
Po 2. odstavku 19. člena direktive o združitvah se delnice 
prevzemne družbe ne smejo izdajati v zameno za delnice 
prevzete družbe, ki so bodisi 1. v lasti same prevzemne družbe 
ali osebe, ki ravna v lastnem imenu, vendar za račun družbe, 
bodisi 2. v lasti same prevzete družbe ali osebe, ki deluje v lastnem 
imenu, vendar za račun družbe. 
Slovenija se je opirala na 344. člen (starega) nemškega zakona o 
delniških družbah, pri čemer je v 519. člen ZGD prevzela le oba 
prva stavka 1. odstavka in izpustila celoten 2. odstavek in zato 
med drugim ni določila meje gotovinskih doplačil z 10 odstotki 
nominalnega zneska zagotovljenih delnic. 519. člen z naslovom 
"Izvedba pripojitve" torej določa, da prevzemna družba za izvedbo 
pripojitve ne sme povečati svojega osnovnega kapitala, če 
poseduje delnice prevzete družbe ali če prevzeta družba poseduje 
lastne delnice ali delnice prevzemne družbe, ki niso v celoti 
vplačane. 
Za zagotavljanje varstva kapitala in upnikov pa je odločilno merilo 
izjema od zagotavljanja deležev, ne pa izostanek povečanja 
osnovnega kapitala (kot je predvideval dosedanji 519. člen). 
Nanašanje na povečanje osnovnega kapitala je zatorej spričo 
namena določbe nejasno. 4. odstavek tega člena pojasni, da je 
posedovanje po eni od družb izenačeno s posedovanjem po tretji 
osebi, ki deluje v lastnem imenu, vendar za račun družbe 
(fiduciar), s čimer je bila opravljena tudi uskladitev z zahtevo 2. 
odstavka '19. člena direktive o pripojitvi. 

Člen ureja štiri variante koncernske pripojitve: 
_L Pripojitev družbe hčere družbi materi. Pri tem prevzemna družba 
ne sme zagotavljati delnic, če poseduje delnice prevzete družbe; 
to velja tudi v primeru, da prevzeta družba poseduje lastne delnice. 
Te prepovedi pri up-stream-merger vsebuje tudi dosedanji 519. 
člen ZGD in je, ker s tem sledi 2. odstavku 19. člena direktive o 
pripojitvi, v tem smislu združljiv z evropsko zakonodajo. 
2. in 3. Pripojitev sestrskih družb. Pri tem prevzemni družbi ni 
treba zagotavljati delnic, če so družbeniki v enakem sorazmerju 
posredno ali neposredno udeleženi tako v prevzemni kot tudi 
prevzeti družbi, razen če to nasprotuje prepovedi vračanja 
vložkov ali oprostitvi vložkovnih obveznosti ali če se družbeniki 
prevzete družbe odrečejo zagotavljanju delnic. 

3. odstavek omenjenega zakona ureja predvsem uporabo 
posesti delnic družbe matere pri pripojitvi družbe matere k družbi 
hčeri (down-stream-merger). Delnice, ki jih v hčerinski družbi kot 
prevzemni družbi poseduje družba mater kot prevzeta družba, 
se, če je to potrebno, uporabijo za odpravnino družbenikom 
prevzete družbe. Prevzemna družba pridobi delnice, ki z 
integralnim pravnim nasledstvom postanejo lastne delnice družbe 
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hčere. To je po 6. alinei 1. odstavka 240. člena sicer dopustno, in 
sicer celo brez omejitve na 10% osnovnega kapitala. Ta rezultat 
pa je nezaželen in zato se morajo te delnice uporabiti za odpravnino 
delničarjem pripojene družbe matere; če te delnice zadostujejo, ni 
potrebno povečanje osnovnega kapitala. Družba torej ne sme 
obdržati delnic, temveč jim mora izplačati lastnikom deležev 
prevzete družbe ("derivativne delnice"). 

K 97. členu: 
Po 18. členu direktive o pripojitvi je treba pripojitev za vsako izmed 
udeleženih družb objaviti v postopkih, ki jih skladno s 3. členom 
direktive o javnosti predvidevajo pravni predpisi držav članic. Po 
2. odstavku je dopustno, da pobudo za izvedbo formalnosti, ki jih 
mora oziroma morajo v zvezi z objavo opraviti prevzeta družba 
oziroma prevzete družbe, da prevzemna družba. Domačemu 
zakonodajalcu je torej prepuščeno, da predvidi takšno 
poenostavitev. 3. člen direktive o javnosti, na katerega napotuje 3. 
odstavek 18. člena direktive, predvideva objavo v centralno ali 
necentralno urejenem registru družb. 
Ustrezne predpise najdemo v 225. členu zakona o delniških 
družbah, 345. členu (starega) nemškega zakona o delniških 
družbah, ter v 16. in sledečih členih nemškega zakona o 
preoblikovanjih. 1. odstavek 520. člena ZGD določa, da mora 
uprava vsake družbe prijaviti pripojitev za vpis v register po 
sedežu svoje družbe. 
Tudi po slovenskem pravu, ki v tem smislu sledi nemškemu, je 
predpisana negativna izjava (negativni atest) uprave o tem, da 
ne obstojajo izpodbojne tožbe. Postopka, ki ga mora uporabiti 
registrsko sodišče v primeru obstoja izpodbojnih tožb, zakon o 
gospodarskih družbah prav tako ne ureja kot 345. člen (starega) 
nemškega zakona o delniških družbah. Zato je treba preveriti, ali 
slovenska pravna ureditev predvideva blokado registra. Glede 
na besedilo 2. odstavka 520. člena predstavlja obstoj negativne 
izjave vpisni pogoj, saj je med listinami, ki jih je treba priložiti prijavi 
za vpis, izjava o neobstoju izpodbojnih tožb našteta prav tako kot 
ostale listine (pripojitvena pogodba, zapisniki, odobritev 
pristojnega orana, zadnja bilanca). Po 1. odstavku 10. člena zakona 
o sodnem registru lahko registrsko sodišče vpis med drugim 
opravi, če so mu predložene zakonsko predpisane listine, in pri 
negativni izjavi po 1. alinei 2. odstavka 520. člena imamo opraviti 
ravno s tako listino. Razlog blokade registra je v tem, da 
pomanjkljivosti pripojitve po njenem vpisu več ne morejo vplivati 
na njeno veljavnost (527. člen ZGD). 
Po dosedanji ureditvijo vprašljivo, ali registrsko sodišče v izjemnih 
primerih vendarle lahko opravi vpis, na primer takrat, ko izpodbojna 
tožba nima nikakršnih možnosti za uspeh. Za rešitev tega 
problema bi se lahko oprli na 33. člen zakona o sodnem registru. 
Po 1. odstavku te določbe mora registrsko sodišče v primeru, ko 
je odločitev registrskega sodišča o vpisu v register odvisna od 
predhodne rešitve vprašanja o tem, ali obstoja pravica ali pravno 
razmerje in o tem še ni odločalo drugo sodišče ali drug pristojni 
organ (predhodno vprašanje), načeloma samo rešiti to vprašanje. 
Po 2. odstavku mora sodišče postopek vpisa do pravnomočne 
odločitve o predhodnem vprašanju vsekakor prekiniti takrat, ko 
je odločitev o predhodnem vprašanju odvisna od dejstva, ki je 
med strankami sporno. Za sporno dejstvo gre v primeru 
izpodbijanja sklepa o pripojitvi: Delničar na primer trdi, da poročilo 
uprave o pripojitvi ne ustreza zakonskim določbam, da je 
neustrezno sestavljeno, ali da poročilo o reviziji pripojitve ne ponuja 
zadostnih informacij. Registrsko sodišče je zato po dosedanji 
ureditvi dolžno postopati po 2. odstavku 33. člena in prekiniti 
Postopek vpisa do pravnomočne odločitve o predhodnem 
vprašanju, za katerega rešitev je nujna odločitev o dejstvu, ki je 
sporno med strankami. Registrsko sodišče po tem predpisu ne 
mora pretehtati, ali v primerjavi z interesi, možnostmi ali težnjami 
izpodbijajočega delničarja vpis in s tem veljavnost pripojitve 
Vendarle ne bi bila upravičena. To pomeni, d je v Sloveniji jasno 
opredeljena blokada registra. Z izpodbojnimi tožbami bi se po 
dosedanji ureditvi torej lahko marsikaj doseglo, ker sodišče v 

primeru izpodbojne tožbe pripojitve nikakor ne sme vpisati v regi- 
ster. 
Zlonamerne izpodbojne tožbe pri pripojitvah so v Sloveniji še 
neznane. Vendar pa je spričo vse pogostejših prevzemov in 
pripojitev le še vprašanje časa, ko bo iznajdljivi mali delničar ali 
njegov odvetnik po kratki seznanitvi z razpravami v Nemčiji odkril 
potencial, ki ga besedilo 520. člena ZGD ponuja delničarju, ki 
stremi edino za tem, da bi dosegel odkup njegove nadležne tožbe. 
Zato je priporočljiva nova formulacija tveganega 520. člena ZGD. 
Slovenija je ta problem rešila tako, da po tretjem odstavku sodišče 
v primeru, da uprava ne more dati negativne izjave, načeloma 
prekine postopek vpisa. Če pa pravni ali gospodarski interes 
narekuje čim hitrejše dokončanje postopka vpisa, sodišče skladno 
z 3. odstavkom ni dolžno prekiniti postopka in mora odločati na 
podlagi stanja spisov. Pri odločbi o prekinitvi ali nadaljevanju 
postopka vpisa mora sodišče upoštevati razloge za nadaljevanje 
v tretjem odstavku. 
Besedilo predlaganega 3. odstavka 520. člena ZGD se opira na 
19. člen zakona o registru družb (FBG). Ker pa ta člen povsem 
na splošno velja za vse vrste vpisov, je nujna natančnejša 
določitev zlasti pretehtavanja med hitrim vpisom prijave in 
nevarnostjo napačne odločitve. Pri tem je treba upoštevati težo 
napake in predvideni uspeh tožbe. Formulacija 3. odstavka se pri 
tem opira na besedilo 2. stavka 3. odstavka 16. člena nemškega 
zakona o preoblikovanju. 
Sicer pa je izpodbojni potencial po novi slovenski ureditvi občutno 
omejen na podlagi predlaganega 529. člena, saj izpodbojnih tožb 
ni mogoče opirati na trditev, da poročila o pripojitvi ali revizijska 
poročila ali poročila nadzornih svetov z vidika pojasnil menjalnega 
razmerja ne ustrezajo zakonskim določbam. S tem pa so že od 
samega začetka izključeni skorajda vsi izpodbojni razlogi, ki so 
doslej običajno nastopali v izpodbojnih procesiji. Poleg tega je bilo 
naknadno sodno preverjanje menjalnega razmerja tako kot v 
Avstriji in Nemčiji napotovano v nepravdni postopek (členi 529.a 
in naši). 
Črtana je določba dosedanjega drugega stavka prvega odstavka 
520. člena ZGD. Po tej določbi je lahko uprava prevzemne družbe 
prijavila pripojitev za vpis v sodni register po sedežu prevzete 
družbe. Ta ureditev je bila praktično nezadostna, saj mora priloge 
za prijavo (zlasti negativi atest) dati uprava lastne družbe. Bila je 
tudi nepopolna, saj prevzeta družba nima možnosti, da bi lahko 
izsilila vpis; možnost iz 2. stavka 1. odstavka 520. člena slednjič 
ne bi bilo treba upoštevati tudi z vidika varstva prevzete družbe 
pred spornimi prijavami. 
4. odstavek 520. člena vsebuje poenostavitev postopka za vpis 
pripojitve družb, ki svojega sedeža nimajo v območju istega 
sodišča. Po vzoru avstrijske ureditve izreče prenehanje svoje 
pristojnosti sodišče, v območju katerega ima prevzeta družba 
svoj sedež, kar mora sporočiti sodišču, v območju katerega ima 
prevzemna družba svoj sedež, in mu po uradni dolžnosti poslati 
vse pri njem shranjene spise. S tem se upošteva dejstvo, da je 
sodni register v Sloveniji centralno vodena baza podatkov, vendar 
pa so kljub temu normirane krajevne pristojnosti za prijave in 
vpise. Po predlaganem 521. členu opravi sodišče, v območju 
katerega ima prevzemna družba svoj sedež, vpis pripojitve 
sočasno pri vseh udeleženih družbah. Sodišču prevzemne družbe 
tako ni treba storiti nič drugega kot to, da izreče prenehanje svoje 
pristojnosti. 

K 98. členu: 
Norme evropskega prava so vsebovane v 17. in 19. členu direktive 
o pripojitvi. V avstrijskem pravu ustreza temu 225a. člen zakona 
o delniških družbah, v Nemčiji 19., 71. ter 20. in sledeči členi 
zakona o preoblikovanjih, ki jim je pred njimi ustrezal 346. člen 
nemškega zakona o delniških družbah. 521. člen ZGD sledi tej 
določbi. 
521. člen normira sočasni vpis pri vseh udeleženih družbah s 
strani sodišča, v območju katerega ima prevzemna družba svoj 
sedež. Ta določba ustreza zaradi njene izvedljivosti in zaradi 
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slovenskega registrskega sistema. Določba o povečanju 
osnovnega kapitala se prevzame po avstrijskem in nemškem 
vzoru. Pri tem je treba omeniti, da se 326. člen, po katerem je 
osnovni kapital povečan z izdajo delnic, ne uporablja pri pogojnem 
povečanju osnovnega kapitala. 
Prejšnji 3. in 4. odstavek se prečistita, pri čemer se prejšnje 
besedilo 3. odstavka o usklajevanju pogodb, temeljito preoblikuje. 
Usklajevanje pogodb je dopustno, saj lahko zaradi nadaljnjega 
obstoja pogodbenih razmerij nastanejo težave, če se pogodbe 
prevzete družbe in pogodbe prevzemne družbe medsebojno ne 
skladajo, ker si vsebinsko nasprotujejo (prevzeta družba je 
vezana na dobavo zgolj od A-ja, prevzemna družba pa, 
nasprotno, le od B-ja) ali ker bi izpolnjevanje obeh obveznosti 
predstavljala hudo nesorazmernost za prevzemno družbo. Pogoj 
je, da se obveznosti iz pogodbe prevzemne družbe s tretjim in 
obveznosti iz pogodbe prevzete družbe s tretjim medsebojno 
skladajo. V nemški pravni teoriji v zvezi s 346. členom (starega) 
zakona o delniških družbah in 21. člena zakona o preoblikovanjih 
je sporno predvsem vprašanje, ali je dopustna analogna uporaba 
tega predpisa za primere, v katerih pride s pripojitvijo do 
nesprejemljive spremembe določene obveznosti. To spornost, 
kot jo vidi teorija, upošteva besedilo predlagane 1. alinee 3. 
odstavka 521. člena, ki razjasnjuje, da ista pravila veljajo tudi v 
primeru, ko bi s pripojitvijo izpolnjevanje določene obveznosti 
predstavljajo hudo nesorazmernost za prevzemno družbo, ne 
da bi bilo mogoče to nesorazmernost zvajati na medsebojno 
skladnost pogodb prevzete in prevzemne družbe. Pri preverjanju 
obstoja pogojev za to je treba vselej upoštevati, da pripojitev 
spada v področje tveganja prevzemne družbe in da pogodb ni 
mogoče poljubno spreminjati v breme vsakokratnih pogodbenih 
partnerjev. 
Dosedanji 2. stavej< 4. odstavka se črta. Ta določba - podobno 
kot sicer tudi avstrijski 2. stavek 2. alinee 3. odstavka 225a. člena 
■ ni nujno potrebna, saj gre le za razjasnjevanje. Zato priporočamo 
izpust stavka, da ni potreben poseben izbris prevzete družbe. 
Dodana ni razjasnitev 4. alinee 3. odstavka 225a. člena zakona o 
delnicah in 4. alinee 1. odstavka 20. člena nemškega zakona o 
preoblikovanjih, po katerih se pomanjkljivost notarske overovitve 
pogodbe o pripojitvi odpravi z vpisom pripojitve. Ta določba namreč 
ni potrebna z ozirom na 527. člen ZGD, po katerem pomanjkljivosti 
pripojitve ne vplivajo na veljavnost vpisa. To ne izključuje morebitne 
odškodninske obveznosti. 

K 99. členu: 
Varstvo upnikov pri pripojitvah predpisuje 13. člen direktive o 
pripojitvi. Ustrezne določbe v avstrijskem pravu vsebuje § 226 
zakona o delnicah, v Nemčiji ureja to področje § 22 zakona o 
preoblikovanjih. 
Pri tej ureditvi gre za osrednjo določbo varstva oseb, namreč 
upnikov, ki jih je treba varovati poleg delničarjev. Po 1. odstavku 
522. člena ZGD je treba upnikom pri pripojitvi udeleženih družb, 
če ne morejo zahtevati poplačila, dati zavarovanje, če se v ta 
namen javijo v šestih mesecih po objavi pripojitve v register po 
sedežu družbe, katere upniki so. Slovenija je v novi pravni ureditvi 
uporabila možnost iz 2. odstavka 13. člena direktive o pripojitvi: 
Upniki imajo pravico do primernih jamstev, če takšno varstvo 
zahteva finančni položaj pri pripojitvi udeleženih družb in če upniški 
še nimajo takih jamstev. Po predlagani določbi mora biti pravica 
do zavarovanja zadostno utemeljena. Zavarovanje se preverja 
za vsak posamezen primer. Za ogrožanje gre, na primer, takrat, 
ko se s pripojitvijo bistveno poslabša njena likvidnost. Zahteva 
verjetnega izkazanja nujnosti pravice do zavarovanja pomeni 
olajšanje za družbo, vendar pa do upnikov ni nekrivična, še zlasti 
ker se za verjetno izkazovanje ogrožanja ne smejo postavljati 
prevelike zahteve. 
Slovenija po novi normi ne razlikuje med upniki prevzemne ali 
prevzete družbe. Razlog temu je še zlasti v tem, da so vloge 
prevzetih in prevzemnih družb v mnogih primerih zamenljive in jih 

lahko udeleženci poljubno določajo. Odločilno pa je bilo predvsem 
spoznanje, da z vidika potrebe po varovanju upnikov ni mogoče 
ugotoviti tipične razlike med prevzeto in prevzemno družbo. 
Upnike je v objavi vpisa treba opozoriti na njihovo pravico do 
zavarovanja. Do zavarovanja so upravičeni upniki, kateri za svoje 
terjatve ne morejo zahtevati poplačila. Zavarovane terjatve morajo 
torej biti še nezapadle, pogojne ali negotove. 
Po 2. odstavku 522. člena ZGD pravice do zavarovanja nimajo 
tisti upniki, ki imajo v primeru stečajnega postopka pravico do 
prednostnega poplačila. Skladno z besedilom te določbe sodijo 
sem izločitvene in ločitvene pravice, ki jih ureja zakon o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji. 
V primerjavi z varstvom upnikov pri delitvi (2. odstavek 533m. 
člena osnutka ZGD) je položaj upnika pri pripojitvi manj ugoden. 
Pri delitvi morajo družbe, udeležene pri delitvi, dokazati, da pravice 
niso ogrožane. To je mogoče pojasniti na podlagi dejstva, da je 
ogrožanje upnikov pri delitvi praviloma večje, saj se jamstveni 
sklad nujno zmanjša. 

K 100. členu: 
Določba ustreza normam evropske zakonodaje. Zgled tej določbi 
je 15. člen direktive o združitvah, čeprav ta normira varstvo zgolj 
za imetnike pravic v obliki vrednostnih papirjev. Glej tudi 5. 
odstavek 533.m člena tega zakona v predlagani formulaciji. Po 
novem besedilu mora prevzemna družba zagotoviti 
"enakovredne" pravice (dosedaj: "enake"). 
V tej določbi obravnavane pravice vsebuje 346. člen ZGD. 
Zaščiteni so torej upniki s pravicami do udeležbe v premoženju, 
ki do določene mere predstavljajo hkrati pravice, ki so podobne 
pravici do članstva v delniški družbi. Ta določba zajema upnike 
teh pravic tako nasproti prevzeti, kakor tudi nasproti prevzemni 
družbi, ki preneha. Prevzem novih delničarjev v prevzemno družbo 
prav tako lahko vpliva tudi na položaj imetnikov obravnavanih 
pravic (Kalss, Komentar § 226 tč 13). 
Besedilo te določbe se nanaša na imetnike vseh vrst obveznic, 
torej zamenljivih obveznic ali dividendnih obveznic, ter na imetnike 
posebnih pravic do udeležbe v dobičku, neodvisno ali so 
zagotovljene v obliki vrednostnih papirjev ali ne. Delničarji brez 
glasovalne pravice niso zaščiteni po tej določbi. 
Ker so v tem členu obravnavane pravice v mnogem vsebinsko 
podobne članstvu v gospodarski družbi, ta določba napotuje na 
člene 529.a in naslednje in s tem omogoča sodno revizijo 
primernosti oziroma enakovrednosti zagotovljenih pravic, po 
postopku sodnega preizkusa menjalnega razmerja. 

K 101. In 102. členu: 
Evropsko normo vsebuje 20. člen direktive o pripojitvi. Ustrezno 
določbo v avstrijskem pravu najdemo v 227. členu zakona o 
delniških družbah, v nemškem pa v 25. členu zakona o 
preoblikovanjih. • 
Po 20. členu direktive o pripojitvi morajo pravni predpisi držav 
članic predvideti vsaj civilnopravno odgovornost članov uprave 
in nadzornega organa prevzete družbe delničarjem te družbe za 
krivdno ravnanje članov teh organov pri pripravi in izvršitvi 
pripojitve. Tej normi evropskega prava ustreza 525. člen ZGD. 
Nove so tako določbe o fikciji nadaljnjega obstoja po drugem 
odstavku kot o zastaranju odškodninskih zahtevkov po tretjem 
odstavku. Določbe o izvedbi odškodninskega zahtevka (525.a 
člen), kakor tudi o odškodninski odgovornosti uprave in 
nadzornega sveta prevzemne družbe (525.b člen) dopolnjujejo 
dosedanjo normo. 
Po 525. členu se prevzeta družba za odškodninske zahtevke in 
druge zahtevke, ki nastanejo za prevzeto družbo in proti njej, 
fingira kot še naprej obstoječo. Kajti šele tako je zagotovljeno, da 
se po začetku veljavnosti pripojitve (4. odstavek 521. člena ZGD' 
prevzete družbe ugasnejo) morejo uveljavljati zahtevki s strani 
prevzete družbe in proti njej. 
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K 103. n 104. členu: 
526. in 527. člen urejata ugotavljanje ničnosti pripojitvenega sklepa 
in veljavnost pripojitve. V glavnem ustrezata 2. odstavku 20. člena 
in 28. členu nemškega zakona o preoblikovanjih. Ustrezno določbo 
v avstrijskem pravu najdemo v 230. členu zakona o delnicah. Te 
določbe so združljive z zakonodajo EU (prim. 22. člen direktive o 
združitvah). Predlagana je zgolj opustitev izraza "ničnost", saj je 
treba zajeti tako izpodbojno kot ničnostno tožbo. Tudi 28. člen 
nemškega zakona o preoblikovanjih, ki ima za svoj predmet tožbo 
proti veljavnosti pripojitvenega sklepa, je v tem smislu celoviteje 
zaobsežen kot predhodna določba 352. člena, saj se nanaša 
tako na izpodbojno kot ničnostno tožbo. 
Sicer pa so možnosti izpodbijanja sklepa o pripojitvi po novi ureditvi 
čutno omejene. Po 529. členu v predlagani formulaciji se namreč 
sklep, s katerim je skupščina pri združitvi udeležene družbe 
potrdila pripojitveno pogodbo, ne da izpodbijati zaradi prenizko 
določenega menjalnega razmerja ali doplačil ali zaradi neskladnosti 
pojasnil menjalnega razmerja ali doplačil v poročilu o pripojitvi, 
revizijskem poročilu ali poročilu nadzornega sveta. Namesto tega 
je normiran poseben postopek za sodni preizkus menjalnega 
razmerja. 
Po prvem stavku 527. člena konvaiidirajo pomanjkljivosti pripojitve 
z vpisom v sodni register. Iz tega razloga mora uprava pri prijavi 
pripojitve za vpis v register izjaviti, ali so bili sklepi izpodbijani 
(negativni atest). Sodišče mora v primeru izpodbijanja postopati 
po tretjem odstavku 520. člena in načeloma prekiniti postopek 
vpisa v sodni register do pravnomočnosti odločbe o izpodbijanju. 
Tudi v primeru, da pripojitvena pogodba ni bila sklenjena v obliki 
notarskega zapisa (glej 517. člen), je pripojitev veljavna. 
Sprememba tožbenega zahtevka ne potrebuje pogojev iz 185. 
člena ZPP, torej posebej privolitve tožene stranke. 

K 105. In 106. členu: 
Ustrezne določbe v avstrijskem pravu se nahajajo v 231. in 
sledečih členih zakona o delnicah, v nemškem pa v 62. členu 
zakona o preoblikovanjih. Ustrezna evropska pravna norma je 
vsebovana v 8. in 27. členu direktive o združitvah. 
Določba, ki je veljala v Sloveniji do sedaj, je sicer združljiva z 
zakonodajo EU, vendar pa bi jo bilo treba vizogib dvomom nekoliko 
dopolniti. V osnutku predvidena sprememba 184. člena ZGD 
zahteva tudi dopolnitev predpisa z možnostjo drugačne ureditve 
v statutu (prim. 2. stavek 3. odstavka 231. člena avstrijskega 
zakona o delnicah). 
Po zadnjem stavku prvega odstavka je odrek skupščinskemu 
sklepu možen tudi pri tako imenovanih bagatelnih primerih. Za 
bagatelni primer gre, če pripojena družba z vidika osnovnega 
kapitala prevzemne družbe ni pomembna. Pri tem je potrebno, da 
skupni nominalni znesek novih delnic dosega največ 10% 
osnovnega kapitala prevzemne družbe (prim. tudi 2. alineo 1. 
odstavka 231. člena avstrijskega zakona o delnicah), 
četrti odstavek normira možnosti odreka, ki jo v Avstriji ureja 2. 
odstavek § 232 zakona o delnicah in jo evropska zakonodaja 
sicer ne predvideva, vendar pa izhaja iz teleološke redukcije 
direktiv EU. Poročilo o pripojitvi, revizija pripojitve in tudi objava in 
priprava skupščine niso potrebni, če se vsi delničarji udeleženih 
družb pisno ali na skupščinski zapisnik odrečejo upoštevanju teh 
določb. 

K 107. členu: 
Evropska zakonodaja ne predvideva, pa tudi ne prepoveduje 
izključitve izpodbojnih tožb. Nemško vzporedno ureditev 
Predstavlja 2. odstavek § 14 zakona o preoblikovanjih, avstrijsko 
Pa § 225.b zakona o delnicah. 
Določba naj bi otežila izpodbijanje sklepov o pripojitvi in še zlasti 
Preprečila, da bi posamezni delničarji trditev o nepravilnem 
menjalnem razmerju zlorabljali kot vzvod za izsiljevalne izpodbojne 
tožbe. Aposteriori veljavno varstvo po členih 529 in nasl. naj bi 
omogočalo naknadni popravek menjalnega razmerja, ne da bi 
Prihajalo do zamud pri pripojitvi, katere posledica bi bila velika 

mikroekonomska škoda. Neprimerna določitev menjalnega 
razmerja in gotovinskih doplačil in trditev, da razlage menjalnega 
razmerja, vsebovane v poročilih o pripojitvi, revizijskih poročilih in 
poročilih nadzornega sveta, ne ustrezajo zakonskim določbam, 
sta zato kot izpodbojna razloga v 225b. členu zakona o delniških 
družbah izključeni. 

K 108., 113., 114. In 116. členu: 
S predlaganimi predpisi se uvaja nov sodni postopek, ki ima vzor 
v Avstriji (§§ 225c in nasl. AktG) in ki je podoben postopku v 
§§ 305 do 312 nemškega zakona o preoblikovanjih (dUmwG). 
529. člen izključuje izpodbojne tožbe zaradi prenizko določenega 
menjalnega razmerja ter zaradi drugih razlogov. Pri tem se je 
slovenski zakonodajalec zgledovat po ureditvi v Avstriji in Nemčiji. 
Tam so zakonsko predvidene enake rešitve, z namenom 
onemogočiti izsiljujoče izpodbojne tožbe. Posebej v Nemčiji se je 
po prejšnji pravni ureditvi (ki je približno ustrezala dosedanji 
slovenski) pogosto dogajalo, da so delničarji izpodbijali sklepe 
skupščine o združitvah. Registrskemu sodišču ni bilo dopustno 
vpisati združitev v sodni register, dokler postopek o izpodbijanju 
ni bil končan ("Registersperre"). Tako je družba morata čakati na 
izid postopka, kar je zanjo lahko pomenilo veliko časovno in s 
tem tudi gospodarsko izgubo. Družbe so izsitjujočim delničarjem 
pogosto ponudile večjo vsoto denarja, in ti so potem odmaknili 
tožbo. To je pomenilo za družbe le razmeroma majhen dodaten 
izdatek, in izsiljujoči delničarji so povrhu tega dosegli svoj cilj. 
Poleg tega, da je ta praksa izsiijujočih izpodbojnih tožb seveda 
kazniva, so pomenile dodatne ponudbe družbe le izsiljujočim 
delničarjem neenako obravnavanje delničarjev, kar je v nasprotju 
s pravom gospodarskih družb, ki je urejeno v 219. členu ZGD 
(glej o tem npr. Lutter, ZurAbwehr rauberischer Aktionare, FS 40 
Jahre der Betrieb (1988) 194 in nasl.; Kalss, Komentar § 225c 
AktG in nasl.). Opisano izsiljevanje bi bilo po dosedanji slovenski 
pravni ureditvi možno. 
Po 529.a členu ima delničar pravico do denarnih doplačil, če 
menjalno razmerje (upoštevši morebitna denarna doplačila) v 
pogodbi o pripojitvi ni bilo primerno določeno. Ta člen hkrati vsebuje 
predpise o tem, kdo je legitimiran predlagati preizkus menjalnega 
razmerja. K temu predpisu glej predvsem §§ 225c in nasl. 
avstrijskega zakona o delnicah, primerjaj tudi § 15 nemškega 
zakona o preoblikovanjih. Višina izravnave v denarnih doplačilih 
ni omejena z 10% nominalnega kapitala zagotovljenih delnic (Glej 
že stari 529 člen). Namen izravnave je doseči gospodarsko 
enakovreden položaj delničarjev pred združitvijo in po njej. 
Upoštevati je treba tretji odstavek 529.c člena, po katerem 
prevzemna družba lahko predlaga, da namesto denarja zagotovi 
dodatne delnice (facultas alternativa). Namen tega predpisa je 
zmanjšati gospodarske nevarnosti, ki so povezane z odvzemom 
denarnih sredstev družbe, se pravi z odvzemom likvidnosti. Isti 
namen ima zakonska možnost odpovedi po 529.b členu. Uprava 
bo pri ukrepih v zvezi z zmanjšanjem obveznosti do denarnih 
plačiljjpoštevala vse te možnosti. 
Neprimernost menjalnega razmerja ni nujno hkrati premajhna 
vrednost zagotovljenih delnic oziroma morebitnih doplačil. 
Postopek za sodni preizkus menjalnega razmerja lahko predlaga 
tudi delničar prevzemne družbe, ki meni, da so delnice, ki so bile 
zagotovljene delničarjem prenosne družbe, preveč vredne, tako 
da je menjalno razmerje iz njegovega vidika neprimerno. V tem se 
nova ureditev razlikuje od starega 1. odstavka 529. člena, ki je le 
urejal primer "prenizko določenega" menjalnega razmerja. Tudi 
po § 15 dUmwG imajo le družbeniki prenosne družbe pravico 
predlagati sodni preizkus menjalnega razmerja, če je bilo to 
prenizko določeno. 
Če so dani pogoji, lahko vsi delničarji predlagajo sodni preizkus, 
tudi tisti, ki so na skupščini glasili za pripojitev (Bachner v Kalss, 
Komentar § 225c št. 6). Tudi to je razlika naproti dosedanji ureditvi 
(glej 2. odstavek 529. člena). Predlog mora po 21. členu Zakona o 
nepravdnem postopku vsebovati opis razmerja oziroma stanje, 
o katerem naj sodišče odloči, dejstva, ki so pomembna za 

6. oktober 1999 51 poročevalec, št. 71 



odločitev, dokaze za te navedbe ter druge podatke, ki jih mora 
imeti vsaka vloga. Kot takšne se šteje, da je treba v predlogu od 
prevzemne družbe zahtevati tudi plačilo izravnave z denarnimi 
plačili po drugem odstavku novega 529.a člena. Glede opisa 
razmerja je sodišče sicer vezano na predlog, ne pa na konkretne 
predloge, kako naj o tem razmerju oziroma stanju odloči (VVedam- 
Lukid/Polajnar-Pavčnik, Nepravdni postopek - Zakon s 
komentarjem 31). Tako sodišče na primer lahko tudi odloči, da 
delničarju pripadajo doplačila ki so višja od tistih, katere je predlagal. 
Pogoj za legitimacijo predlagati sodni preizkus je, da je delničar v 
obdobju med sklepanjem o pripojitvi in vložitvijo predloga imetnik 
delnic, se pravi delničar družbe, ki je udeležena pri združitvi. 
Negativni pogoj je, da se delničar ni odpovedal sodnemu preizkusu 
po 529.b členu tega zakona. 
Zaradi možnosti sodne določitve neomejenih denarnih doplačil 
ter zaradi veljavnosti sodne odločbe erga omnes obstaja 
nevarnost, da družba izgubi večjo vsoto denarja. Zato zakon 
omogoča instrument odpovedi pravici do izravnave z doplačili. Ta 
instrument služi družbi: Večinski delničar je v praksi ponavadi 
udeležen že pri določitvi menjalnega razmerja pri združitvi. Zato 
je primerno, da se ta odpove kasnejši izravnavi, ker bi sodna 
odločba o izravnavi veljala tudi za njega in bi s tem pridobil doplačilo 
na škodo družbe. 
Odpoved je sicer možna po splošnih civilnopravnih predpisih 
(glej člen 344 ZOR; primerjaj § 1444 ODZ). Poleg tega zakon 
predpisuje obliko pisnosti oziroma da mora biti odpoved podana 
na skupščini. Predmet odpovedi je pravica do izravnave v denarnih 
doplačilih. 
Kakor v Avstriji in Nemčiji se menjalno razmerje preizkuša v 
nepravdnem postopku, za katerega velja Zakon o nepravdnem 
postopku, Ur. list S RS, št. 30/86 z dne 28. julija 1986 (glej prvi 
odstavek 529.C člena). Razlog leži v tem, da si pri združitvah in 
pravdah, ki iz njih izhajajo, nasprotujejo tri skupine ljudi z različnimi 
interesi. Poleg prevzemne družbe nastopajo delničarji prenosne 
družbe na drugi strani ter delničarji prenosne družbe na tretji. 
Dvostranski pravdni postopek torej tu ne ustreza. Kakor v 
nepravdnem postopku v Avstriji in Nemčiji sodišče ugotavlja tudi 
dejstva, ki jih udeleženci niso navedli, se pravi: Velja preiskovalno 
načelo. To je posebej normirano, ker 6. člen ZNP omogoča uporabo 
tega načela zgolj v nepravdnih postopkih, ki se začnejo po uradni 
dolžnosti ali v drugih, posebej določenih primerih (glej Wedam- 
Lukiae/Polajnar-Pavčnik 17). 
Stvarno pristojno je okrožno sodišče (primerjaj tretji odstavek 44. 
člena). Krajevna pristojnost je odvisna od sedeža prevzemne 
družbe (12. člen ZNP). 
Z objavo postopka v glasilih družbe in v Uradnem listu se zagotavlja 
ustavna pravica do izjave pred sodiščem. Na ta način je 
zagotovljeno, da se drugi družbeniki lahko seznanijo s postopkom 
(Glej Galič, 186 in nasl.) in lahko v roku enega meseca od objave 
vložitve predloga vložijo svoje predloge. Predlog je treba vložiti 
proti prevzemni družbi, ki je "nasprotni udeleženec" v smislu 19. 
člena ZNP. Na drugi strani ta lahko predlaga zagotovitev, delnic 
namesto denarnih doplačil. To mora družbi dovoliti sodišče. 
Upoštevati je 529.g člen tega zakona v predlaganem besedilu. 
Upoštevati pa je, da vsi elementi tega postopka ne ustrezajo 
nepravdnemu; zato naprimer 4. odstavek vsebuje posebne 
predpise za pravna sredstva (primerjaj 30. člen ZNP). Zaradi 
kompleksnosti postopka se pritožba lahko vloži v mesEVRO dni 
namesto v petnajstih dneh od vročitve določbe (primerjaj člen 31/ 
3 ZNP). Po 34. členu ZNP revizija ni dovoljena. 
Skupni zastopnik olajša delničarjem uveljavljanje svojih interesov. 
Institut skupnega zastopnikla se neposredno zgleduje po 
ureditvah v Avstriji (glej § 225 f AktG) in Nemčiji (§ 308 dUmwG). 
Imenovanje skupnega zastopnika ni potrebno, če se vsi delničarji, 
kateri niso vložili predlogov pisno ali zapisniško odrečejo 
imenovanju. Sodna odločba po 529.c členu velja tudi naproti 
delničarjem, ki so se odrekli skupnemu zastopniku. Po 529. f členu 
sodne odločbe, sodna poravnava ter potrjena poravnava spora 
pred poravnalnim odborom izvedencev učinkujejo proti vsem 

delničarjem pri pripojitvi udeleženih družb. Institut skupnega 
zastopnika tistih delničarjev, ki niso vložili predlogov, se torej nanaša 
predvsem na erga-omnes-učinek zgoraj navedenih vrst končanja 
postopka. Ker bi torej bil pravni interes vsakega delničarja z 
odločbo prizadet, bi tudi vsak delničar bil udeleženec po 19. členu 
ZNP, kar bi pa pomenilo masovni postopek s nepreglednim 
številom ljudi. Zato lahko oseba iz 3. odstavka skupaj zastopa 
vse te prizadete osebe. 
Namen pravnega instituta skupnega zastopnika je torej na eni 
strani zagotovitev preglednega postopka; na drugi strani naj 
(razpršeni) delničarji s tem, da ne vedo o postopku in da v njem 
osebno ne sodelujejo, ne izgubijo svojih pravic. 
Zastopnik je v izvrševanju svoje naloge neodvisen bodisi od 
naročil delničarjev, bodisi od napotil uprav pri pripojitvi udeleženih 
družb. Delničarjem odgovarja le za naklep ali hudo malomarnost. 
Ustanovitev poravnalnega odbora izvedencev služi hitrosti 
postopka, saj ga med drugim sestavljajo izvedenci na področju 
ocenjevanja podjetij. Ta odbor naj že v zgodnjem stadiju postopka 
omogoči hitro rešitev in poravnavo spornega vprašanja. Strokovno 
znanje članov naj zagotovi fleksibilnost, hitrost ter zato razmeroma 
nizke stroške. Namen odbora je med drugim doseči poravnavo 
izven sodnega postopka (glej 529. e člen). Mnenje poravnalnega 
odbora izvedencev lahko zahteva sodišče po uradni dolžnosti, 
lahko pa tudi udeleženci postopka. Mnenje mora biti predloženo 
brez odlašanja. 
Mnenje služi sodišču kot temelj odločanja. Sodišče odloči, ali je 
predložitev mnenja poravnalnega odbora izvedencev potrebna; 
potrebno bo to v primerih, v katerih je potrebno strokovno znanje, 
s katerim sodišče ne razpolaga (glej 243. Člen ZPP). Poravnalni 
odbor izvedencev je organ sui gene ris: Vsebuje elemente komisije 
izvedencev, poravnalnega sveta ter sodnega senata sodnikov ■ 
laikov. Pri vprašanjih v zvezi z združitvami bo poravnalnemu 
odboru dovoljeno opraviti tudi pravno presojo. V svojstvu kot 
poravnalni svet bo poravnalni odbor izvedencev imel tudi nalogo, 
doseči poravnavo med udeleženci. Poravnalni odbor izvedencev 
je imenovan za dobo petih let (glej 4. odstavek 529.j člena) in je 
torej stalna ustanova. Ni pa del sodne organizacije, tudi ne enota 
Agencije za trg vrednostnih papirjev. Strokovna služba Agencije 
le opravlja administrativne zadeve za poravnalni odbor. 
Odbor ni pristojen le pri združitvah delniških družb, temveč tudi 
pri združitvah, pri katerih so udeležene družbe z omejeno 
odgovornostjo. Pristojnost se razteza na državno ozemlje 
Republike Slovenije, na poravnalni odbor izvedencev se torej 
lahko obrne vsako izmed okrožnih sodišč, katera so pristojna za 
sodni preizkus menjalnega razmerja. S tem je med drugim 
zagotovljena enakost obravnavanja enakih problemov po vsej 
Sloveniji. 
Po šestem odstavku poravnalni odbor izvedencev lahko pritegne 
zunanje izvedence. Njihov položaj je enak izvedencem po 243. 
členu in nasl. ZPP. Možnost postavitve zunanjih izvedencev je 
predvidena predvsem za razbremenitev poravnalnega odbora 
izvedencev. 
Formulacija v prvem odstavku 529.e člena ima vzor v tretjem 
odstavku 306. člena ter v drugem in tretjem odstavku 307. člena 
ZPP. Strokovno znanje članov poravnalnega odbora izvedencev 
naj pripomore k poravnavi pred samim poravnalnim odborom- 
Odbor ima v tem podoben položaj kakor sodišče. Poravnava 
lahko obsega ves tožbeni zahtevek ali pa njegov del (primerjaj 
drugi odstavek 306. člena ZPP). Za ostali del se postopek nadaljuje 
in konča s sklepom. 
Sodišče mora poravnavo potrditi po drugem odstavku, če so 
dani vsi formalni pogoji iz prvega odstavka. Potrjena poravnava 
ima enake učinke kot sodna poravnava, torej posebej kvalifikacijo 
kot izvršilni naslov v smislu prve alineje drugega odstavka J 7. 
člena ZIZ. 
Iz drugega odstavka bi se dalo razbrati, da sodnik ni navzoč pri 
razpravi pred poravnalnim odborom izvedencev; omeniti je treba, 
da je navzočnost sodnika smiselna, ker lahko sliši argumentacijo 
vseh strani. Brez tega bi se postopek, ki je koncipiran kot hitri 
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postopek, spet zavlekel zaradi ponovnega argumentiranja in 
izvajanja dokazov. Če je sodnik prisoten pri sklenitvi poravnave, 
razen tega odpade postopek po drugem odstavku. 
V prvem odstavku 529. f člena je predpisan razširjen pravni učinek 
(erga omnes) sodnih odločb, katere se izdajo v postopku sodnega 
preizkusa menjalnega razmerja, ter poravnav pred poravnalnem 
odboru izvedencev ali pred sodiščem. Ta učinek je izraz načela 
enakega obravnavanja delničarjev. Sodišče določi primerno 
menjalno razmerje. V tem leži namen sodnega postopka: 
zagotovitev enotne določbe. 
Če sodišče pride do spoznanja, da je menjalno razmerje 
neprimerno, določi hkrati izravnavo, če so delničarji prevzemne 
ali prenosne družbe zahtevali izravnavo z denarnimi plačili po 
529.a členu. Sodišče predlogu delničarjev, ki so po pravici zahtevali 
izravnavo, ugodi; predlog delničarjev, ki so na drugi strani zahtevali 
izravnavo, pa niso bili oškodovani, temveč je bil njim dodeljen 
previsok delež, se zavrne. Odločba mora vsebovati višino 
denarnih doplačil v pod sklicevanjem na nominalno vrednost 
delnic. Po tretjem stavku prvega odstavka sodišče ni vezano na 
predlog udeleženca; lahko torej določi tudi višjo doplačilo od 
zahtevanega. V primeru dovoljene izravnave v obliki delnic se v 
odločbi navede tudi število delnic, kijih mora zagotoviti prevzemna 
družba. 
Namesto tega sodišče lahko predlog tudi zavrže, če niso bile 
izpolnjene določene predpostavke, naprimer status delničarja med 
sklepanjem o pripojitvi ter vložitvijo predloga po tretjem odstavku 
529.a člena, ali če se je delničar odpovedal izravnavi po 529.b 
členu, če je prepozno vložil predlog (glej tretji odstavek 528.c 
člena) in podobno. Zavrženje seveda nima učinka nasproti vsem 
udeležencem. 
Drugi stavek prvega odstavka 529.1 člena predpisuje, da pritožba 
zadrži izvršitev sklepa. Sodišče ne sme odločiti drugače. Prvi 
odstavek in drugi odstavek 32. člena ZNP torej ne veljata v svojem 
besedilu. Namen tega predpisa je, da učinki odločbe stopijo v 
veljavo šele s pravnomočnostjo. 
Drugi odstavek izključuje 529.1 člena, da se delničarjem, ki so se 
odpovedali pravici do izravnave po 529.b členu, zagotovijo 
doplačila ali dodatne delnice. Sodne odločbe oziroma poravnave 
pa veljajo tudi nasproti njim, ker se naprimer spremeni njihov 
delež v družbi. 
Obresti v prvem odstavku 529.g člena niso zamudne obresti v 
smislu 277. člena zakona o obligacijskih razmerjih oziroma zakona 
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni 
meri, ker terjatev pred odločbo o izravnavi še ni nastala, temveč 
so svojevrstni obogatitven zahtevek. Namen tega predpisa je 
preprečiti, da so delničarji oškodovani zaradi inflacije med trajanjem 
postopka. Hkrati naj se prevzemna družba odvrne od morebitnega 
zavlačevanja postopka. Obrestovanje je odvisno od temeljne 
obrestne mere, katero po tretjem členu zakona o predpisani 
obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri določa 
Banka Slovenije s sklepom. Obrestna mera se med postopkom 
lahko zviša ali zniža, je torej fleksibilna. Primerjaj tudi § 15 ods. 2 
nemškega zakona o preoblikovanjih. 
Drugi odstavek 529.g člena se nanaša na dovoljeno zagotoviteh 
dodatnih delnic prevzemne družbe namesto denarnega doplačila 
v smislu četrtega odstavka 529.c člena. Namen tega predpisa je 
preprečiti prevelik odtok likvidnosti prevzemne družbe; obenem 
se z zagotovitvijo dodatnih delnic doseže tisto razmerje udeležbe, 
ki bi obstajalo v primeru določbe primernega menjalnega razmerja. 
Nevarnost te ureditve ovstaja v tem, da se z zagotovitvijo novih 
delnic spremeni udeležba v prevzemnio družbi, torej struktura 
delničarjev. Delničarji, ki so prej imeli desetino ali četrtino osnovnega 
kapitala, lahko izgubijo to strateško važnejšo pozicijo, ki bi jim 
omogočala izvajanje svojih manjšinskih pravic. 
Prevzemna družba lahko za izravnavo v dodatnih delnicah 
uporabi lastne delnice, če jih ima. O tem odloča uprava. Če jih 

družba nima ali nima v zadostnem obsegu, vsebuje drugi odstavek 
posebne predpise za povečanje kapitala iz sredstev družbe 
(primerjaj člene 333 in nasl. ZGD). Predpis je lex specialis v 
primerjavi z 338. členom ZGD, ker so delnice namenjene izključno 
za delničarje, ki opravičeni do izravnave. Ne velja torej splošni 
predpis, po katerem bi pripadale nove delnice vsem delničarjem 
v sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem kapitalu 
družbe. Skupščina družbe mora dati soglasje, kar je v skladu z 
evropsko zakonodajo (25. člen druge direktive na področju 
trgovinskih družb) ter sodno prakso (Evropsko sodišče odločba 
Rs C-441/93 z dne 12.3.1996), po kateri so ukrepi za povečanje 
osnovnega kapitala potrebni sklepanja na skupščini. 
Objava po 529.h členu je potrebna, da delničarji, kateri se niso 
udeležili postopka, izvejo o svoji morebitni pravici iz odločbe ali iz 
poravnave, ter da nasplošno vsi delničarji izvejo o izidu postopka. 
Objava lahko odpade le v primeru, da so vsi delničarji pri pripojitvi 
udeleženih družb bili individualno obveščeni o izidu postopka s 
strani sodišča. ■ V danem primeru bo uprava hkrati objavila 
obvestila o postopku pri izplačanju doplačil. 
V nepravdnem postopku mora po prvem odstavku 35. člena ZNP 
praviloma vsak udeleženec dokončno sam trpeti svoje stroške. 
529. i člen loči stroške postopka vključno sodnih stroškov, 
stroškov za skupnega zastopnika na eni, ter stroške pravnih 
zastopnikov (odvetnikov) na drugi strani. Stroški imajo v postopkih 
v praksi velik pomen. Previsoki stroški bi lahko tistega, ki išče 
pravično odločitev, odvrnili od uveljavljanja svojih pravic. V 
pravdnem postopku bi se dalo odvrniti to nevarnost z določitvijo 
nižje vrednosti spornega predmeta (glej Galič, Gospodarski 
subjekti na trgu 187). V postopku sodnega preizkusa menjalnega 
razmerja se je zakonodajalec odločil za fleksibilen sistem, ki 
upošteva ravnanje udeležencev. Če torej delničarji zahtevajo 
izravnavo z doplačili, čeprav bi nasploh ali od določenega trenutka 
lahko vedeli, da povzročijo stroške postopka, ki so nesorazmerni 
z namenom uveljavljanja pravic (naprimer če je predlog od začetka 
ali vsaj od določenega ternutka očividno nesmiseln), tvegajo, da 
jim sodišče naloži del stroškov ali celotne stroške. Če je družba 
na drugi strani določila popolnoma neprimerno menjalno razmerje 
ali vsaj bistveno drugačno od primernega, se ji poleg stroškov 
postopka, ki jih po prvem odstavku načeloma plača ona, po 
drugem odstavku lahko naložijo še stroški delničarjevih pravnih 
zastopnikov. 
Tretji odstavek 529. i člena vsebuje svojevrstno sankcijo za 
primer, da se prevzemna družbe pri informiranju delničarjev ni 
ravnala po omenjenih zakonskih predpisih. Zato se tudi v primerjavi 
z namenom postopka nesorazmerni stroški, ki so nastali z 
vložitvijo predloga, štejejo kot sorazmerni z uveljavljanjem pravic 
in mora prevzemna družba tudi v tem primeru dokončno kriti 
stroške. Poleg tega mora po tretjem odstavku prevzemna družbe 
načeloma prevzeti tudi plačilo stroškov delničarjevih pravnih 
zastopnikov. 
Sodišče odloča o tem, kolikšen del stroškov mora določen 
udeleženec kriti; torej posebej, kateri stroški se povrnejo prevzemni 
družbi v primeru prvega odstavka oziroma ali se stroški pravnih 
zastopnikov povrnejo delničarjem in v kakšnem obsegu. Sodšče 
odloča po pravičnosti, torej upošteva tako ravnanje pred in med 
postopkom kakor tudi premoženjske razmere udeležencev. 
529.j člen vsebuje predpise o sestavi poravnalnega odbora 
izvedencev, njihovo imenovanje in odpoklic, položaj odbora kot 
neodvisen organ ter dolžnost članov poravnalnega odbora do 
varovanja podatkov. Glej tudi 529. d člen. 
Smiselno se uporabljajo predpisi o izločitvi sodnika ali sodnika 
porotnika po členih 70 - 75 ZPP. Sporočilo predsedniku ali 
prestojniku sodišča po 71. členu ZPP ne bo potrebno; v danem 
primeru bo član poravnalnega odbora obvestil sodnika, ki vodi 
postopek o sodnem preizkusu menjalnega razmerja. Ta bo določil 
namestnika izmed imenovanih nadomestnih članov. 
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OBRAZLOŽITEV K INSTITUCIJI DELITEV (111. člen) 

Delitev kapitalskih družb je oblika statusnega preoblikovanja, ki v 
veljavnem slovenskem pravu družb normativno ni urejena. V 
poglavju o združitvah in preoblikovanju družb (9. poglavje zakona 
o gospodarskih družbah [ZGD), členi 510 - 558) ureja ZGD 
namreč kot statusne spremembe 1) združevanje gospodarskih 
družb, pri čemer ločuje v osnovi med pripojitvijo (členi 512 - 529 
ZGD) in spojitvijo (530. člen ZGD) delniških družb ter v tem okviru 
ureja še posebnosti združevanja, ki veljajo za druge 
pravnoorganizacijske oblike (členi 530 - 533 ZGD), 2) prenos 
premoženja na Republiko Slovenijo oziroma na lokalno skupnost 
(člena 534 ter 535 ZGD) ter 3) preoblikovanje družb v smislu 
spreminjanja njihove pravnoorganizacijske oblike (členi 536 - 558 
ZGD). 

Dosedanje izkušnje pri praktični uporabi ZGD kažejo, da v 
gospodarstvu ne potekajo le procesi koncentracije, torej premiki 
v smeri združevanja gospodarskih subjektov, ampak pravni in 
dejanski razlogi terjajo tudi reverzibilne postopke, torej postopke 
dekoncentracije. Ti so vzpodbujeni z različnimi dejanskimi 
potrebami: potrebami po krčenju (pre)velikih podjetij, delitve 
vzpodbuja splošna dekoncentracija na področju gospodarjenja, 
lahko so posledica potrebe po vzpostavljanju pogojev za boljše 
vodenje podjetij oziroma po vzpostavljanju preglednih relacij v 
sferi odgovornosti, delitev lahko služi kot faza v postopku 
odprodaje posameznih delov podjetij in podobno. Problematika 
delitev ter potreba po njeni pravni ureditvi je v Republiki Sloveniji 
aktualizirana nenazadnje tudi s splošnim stanjem v slovenskem 
gospodarstvu po zaključenem lastninskem preoblikovanju, v 
katerem so iz bivših velikih družbenih podjetij nastale enako velike 
delniške družbe, v katerih kot delničar sodeluje tudi še država. 
Prilagoditev teh delniških družb novemu gospodarskemu okolju, 
zlasti pa potreba po optimizaciji njihovega poslovanja ter 
maksimizaciji dobička pa terjajo tudi večjo fleksibilnost v poslovanju. 
Te gospodarske cilje pa je mogoče uresničiti praviloma tudi s 
tem, da se tem velikim subjektom omogoči, da se razdelijo na 
večje število manjših pravnih oseb. 

Z normativneg^ vidika je treba ugotoviti, da možnost razdruževanja 
družb v slovenskem pravnem redu ni popolna neznanka, saj jo 
izrecno omenjajo nekateri področni predpisi. Tako je delitev - sicer 
z izrazom "razdružitev" - omenjena npr. v 13. členu zakona o 
prevzemih (Ur. I. RS, št. 47/97), možnost delitve bank je dopuščal 
(sicer že razveljavljeni) zakon o bankah in hranilnicah (Ur. I. RS, 
št. 1/91, 28/92 ter 46/93), o razdružitvi gospodarskih družb, ki 
izdajajo vrednostne papirje v nematerializirani obliki, govori v 78. 
členu zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur. I. RS, št. 
29/99), v 21. členu zakona o sodnem registru (Ur. I. RS, št. 13/94) 
je urejen vpis novih subjektov, ki so nastali iz delitve, in podobno. 
Ne glede na to, da je institut delitve slovenskemu pravu kot tak 
znan, je dejstvo, da postopek delitve substančno ni urejen. Zato 
je pravna teorija, izhajajoč iz temeljnega načeta, da je dovoljeno 
vse, kar ni izrecno prepovedano, poskušala v obstoječem 
pravnem okolju najti načine za izpeljavo delitvenih postopkov ter 
se je pri tem zatekala k smiselni uporabi predpisov o združevanju 
(Prim. Plavšak: Posamezna pravna vprašanja, povezana s 
spremembo lastniške strukture kapitalskih družb; PiD 2 [1996), 
303-306). Vendar pa je treba poudarizi, da smiselna uporaba 
predpisov o združevanju v postopkih delitev ne zagotavlja v celoti 
mehanizmov za adekvatno varstvo interesov vseh udeleženih 
subjektov, zlasti družbenikov ter upnikov, saj je omejena le na 
tehnično izvedbo delitvenega postopka. Nadalje je treba upoštevati 
tudi, da 1. člen direktive EU o delitvah delniških družb (Sixth 
Council Directive 82/891/EEC, of 17 December 1982, concern- 
ing the division of public limited liability companies) izrecno 
zavezuje države članice, da v primerih, ko z nacionalnimi 
zakonodajami dopuščajo delitve (v različnih pojavnih oblikah), 
postopke delitev regulirajo v skladu z določbami direktive ter 

preko tega ustrezno pozornost namenijo zavarovanju vseh 
udeleženih subjektov. 

Navedeni motivi tako narekujejo, da se v pripravo nujnih 
sprememb ZGD, ki so potrebne zaradi nadaljnjega prilagajanja 
slovenskega prava družb evropskim izhodiščem, vključijo tudi 
spremembe na tem področju statusnega preoblikovanja. S 
predlagano spremembo, s katero bo normativno urejeno tudi 
področje delitev gospodarskih družb, se tako na nek način celovito 
zaokroža paleta možnih statusnih preoblikovanj ter se s tem 
sledi direktivam, ki jih narekuje nadaljnji razvoj statusnega prava 
v Zahodni Evropi. 

Temeljna podlaga za predlagane spremembe je direktiva EU o 
delitvah delniških družb (Šesta direktiva). Njena posebnost v oziru 
na druge direktive s področja prava družb je, da države članice 
niso zavezane k njeni implementaciji v nacionalne zakonodaje 
Držav članic Šesta direktiva tako ne zavezuje k temu, da zaradi 
uskladitve s pravom EU nujno predvidijo področje delitev v 
nacionalnih zakonodajah. Kolikor pa se zakonodajalci v 
posameznih državah članicah odločijo za ureditev področja delitev, 
morajo pri oblikovanju notranjega prava upoštevati določila Šeste 
direktive. Direktiva ureja institut delitve delniških družb, ter pri tem 
ločuje med 1) delitvijo s prevzemom (Division by acquisition, 2. do 
20. člen direktive), 2) delitvijo z ustanovitvijo novih družb (Divi- 
sion by the formation ofthe new companies, 21. in 22. člen direktive) 
ter 3) drugimi postopki, ki se obravnavajo kot delitve (Other op- 
erations treated as divisions, 24. in 25. člen direktive). Temelju' 
namen direktive je zlasti zagotoviti pravno varstvo upnikov 
družbe, ki v postopku delitve preneha ter se njeno premoženje 
prenese na druge subjekte, bodisi take, ki v trenutku delitve že 
obstajajo (delitev s prevzemom) bodisi take, ki se v postopkO 
delitve šele ustanavljajo (delitev z ustanovitvijo novih družb)- 
Adekvatno varstvo upnikom družbe zagotavlja zlasti solidarno 
jamstvo družb, na katere so bile prenesene obveznosti prenosne 
družbe (tretji in šesti odstavek 12. člena Šeste direktive), direktiva 
pa predvideva tudi posebne pravice v korist imetnikov mešani 
obligacij (13. člen direktive). Varstvo delničarjev zagotavlja 
predvsem transparenten postopek, v katerega so vključeni tudi 
neodvisni revizorji, ter odločanje na skupščini delničarjev ob 
ustrezni kapitalski večini. 

Pri oblikovanju konkretnih zakonskih rešitev za predpise o delitvah 
v ZGD je kot model služilo avstrijsko pravo, saj predlagane rešitve 
v bistvenih opredelitvah izhajajo iz avstrijskega zakona o delitvah 
kapitalskih družb (Bundesgesetz uber die Spaltung voO 
Kapitalgesellschaften [SpaltG), BGBI 304/1996). 

V statusnem pravu se delitev opredeljuje kot postopek, v katere 
se deli premoženja družbe, kise deli (prenosna družba), prenašajo 
na druge družbe, pri tem pa družbeniki prenosne družbe v zameno 
za preneseno premoženje pridobijo delnice oziroma poslovne 
deleže družb, na katere je bilo preneseno premoženje prenosne 
družbe. S koncepcijskega vidika se delitev smatra kot postopek 
ki je reverzibilen postopku združitve, pri čemer pa se delitev od 
združitve bistveno vsebinsko razlikuje po tem, da je predmet 
delitve podjetniško premoženje, ki je že oblikovano in se lahko 
torej na poljubne načine deli in prenaša na druge subjekte, P" 
združitvi pa je predmet prenosa praviloma premoženje družbe 
kot celota. 

Z vidika prenosa premoženja prenosne družbe je nadaljnja 
bistvena značilnost postopka delitve v tem, da premoženje 
prenosne družbe na pridobitelja ne prehaja po poti singularnega, 
marveč univerzalnega pravnega nasledstva, ki omogoča, da & 
prehod posameznih premoženjskih predmetov iz premoženja v 
premoženje niso potrebni posamezni razpolagalni posli (modusJ, 
prav tako pa za prenos obveznosti ni potrebno soglasje upnikov 
Premoženje bi namreč lahko prehajalo na pridobitelja tudi P° 
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siceršnjih civilnopravnih mehanizmih: premično premoženje z 
izročitvijo, nepremičnine z ustreznimi vpisi v javnih knjigah, terjatve 
s cesijo, obveznosti s prevzemom dolga, celota pogodbenih 
razmerij z odstopom pogodbe in podobno. Vendar pa bi bili 
Posamezni izmed teh prenosov odvisni od soglasja upnika 
(prevzem dolga) oziroma druge pogodbene stranke (odstop 
Pogodbe), kar bi omogočalo blokado takih prenosov oziroma bi 
iih postavljalo v odvisnost od soglasja. Primerjalni pravni sistemi 
so rešitev poiskali v instituciji univerzalnega pravnega nasledstva, 
ki je uveljavljeno predvsem v dednem pravu in ga prilagodili 
Podjetniškim potrebam. Medtem ko je univerzalno pravno 
nasledstvo (in s tem prehod celotnega premoženja) v dednem 
Pravu pravna posledica določenega pravnorelevantnega dejstva 
(smrti zapustnika), je univerzalno pravno nasledstvo pri delitvah 
sredstvo za prenos premoženja, ki v osnovi omogoča celovito 
Prehajanje premoženja prenosne družbe zlasti takrat, ko je predmet 
prenosa podjetje v smislu podjetniško organiziranega premoženja. 
Posebnost univerzalnega pravnega nasledstva pri delitvi je nadalje 
tudi v možnosti, da se po poti univerzalnega pravnega nasledstva 
ne prenašajo pravice in obveznosti izključno samo kot celota, saj 
le možno, da se na tak način (po pravilih univerzalnega pravnega 
nasledstva) prenaša samo določen skupek pravic in obveznosti. 
V tem primeru gre za institucijo tkim. delnega univerzalnega 
Pravnega nasledstva (Partielle Unlversalsukzession; Partielle 
Gesamtsrechtsnachfolge). To pomeni, da je nasledstvo sicer 
univerzalno, vendar se omejuje na določen del premoženja, 
namreč tistega, ki se prenaša na drugo družbo. Preostalo 
Premoženje pa ostane bodisi pri prenosni družbi, bodisi se prenese 
na tretjo družbo. 

Delitev je tako mogoče opredeliti kot postopek, pri katerem se 
deli premoženja ene družbe (tkim. prenosne družbe) prenesejo 
na druge družbe, družbeniki prenosne družbe pa za to dobijo 
deleže drugih družb. Institut delitve združuje akt prenehanja 
Pfenosne družbe oziroma zmanjšanja kapitala z aktom vložitve. 
Čeprav je delitev utemeljeno označiti tudi kot contrarius actus 
družitve, taka opredelitev ni povsem popolna, glede na to da je 
'nožna tudi delitev s prevzemom, ki istočasno združuje delitev 
ter združitev. 

^amen predpisov o delitvah je trojen, izhaja pa iz spoznanja, da 
ie delitev oblika statusnega preoblikovanja, pri kateri prihaja do 
stika različnih interesnih skupin. Delitev je postopek, v katerem 
se prenaša podjetniško premoženje, bodisi v celoti bodisi deloma 
^ enega pravnega subjekta na druge, kar posledično učinkuje na 
Pravni položaj družbenikov prenosnega subjekta (družbe, ki se 
deli) tako, da v posledici delitve pridobivajo članstvo v subjektu, 
na katerega se premoženje prenaša. Pri tem pa lahko pride do 
spremembe medsebojnih razmerij med njimi samimi, kot celota 
Pa lahko pridejo tudi v stik z družbeniki subjekta, na katerega je 
bilo premoženje preneseno (ko gre za delitev s prevzemom), 
lokacija premoženja utegne vplivati tudi na pravni položaj upnikov 
Prenosnega subjekta, saj se njegovo premoženje, ki z vidika 
Posameznega upnika predstavlja jamstveno maso za njegove 
,erjatve do prenosnega subjekta, deli ter prenaša na druge 
subjekte, katerih ekonomski potencial utegne biti (pri delitvi s 
Prevzemom) oziroma nujno je manjši (pri delitvi z ustanovitvijo 
n°vih družb). V posameznih primerih (pri delitvi z ustanovitvijo 
novih družb) prvotni dolžnik (družba, ki se deli) tudi preneha. 

Zato je namen predpisov o delitvi urediti tri področja: 1) tehnično 
Plat delitve, torej normirati pravila, po kateri se postopek delitve 
lzvaja, ter v tej zvezi zlasti opredeliti način za celovit prehod 
Podjetniškega premoženja z enega subjekta na drugega, 2) 
Področje varstva upnikov ter 3) področje varstva družbenikov. 

Predlagani zakon omogoča le delitve kapitalskih družb, pri tem 
so tudi prejemnice prenesenega premoženja lahko samo 

aPitalske družbe (prvi in drugi odstavek 533.a člena). 

Institut delitve zajema dve temeljni obliki delitve, ki se razlikujeta v 
odvisnosti od tega, ali družba, ki se deli, po opravljenem postopku 
delitve obstaja še naprej ali pa preneha. 

V primeru, ko družba, ki se deli, po postopku delitve preneha, gre 
za postopek razdelitve (prva alinea drugega odstavka 533.a 
člena). Razdelitev je postopek, katerega bistvena značilnost je, 
da je predmet prenosa celotno premoženje prenosne kapitalske 
družbe, pojmovano v smislu celote premoženjskih pravic, 
obveznosti in pravnih razmerij (četrti odstavek 533.a člena). To 
premoženje pa se lahko prenaša bodisi na kapitalske družbe, ki 
se v postopku delitve šele na novo ustanavljajo (v tem primeru 
gre za razdelitev z ustanovitvijo novih družb; Aufspaltung zur 
Neugrundung) ali pa na kapitalske družbe, ki v trenutku delitve 
prenosne družbe že obstajajo in nanje preneseno premoženje 
prenosne družbe zgolj sprejemajo kot prevzemne družbe (v tem 
primeru gre za razdelitev s prevzemom: Aufspaltung zur 
Ubernahme). Ker je predmet prenosa celotno premoženje 
prenosne družbe, rezultira razdelitev v prenehanju prenosne 
družbe, pri čemer pa likvidacijski postopek ni potreben, saj se 
celoten kompleks pravnih razmerij, v katerih je bila udeležena 
prenosna družba, prenese na (nove oziroma prevzemne) druge 
družbe, ki v ta razmerja vstopijo. 

Če družba, ki se deli, po postopku delitve ne preneha, gre za 
postopek oddelitve (druga alinea 533.a člena). Medtem ko je za 
razdelitev nujno, da se prenaša celotno premoženje prenosne 
družbe, je za oddelitev značilno, da so predmet prenosa zgolj 
posamezni deli premoženja prenosne družbe. Tudi v tem primeru 
pa je možno prenašati dele premoženja prenosne družbe bodisi 
na kapitalske družbe, ki se v postopku delitve šele ustanavljajo 
(v tem primeru gre za oddelitev z ustanovitvijo novih družb; 
Abspaltung zur Neugrundung) ali pa na kapitalske družbe, ki v 
trenutku delitve prenosne družbe že obstajajo kot pravne osebe 
(v tem primeru gre za oddelitev s prevzemom; Abspaltung zur 
Ubernahme). Bistvena značilnost oddelitve je zato ta, da prenosna 
družba ne preneha, ampak po delitvi, torej po prenosu posameznih 
delov njenega premoženja na eno ali več novih ali prevzemnih 
kapitalskih družb, obstaja še naprej, vendar pa z manjšim 
premoženjem in praviloma tudi nižjim osnovnim kapitalom. 

Iz tega sledi, da zajema splošni pojem "delitev" dve pojavni obliki: 
razdelitev in oddelitev, vsaka izmed obeh pa se lahko vodi bodisi 
tako, da se ustanavljajo nove družbe, na katere se kot vložek 
prenaša (del ali celotno) premoženje prenosne družbe bodisi 
tako, da (del ali celotno) premoženje prenosne družbe prevzemajo 
kapitalske družbe, ki kot pravne osebe že obstajajo in se torej ne 
ustanavljajo na novo. Zakon pa dovoljuje tudi sočasni prenos 
premoženja na nove in na prevzemne kapitalske družbe, s čimer 
omogoča kombinacijo delitve s prevzemom in delitve z 
ustanovitvijo (tretji odstavek 533.a člena) 

Nadaljnja bistvena značilnost delitve je, da dobijo družbeniki 
prenosne družbe v zameno za preneseno premoženje kapitalsko 
udeležbo v kapitalskih družbah, prejemnicah tega premoženja 
(drugi odstavek 533.a člena). V tem se postopek delitve družb 
loči od postopka ustanavljanja družbe hčere, pri kateri kapitalske 
udeležbe (v družbi hčeri) ne pridobivajo družbeniki družbe matere, 
ampak družba mati sama. V primeru razdelitve bo družbenikom 
prenosne družbe kapitalska udeležba v prenosni družbi nujno 
prenehala, saj bo prenosna družba v postopku delitve prenehala 
in bodo torej namesto delnic oziroma poslovnih deležev v prenosni 
družbi pridobili delnice oziroma poslovne deleže v novih oziroma 
prevzemnih kapitalskih družbah. V primeru razdelitve z 
ustanovitvijo novih družb bodo morale nove družbe v postopku 
ustanovitve delnice oziroma poslovne deleže šele izdati, v primeru 
razdelitve s prevzemom pa bodo prevzemne družbe lahko 
družbenikom prenosne družbe zagotavljale v zamenjavo bodisi 
lastne delnice oziroma poslovne deleže, če bodo z njimi 
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razpolagale, praviloma pa bodo tudi te izdajale nove delnice 
oziroma poslovne deleže v postopku povečanja svojega 
osnovnega kapitala. V primeru oddelitve pa bodo družbeniki 
prenosne družbe dobili praviloma še delnice novih oziroma 
prevzemnih družb. 

Tehnična plat delitve je nomotehnično izgrajena na modelu delitve 
z ustanovitvijo novih družb (členi 533.b - 533.n). Delitev s 
prevzemom ureja zakon enovito v enem samem, vendar zelo 
kompleksnem členu (533.0 člen), v katerem pa je uporabljena 
tehnika napotitve v smislu napotovanja na neposredno oziroma 
smiselno uporabo drugih institucij oziroma drugih členov zakona. 
Delitev s prevzemom navezuje namreč delitev na pravila o 
združitvi, zato se odkazuje na ta pravila, ki se kombinirajo še s 
pravili o delitvi z ustanovitvijo. 

Temeljna oblika delitve je delitev z ustanovitvijo novih družb. 
Praviloma se postopek delitve z ustanovitvijo novih družb odvije 
v naslednjih korakih: 
1) priprava delitvenega načrta, ki ga pripravita uprava oziroma 

poslovodja prenosne družbe, ob upoštevanju minimalrijh z 
zakonom predvidenih sestavin (prvi odstavek 533.b člena); 

2) priprava delitvene bilance kot zaključne bilance prenosne 
družbe (drugi odstavek 533.b člena); 

3) priprava otvoritvenih bilanc novih družb, če gre za oddelitev 
mora delitvena bilanca izkazovati tudi premoženje, ki ostane 
prenosni družbi (12 alinea prvega odstavka 533.b člena); 

4) priprava poročila o delitvi, ki ga pripravita uprava oziroma 
poslovodja prenosne družbe. Poročilu o delitvi se je dopustno 
odpovedati (533. č člen); 

5) pregled delitve po revizorju, ki ga imenuje nadzorni svet 
prenosne družbe oziroma uprava ali poslovodja, če nadzorni 
svet v prenosni družbi ni oblikovan. Pregledu delitve po 
revizorju se je dopustno odpovedati (533.d člen); 

6) pregled delitve po nadzornem svetu prenosne družbe (533.e 
člen); 

7) dostava delitvenega načrta pristojnemu registrskemu sodišču. 
Delitveni načrt mora biti registrskemu sodišču dostavljen 
najmanj mesec dni pred sprejemanjem sklepa o delitvi na 
skupščini (prvi odstavek 533.f člena); 

8) javna objava obvestila, da je bil delitveni načrt dostavljen 
sodišču. Za javno objavo obvestila mora poskrbeti uprava 
oziroma poslovodja. Obvestilo mora biti javno objavljeno v 
Uradnem listu ter glasilu družbe, če je to oblikovano, in sicer 
najmanj mesec dni pred sprejemanjem sklepa o delitvi. V 
obvestilu je treba upnike, družbenike ter svet delavcev 
prenosne družbe obvestiti o njihovih pravicah, ki jih imajo po 
predpisih o delitvi (prvi odstavek 533.1 člena); 

9) razgrnitev zakonsko predvidene dokumentacije na sedežu 
družbe, da si jo lahko delničarji ogledajo: delitveni načrt, 
poročilo o delitvi, revizijsko poročilo ter poročilo nadzornega 
sveta. Če je prenosna družba družba z omejeno 
odgovornostjo, je treba prepise navedene dokumentacije 
poslati družbenikom najmanj 14 dni pred sklepanjem o delitvi 
(drugi in tretji odstavek 533.1 člena); 

10) sklepanje o delitvi (533.g člen); 
11) če delitev ne ohranja kapitalskega razmerjh je treba 

družbenikom prenosne družbe, ki so glasovali proti sklepu o 
delitvi, ponuditi ustrezno denarno odpravnino kot odmeno za 
njihove deleže in jim na ta način omogočiti, da iz družbe izstopijo. 
Za ponujeno odpravnino jim je treba po potrebi ponuditi 
ustrezno zavarovanje. Dolžnost ponuditi ustrezno denarno 
odpravnino velja tudi v primeru, če imajo nove oziroma 
prevzemne družbe drugačno pravnoorganizacijsko obliko, 
kot prenosna družba (tkim. delitev, ki spreminja 
pravnoorganizacijsko obliko) (533.h in 533.j člen); 

12) pridobitev soglasja tistih delničarjev oziroma družbenikov 
prenosne družbe, ki imajo v prenosni družbi zagotovljene 
posebne pravice, pa so te pravice zaradi delitve okrnjene, 

razen če so jim enakovredne pravice zagotovljene tudi v 
novih (prevzemnih) družbah (533. i člen); 

13) priglasitev (prijava) delitve pri sodnemu registru. Priglasitev 
je v pristojnosti vseh članov uprave prenosne družbe ter 
vseh članov uprav vseh novih družb (prvi odstavek 533.k 
člena); 

14) ustanovitvena revizija novih družb, ki nastanejo v postopku 
delitve oziroma pregled ustreznosti višine preostalega 
premoženja pri prenosni družbi, če gre za oddelitev. Revizorje 
imenuje sodišče (četrti odstavek 533.c člena); 

15) sočasni vpis delitve in ustanovitve novih družb v sodni regis- 
ter po sedežu prenosne družbe (prvi odstavek 533.1 člena); 

16) zagotovitev zavarovanja v korist upnikov, ki so zavarovanje 
svojih nezapadlih, negotovih ali pogojnih terjatev zahtevali 
(drugi odstavek 533.m člena); 

17) zagotovitev ustreznih pojasnil dodelitvi posameznih delov 
premoženja prenosne družbe vsakomur, ki to zahteva (533.n 
člen). 

Osnova delitve z ustanovitvijo je delitveni načrt (533.b člen), ki ga 
mora sestaviti uprava (poslovodje) prenosne družbe. Delitveni 
načrt je poleg poročila o delitvi ter revizijskih poročil temeljni akt, 
ki vsebuje potrebne informacije o modalitetah načrtovane delitve 
ter kot vir informacij služi imetnikom deležev prenosne družbe, 
upnikom ter svetu delavcev. 

Delitveni načrt je enostranska izjava volje prenosne družbe in 28 
svojo veljavnost ne potrebuje nikakršnega sprejema v smislu 
povratnega ravnanja. Glede na to, da nove družbe nastanejo 
šele z vpisom delitve v sodni register (533.1 člen), te seveda nO 
morejo imeti položaja stranke (pogodbene partnerice) pri pripravi 
delitvenega načrta. Če se premoženje prenosne družbe ne 
prenaša na nove, ampak na družbe, ki v trenutku že obstajajo 
(ko gre torej za delitev s prevzemom) se ne sestavlja delitveni 
načrt, ampak uprave prenosne ter prevzemne(ih) družb(e) 
sklenejo pogodbo o delitvi in prevzemu (prva alinea prvega 
odstavka 533.0 člena), kolikor pa se kombinirano izvajata tako 
delitev z ustanovitvijo novih družb kot tudi delitev s prevzemom 
(tretji odstavek 533.a člena), se pripravi delitveni načrt ter sklene 
pogodba o delitvi in prevzemu. Vsekakor mora biti delitveni načrt 
sestavljen pred sklepanjem o delitvi. Delitveni načrt mora £»" 
sestavljen v obliki enovitega dokumenta, tako da ni dopustno 
sestavljati več ločenih (delnih) delitvenih načrtov. Zakon izrecno 
ne določa, da bi moral delitveni načrt biti sestavljen v pisni obliki, 
vendar zahteva po pisnem dokumentu implicitno izhaja iz drugih 
določb zakona: vsaj mesec dni pred dnem odločanja o delitv" 
mora uprava prenosne družbe registrskemu sodišču predložil1 

delitveni načrt (prvi odstavek 533.f člena), iz česar sledi, da mora 
biti sestavljen v pisni obliki. 

Delitveni načrt mora vsebovati vsaj (prvi odstavek 533.b člena)- 
■ firmo in sedež prenosne družbe in predloge statuto" 

(družbenih pogodb) pri delitvi udeleženih družb (torej družb, 
ki bodo v postopku delitve šele ustanovljene), 
izjavo o prenosu delov premoženja prenosne družbe * 
univerzalnim pravnim nasledstvom v zamenjavo za 
zagotovitev deležev (delnic ali poslovnih deležev) novih družb, 
navedbo menjalnega razmerja deležev in njihove razporediti 
na imetnike deležev, višine morebitnega denarnega doplačil* 
udeleženih družb, ki ne sme presegati deset odstotkov skupne 
nominalne vrednosti zagotovljenih deležev, ter doplačil tretjih, 
ki so dovoljena brez omejitev, 

- podrobnosti v zvezi z zmanjševanjem nominalnega zneska 
delnic ali združevanjem deležev prenosne družbe, če ta 
zmanjša svoj osnovni kapital v skladu s 533.c členom, 
podrobnosti v zvezi z zagotovitvijo deležev novih družb; 

■ navedbo, od kdaj zagotavljajo deleži novih družb pravico do 
dela dobička; 
navedbo dneva, od katerega se štejejo dejanja prenosne 
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družbe kot opravljena za račun novih družb (dan obračuna 
delitve); 
pravice, ki jih nove družbe zagotavljajo posameznim 
imetnikom deležev ter imetnikom posebnih pravic, kot so 
deleži brez glasovalne pravice, prednostne delnice, deleži z 
večjim številom glasov, dividendne obveznice in posebne 
pravice do udeležbe v dobičku in morebitne ukrepe, ki bi bili 
predvideni za te osebe; 
vsako posebno ugodnost, ki se zagotavlja članu uprave ali 
nadzornega sveta pri delitvi udeleženih družb ali revizorjem; 
podroben opis in dodelitev delov premoženja, ki se prenesejo 
na vsako izmed novih družb; pri tem se je dopustno sklicevati 
na listine, kot so bilance iz 12 alinee ter na druge listine, 
kolikor njihova vsebina omogoča dodelitev posameznega dela 
premoženja; 
določilo o dodelitvi tistih delov premoženja, ki jih sicer na 
podlagi delitvenega načrta ne bi bilo mogoče dodeliti nobeni 
izmed pri delitvi udeleženih družb; 
zaključno bilanco prenosne družbe ter otvoritvene bilance 
novih družb, pri oddelitvi pa še delitveno bilanco, ki izkazuje 
premoženje, ki ostane prenosni družbi; 
pri delitvi, ki ne ohranja kapitalskega razmerja (tretji odstavek 
533.g člena) ter delitvi, ki spreminja pravnoorganizacijsko 
obliko (533.j člen) pogoje denarne odpravnine, ki jo ponuja 
katera od udeleženih družb ali tretja oseba; določilo ni potrebno, 
če se vsi družbeniki prenosne družbe denarni odpravnini 
pisno odpovejo. 

Prenosna družba mora sestaviti zaključno bilanco na dan 
obračuna delitve, za katero se smiselno uporabljajo določbe ZGD 
o sestavi, reviziji in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih 
za bilanco stanja. Zaključne bilance ni treba objaviti. Sestaviti jo je 
treba na dan obračuna delitve, ki je lahko največ 9 mesecev pred 
prijavo delitve za vpis v register (drugi odstavek 533. b člena). 
Izjave tretjih oseb, da ponujajo denarna doplačila ali denarno 
odpravnino, morajo biti notarsko overjene (tretji odstavek 533.b 
člena). Nadalje je treba sestaviti otvoritvene bilance novih družb, 
v primeru oddelitve pa tudi delitveno bilanco, ki izkazuje 
premoženje, ki ostane prenosni družbi (12. alinea prvega odstavka 
533.b člena). 

S ciljem zavarovati predvsem interese upnikov vsebuje 533.c 
člen pravila, katerih namen je zagotoviti kapitalsko ustreznost ter 
opredeliti pravila bilanciranja rezerv prenosne družbe. 

Po tem pravilu mora skupna višina osnovnih kapitalov pri delitvi 
udeleženih družb po delitvi dosegati najmanj višino osnovnega 
kapitala prenosne družbe pred delitvijo, vsota revalorizacije 
osnovnega kapitala ter rezerv (zakonske, statutarne in proste 
rezerve ter presežek vplačil kapitala) pri delitvi udeleženih družb 
Pa mora po delitvi dosegati najmanj višino vsote revalorizacije 
osnovnega kapitala ter rezerv (zakonskef statutarne in proste 
rezerve ter presežek vplačil kapitala) prenosne družbe pred 
delitvijo (tkim. vsotno načelo, Summengrundsatz). Pri oddelitvi je 
osnovni kapital prenosne družbe dopustno zmanjšati tudi brez 
upoštevanja določil ZGD o zmanjšanju osnovnega kapitala, 
kolikor pa se določila ZGD o rednem zmanjšanju osnovnega 
kapitala (v tej zvezi zlasti segment varstva upnikov) vendarle 
upoštevajo, je dovoljeno tudi odstopanje od vsotnega načela. 

Temeljna značilnost delitve z ustanovitvijo je, da se v tem postopku 
ustanavljajo nove kapitalske družbe. Ustanovitveni vložek je na 
nove družbe preneseno premoženje. Zakon izrecno določa, da 
se v postopku ustanavljanja novih družb uporabljajo pravila ZGD 
o ustanavljanju posameznih družb (tretji odstavek 533.c člena), 
zato bo konkretna uporaba odvisna seveda od tega, kakšno 
Pravnoorganizacijsko obliko bo posamezna novoustanovljena 
družba imela. V vsakem primeru šteje za njenega ustanovitelja 
Prenosna družba (tretji odstavek 533.c člena), kar omogoča 

ustanovitev delniške družbe z enim ustanoviteljem tudi v 
okoliščinah, ko ZGD zahteva za ustanovitev delniške družbe 
najmanj pet ustanoviteljev (170. člen). Postopek ustanovitve novih 
družb mora pregledati eden ali več ustanovitvenih revizorjev, ki 
morajo v primeru oddelitve pregledati tudi, ali po oddelitvi dejanska 
višina premoženja, ki ostane prenosni družbi, dosega najmanj 
višino njenega kapitala (pregled preostalega premoženja). Za 
postopek ustanovitvene revizije je predvidena smiselna uporaba 
določb ZGD o ustanovitveni reviziji delniške družbe, pri čemer 
ustanovitveno poročilo v skladu s 193. členom ZGD ni potrebno 
(četrti odstavek 533.c člena). 

Uprava prenosne družbe mora izdelati pisno poročilo, v katerem 
pravno in gospodarsko pojasni in utemelji načrtovano delitev, 
delitveni načrt, še zlasti pa menjalno razmerje deležev (vključno 
z morebitnimi denarnimi doplačili) ter njihovo razporeditev med 
imetnike deležev. Prav tako mora uprava v poročilu o delitvi 
opredeliti ukrepe za zavarovanje pravic upnikov. V poročilu o 
delitvi mora uprava navesti morebitne posebne težave, do katerih 
je prišlo pri vrednotenju podjetij ter se opredeliti do ugotovitev iz 
poročila ustanovitvenega revizorja. Uprava mora v poročilu navesti 
sodišča, katerim bodo predložena poročila ustanovitvenih 
revizorjev. Upravi menjalnega razmerja deležev ni treba pojasniti, 
če so imetniki deležev prenosne družbe v novih družbah udeleženi 
v enakem kapitalskem razmerju, torej če gre za tako delitev, ki na 
kapitalsko razmerje ne vpliva, oziroma z drugimi besedami, če 
ne gre za delitev, ki ne ohranja kapitalsko razmerje, ki sama po 
sebi zaradi zavarovanja interesov družbenikov terja nekoliko 
drugačne rešitve. Poročilo o delitvi ni potrebno, če se mu pisno 
odrečejo vsi imetniki deležev ali če izjavo o odreku zapisniško 
podajo na skupščini (drugi odstavek 533. č člena). 

Poleg ustanovitvene revizije po četrtem odstavku 533.b člena 
pomeni pregled delitve po delitvenem revizorju drugo obliko 
eksterne kontrole postopka. Drugače, kot po veljavni ureditvi 
pripojitve, kjer pripojitvenega revizorja imenuje uprava (drugi 
odstavek 514. člena ZGD), imenuje delitvenega revizorja nadzorni 
svet prenosne družbe, če pa družba nadzornega sveta nima, 
imenuje delitvenega revizorja uprava (drugi odstavek 533.d 
člena). Smatra se namreč, da naj uprava, ki je delitveni načrt 
pripravila, ne imenuje hkrati tudi revizorja za pregled tega 
delitvenega načrta. Tako se s tem, ko revizorja ne imenuje isti 
organ, ki je pripravil delitveni načrt, dosega večja stopnja 
nepristranosti in neodvisnosti. Predmet pregleda je namreč 
delitveni načrt (prvi odstavek 533.d člena). Delitveni revizor mora 
o rezultatu pregleda izdelati revizijsko poročilo, pri delitvi, ki ne 
ohranja kapitalskega razmerja, pa mora njegovo poročilo vsebovati 
mnenje, ali so predlagano menjalno razmerje deležev, višina 
denarnih doplačil in njihova razdelitev med imetnike deležev ter 
ponujena denarna odpravnina primerni. Delitveni revizor predloži 
revizijsko poročilo upravi in članom nadzornega sveta. Pregled 
delitve ni potreben, če se mu pisno odrečejo vsi imetniki deležev 
ali če izjavo o odreku zapisniško podajo na skupščini (peti 
odstavek 533.d člena). 

Načrtovano delitev mora pregledati tudi nadzorni svet prenosne 
družbe. Pri tem upošteva poročilo o delitvi in revizijsko poročilo 
delitvenega revizorja. Svoja stališča strne v pisnem poročilu. 

Vsaj mesec dni pred dnem odločanja o delitvi morata uprava 
oziroma poslovodja prenosne družbe na sodišču po sedežu 
prenosne družbe predložiti delitveni načrt, ki ga je pred tem 
pregledal nadzorni svet. V nadaljevanju morata v Uradnem listu in 
glasilu družbe, če je to določeno (npr. kadar je prenosna družba 
delniška družba, pri kateri je določitev glasila zakonska dolžnost), 
javno objaviti obvestilo o tem, da je bil delitveni načrt predložen 
sodišču. Bistveni namen objave obvestila je, da se v njej imetniki 
deležev, upniki ter svet delavcev, če je ta oblikovan, opozorijo na 
njihove pravice v zvezi z delitvijo (prvi odstavek 533J člen). Če 
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se deli delniška družba, je treba vsaj mesec dni pred dnem 
zasedanja skupščine, ki bo sklepala o delitvi, delničarjem na 
sedežu družbe predložiti na vpogled 1) delitveni načrt, 2) poročilo 
o delitvi, 3) revizijsko poročilo, ter 4) poročilo nadzornega sveta, 
če pa se deli družba z omejeno odgovornostjo je treba najmanj 
štirinajst dni pred dnem zasedanja skupščine njenim družbenikom 
to dokumentacijo poslati (drugi in tretji odstavek 533.f člena). Če 
delničarji to zahtevajo, jim je treba navedeno dokumentacijo 
posredovati brezplačno, upniki in svet delavcev pa so upravičeni 
do prepisa delitvenega načrta (četrti odstavek 533.f člena). 
Navedena dokumentacija se predloži tudi na skupščini. Na 
začetku zasedanja skupščine mora uprava delitveni načrt ustno 
obrazložiti, pred sklepanjem o delitvi pa mora imetnike deležev 
obvestiti o vsaki bistveni spremembi premoženja družbe, ki je 
nastala med pripravo delitvenega načrta in dnem sklepanja o 
delitvi, kar še zlasti velja, če bi zaradi spremembe bilo upravičeno 
drugačno menjalno razmerje ali drugačna razporeditev deležev. 

Za delitev je potreben sklep skupščine. Če se deli delniška družba, 
mora biti sklep o delitvi sprejet z večino najmanj treh četrtin pri 
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, pri družbi z omejeno 
odgovornostjo pa s tričetrtinsko večino oddanih glasov. Statut 
oziroma družbena pogodba lahko določita višjo večino in druge 
zahteve (prvi odstavek 533.g člena). Če obstaja pri delniški družbi 
več razredov delnic, je za veljavnost sklepa skupščine potrebno 
soglasje vsakega razreda delnic z glasovalno pravico, kar velja 
tudi v primeru, če je bil sklep o delitvi izglasovan soglasno. O 
soglasju morajo delničarji vsakega razreda sprejeti izredni sklep. 
Če sta v družbi npr. dva razreda delnic z glasovalno pravico, je 
za delitev potreben sklep (skupne) skupščine ter izredna sklepa 
po obeh razredih delnic. Prednostni delničarji morajo sprejeti izredni 
sklep le, če v prevzemni družbi ne bodo deležni enakovrednih 
pravic oziroma če bo nova družba drugim delničarjem izdala 
delnice, ki bodo imele prednost pred njihovimi prednostnimi 
delnicami oziroma bodo z njimi izenačene (drugi odstavek 304. 
člena ZGD). 

Pri delitvi je možno, da se deleži novih družb na imetnike deležev 
prenosne družbe ne razporedijo v razmerju, ki je ustrezno njihovi 
dotedanji kapitalski udeležbi v prenosni družbi. V tem primeru gre 
za delitev, ki ne ohranja kapitalskega razmerja. Ker se v takem 
primeru položaj posameznih imetnikov prenosne družbe 
poslabšuje, za veljavnost skupščinskega sklepa ne zadošča samo 
tričetrtinska večina, ampak je potrebna večina devetih desetin 
(celotnega) osnovnega kapitala. Pravni položaj imetnikov deležev 
prenosne družbe je v primeru delitve, ki ne ohranja kapitalskega 
razmerja, zavarovan do neke mere torej z zakonsko določeno 
višjo večino, potrebno za veljavnost sklepa o delitvi (tretji odstavek 
533.g člena), pravni položaj tistih, ki glasujejo proti delitvi, je pa 
sklep kljub temu veljavno sprejet, pa je zavarovan z institutom 
denarne odpravnine in možnostjo njihove dokončne izločitve iz 
družbe (prim. točka (ix)). Ni nujno, da je potrebna večina dosežena 
že na zasedanju skupščine: če te večine na zasedanju skupščine 
ni bilo mogoče doseči, je negativne posledice mogoče naknadno 
sanirati s tem, da prenosna družba v treh mesecih po sklepanju 
pridobi izjave o privolitvi s strani tolikega števila imetnikov deležev, 
ki so glasovali proti sklepu ali se glasovanja niso udeležili, da je ta 
večina dosežena (tretji odstavek 533.g člena). Po splošnih pravilih 
mora sklep o delitvi potrditi notar v notarskem zapisniku, naknadne 
izjave o privolitvi pa morajo biti notarsko overjene. Sprejeti delitveni 
načrt se vključi v zapisnik sklepa o delitvi in v izjave o soglasju ali 
pa se jim priloži (četrti odstavek 533.g člena). 

Nadalje je treba upoštevati, da utegne delitev poseči v posebne 
pravice posameznih imetnikov deležev prenosne družbe, ki jih 
slednjim zagotavlja avtonomija na področju oblikovanja statuta 
oziroma družbene pogodbe. Tu gre zlasti za tiste položaje, ko 
statut oziroma družbena pogodba prenosne družbe posameznim 
delničarjem oziroma družbenikom zagotavljata določene posebne 
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pravice, kar bo praviloma aktualno zlasti v družbah z omejeno 
odgovornostjo, kjer so meje avtonomnega urejanja vendarle 
določene bistveno širše kot v delniški družbi, kjer velja načelo 
statutarne strogosti. Posebne pravice se lahko nanašajo zlasti na 
možnost imenovanja poslovodij v družbi z omejeno odgovornostjo, 
v delniški družbi pa npr. na možnost, da posamezni delničar imenuje 
določeno število članov nadzornega sveta (tkim. 
Entsendungsrecht). Kot korelativ zato prvi odstavek 533.i člena 
za primer, ko so zaradi delitve okrnjene pravice, ki so s statutom 
oziroma družbeno pogodbo prenosne družbe zagotovljene 
posameznim imetnikom deležev prenosne družbe in kise nanašajo 
na možnost vodenja poslov družbe, pravico imenovanja poslovodij 
oziroma nadzornega sveta ali na možnost vplivanja na 
prenosljivost poslovnih deležev, določa, da je za veljavnost sklepa 
o delitvi potrebno tudi soglasje teh imetnikov deležev. Njihovo 
soglasje k delitvi ni potrebno, če so jim po delitvenem načrtu 
enakovredne pravice zagotovljene tudi v statutih (družbenih 
pogodbah) udeleženih družb, ko se torej njihov položaj v pogledu 
teh (pridobljenih) pravic po delitvi ne spreminja. Določba tako 
jasno postavlja načelo, da z aktom delitve ni mogoče poseči v 
individualno predvidene varovalne mehanizme posameznih 
imetnikov deležev in tako postavlja veljavnost delitvenega sklepa 
v odvisnost od soglasja vsakega posameznega nosilca posebnih 
pravic, ki z odrekom soglasja lahko tako blokira sprejem 
delitvenega sklepa. 

Smiselno enako velja tudi v tistih primerih, ko predvidevata statut 
oziroma družbena pogodba prenosne družbe s ciljem varovanja 
manjšinskih družbenikov za veljavnost posameznih sklepov 
večino, ki je višja od treh četrtin pri sklepanju zastopanega 
osnovnega kapitala oziroma od tričetrtinske večine oddanih 
glasov. Možno je denimo, da statut ali družbena pogodba prenosne 
družbe za statusne spremembe, kamor sodi tudi delitev, zahtevata 
višjo večino, od tričetrtinske (npr. devet desetin osnovnega kapitala 
ali pa celo soglasje). V teh primerih je tudi za veljavnost sklepa o 
delitvi potrebna taka večina, torej taka (višja) večina, kot je 
predvidena v statutu oziroma družbeni pogodbi, razen če statuti 
oziroma družbene pogodbe pri delitvi udeleženih družb na 
ustrezen način zagotavljajo varstvo pravic manjšine (drugi 
odstavek 533.i člena). 
Nadalje je potrebna večina za veljaven sprejem sklepa o delitvi 
postrožena tudi v primeru, ko so deleži prenosne družbe prosto 
prenosljivi, statut ali družbena pogodba katere od novih družb pa 
prenos pogojujeta, zlasti z dovoljenjem družbe. Gre torej za položaj, 
ko so deleži (delnice oziroma poslovni deleži) prenosne družbe 
prenosljivi prosto, po delitvi pa bodo deleži (delnice oziroma 
poslovni deleži) podvrženi vinkulaciji ter tako ne bodo več 
prenosljivi prosto, ampak bo njihova prenosljivost pogojena. Ker 
je ekonomska vrednost deleža determinirana tudi s stopnjo 
njegove prenosljivosti (likvidnosti), zakon postavlja kot pogoj za 
veljavnost sklepa o delitvi v tem primeru tudi soglasje vseh 
družbenikov prenosne družbe (tretji odstavek 533.i člena), kar 
torej pomeni, da v tistih primerih, ko je bila prenosljivost deležev 
prenosne družbe prosta, statut ali družbena pogodba katere od 
novih družb pa prenos pogojujeta, ne bo zadostovala tričetrtinska 
večina po prvem odstavku 533.g člena, ampak bo moral biti sklep 
o delitvi sprejet s soglasjem vseh imetnikov deležev prenosne 
družbe. 

V vseh teh primerih lahko družbeniki svoje soglasje izjavijo tudi 
izven skupščine. V tem primeru mora biti izjava o soglasju notarsko 
overjena ter poslana prenosni družbi najkasneje v treh mesecih 
po sprejetju sklepa o delitvi (četrti odstavek 533.i člena). 

Zaradi delitve se utegne zgoditi, da se deleži novih oziroma 
prevzemnih družb na imetnike deležev prenosne družbe ne 
razporedijo v razmerju, ki ustreza njihovi dotedanji udeležbi v 
prenosni družbi. V tem primeru gre za delitev, ki ne ohranja 
kapitalskega razmerja (nichtverh&ltnisvvahrende Spaitung). Ta 
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vpliva na pravni položaj imetnikov deležev prenosne družbe tako, 
da njihove medsebojne kapitalske relacije po delitvi niso enake, 
kot pred delitvijo. Pri tem lahko gre za to, da se njihova razmerja 
zgolj spremenijo ali pa se dodelitev deležev novih oziroma 
prevzemnih družb med imetnike deležev prenosne družbe izvede 
tako, da so posamezni izmed njih po delitvi udeleženi le na 
nekaterih izmed novih (prevzemnih) družbah, na drugih pa sploh 
ne. Zakon za primere delitve, ki ne ohranja kapitalskega razmerja, 
predvideva različne varovalne mehanizme. V prvi vrsti gre za 
strožjo obliko večine za sprejem sklepa o delitvi, kjer se zahteva 
devet desetin celotnega osnovnega kapitala (prim. točka (viii)). 
če je ta večina dosežena, je sklep o delitvi veljavno sprejet, 
imetnikom deležev, ki so glasovali proti taki delitvi, a so kot 
manjšinci bili preglasovani (glede na to da je sklep o delitvi velja vno 
sprejet, če zanj glasuje devet desetin celotnega osnovnega 
kapitala skupaj torej največ ena desetina osnovnega kapitala), 
pa zakon zagotavlja možnost, da se iz družbe izločijo s tem, da 
družbi svoje deleže odprodajo. Pogoj za uveljavljanje te pravice 
je, da delitev spreminja kapitalsko razmerje ter da je imetnik deleža 
na skupščini glasoval proti sklepu o delitvi. Po splošnih pravilih bi 
bilo treba imetniku deleža to pravico priznati tudi, če se skupščine 
ni udeležil, ker mu je bilo protipravno preprečeno, da bi se 
skupščine udeležil, saj v takem primeru ni primerno, da bi moral 
nositi negativne posledice nezakonitega ravnanja organov družbe 
v fazi sklica skupščine. 

Statusnopravno vzeto predstavlja možnost izstopa posebno 
obliko odpovedi iz utemeljenega razloga, ki kot taka sicer pri 
kapitalskih družbah ne obstaja. Zakon namreč upošteva, da je z 
zornega kota imetnika deleža njegovo nadaljnje članstvo v družbi, 
v kateri je prišlo do spremembe njegove pozicije, na katero pa ne 
pristaja, nevzdržno, zato mu omogoča, da družbi svoje deleže 
odproda. Z ekonomskega vidika ima možnost, da imetnik svoj 
delež odproda družbi, poseben pomen zlasti v okoliščinah, ko 
teh deležev ne bi mogel prodati na drugih (sekundarnih) trgih, če 
ti npr. sploh niso oblikovani, oziroma ko ne obstaja povpraševanje 
po deležih. Pravica, da imetnik deleža iz družbe izstopi, predstavlja 
tako svojevrsten kompromis med potrebami družbe, da se 
statusno preoblikuje (da se deli) ter interesi manjšine, da če na to 
statusno spremembo že ne morejo vplivati, dobijo vsaj ustrezno 
nadomestilo (izravnavo). S tega stališča torej pravica do odprodaje 
svojih deležev družbi na nek način substituira soglasje prizadetega 
imetnika deležev prenosne družbe. 

Odmeno, ki jo za svoje deleže dobijo, poimenuje zakon kot 
odpravnino. Odpravnina je torej nasprotna izpolnitev za 
Pravnoposlovno prenesene deleže. Praviloma se izplačuje v 
denarju, le s soglasjem izstopajočega družbenika pa se mu lahko 
izplača v nadomestnem premoženju, npr. v delnicah drugih družb 
ali pa v drugih nadomestnih vrednostnih papirjih. A contrario pa 
seveda tudi izstopajoči družbenik nima pravice zahtevati 
drugačne oblike odpravnine, kot le denarne. Višina odpravnine 
mora ustrezati vrednosti družbenikove kapitalske udeležbe v 
Prenosni družbi, oziroma mora po dikciji zakona biti primerna. 
Konkretna višina odpravnine mora biti določena najkasneje en 
mesec pred sprejemanjem sklepa o delitvi oziroma mora biti 
odpravnina predvidena že v delitvenem načrtu (trinajsta alinea 
Prvega odstavka 533.b člena), pri čemer pa se je možno 
odpravnini pisno odpovedati. Ni nujno, da odpravnino ponudi le 
Prenosna družba, saj jo lahko ponudijo tudi tretji subjekti. Ponudba 
odpravnine veže dva meseca od dneva objave vpisa delitve v 
sodni register (tretji stavek prvega odstavka 533.h člena). 
Zahtevek do izplačila nastane s sprejemom ponudbe s strani 
družbenika, ki je glasoval proti delitvi, vendar pa zapade 
odpravnina šele dva meseca po sprejemu, kar naj družbi omogoči, 
da si v obdobju med sprejemom ponudbe in dnevom zapadlosti 
Priskrbi potrebna sredstva. Terjatev zastara v treh letih. Stroške, 
M nastanejo v zvezi s pridobitvijo deležev, nosi pridobitelj. Za 
Vplačilo denarne odpravnine ter stroškov solidarno odgovarjajo 

pri delitvi udeležene družbe, za izpolnitev ponujene denarne 
odpravnine ter stroškov prenosa, je treba upravičencem do 
odpravnine dati ustrezno zavarovanje, katerega namen je 
zagotoviti, da bo odpravnina dejansko izplačana (prvi odstavek 
533.h člena). 

Zakon dopušča, da se primernost višine denarne odpravnine 
naknadno sodno preveri. Imetniki deležev, ki so zapisniško 
ugovarjali zoper sklep o delitvi, lahko pri sodišču namreč vložijo 
predlog, da se ponujena odpravnina preizkusi in določi višja 
odpravnina, pri čemer se za postopek sodnega preizkušanja 
smiselno uporabljajo določbe, s katerimi je urejen postopek sodne 
revizije menjalnega razmerja v primeru pripojitve, z nekaterimi 
manjšimi izjemami. Kolikor odpra vnina sploh ni ponujena, možnosti 
za sodni preizkus seveda ni, v tem primeru pride v pošte v zgolj 
izpodbijanje sklepa o delitvi. Zakon pri uveljavljanju pravice do 
sodnega preizkusa primernosti odpravnine odkazuje na smiselno 
uporabo določb o sodnem preizkusu menjalnega razmerja pri 
pripojitvi (529.a ■ 529.j). Z vidika aktivne legitimacije za sprožitev 
postopka tako velja, da ga lahko zahteva imetnik deležev 
prenosne družbe, ki se pravici do odpravnine ni odrekel ter je 
njegov delež znašal najmanj stotino osnovnega kapitala oziroma 
vrednost najmanj 6 milionov SIT (tretji odstavek 529.a člena). To 
pomeni, da pravica sprožiti postopek naknadne sodne preverbe 
primernosti denarne odpravnine ni koncipirana kot individualna 
pravica vsakega posamičnega delničarja, kije sicer do odpravnine 
kot take upravičen, ampak kot manjšinska pravica, ki zahteva 
izpolnjevanje dodatnih predpostavk v pogledu višine osnovnega 
kapitala. V sodnem postopku se preizkuša ali je ponujena denarna 
odpravnina primerna oziroma se sodišče ukvarja z vprašanjem 
ali izstopajoči družbeniki niso upravičeni do višje odpravnine. 
Sodna odločba učinkuje erga omnes, kar pomeni, da lahko v 
primeru, ko sodišče ugotovi, da so izstopajoči družbeniki 
upravičeni do višje odpravnine, zahtevajo višjo odpravnino tudi 
tisti družbeniki, ki so sicer do izstopa upravičeni, a se postopka 
sodnega preizkusa niso udeležili. Iz tega razloga zakon tudi 
zagotavlja možnost naknadnega sprejema (višje) odpravnine 
(zadnji stavek drugega odstavka 533.h člena). 

Možnost za izstop iz družbe pa ne obstaja le v primeru, ko delitev 
ne ohranja kapitalskega razmerja, ampak tudi v primeru, ko nove 
oziroma prevzemne družbe nimajo enake pravnoorganizacijske 
oblike, kot prenosna družba (tkim. rechtsformubergreifende 
Spaltung). V teh primerih zakon omogoča imetnikom deležev 
prenosne družbe, da se na enak način, kot v primeru delitve, ki 
ne ohranja kapitalskega razmerja, iz družbe z uveljavljanjem 
pravice do odpravnine izločijo. Zakon namreč upošteva, da pravni 
položaj posameznega družbenika, ki je pred delitvijo bil družbenik 
npr. delniške družbe, ni enak, če bi naj po delitvi postal družbenik 
družbe z omejeno odgovornostjo (in obratno). Sprememba 
pravnoorganizacijske oblike po delitvi lahko namreč bistveno vpliva 
na njegov pravni položaj, npr. z vidika možnosti za prenos deležev 
(delnica je praviloma bistveno fungibilnejša od poslovnega deleža), 
sprememba je lahko nadalje v možnostih za kontrolo v družbi, v 
pogledu pravice do informiranosti, pa tudi sicer je vpliv 
posameznega družbenika v delniški družbi bistveno drugačen 
kot v družbi z omejeno odgovornostjo. Objektivna okoliščina, ki 
upravičuje izstop, je pri delitvi, ki spreminja pravnoorganizacijsko 
obliko, zgolj sprememba pravnoorganizacijske oblike po delitvi, 
tako da možnost izstopa ni odvisna od tega, ali gre hkrati tudi za 
(ne)ohranitev kapitalskega razmerja, imetniki deležev imajo zato 
v tem primeru pravico do izstopa ter do primerne odpravnine ne 
glede na to, ali delitev ohranja kapitalsko razmerje ali ne. Celo v 
primeru, ko so po delitvi vsi družbeniki prenosne družbe na novih 
oziroma prevzemnih družbah udeleženi v povsem enakem 
kapitalskem razmerju, kot pred delitvijo, imajo ugovarjajoči 
družbeniki pravico do izstopa, če je izpolnjena okoliščina 
spremembe pravnoorganizacijske oblike. 
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Pri lem pa je treba upoštevati, da zakon za delitev, ki spreminja 
pravnoorganizacijsko obliko, ne predvideva posebnih zahtev v 
pogledu potrebne večine za sprejem sklepa. To pomeni, da v teh 
primerih zadošča, da za sprejem sklepa zadošča praviloma že 
tričettinska večina, kar po drugi strani pomeni, da je v tem primeru 
teoretično do izstopa upravičena celo četrtina imetnikov deležev, 
kar utegne pomembno vplivati na likvidnost družbe, če bo morala 
vsem izplačati odpravnino, do katere so ob izstopu upravičeni. 
Pravico do izstopa imajo tudi v tem primeru le tisti imetniki deležev 
prenosne družbe, ki ne pristajajo na svoje članstvo v novih 
oziroma prevzemnih družbah, ki imajo drugačno 
pravnoorganizacijsko obliko, kot prenosna družba. Za uveljavljanje 
pravice do odpravnine ter za odpravnino samo pa veljajo enake 
predpostavke, kot v primeru odpravnine zaradi delitve, ki ne 
ohranja kapitalskega razmerja, vključno z možnostjo naknadne 
sodne kontrole (533.h člen). 

Po zgledu na 529. člen omejuje drugi odstavek 533.h člena 
možnosti za izpodbijanje sklepa o delitvi. Določbe o omejitvi 
izpodbojnih razlogov zajemajo različne dejanske položaje: 1) 
izključena je možnost izpodbijanja sklepa o delitvi zaradi prenizko 
določenega rpenjalnega razmerja deležev, vključno z eventuelnimi 
denarnimi doplačili ter zaradi razporeditve deležev novih oziroma 
prevzemnih družb med imetnike deležev prenosne družbe. 
Izpodbijanje sklepa o delitvi se torej ne more opirati na določitev 
kapitalskih relacij pri delitvi, ki kapitalsko razmerje ohranja, pa 
tudi ne na neprimernost menjalnega razmerja pri delitvi, ki 
kapitalskega razmerja ne ohranja. Nadalje sklepa o delitvi ni 
dopustno izpodbijati iz razloga, ker je 2) neustrezno določena 
denarna odpravnina.Končno se sklep o delitvi ne more izpodbijati 
iz razloga, ker 3) pojasnila menjalnega razmerja deležev (vključno 
z morebitnimi denarnimi doplačili), pojasnila njihove razporeditve 
med imetnike deležev ter pojasnila odpravnine, ki so vsebovana 
v poročilu o delitvi (533.č člen), revizijskem poročilu (533.d člen) 
oziroma v poročilu nadzornega sveta (533.e člen) ne ustrezajo 
zakonskim določbam. Po zgledu na pripojitev je izpodbijanje iz 
drugih razlogov dopustno (kršitev procedure pri sprejemanju 
sklepa, kršitev pravil o obvezni vsebini delitvenega načrta in 
podobno). 

Vsi člani uprave prenosne družbe in vsi člani uprav vseh novih 
družb morajo delitev in ustanovitev novih družb prijaviti za vpis v 
register po sedežu prenosne družbe. Z izrecno doldčbo, da morajo 
pri priglasitvi biti udeleženi vsi člani uprave prenosne in vseh 
novih družb, zakon tako odstopa od pravila, ki je uveljavljeno pri 
pripojitvi (prvi odstavek 520. člena), po katerem zadošča, da 
pripojitev prijavijo uprave družb v okviru splošnih pravil glede 
zastopstva. Ta razlika se utemeljuje s tem, da pomeni združevanje 
premoženja, do katerega prihaja pri pripojitvi, konceptualno manjšo 
realno nevarnost, kot delitev premoženja in prerazdeljevanje le- 
tega na več subjektov. Zato je potrebno, da delitev prijavijo vsi 
člani uprav, pa čeprav lahko morebiti družbo veljavno zastopajo 
tudi samo nekateri izmed njih. Predlog za vpis v register mora biti 
vložen na toliko priglasitvenih obrazcih (vključno s prilogami), 
kolikor novih družb nastane. 

Prijavi za vpis mora biti priložena izjava uprave prenosne družbe, 
da sklep o delitvi v izpodbojnem roku ni bil izpodbijan ali da je bilo 
izpodbijanje pravnomočno zavrnjeno ali da so se vsi imetniki 
deležev z notarsko overjeno izjavo odpovedali pravici do vložitve 
takšne tožbe. Gre torej za posebno negativno izjavo uprave, da 
ne obstajajo izpodbojne tožbe. Ta zahteva pa - koncepcijsko vzeto 
- odpira pomembno vprašanje v zvezi z nadaljnjim postopanjem 
registrskega sodišča. Problem lahko namreč nastane, če teh 
izjav iz različnih razlogov ne bi bilo mogoče priložiti. Po splošnem 
pravilu prvega odstavka 10. člena zakona o sodnem registru 
lahko namreč registrsko sodišče opravi vpis v sodni register le, 
če so predlogu za vpis priložene tudi vse potrebne priloge, kar 
velja seveda tudi za negativno izjavo o neobstoju izpodbojnih 

tožb. Izhajajoč iz tega pravila bi torej moralo sodišče postopek 
prekiniti (tkim. blokada registra; Registersperre). Okoliščina, ki 
upravi preprečuje, da bi priložila negativno izjavo, je lahko ta, da 
so take tožbe bile dejansko vložene, čeprav morda prav iz 
špekulativnih razlogov tožnikov, ki računajo s tem, da bi lahko z 
vložitvijo tožbe sprožili blokado registra, in s tem zavrli postopek 
vpisa in na ta način izsilili zase posebne ugodnosti (npr. plačilo za 
to, da tožbo umaknejo). V primeru delitve bi to pomenilo, da se 
postopek vpisa prekine za tako dolgo, dokler se o spornem 
vprašanju, ki se uveljavlja s tožbo, ne odloči v predvidenem 
postopku (drugi odstavek 33. člena zakona o sodnem registru). 
Izhajajoč iz izkušenj s takimi fraudoloznimi tožbami v primerjalnem 
pravu se po zgledu na pravila o pripojitvi (tretji odstavek 520. 
člena) tudi v postopku delitve vzpostavlja pravilo, ki na specialen 
način rešuje nastali pravni položaj tako, da predvideva, da sodišče 
v primeru, ko uprava ne predloži negativne izjave, registrsko 
sodišče postopka ne prekine, pod pogojem, da obstaja pravni ali 
gospodarski interes po čimprejšnji hitri odločitvi. Šteje se, da tak 
interes obstaja, če je tožba nedopustna ali očitno neutemeljena ali 
če sodišče po prostem preudarku presodi, da je utemeljena 
čimprejšnja veljavnost pripojitve. Sodišče mora pri presoji 
upoštevati pomembnost s tožbo uveljavljanih kršitev pravic in 
predvideno upravičenost tožbenega zahtevka za odvrnitev 
pomembnih škod pri združitvi udeleženih družb ali njihovih 
delničarjev, kijih je uveljavil tožnik. V tem primeru registrsko sodišče 
postopka ne prekine oziroma prekinitev razveljavi ter odloči na 
podlagi predložene listinske dokumentacije (drugi stavek drugega 
odstavka 533.k člena). V tem smislu je torej to pravilo specialno 
pravilo v odnosu do 33. člena zakona o sodnem registru, njegov 
namen pa je zmanjšati možnost za Spekulativno vlaganje 
izpodbojnih tožb z namenom oviranja postopka vpisa delitve v 
register. 

Sicer pa je treba prijavi za vpis priložiti še (tretji odstavek 533.k 
člena): 
- zapisnik sklepa o delitvi skupaj z delitvenim načrtom; 

izjave o soglasju posameznih imetnikov deležev, če so 
potrebne; 

- poročilo o delitvi ter revizijsko poročilo; 
- druge listine, ki so potrebne pri vpisu ustanovitve novih družb; 

dovoljenje za delitev, če je po posebnih predpisih potrebno; 
■ dokazilo, da je bila nameravana delitev objavljena v skladu Z 

zakonom; 
- izjave tretjih, da ponujajo denarna doplačila oziroma 

odpravnino; 
dokazilo o danem zavarovanju za odpravnino. 

Delitev in ustanovitev novih družb morata biti v sodni register 
vpisana istočasno Bistveno pri tem je, da registrsko sodišče, ki je 
pristojno po sedežu prenosne družbe vpiše tudi ustanovitev novih 
družb ter pri tem naznači, da so nove družbe nastale iz delitve- 
Prav tako mora registrsko sodišče po sedežu prenosne družbe 
vpisu ustanovitve novih družb sporočiti drugim registrskim 
sodiščem, če imajo nove družbe sedež na območju drugih 
registrskih sodišč. Obvestilu se priložijo listine, na podlagi katerih 
je bil opravljen vpis ustanovitve novih družb (prvi odstavek 533-1 
člena). 

Vpis delitve v sodni register ima naslednje pravne učinke (drugi 
odstavek 533.1 člena): 

premoženje prenosne družbe na podlagi univerzalnega 
pravnega nasledstva preide na novo družbo oziroma nove 
družbe; 

■ pri razdelitvi prenosna družba preneha obstajati; pri oddeliM 
začnejo veljati spremembe statuta oziroma družbene pogodbe 
prenosne družbe, ki so predvidene v delitvenem načrtu, na 

kar je treba pri vpisu posebej opozoriti; 
imetniki deležev prenosne družbe postanejo imetniki deležev 
novih družb, v skladu z delitvenim načrtom. Pravice tretjih ne 
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deležih prenosne družbe preidejo na deleže novih družb in 
denarna doplačila. 

Po vpisu delitve v register po sedežu prenosne družbe 
pomanjkljivosti delitve ne vplivajo na pravne učinke iz prejšnjega 
odstavka. Po vpisu delitve v register se izpodbojna tožba zoper 
sklep o delitvi prenosne družbe vloži proti novim družbam, pri 
oddelitvi pa proti vsem udeleženim družbam. Tožbeni zahtevek 
se lahko tudi brez privolitve toženca spremeni v zahtevek za 
povračilo škode, ki je nastala zaradi vpisa delitve v register ali pa 
se omeji na povračilo pravdnih stroškov (tretji odstavek 533.1 
člena). Dokler dolžnik ni obveščen, kateri izmed pri delitvi 
udeleženih družb je dodeljena njegova obveznost, lahko veljavno 
izpolni katerikoli izmed njih (četrti odstavek 533.1 člena). Zakon v 
tem členu vsebuje tudi posebno pravilo, ki je namenjeno varovanju 
interesov upnikov. Po tem pravilu lahko upnik, dokler ni obveščen, 
kateri izmed pri delitvi udeleženih družb je dodeljena njegova 
terjatev, lahko zahteva izpolnitev od katerekoli izmed njih. Za 
izmenjavo deležev prenosne družbe z deleži na novih oziroma 
prevzemnih družb veljajo splošna pravila ZGD, na kar zakon 
izrecno odkazuje (šesti odstavek 533.1 člena). 

Zakon natančno in zaokroženo normira tudi področje varovanja 
interesov upnikov prenosne družbe. Posebna pravila njihovega 
varstva so namreč potrebna predvsem iz razloga, ker se je z 
univerzalnim pravnim nasledstvom (kot sredstvom za prenos 
premoženja) bistveno poseglo v avtonomijo pogodbenih strank 
ter upnikom (kot eni izmed'pogodbenih strank) odvzelo možnost 
aktivnega sodelovanja pri prenosu premoženja (prim. tč. 3). 
Posebno normiranje pravil o zaščiti upniškega položaja upravičuje 
tudi dejstvo, da se premoženje prenosne družbe (dolžnika) 
zmanjšuje (pri oddelitvi), ter se tako krči razpoložljiva jamstvena 
masa za poplačilo njihovih terjatev, oziroma prenosna družba 
celo preneha obstajati (pri razdelitvi), kar oži jamstvene potenciale, 
ki zagotavljajo, da bodo upniki dobili svoje terjatve poplačane. 

Varstveni mehanizmi niso zajeti v enem samem členu. Sedišče 
varstva upnikov je sicer v 533.m členu, so pa s tem povezana 
vprašanja razmeščena tudi v druge določbe zakona. Tako so 
določbe, namenjene varstvu upnikov, zajete tudi v drugem 
odstavku 533.c člena, namreč z vpeljavo vsotnega načela, torej 
v pravilih o kapitalski ustreznosti ter pravilnem bilanciranju. Če se 
odstopi od pravil o kapitalski ustreznosti (in se torej ne uporabi 
vsotno načelo), je treba pri zmanjševanju osnovnega kapitala 
prenosne družbe striktno upoštevati splošna pravila varstva 
upnikov pri zmanjševanju osnovnega kapitala, v tej zvezi zlasti 
določila, da se učinki zmanjšanja ne smejo takoj izplačati 
družbenikom, ampak šele, ko so ustrezno zavarovane pravice 
upnikov (350. člen ZGD). 

Nadalje zakon pravni položaj upnikov varuje tudi s tem, da jim 
zagotavlja razmeroma široke pravice v pogledu informiranosti o 
Poteku postopka delitve. Tako mora uprava v obvestilu, ki ga 
uprava objavlja in s katerim sporoča, da je bil delitveni načrt 
Predložen pri sodišču (prvi odstavek 533. f člena) upnike seznaniti 
s tem, kakšne pravice jim gredo v postopku delitve (npr. da imajo 
Možnost zahtevati zavarovanje za nezapadle terjatve po drugem 
odstavku 533.m člena). Po drugi alinei četrtega odstavka 533.f 
člena imajo upniki pravico zahtevati prepis delitvenega načrta. 
Nadalje lahko upniki od katerekoli družbe, ki je bila udeležena v 
Postopku delitve, zahtevajo podatke o dodelitvi posameznih delov 
Premoženja, o čemer odloča sodišče v nepravdnem postopku, v 
katerem lahko odredi, da se predložijo poslovne knjige in omogoči 
upniku, kije sodno odločbo izposloval, da vanje vpogleda, bodisi 
sam bodisi se pri tem posluži pomoči izvedenca (533.n člen). 
pravni položaj upnikov je zavarovan tudi z določbo, da lahko 
uPnik, dokler ni obveščen o tem, kateri izmed pri delitvi udeleženih 
Vružb je dodeljena njegova terjatev, lahko zahteva izpolnitev od 
katerekoli izmed njih (peti odstavek 533.1 člen). 

Sicer je pa zakon namenja osrednjo pozornost vprašanjem, 
povezanim z varstvom upnikov, v 533.m členu. Varstvo se po 
tem členu zagotavlja z 1) vzpostavitvijo solidarne odgovornosti 
za ("stare") obveznosti prenosne družbe (prvi odstavek 533.m 
člena), z 2) zahtevkom za zavarovanje upnikov, katerih terjatve 
so nezapadle, negotove oziroma pogojne ter z 3) normiranjem 
posebnih pravil, namenjenih varstvu položaja imetnikov tkim. 
hibridnih finančnih instrumentov, katerih izdajo omogoča 346 člen 
ZGD. 

Glede odgovornosti za obveznosti prenosne družbe, ki so nastale 
do vpisa delitve v register, velja, da odgovarjajo poleg družbe, 
kateri je v delitvenem načrtu dodeljena obveznost, kot solidarni 
dolžniki vse druge pri delitvi udeležene družbe in sicer do višine 
vrednosti njim dodeljenega premoženja, zmanjšanega za njim 
dodeljene obveznosti (neto aktivno premoženje) (prvi odstavek 
533.m člena). Tako jamstvo zajema vse obveznosti prenosne 
družbe, ki so obstajale pred delitvijo, ne glede na to, ali so te ob 
delitvi že zapadle ali ne. To pomeni, da za posamezno obveznost 
ne odgovarja samo tista družba, na katero je bila ta obveznost 
prenesena z delitvenim načrtom (tkim. glavna dolžnica), ampak 
poleg nje tudi še vse druge pri delitvi udeležene družbe. Pri tem 
se torej na pasivni strani vzpostavlja večosebno razmerje, pri 
katerem je jamstvo primarno, solidarno in (praviloma) omejeno. 
Primarno pomeni, da lahko upnik zahteva izpolnitev takoj tudi od 
katerekoli druge(ih) družb(e) in mu torej ni treba zahtevati izpolnitve 
najprej od glavne dolžnice, ter šele nato v sfero odgovornosti 
pritegniti druge družbe. Solidarno pomeni, da lahko upnik terjatev 
po poljubnem ključu porazdeli med vse odgovorne družbe. Medtem 
ko glavna dolžnica jamči za njej dodeljeno obveznost neomejeno 
in z vsem svojim premoženjem, je jamstvo drugih družb omejeno 
in sicer na višino na vsako izmed njih prenesenega aktivnega 
premoženja (neto aktivno premoženje, ki predstavlja razliko, ki 
ostane, ko se od na družbo prenesenega premoženja odštejejo 
nanjo prenesene obveznosti. Prim.: če se na novoustanovljeno 
družbo A prenese 100 enot premoženja ter 30 enot obveznosti, 
znaša njena neto aktiva 70 enot). Jamstvo se omejuje z višino 
(neto aktivnega) premoženja, ne pa s premoženjskimi predmeti. 
Gre torej za pro viribus jamstvo. Jamstvo po prvem odstavku 
533.m zajema po izrecni zakonski določbi le tiste obveznosti, ki 
so obstajale do vpisa delitve v sodni register, saj z vpisom delitve 
nastopijo pravne posledice delitve. Za obveznosti, ki pa nastanejo 
po tem trenutku, pa odgovarja seveda samo tista družba, ki je 
obveznost prevzela. Za jamstvo po prvem odstavku 533.m člena 
je irelevantno, na kakšni podlagi je obveznost nastala. Bistveni 
kriterij je, ali se je dejstvo, na katero se veže nastanek obveznosti, 
nastopilo pred vpisom delitve ali ne. Tako lahko obveznost temelji 
na pravnoposlovni podlagi ali deliktu oziroma na drugih splošnih 
podlagah. Pri odškodninskih obveznostih ni nujno, da je pred 
vpisom delitve nastala tudi že škoda, ampak zadošča, da je bilo 
uresničeno zgolj škodno dejstvo. 

Vsaka solidarno odgovorna družba se odgovornosti oprosti v 
tistem obsegu, v katerem je poplačala obveznosti drugih družb. 
Če torej družba izpolni obveznost namesto glavne dolžnice, se 
njeno jamstvo zmanjša v višini izpolnjene obveznosti, kar pomeni, 
da je treba vrednost izpolnjene obveznosti odšteti od njene neto 
aktive (Prim.: če je neto aktiva družbe 70 enot in družba izpolni 
obveznost (namesto) glavne dolžnice v višini 50 enot, se njeno 
nadaljnje solidarno jamstvo omejuje na 20 enot). Zakon regresne 
pravice družbe, ki izpolni obveznost namesto glavne dolžnice 
izrecno ne ureja, sklepati pa je, da lahko družba, ki je izpolnila, 
zahteva od glavne dolžnice povračilo celotne vrednosti, od drugih 
družb pa po enakih delih. 

Po določbi tretjega stavka prvega odstavka 533.m člena družba 
ne odgovarja za tiste obveznosti, za katere je bilo dano 
zavarovanje. Zavarovanje mora biti že realizirano (dano), ne zgolj 
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obljubljeno oziroma ponujeno. Dokler zavarovanje ni realizirano, 
družbe namreč za obveznosti jamčijo po prvem odstavku 533.m 
člena. Določba se nanaša predvsem na tiste terjatve, v zvezi s 
katerimi bi upniki lahko ob nastopu učinkov delitve zahtevali zgolj 
zavarovanje, ne pa še njihove izpolnitve. Sem spadajo zlasti 
nezapadle terjatve. 

Upnikom prenosne družbe, katerih terjatve so nezapadle, 
negotove ali povezane s pogojem, morajo udeležene družbe dati 
zavarovanje. Pogoj za to je, da tako zavarovanje upniki zahtevajo 
najkasneje v šestih mesecih po objavi vpisa delitve v sodni reg- 
ister. Zavarovanje se lahko zahteva zlasti za tiste terjatve, ki so 
nastale neposredno pred vpisom delitve v sodni register ali pa 
tiste terjatve, za nastanek katerih se pred vpisom delitve v sodni 
register še niso stekle vse predpostavke. Uveljavljanje pravice 
zahtevati zavarovanje zahteva aktivno sodelovanje samih 
upnikov, ki se morajo v določenem roku priglasiti, pri čemer ni 
relevantno, pri kateri družbi to storijo. Pravica zahtevati 
zavarovanje ne učinkuje "avtomatično", saj jo zakon povezuje z 
objektivnim pogojem, namreč da delitev ogroža poplačilo te terjatve. 
Pri tem pa je pomembna razlika v oziru na pravico zahtevati 
zavarovanje v postopku■ pripojitve (522. člen). Pri delitvi namreč 
dokazno breme, da je poplačilo terjatve ogroženo, ni na upnikih, 
kot je to v postopku pripojitve, ampak se ogroženost domneva in 
mora družba, od katere se zavarovanje zahteva oziroma morajo 
druge družbe dokazati, da nevarnosti za poplačilo terjatve ni 
(drugi stavek tretjega odstavka 533.m člena). Zakon torej 
namenoma prevaljuje dokazno breme z upnikov na družbo(e), 
saj upošteva, da pomeni delitev koncepcijsko vendarle bistveno 
večjo nevarnost za upnike, kot pa pripojitev, saj se pri delitvi 
premoženje deli, pri pripojitvi pa koncentrira. Po višini se 
zavarovanje omejuje na višino zneska, s katerim se taka terjatev 
ovrednoti po merilih računovodskih standardov (tretji stavek 
drugega odstavka 533.m člena). 

Posledica, ki nastopi, če v določenem roku po objavi vpisa delitve 
soglasje o zavarovanju ni doseženo ali pa že dogovorjeno 
zavarovanje ni bilo dano. Če v devetih mesecih po objavi vpisa 
delitve soglasje ni bilo mogoče doseči soglasja oziroma pa 
zavarovanje, ki je bilo sicer dogovorjeno, nibilodano, odgovarjajo 
za terjatev kot solidarni dolžnik vse druge pri delitvi udeležene 
družbe in to neomejeno (prvi stavek tretjega odstavka 533.m 
člena). V tem primeru torej solidarno jamstvo drugih družb ni 
omejeno na neto aktivno premoženje. Družbe se te stroge 
odgovornosti lahko oprostijo le, če sodišče ugotovi, da delitev ne 
ogroža poplačila terjatve, kar pa morajo v sodnem postopku 
dokazati družbe. Neomejeno jamstvo odpade tudi, če sodišče 
ugotovi, da dano nadomestno zavarovanje v zadostni meri varuje 
poplačilo. Sodišče odloča v nepravdnem postopku, v katerem 
ima lahko položaj udeleženca vsaka pri delitvi udeležena družba. 
Sodna odločba ima učinke proti vsem pri delitvi udeleženim 
družbam. Pravice zahtevati zavarovanje pa nimajo tisti upniki, ki 
bi imeli v primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega 
poplačila (četrti odstavek 533.m člena). 

346. člen omogoča delniški družbi, da izdaja tudi tkim. hibridne 
finančne instrumente. Pri teh gre v osnovi praviloma za dolžniške 
vrednostne papirje, obveznice, na katere pa so pripeta določena 
upravičenja, ki imetniku take obveznice zagotavljajo določena 
delniškoprvna uprvičenja. Tako zamenljiva obveznica njenega 
imetnika upravičuje, da namesto da zahteva vračilo glavnice in 
obresti, obveznico zamenja za delnico, obveznica z delniško 
nakupno opcijo imetnika upravičuje, da prednostno odkupi delnice 
nove emisije, donos iz dividendne obveznice pa se postavlja v 
odvisnost od dividende družbe, ki je dividendno obveznico izdala. 
Družba lahko po 346. členu ZGD zagotavlja tudi tkim. posebne 
pravice do udeležbe v dobičku, ki praviloma nimajo narave 
vrednostnega papirja in so v bistvu obligacijske terjatve imetnikov 

do izplačila določenega dela dobička. Ker lahko v teh primerih 
delitev družbe, ki je take hibridne finančne instrumente izdala, 
poseže (razvodeni) v pravice njihovih imetnikov, predvideva 
zakon, da jim je treba zagotoviti enakovredne pravice tudi v 
prevzemni družbi. Če enakovredne pravice niso zagotovljene, 
ima vsak imetnik omenjenih pravic pravico od prevzemne družbe 
zahtevati izravnavo z denarnimi doplačili, katerih višino je mogoče 
tudi sodno preizkušati, za kar se smiselno uporabljajo določbe 
529.a-j člena. 

Medtem ko zakon zelo podrobno ureja delitev z ustanovitvijo 
novih družb, ureja delitev s prevzemom enovito v enem samem, 
a zelo kompleksnem členu (533.0 člen), v katerem uporablja 
zakonodajno tehniko napotitve. Odkazuje namreč na neposredno 
oziroma smiselno uporabo drugih institucij oziroma drugih členov 
zakona. Upoštevati je namreč treba, da predstavlja delitev s 
prevzemom kombinacijo delitve ter združitve, glede na to da se 
premoženje prenosne družbe v tem postopku ne prenaša na 
nove družbe, ampak na družbe, ki ob delitvi že obstajajo. Pri 
delitvi s prevzemom gre tako za tak postopek, v katerem se 
premoženje prenosne družbe - bodisi celo bodisi le posamezen 
del ■ razdeli, izloči ter nato v naslednji fazi pripoji k prevzemni 
družbi. Zato se v literaturi delitev s prevzemom opredeljuje tudi 
kot "delna fuzija" (Teilfuaion). Iz tega razloga je razumljivo, da 
člen, v katerem je urejena delitev s prevzemom, odkazuje na 
uporabo pravil zakona o pripojitvi (četrti odstavek 533.0 člena), ki 
se kombinirajo še s pravili o delitvi z ustanovitvijo (prvi odstavek 
533.0 člena), ki se ustrezno prilagodijo drugačni fiziognomiji. 
Seveda pa je potrebno upoštevati, da je postopek delitve s 
prevzemom izvedbeno, zlasti pa vsebinsko bistveno 
kompleksnejši od postopka delitve z ustanovitvijo novih družb, 
saj prihaja v njem do stika dveh skupin imetnikov deležev (imetniki 
deležev prenosne družbe na eni ter imetniki deležev prevzemnih 
družb) ter tudi do dveh skupin upnikov (upniki prenosne družbe 
na eni ter upniki prevzemnih družb). Zato zahteva izvedba 
postopka delitve s prevzemom rešitev številnih pravnih vprašanj, 
ki se v postopku delitve z ustanovitvijo novih družb niti ne 
postavljajo, kot je npr. določitev primernega menjalnega razmerja 
deležev, ki mora po eni strani zagotoviti, da bo odmena (deleži v 
prevzemnih družbah), ki jo imetniki deležev prenosne družbe 
pridobivajo za te deleže, ekonomsko ustrezno nadomestilo, po 
drugi strani pa hkrati zagotoviti tudi ohranitev položaja obstoječih 
družbenikov prevzemnih družb, saj mednje vstopajo novi 
družbeniki (prej imetniki deležev prenosne družbe). Podobno velja 
tudi za upnike, saj se upnikom prevzemne družbe pridružijo po 
delitvi tudi upniki prenosne družbe in podobno. 

Tako se, kolikor zakon v 533.0 členu ne določa drugače, za 
delitev s prevzemom smiselno uporabljajo določbe zakona, s 
katerimi je urejena delitev z ustanovitvijo novih družb (členi 
533.b - 533.n), pri čemer pa (prvi odstavek 533.0 člena): 

delitveni načrt nadomesti pogodba o delitvi in prevzemu, ki 
mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa. Pogodbo o 
delitvi in prevzemu skleneta upravi prenosne in prevzemne 
družbe do prijave delitve v sodni register. Torej se v primeru 
delitve s prevzemom ne sestavlja delitveni načrt, ampak se 
sklepa pogodba o delitvi in prevzemu; 
novo družbo nadomesti prevzemna družba. 

O delitvi s prevzemom odločajo skupščine prenosne ter 
prevzemnih družb: Zaradi odkazovanja na pravila o pripojitvi lahko 
odpade sklepanje pri prevzemnih družbah, če te obvladujejo 
najmanj devet desetin osnovnega kapitala prevzete družbe, enako 
pa velja, če delnice, ki bodo zagotovljene, ne presegajo desetine 
osnovnega kapitala prevzemne družbe (tkim. poenostavljena 
pripojitev, 528. člen). Tudi v teh primerih pa lahko glasovanje 
zahtevajo imetniki deležev prevzemne družbe, katerih skupni 
deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala. 
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Nadaljnja modifikacija pravil o delitvi z ustanovitvijo je v tem, da je 
pri razdelitvi s prevzemom ter oddelitvi s prevzemom, pri kateri 
se zmanjša osnovni kapital prenosne družbe, delitev dopustno 
vpisati v sodni register le, če so bile spoštovane določbe o rednem 
zmanjšanju osnovnega kapitala, torej ob pogoju zavarovanja 
pravic upnikov. Kolikor prevzemna družba zaradi delitve s 
prevzemom povečuje svoj osnovni kapital, mora revizijo opraviti 
eden ali več revizorjev (drugi odstavek 533.0 člena), kar velja 
tudi za družbo z omejeno odgovornostjo kot prevzemno družbo. 
Ker gre v tem primeru za povečanje s stvarnimi vložki, imenuje 
revizorje sodišče. 

Upniki prenosne družbe, katerih terjatve so bile dodeljene kateri 
od prevzemnih družb, imajo poleg pravic iz 533.m člena zakona 
(prim. tč. (xiii)j tudi pravico do zavarovanja, za kar se smiselno 
uporablja določba 522.člena zakona, torej pravila o pripojitvi (tretji 
odstavek 533.0 člena). 

Za prevzemno in prenosno družbo se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o pripojitvi. Odkazovanje na ta pravila tako 
omogoča uporabo vseh institucij, ki jih predvideva zakon pri 
pripojitvi (v tej zvezi zlasti možnost naknadnega sodnega 
preizkusa menjalnega razmerja po 529.a - 529.j, za kar so 
legitimirani družbeniki tako prevzemnih kot tudi prenosne družbe, 
če seveda za to izpolnjujejo predvidene pogoje). Pri tem se: 

- poročilo o pripojitvi nadomesti s poročilom o delitvi; 
- revizija pripojitve pa z revizijo delitve. 

Nadaljnjo modifikacijo pravil o delitvi z ustanovitvijo predstavlja 
določba, ki za primer, ko je pri delitvi udeležena delniška družba, 
predvideva, da je za odrek poročilu o delitvi po drugem odstavku 
533.č člena in pregledu delitve po petem odstavku 533.d člena, 
potrebno soglasje vseh imetnikov deležev vseh udeleženih družb 
(četrti odstavek 533.0 člena). 

Tudi prijava delitve za vpis v sodni register ne poteka pri istem 
sodišču, ampak morajo vsi člani uprave prenosne družbe in uprava 
prevzemne družbe delitev s prevzemom prijaviti za vpis pri 
sodiščih po svojih sedežih. Prijavi vpisa po sedežu prenosne 
družbe je treba priložiti vse potrebne listine. 

V primeru delitve s prevzemom imetniki deležev ne pridobivajo 
delnic novih družb, ampak delnice prevzemnih družb. Te lahko 
zagotovijo že izdane delnice, če jih ■ kot lastne delnice ■ imajo v 
svoji aktivi, praviloma pa prevzemna družba povečuje svoj 
osnovni kapital in delnice izdaja na novo. Zaradi poenostavitve 
postopka se lahko v tem primeru prijave, ki so potrebne za vpis 
povečanja v register, povežejo s prijavo delitve. Upoštevati pa je 
treba, da je treba v primeru izdaje novih delnic imenovati tudi 
zastopnika za prejem delnic (drugi odstavek 521. člena). 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 
(dodatek k obrazložitivi zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o 

gospodarskih družbah) 

Pojmi 
1. člen 

(1) Gospodarska družba po tem zakonu je pravna oseba, ki na 
trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno 
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 komanditna 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 
'Udi 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. 

Spregled pravne osebnosti 
6. člen 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena odgovarjajo 
zaobveznosti družbe tudi njeni družbeniki v naslednjih primerih: 
- če so družbo kot pravno osebo zlorabili za to, da bi doseglicilj, ki 
je zanje kot posameznike prepovedan, ali 
- če so pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih upnikov, ali 
- če so v nasprotju z zakonom ravnali s premoženjem pravne 
osebekot s svojim lastnim premoženjem, ali 
- če so v svojo korist ali v korist kake druge osebe 
zmanjšalipremoženje družbe, in so vedeli ali bi morali vedeti, da 
ta ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim osebam. 
(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi 
zaodgovornost tihega družbenika. 
(3) Spore glede odgovornosti družbenikov iz prvega odstavka 
tega člena sodišča obravnavajo prednostno. 

Poslovodstvo 
9. člen 

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

Objava podatkov in sporočil družbe 
10. člen 

(1) Če zakon ali akt družbe določata dolžnost objave določenih 
podatkov ali sporočil družbe, se ti objavljajo v Uradnem listu 
Republike Slovenije, če zakon ne določa drugače. 
(2) Poslovodstvo mora zagotoviti, da medsebojno 
sporazumevanje znotraj družbe poteka v slovenščini, na 
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območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna 
skupnost pa lahko tudi v italijanščini oziroma madžarščini." 
(3) V slovenščini morajo biti izdelani in objavljeni akti družbe: 
- če so z zakonom ali statutom družbe določeni kot obvezni, ali 
- če so namenjeni družbenikom ali so pomembni za izvrševanje 
njihovih pravic in obveznosti, ali 
- če so namenjeni osebam, ki so v družbi v delovnem razmerju, 
ali 
- če so naslovljeni na državljane Republike Slovenije v zvezi z 
zadevami družbe. 
(4) Na območjih, kjer živi italijanska oziroma madžarska narodna 
skupnost, se v aktih iz prejšnjega odstavka lahko uporablja tudi 
italijanščina oziroma madžarščina. 
(5) Določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena ne posegajo 
v predpise o jeziku v uradnem poslovanju v Republiki Sloveniji in 
o jeziku pri poslovanju s potrošniki v Republiki Sloveniji. 

Uporaba besede "Slovenija" in označb države in 
lokalnih skupnosti 

15. člen 

(1) Besedo "Slovenija" ali njene izpeljanke in kratice je dovoljeno 
vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije. 
(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 (npr. 
državni, republiški, občinski). 

Zastopanje družbe 
32. člen 

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

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 izpolnitvi pogojev za vpis 
v sodni register. 

Okvir uporabe in načela 
50. člen 

(1) Družbe morajo voditi poslovne knjige ter izdelati letna poročila 
v skladu z določbami tega poglavja in drugimi predpisi ter ob 
upoštevanju računovodskih standardov in načel ter splošnih 
računovodskih predpostavk, ki jih izdaja z zakonom pooblaščena 
organizacija. 
(2) Splošne računovodske predpostavke za sestavljanje 
računovodskih izkazov so: 
- stalnost; 
- doslednost; 
- evidentiranje sprememb v trenutku nastanka. 
(3) Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila 
za poslovno leto, ki se lahko razlikuje od koledarskega leta. 
(4) Računovodski izkazi in poslovna poročila morajo prikazovati 
resnično stanje premoženja in poslovni izid družbe. 

Vsebina 
56. člen 

(1) Letno poročilo obsega računovodske izkaze in v prilogi 
pojasnila k tem izkazom ter poslovno poročilo; računovodski 
izkazi in pojasnila sestavljajo letno računovodsko poročilo kot 
podlago za oblikovanje poslovnega poročila v smislu 52. člena 
tega zakona. 
(2) Obvezna računovodska izkaza sta: 
- bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do 
virov sredstev ob koncu poslovnega leta, in 
- izkaz uspeha, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v 
poslovnem letu, 
- izkaz uporabe dobička in kritje izgube. 
(3) Družbe iz 53. člena tega zakona morajo poleg izkazov, 
navedenih v prejšnjem odstavku, sestaviti tudi izkaz finančnih 
tokov v skladu z računovodskimi standardi. 

Bilanca stanja 
58. člen 

Minimalni obseg podatkov v bilanci stanja je razčlenjen na podatke 
o sredstvih in podatke o obveznostih do virov sredstev. 
Podrobnejše podatke za bilanco stanja družb iz 53. člena tega 
zakona določa ustrezni računovodski standard, za vse druge 
družbe pa so potrebni najmanj naslednji podatki: 
1. Minimalni podatki o sredstvih: 
A. Stalna sredstva: 
- neopredmetena dolgoročna sredstva; 
- opredmetena osnovna sredstva; 
- dolgoročne finančne naložbe; 
B. Gibljiva sredstva: 
- zaloge; 
- dolgoročne terjatve iz poslovanja; 
- kratkoročne terjatve iz poslovanja; 
- kratkoročne finančne naložbe; 
- denar; 
- aktivne časovne razmejitve; 
2. Minimalni podatki o obveznostih do virov sredstev: 
A. Kapital: 
- osnovni kapital; 
- revalorizacijske rezerve; 
- rezerve; 
- nerazdeljeni dobiček; 
- izguba (kot popravek vrednosti kapitala); 
B. Dolgoročne rezervacije za tveganja in stroške; 
C. Dolgoročne obveznosti; 
Č. Kratkoročne obveznosti; 
D. Pasivne časovne razmejitve. 

Izkaz uspeha 
59. člen 

Minimalni obseg podatkov v izkazu uspeha je razčlenjen na 
podatke o prihodkih in podatke o odhodkih. Ustrezni računovodski 
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. 
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2. Minimalni podatki o odhodkih: 
- stroški v začetnih zalogah proizvodnje in proizvodov; 
- stroški v končnih zalogah proizvodnje in proizvodov; 
- stroški materiala; 
- stroški storitev; 
- amortizacija; 
- plače; 
- nabavna vrednost prodanega blaga in materiala; 
- davki in prispevki, ki niso odvisni od poslovnega izida; 
■ odhodki financiranja; 
- izredni odhodki; 
- pokritje izgube iz prejšnjih let. 
3. Minimalni podatki o poslovnem izidu: 
- dobiček pred obdavčenjem; 
- izguba pred obdavčenjem; 
- davki in prispevki, ki so odvisni od poslovnega izida; 
- čisti dobiček; 
• izguba po obdavčenju. 

Konsolidirani računovodski izkazi 
60. člen 

Povezane družbe morajo sestavljati in predlagati tudi konsolidirane 
letne računovodske izkaze, sestavljene iz konsolidirane 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 

(1) Družba, ki se združi z drugo družbo, sestavi računovodske 
izkaze po stanju na dan vpisa združitve v register v roku dveh 
fiesecev po vpisu. 
(2) Družba mora sestaviti računovodske izkaze po stanju na dan 
Pred začetkom postopka likvidacije ali stečaja. 

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. 

Predložitev računovodskih izkazov 
70. člen 

(1) Če ni v naslednjih odstavkih tega člena določeno drugače, 
"lora kapitalska družba letno poročilo predložiti organizaciji, 
Pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, najkasneje v 
^veh mesecih po preteku poslovnega leta. 
(2) Konsolidirane računovodske izkaze je treba predložiti 
Najkasneje 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 revizijskega 
Poročila, najkasneje pa v osmih mesecih po preteku poslovnega 
'eta. 
(4) Družbe, ki se po tem zakonu štejejo za majhne, so dolžne 
Predložiti samo letno računovodsko poročilo, ne pa tudi poslovnega 
Poročila iz 52. člena tega zakona. 

Javnost podatkov 
71. člen 

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

Posebne določbe o podjetniku 
73. člen 

(1) Firma podjetnika vsebuje poleg označbe dejavnosti (12. člen) 
in morebitnih dodatnih sestavin (13. člen) tudi ime in priimek 
podjetnika ter skrajšano označbo, da gre za samostojnega 
podjetnika (s.p.). 
(2) Če podjetnik podjetje proda ali vloži v družbo, lahko kupec ali 
družba še naprej uporablja v firmi tudi ime in priimek podjetnika le, 
če ta izrecno soglaša. 
(3) Če podjetnik umre, lahko podjetnikov dedič, ki nadaljuje 
zapustnikovo podjetje, v firmi tega podjetja še naprej uporablja 
tudi ime in priimek zapustnika. 
(4) Na vseh sporočilih, ki jih podjetnik pošlje določenemu 
naslovniku, mora biti poleg celotne firme in sedeža podjetnika 
naveden tudi organ, pri katerem je podjetnik priglašen in opravilna 
številka priglasitve. 
(5) Na sporočilih, ki se pošiljajo v okviru obstoječih poslovnih 
stikov, se mora navesti le firma in sedež. Za naročilnice velja 
smiselno tretji odstavek 45. člena tega zakona. 
(6) Prokura ne preneha s smrtjo ali izgubo poslovne sposobnosti 
podjetnika. 

Dobiček in izguba 
142. člen 

(1) Določbe 96. člena tega zakona veljata tudi za komanditista. 
Komanditistov dobiček se pripisuje njegovemu kapitalskemu deležu 
le toliko časa, dokler ne doseže zneska njegovega določenega 
vložka. 
(2) Pri izgubi sodeluje komanditist le do zneska svojega 
kapitalskega deleža in svojega še neporavnanega vložka. 

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 njihovem 
uresničevanju ravnati s tisto skrbnostjo, ki jo uporabljajo v lastnih 
zadevah. 

Ustanovitelji 
170. člen 

Delniško družbo lahko ustanovi najmanj 5 fizičnih oziroma pravnih 
oseb (ustanovitelji), ki sprejmejo statut. 
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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 4,100.000 tolarjev. 

Najnižji nominalni znesek delnic 
173. člen 

(1) Najnižji nominalni znesek delnic je 1.000 tolarjev. Delnice z 
nižjim nominalnim zneskom so nične. Za škodo iz take emisije 
odgovarjajo izdajatelji solidarno. 
(2) Višji nominalni zneski se morajo glasiti na 2.000 tolarjev oziroma 
na njihov večkratnik. 
(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo tudi 
za potrdila o udeležbi, ki se delničarjem izročijo pred izdajo delnic 
(v nadaljnjem besedilu: začasnice). 

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 imetnikom: 
- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe; 
- pravico do dela dobička (dividenda); 
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji 
ali stečaju družbe. 
(3) Prednostne delnice so delnice, ki zagotavljajo njihovim 
imetnikom poleg pravic iz prejšnjega odstavka še določene 
prednostne pravice, npr. prednost pri izplačilu vnaprej določenih 
zneskov ali odstotkov od nominalne vrednosti delnic ali od dobička, 
prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe in druge pravice, določene 
s statutom družbe. 
(4) Zbirna (kumulativna) prednostna delnica daje, v skladu s 
sklepom o izdaji delnic, njenemu imetniku prednostno pravico do 
izplačila vseh še neizplačanih dividend, preden se imetnikom 
navadnih delnic, v skladu s sklepom o razdelitvi dobička, izplačajo 
kakršnekoli dividende. 
(5) Udeležbena (participativna) prednostna delnica daje imetniku 
poleg prednostne dividende pravico do izplačila dividend, ki 
pripadajo imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o 
razdelitvi dobička. 

Vsebina statuta 
184. člen 

(1) Statut, ki mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa, mora 
določati: 
- ime in prebivališče oziroma firmo in sedež vsakega ustanovitelja; 
- firmo in sedež družbe; 
- dejavnosti družbe; 
- znesek osnovnega kapitala, nominalno vrednost delnic, število 
delnic vsake nominalne vrednosti, v primeru več razredov delnic 
tudi razred delnic ter število delnic, ki se izdajo v posameznem 
razredu; 
- ali se delnice glasijo na prinosnika ali na ime; 
- število članov uprave in nadzornega sveta, če ga družba ima, 
ali akt, v katerem se to število določi; 
- obliko in način objav, pomembnih za družbo oziroma delničarje; 
- 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. 

Vplačilo delnic 
191. člen 

(1) Delnice se ob izdaji ne morejo prodajati pod svojo nominalno, 
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 ustanavlja, 
pri banki. Pri stvarnih vložkih ter stvarnem prevzemu in denarnih 
vplačilih mora biti družbi omogočeno trajno in prosto 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 register v denarju vplačan tisti del, ki ni krit s 
plačilom s stvarnim vložkom. 
(5) Če se delnice prodajajo nad nominalno vrednostjo, mora biti 
ves presežek vplačan pred vpisom družbe v register. 

Prepoved vračila in obrestovanja vložkov 
225. člen 

Vložki se ne smejo vrniti in ne obrestovati. 

Prepoved vpisa lastnih delnic ter prevzema delnic 
227. člen 

(1) Družba ne sme vpisovati lastnih delnic. 
(2) Odvisna družba ne sme prevzeti delnic obvladujoče družbe, 
družba v večinski lasti pa ne sme prevzeti delnic družbe, ki ima v 
njej večinski delež, niti kot ustanovitelj niti ob povišanju osnovnega 
kapitala, tudi ne pri pogojnem povišanju osnovnega kapitala- 
Prevzem delnic v nasprotju s to določbo je veljaven. 
(3) Kdor je ob ustanovitvi ali ob povišanju osnovnega kapitala 
prevzel delnice za račun družbe, odvisne družbe ali družbe v 
večinski lasti, se ne more sklicevati na to, da jih ni prevzel za svoj 
račun. Dokler ne prevzame delnic za svoj račun, nima iz njih 
nobenih pravic. 
(4) Če se pri povišanju osnovnega kapitala vpisujejo delnice v 
nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovarjajo 
za celotno vplačilo vsi člani uprave, razen če dokažejo, da niso 
krivi. 

Uporaba in razdelitev dobička 
228. člen 

(1) Pri sestavi predloga letnega poročila lahko uprava odvede 
največ polovico dobička v rezerve. 
(2) Skupščina lahko s sklepom o uporabi dobička pusti dobiček 
nerazdeljen. 
(3) Delničarji imajo pravico do deleža dobička, razen če je p° 
skupščinskem sklepu o uporabi dobička, sprejetem na podlagi 
zakona ali statuta, dobiček izvzet iz razdelitve med delničarje. 
(4) Deleži delničarjev pri dobičku se določajo v sorazmerju Z 
nominalnimi zneski delnic. 
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(5) Če vložki v osnovni kapital niso plačani v celoti ali niso vplačani 
za vse delnice v istem razmerju, pripada delničarjem dobiček v 
sorazmerju z izvršenimi plačili. Vložki, ki so bili plačani med 
poslovnim letom, se upoštevajo glede na čas, ki je potekel od 
plačila. 
(6) V statutu se lahko določi drugačen način razdelitve dobička. 

Vrnitev prepovedanih plačil 
230. člen 

(1) Delničarji morajo družbi vrniti plačila, ki so jih prejeli od družbe 
v nasprotju z določbami tega zakona. Če so plačila prejeli kot 
dividende, velja dolžnost vrnitve le, če so vedeli ali bi morali vedeti, 
da do teh prejemkov niso bili upravičeni. 
(2) Terjatev družbe iz prejšnjega odstavka lahko uveljavljajo tudi 
upniki družbe, če jih družba ne more plačati. Če se nad družbo 
začne stečaj, uresničuje v tem času pravico upnikov družbe 
proti delničarjem stečajni upravitelj. 
(3) Zahtevki za vrnitev zastarajo v petih letih po prejemu plačila. 

Pridobivanje lastnih delnic 
240. člen 

(1) Družba sme pridobivati lastne delnice le: 
- če je pridobitev nujna, da bi družba preprečila hudo, neposredno 
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 
prve do tretje alinee prejšnjega odstavka, ne sme skupaj z drugimi 
lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati vrednosti desetih 
odstotkov osnovnega kapitala. Takšna pridobitev lastnih 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 prve, druge, četrte in pete alinee 
Prejšnjega odstavka je pridobitev dopustna le, če je za delnice 
Plačan celotni nominalni ali višji emisijski znesek. 
(3) V primeru iz prve 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 
đelnic. V primeru iz druge 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 
•inančnih 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 delnice 
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. 

Imenovanje in odpoklic uprave 
250. člen 

(1) Člane uprave in predsednika imenuje nadzorni svet za dobo 
največ petih let, z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. 
Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot eno leto pred 
iztekom mandata. Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega 
člana uprave oziroma predsednika, če ugotovi, da huje krši 
obveznosti oziroma da ni sposoben voditi poslov, oziroma ga 
razreši, če mu skupščina izreče nezaupnico. 
(2) Če nadzorni svet odpokliče člana ali predsednika uprave 
brez utemeljenega razloga iz prejšnjega odstavka, ima odpoklicani 
pravico do odpravnine v višini največ 6-kratne povprečne 
mesečne plače, ki jo je dosegel v zadnjih 12 mesecih, ko je 
opravljal funkcijo člana ali predsednika uprave. Če je opravljal 
funkcijo člana ali predsednika uprave manj kot 12 mesecev, se 
izračuna njegova povprečna mesečna plača za obdobje, ko je 
opravljal funkcijo. 

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 kapitala; 
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe; 
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno 
sposobnost družbe. 
(2) Nadzorni svet lahko zahteva poročilo tudi o drugih vprašanjih, 
pomembnih za poslovanje družbe. 
(3) Predlog letnega poročila je uprava dolžna predložiti 
nadzornemu 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 verodostojnosti. 

Skrbnost in odgovornost članov uprave 
258. člen 

(1) Člani uprave morajo pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo 
vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno 
skrivnost 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, pridobivajo, 
vzamejo v zastavo ali umaknejo; 
- delnice izdajo pred celotnim plačilom nominalnega ali višjega 
emisijskega zneska; 
- razdeli premoženje družbe; 
- pri pogojnem povečanju kapitala izdajo delnice v nasprotju z 
določenim namenom ali pred celotnim plačilom njihove vrednosti. 
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(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 manjšina, 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. 

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 410,000.000 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. 

Posebni pogoji za člane nadzornega sveta 
263. člen 

(1) Član nadzornega sveta je lahko le neomejeno poslovno 
sposobna fizična oseba. 
(2) Član nadzornega sveta ne more biti: 
- član uprave te družbe; 
- član nadzornega sveta že v treh družbah; 
- član uprave od družbe odvisne družbe; 
- član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu 
je član uprave te družbe. 
- oseba, ki po tem zakonu ne more biti član uprave. 

Volitve članov nadzornega sveta 
264. člen 

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

Imenovanje in odpoklic člana prek sodišča 
267. člen 

(1) Če nadzorni svet nima dovolj članov, da bi bil sklepčen, ga 
mora sodišče na predlog uprave, preostalih članov nadzornega 
sveta ali delničarjev dopolniti na potrebno število. Uprava mora 
podati predlog takoj, ko ugotovi, da število članov ni zadostno. 
(2) Sodišče odpokliče člana nadzornega sveta, ki zastopa 
interese delničarjev, na predlog nadzornega sveta ali delničarjev, 
katerih delnice predstavljajo vsaj deset odstotkov osnovnega 
kapitala, če gre za utemeljene razloge. 

- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala; 
- prenehanju družbe in statusnih spremembah (spojitev, pripojitev); 
- imenovanju revizorja; 
- drugih zadevah, določenih s statutom 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 imenuje 
osebo, ki nadzoruje delo uprave in opravi pregled v smislu določb 
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. 

Sporočila za delničarje in člane nadzornega sveta 
287. člen 

(1) Uprava mora v dvanajstih dneh po objavi sklica skupščine 
finančnim organizacijam in združenjem delničarjev, ki so na zadnji 
skupščini za delničarje uresničevali glasovalne pravice ali ki so 
zahtevali poročilo, sporočiti sklic skupščine, objavo dnevnega 
reda in predloge delničarjev, vključno z delničarjevim imenom ter 
utemeljitvijo in stališčem uprave. 
(2) Sporočilo iz prejšnjega odstavka mora uprava poslati 
delničarjem: 
- ki so shranili delnice pri družbi; 
- ki to zahtevajo po objavi sklica skupščine, ali 
• ki so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe in njihovih 
glasovalnih pravic na zadnji skupščini ni uresničevala nobena 
finančna organizacija. 
(3) Vsak član nadzornega sveta lahko zahteva, da mu uprava 
pošlje sporočila iz prvega odstavka tega člena. 
(4) Vsak delničar, ki delnice shrani pri družbi ali ki je kot delničar 
vpisan v delniško knjigo, in vsak član nadzornega sveta, lahko 
zahteva, da mu uprava pisno sporoči na skupščini sprejete sklepe. 

Pogoji 
318. člen 

(1) Skupščina lahko sklene povečati osnovni kapital le zaradi: 
- uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic do zamenjave 
za delnice ali uresničitve prednostne pravice do nakupa novih 
delnic; 
- priprave na združitev več družb; 
- uresničitve pravic delavcev družbe za prejem novih delnic v 
zameno za vložek denarnih terjatev, ki delavcem pripadajo iz 
udeležbe v dobičku, ki jim jo družba zagotavlja. 
(2) Nominalni znesek pogojno povečanega osnovnega kapitala 
ne sme preseči polovice osnovnega kapitala, ki obstaja v času 
sklepanja o pogojnem povečanju kapitala. 
(3) Sklep skupščine, ki je sprejet v nasprotju z določbami prejšnjih 
odstavkov tega člena, je ničen. 
(4) Določbe tega zakona o prednostni pravici do nakupa novih 
delnic se smiselno uporabljajo tudi za zamenljive obveznice. 

Pristojnosti skupščine 
282. člen 

(1) Skupščina sklepa o: 
- delitvi dobička na predlog uprave in na podlagi mnenja 
nadzornega sveta; 
- letnem poročilu na predlog uprave in na podlagi mnenja 
nadzornega sveta; 
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta; 
- spremembah statuta; 

Pogoji 
333. člen 

(1) Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital poveča s 
preoblikovanjem rezerv in nerazdeljenega dobička v osnovni 
kapital. 
(2) Za sklep in za prijavo sklepa se smiselno uporabljata prvi 
odstavek 309. člena ter prvi odstavek 311. člena tega zakona. 
(3) O povečanju se lahko odloči šele potem, ko je sprejeto letno 
poročilo za zadnje poslovno leto, preteklo pred odločanjem o 
povečanju osnovnega kapitala (zadnji letni obračun). 
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Preoblikovanje rezerv in dobička 
334. člen 

(1) Rezerve in nerazdeljeni dobiček, ki naj se preoblikujejo v 
osnovni kapital, morajo biti izkazani v zadnji bilanci stanja. Rezerve 
se lahko preoblikujejo v osnovni kapital, če presegajo desetino ali 
v statutu določen višji del dosedanjega osnovnega kapitala. 
(2) Rezerv in nerazdeljenega dobička ni mogoče preoblikovati v 
osnovni kapital, če je v bilanci stanja, na katerih temeljijo, izkazana 
izguba, vključno s prenosom izgube. 

Bilanca stanja kot osnova 
335. člen 

(1) Sklep mora temeljiti na zadnji letni bilanci stanja, ki je pregledana 
in opremljena z revizorjevim mnenjem brez pridržka največ 8 
mesecev pred prijavo sklepa za vpis v register. 
(2) Če skupščina ne imenuje drugega revizorja, opravi revizijo 
tisti, ki ga je za revizorja zadnjih letnih računovodskih izkazov 
izvolila skupščina ali ki ga je imenovalo sodišče. 

Pogoji 
354. člen 

(1) Zmanjšanje osnovnega kapitala, ki je namenjeno izravnavi 
zaradi nižje vrednosti premoženja, pokrivanju izgub ali prenosu 
sredstev v rezerve, se lahko izvede poenostavljeno. V sklepu je 
treba navesti namen zmanjšanja osnovnega kapitala. 
(2) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala je dopustno 
le, če se poprej sprosti tisti del rezerve, ki presega 10 % po 
zmanjšanju potrebnega osnovnega kapitala, in če ne obstaja 
razpoložljiv dobiček. 
(3) Za zmanjšanje osnovnega kapitala v skladu s prejšnjima 
odstavkoma se smiselno uporabljajo določbe 347. do 349. člena 
in 351. do 353. člena tega zakona. 

Izplačilo dobička 
355. člen 

Dobiček se ne sme izplačati delničarjem, preden rezerve ne 
dosežejo 10% osnovnega kapitala. 

Ničnostni razlogi 
359. člen 

(1) Sklep skupščine je ničen: 
- če pri pogojnem povečanju osnovnega kapitala nove delnice 
niso sorazmerno razdeljene glede na udeležbo v osnovnemu 
kapitalu; 
- če je sprejet v nasprotju z določbami drugega odstavka 343. 
člena in 353. člena tega zakona; 
- če je sprejet na skupščini, ki ni bila sklicana v skladu z 281. do 
287. členom tega zakona in določbami statuta, razen če se so se 
skupščine udeležili vsi delničarji; 
- če sprejeti sklepi niso vneseni v zapisnik ali če sklepi niso 
zapisani v notarski obliki, zakon ali statut pa tako obliko 
predpisujeta; 
- če je v nasprotju z moralo ali javnim redom; 
- če tako določa zakon. 
(2) Ničnosti skupščinskih sklepov ni možno uveljavljati, če so 
vpisani v register, razen če gre za preslepitev ali če zakon izrecno 
določa drugače. 

Roki za uveljavljanje ničnosti 
360. člen 

(1) Ničnost sklepa skupščine se lahko uveljavlja v treh mesecih 
po sprejemu; če je bil objavljen, pa v treh mesecih po objavi. Če bi 
sklep moral biti objavljen, pa ni bil, se lahko ničnost uveljavlja v 6 
mesecih po sprejemu sklepa na skupščini. 
(2) Ničnost sklepa lahko uveljavlja vsak član uprave, vsak član 
nadzornega sveta ter vsak delničar ne glede na razred delnice. 

Postopek ugotavljanja ničnosti 
362. člen 

(1) Ničnost se uveljavlja s tožbo. 
(2) Postopek ugotavljanja ničnosti je hiter. 

Razlogi za izpodbojnost 
364. člen 

(1) Vsak delničar lahko s tožbo izpodbija vsak sklep skupščine, 
ki nasprotuje temeljnim ciljem družbe ali dobrim poslovnim 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. 

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 odločila, 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 
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 izpodbojen: 
- 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. 
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Osnovni kapital in osnovni vložki 
410. člen 

(1) Osnovni kapital (osnovna glavnica) mora znašali vsaj 
2,100.000 tolarjev, vsak osnovni vložek pa najmanj 14.000 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 
nepremičnine, pravice in podjetje ali del podjetja. Za stvarni vložek 
se šteje tudi plačilo za premoženjske predmete, ki ga je družba 
prevzela in ki jih družba prišteje družbenikovemu vložku. 
(5) Pred prijavo za vpis v register mora vsak družbenik vplačati 
vsaj eno četrtino zneska osnovnega vložka, vsota vseh v denarju 
vplačanih vložkov pa mora znašati najmanj 1,100.000 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 vplačati 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. 
(10) Tretji odstavek tega člena ne velja v primeru, ko se družba 
ustanovi izključno zato, da bi nadaljevala dejavnosti dveh ali več 
podjetij, družb ali podjetnikov posameznikov, če so ta podjetja bila 
pred tem vpisana v register vsaj dve leti in če z ustanovitvijo 
družbe prenehajo. 

Prijava za vpis v register 
413. člen 

(1) Poslovodja prijavi družbo za vpis v register. Prijavi mora priložiti: 
- izvirnik ali overjen prepis pogodbe; 
- seznam družbenikov in navedbo vložkov, ki so jih prevzeli; 
- poročilo o stvarnih vložkih; 
- potrdilo banke o depozitu denarnih vložkov; 
- poročilo pooblaščenega revizorja o vrednosti stvarnih vložkov 
iz četrtega odstavka 411. člena tega zakona. 
(2) Poslovodja mora v treh dneh obvestiti sodišče, če se je 
spremenil kakšen podatek iz prijave ali iz prilog iz prejšnjega 
odstavka. 
(3) Sodišče zavrne vpis, če revizor ugotovi ali če je očitno, da je 
poročilo iz prvega odstavka 411. člena tega zakona nepravilno, 
nepopolno ali v nasprotju z zakonom, ali če revizor izjavi ali 
sodišče meni, da je vrednost stvarnega vložka bistveno manjša 
od zneska osnovnega vložka, za katerega je dan stvarni vložek. 

Poslovni delež in njegovi deli 
415. člen 

(1) Poslovni delež lahko pripada eni ali več osebam. Če pripada 
več osebam, uresničujejo pravice in odgovarjajo za obveznosti 
iz poslovnega deleža skupno. 
(2) Družbeniki, ki so imetniki istega poslovnega deleža, se lahko 
sporazumejo, da so v razmerju med njimi samimi udeleženi na 
tem deležu po enakih ali različnih delih. 
(3) Pravna dejanja družbe proti imetnikom dela istega poslovnega 
deleža učinkujejo proti vsem imetnikom tega deleža tudi, če so 
opravljena samo proti enemu med njimi. 

(4) Imetniki delov istega poslovnega deleža lahko izvršujejo 
pravice in izpolnjujejo obveznosti tudi po skupnem zastopniku. 
(5) Družba lahko družbeniku kot dokazilo o imetništvu poslovnega 
deleža izda potrdilo o poslovnem deležu. To potrdilo ni vrednostni 
papir. 

Posojila družbi namesto lastnega kapitala 
433. člen 

(1) Družbenik, ki je v času, ko bi družbeniki kot dobri 
gospodarstveniki morali zagotoviti družbi lastni kapital, namesto 
tega družbi dal posojilo, ne more proti družbi uveljavljati zahtevka 
za vračilo posojila v stečajnem postopku ali v postopku prisilne 
poravnave. Takšno posojilo se v stečajnem postopku oziroma v 
postopku prisilne poravnave šteje za premoženje družbe. 
(2) Tretja oseba, ki je v času, ko bi družbeniki kot dobri 
gospodarstveniki morali zagotoviti družbi lastni kapital, namesto 
tega družbi dala posojilo in ji je družbenik dal zavarovanje za 
vračilo posojila ali se je k temu družbenik zavezal kot porok, 
lahko v stečaju ali v postopku prisilne poravnave zahteva le 
izplačilo razlike, ki je ni dobila oziroma je ne bi dobila iz naslova 
zavarovanja ali poroštva. 
(3) Določbe tega člena veljajo tudi za druga pravna dejanja 
družbenika ali tretje osebe, ki gospodarsko ustrezajo zagotovitvi 
posojila. 

Lastni poslovni deleži 
435. člen 

(1) Družba ne more lastnih poslovnih deležev, za katere vložki 
niso v celoti vplačani, niti pridobiti niti sprejeti v zastavo. 
(2) Družba lahko poslovne deleže, za katere so vložki vplačani v 
celoti, pridobi le tedaj, če se pridobitev plača iz premoženja, ki 
presega znesek osnovnega kapitala. Družba lahko sprejme take 
poslovne deleže v zastavo le, če znesek z zastavo lastnega 
deleža zavarovanih terjatev ali znesek vrednosti v zastavo 
sprejetih poslovnih deležev ni višji kot premoženje, ki presega 
znesek osnovnega kapitala. 
(3) Družba ne more pridobiti vseh poslovnih deležev. 

Poslovodja 
449. člen 

(1) Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na lastno 
odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo. 
(2) V družbeni pogodbi je lahko določeno, da se poslovodja imenuje 
za določen čas, ki ne sme biti krajši od dveh let. Ista oseba je 
lahko ponovno imenovana za poslovodjo. 
(3) Skupščina družbenikov lahko kadarkoli odpokliče poslovodjo 
ne glede na to, ali je imenovan za določen ali nedoločen čas. Če 
je skupščina poslovodjo odpoklicala brez utemeljenega razloga, 
mu je dolžna izplačati: 
- odpravnino v višini največ 6-kratne povprečne mesečne plače, 
ki jo je dosegel v zadnjih 12 mesecih, ko je opravljal funkcijo 
poslovodje, če je bil mandat poslovodje določen za štiri leta ali 
dalj. Če je opravljal funkcijo poslovodje manj kot 12 mesecev, se 
izračuna njegova povprečna plača za obdobje, ko je opravljal 
funkcijo; 
- ustrezno nižjo odpravnino, če je bil mandat poslovodje krajši kot 
štiri leta. 
(4) Če ima družba nadzorni svet, imenuje in odpokliče poslovodjo 
ta svet. 
(5) Družba ima lahko tudi več poslovodij. Družbena pogodba 
določa, ali delujejo skupno ali kot posamični poslovodje. 
(6) Za poslovodjo veljajo smiselno določbe četrtega odstavka 
246. člena tega zakona. 
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Zmanjšanje osnovnega kapitala 
454. člen 

(1) Skupščina družbenikov lahko sklene, da se osnovni kapital 
družbe zmanjša. 
(2) Zmanjšanje je veljavno le: 

- če poslovodja vsaj dvakrat objavi sklep o zmanjšanju 
osnovnega kapitala in v objavi pozove upnike, da se zglasijo pri 
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala; 
upnike, ki so družbi znani, mora pozvati neposredno; 
- če družba upnikom, ki niso soglašali z zmanjšanjem osnovnega 
kapitala, poravna zahtevke ali zagotovi varščino. 
(3) Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko prijavi za vpis v 
register šele po enem letu od zadnje objave iz prve alinee 
prejšnjega odstavka in po tem, ko poslovodja predloži dokaze o 
tem, da je družba poravnala zahtevke upnikom ali jim zagotovila 
varščino iz druge alinee prejšnjega odstavka. 
(4) Zmanjšanje osnovnega kapitala ne sme biti v nasprotju z 
določbami 410. člena tega zakona. 

Dolžnost obveščanja in posledice kršitve dolžnosti 
obveščanja 

465. člen 

(1) Kakor hitro ima družba več kot četrtino delnic delniške družbe 
ali deležev druge kapitalske družbe s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ji mora to takoj pisno sporočiti. 
(2) Kakor hitro ima družba v drugi družbi večinski delež, ji mora to 
takoj pisno sporočiti. 
(3) Ce delež ni več tako visok, da bi morala biti družba o tem 
obveščena, ji je tudi to potrebno takoj sporočiti. 
(4) Sporočilo je treba objaviti. 
(5) Družba, ki je dobila sporočilo, lahko zahteva, da se obstoj 
udeležbe dokaže. 
(6) Družba, od nje odvisna družba ali kdo drug za račun družbe 
ali od nje odvisne družbe, ne more uresničevati pravic iz delnic in 
deležev družbe, ki jo je dolžna obveščati, dokler družba tega ne 
stori. 

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 obvladujoča 
družba poravnati letno izgubo, nastalo med trajanjem pogodbe, 
če dogovorjena protidajatev ne zadostuje za pokritje. 

Revizija in poročilo poslovodstva 
479. člen 

Če mora letne računovodske izkaze pregledati revizor, se mu 
istočasno z njimi in poslovnim poročilom poslovodstva predloži 
tudi poročilo o odnosih do povezanih družb. 

Rezerve 
482. člen 

V rezerve se odvajajo zneski po določilih aktov in sklepov družbe. 

Primerno nadomestilo 
485. člen 

(1) Pogodba o obvladovanju in pogodba o prenosu dobička morata 
vsebovati določilo o primernem nadomestilu zunanjim delničarjem 
družbe, ki prepušča vodenje oziroma prenaša dobiček. 
Primernega nadomestila ni potrebno določiti, če družba ob 
sklepanju pogodbe nima zunanjega delničarja. 
(2) Primerno nadomestilo predstavlja najmanj letno plačilo zneska, 
ki bi predvidoma bil razdeljen kot poprečna dividenda na 
posamezno delnico glede na dosedanje in bodoče stanje družbe 
ob upoštevanju ustreznih okoliščin. Če je obvladujoča družba 
delniška družba, se kot primerno nadomestilo lahko zagotovi 
znesek, ki kot dividenda odpade na delnice te družbe z ustreznim 
nominalnim zneskom. Ustrezni nominalni znesek se določi z 
razmerjem, po katerem bi bilo treba ob spojitvi na vsako delnico 
družbe zagotoviti delnice druge družbe. 
(3) Pogodba, ki ne vsebuje določbe o nadomestilu iz prvega 
odstavka tega člena, je nična. 
(4) Če v pogodbi določeno nadomestilo ni primerno, lahko vsak 
zunanji delničar v roku treh mesecev od objave vpisa pogodbe v 
register predlaga, da primerno nadomestilo določi sodišče. Sodna 
odločba velja za vse zunanje delničarje. 
(5) Če nadomestilo določi sodišče, lahko druga pogodbena 
stranka odpove pogodbo v treh mesecih od pravnomočnosti 
odločbe, ne glede na odpovedni rok. 

Odpravnina 
486. člen 

(1) Poleg določb o nadomestilu morata pogodba o obvladovanju 
in pogodba o prenosu dobička vsebovati določilo o obveznosti 
obvladujoče družbe, da na zahtevo zunanjega delničarja pridobi 
njegove delnice za pogodbeno določeno odpravnino. 
(2) Kot odpravnina je lahko v pogodbi predvidena zagotovitev 
delnic obvladujoče družbe ali družbe, od katere je obvladujoča 
družba odvisna, ali denarno plačilo. 
(3) Če se kot odpravnina zagotovijo delnice druge družbe, je 
odpravnina primerna, če se delnice zagotovijo v razmerju, v 
katerem bi morale biti pri spojitvi na vsako delnico družbe 
zagotovljene delnice druge družbe, pri čemer se najvišji zneski 
lahko poravnajo z denarnimi plačili. Denarno plačilo je primerno, 
če upošteva premoženjsko in profitno stanje družbe v trenutku, 
ko skupščina odloča o pogodbi. 
(4) Če pogodba ne določa odpravnine ali če je odpravnina 
neprimerna, lahko vsak zunanji delničar v roku treh mesecev od 
prijave vpisa pogodbe v register predlaga, da sodišče določi 
primerno odpravnino. 
(5) Sodišče določi denarno plačilo, če pogodba ne predvideva 
pridobitve delnic obvladujoče družbe ali družbe, od katere je ta 
odvisna. Sodna odločba velja za vse zunanje delničarje. 
(6) Poslovodstvo družbe mora pravnomočno sodno odločbo 
objaviti v glasilih družbe. 

Omejitev pravic 
487. člen 

(1) Vzajemno povezani družbi, ki nista v razmerju odvisnosti, 
lahko, ko sta obveščeni o medsebojni udeležbi ali izvesta za 
obstoj medsebojne udeležbe, uresničujeta svoje pravice iz deležev 
v drugi družbi za največ četrtino vseh deležev druge družbe. To 
ne velja za pravico do nakupa novih delnic pri povečanju 
osnovnega kapitala iz sredstev družbe. 

6. oktober 1999 71 poročevalec, št. 71 



(2) Omejitev uresničevanja pravic iz deležev ne velja, dokler 
družba ne prejme obvestila o udeležbi od druge družbe oziroma 
dokler ne izve za udeležbo, sama pa je takšno obvestilo drugi 
družbi poslala. 
(3) Vzajemno povezani družbi morata druga drugi takoj pisno 
sporočati višino njunega deleža in vsako spremembo. 

I 
Vključitev z večinskim sklepom 

488. člen 

(1) Če pripada 95 % vseh delnic drugi družbi (glavna družba), se 
lahko delniška družba s sklepom skupščine vključi v glavno 
družbo. 
(2) Sklep o vključitvi je veljaven, če je zanj glasovala najmanj 
tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. 
Statut lahko določa višjo kapitalsko večino in dodatne zahteve. 
(3) Poslovodstvo družbe, ki se vključuje, mora prijaviti vključitev 
za vpis v register z navedbo firme glavne družbe. 
(4) Vključitev v glavno družbo učinkuje od vpisa v register. 

Posledice vključitve z večinskim sklepom 
489. člen 

(1) Vse delnice, ki niso v rokah glavne družbe, preidejo nanjo z 
vpisom vključitve v register. 
(2) Izstopajoči delničarji imajo pravico do primerne odpravnine. 
Kot odpravnina se jim zagotovijo delnice glavne družbe. Če je 
glavna družba odvisna družba, se izstopajočim delničarjem po 
njihovi izbiri zagotovijo delnice glavne družbe ali ustrezno denarno 
plačilo. Če se kot odpravnina zagotovijo delnice glavne družbe, 
velja odpravnina za primerno, če se delnice zagotovijo v razmerju, 
v kakršnem bi morale pri spojitvi na vsako delnico družbe biti 
zagotovljene delnice glavne družbe, pri čemer se najvišji zneski 
lahko poravnajo z denarnimi plačili. Primerna odpravnina mora 
upoštevati premoženjsko 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 izstopajoči 
delničar predlaga, da sodišče določi primerno odpravnino. Enako 
velja, če glavna družba ni ponudila odpravnine ali jo je ponudila 
nepravilno. 

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. 

Holding podjetje 
495. člen 

(1) Družba, ki ima v lasti večino deležev pravno samostojnega 
podjetja in opravlja predvsem dejavnost ustanavljanja, financiranja 
in upravljanja teh družb (holding), je družba z večinskim deležem. 
(2) Za holding veljata domnevi iz drugega odstavka 462. in drugega 
odstavka 463. člena tega zakona. , 

Upravljanje združenja 
504. člen 

(1) Združenje ima upravo, v kateri je ena ali več oseb. 
(2) Pravna oseba je lahko član uprave, če imenuje stalnega 

predstavnika, ki odgovarja enako, kot če bi bil sam v lastnem 
imenu član uprave. 
(3) Člani uprave družbe in stalni predstavniki članov pravnih oseb 
odgovarjajo posamično ali solidarno združenju in tretjim osebam 
za kršitve predpisov, ki se nanašajo na združenje, za kršitve 
statuta ter za napake pri poslovanju. Če je pri nastanku določenih 
posledic sodelovalo več članov uprave, sodišče določi njihov 
delež pri povračilu škode. 
(4) Način upravljanja združenja, imenovanje članov uprave in 
določitev njihovih pooblastil, pravic in pogojev za odpoklic, se 
uredi z ustanovitveno pogodbo ali s sklepom skupščine. 
(5) V razmerjih do tretjih oseb zavezuje združenje vsako dejanje 
posameznega člana uprave, ki sodi v okvir dejavnosti združenja; 
omejitve pooblastil so proti tretjim osebam brez pravnega učinka. 

Nesposobnost člana 
508. člen 

Če enega od članov zadene nesposobnost, stečaj ali prepoved 
opravljanja pridobitne dejavnosti, združenje preneha, če ni v 
ustanovitveni pogodbi določeno, da v takšnem primeru združenje 
obstaja še naprej ali če tako soglasno sklenejo preostali člani 
združenja. 

Splošno pravilo 
510. člen 

Družba se lahko pripoji drugi družbi, spoji z drugo družbo ali 
preoblikuje v drugo obliko družbe. 

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 
zagotovitev 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 združuje, 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 
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pogodba in še zlasti menjalno razmerje delnic. 
(2) Poročilo mora vsebovati tudi kriterije za vrednotenje 
premoženja, ki je podlaga za določitev menjalnega razmerja. 

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 pripojitvene 
revizorje za svojo družbo. Revizija enega ali več revizorjev za 
vse družbe zadostuje, če te revizorje imenuje sodišče na skupni 
predlog uprav. 
(3) Pripojitveni revizorji morajo o rezultatu revizije pisno poročati. 
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 ponderacijsko 
razmerje vpliva posamezne metode za določitev vrednosti. 
(4) Glede imenovanja pripojitvenih revizorjev, njihovih pooblastil 
in odgovornosti se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o 
reviziji. 

Veljavnost pripojitvene pogodbe 
515. člen 

(1) Pripojitvena pogodba začne veljati, ko jo potrdijo skupščine 
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 večino in druge zahteve. 
(3) Če obstaja več razredov delnic, je za veljavnost 
skupščinskega 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 posredujejo 
morebitne druge, za odločitev o pripojitvi pomembne informacije. 

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 povečanju 
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 vpisnega 
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 določbah 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 regis- 
ter po svojem sedežu. Uprava prevzemne družbe ima pravico 
prijaviti pripojitev za vpis v register po sedežu prevzete družbe. 
(2) Prijavi je treba priložiti: 
- izjavo uprave, da pripojitveni sklepi v izpodbojnem roku niso bili 
izpodbijani ali da je bilo izpodbijanje pravnomočno zavrnjeno; 
- pripojitveno pogodbo; 
- zapisnike sklepov o pripojitvi; 
- dovoljenje, če je po posebnih predpisih potrebno; 
- zadnjo bilanco vsake družbe, ki se združuje. 

Vpis pripojitve 
521. člen 

(1) Pripojitev se sme vpisati v register po sedežu prevzemne 
družbe šele po vpisu v register po sedežu prevzete družbe. Vpis 
v registru po sedežu vsake družbe, ki je prevzeta, se opremi z 
zaznamkom, da pripojitev začne veljati šele z vpisom v register 
po sedežu prevzemne družbe. 
(2) Vsaka družba, ki se prevzema, mora imenovati zastopnika 
za prejem delnic, ki jih je treba zagotoviti, in denarnih plačil. Pripojitev 
se sme vpisati šele, ko zastopnik sporoči sodišču, da se delnice 
in denarna plačila nahajajo v njegovih rokah. 
(3) Z vpisom pripojitve v register po sedežu prevzemne družbe 
preide premoženje prevzetih družb na prevzemno družbo. Če pri 
tem iz pogodb, ki so bile sklenjene med družbami, ki se združujejo, 
izhajajo terjatve, ki se ne morejo pobotati, se njihovo poravnavanje 
posebej uredi s pogodbo. 
(4) Z vpisom pripojitve v register po sedežu prevzemne družbe 
prevzete družbe prenehajo obstajati. Poseben izbris prevzetih 
družb ni potreben. Z vpisom pripojitve postanejo delničarji prevzetih 
družb delničarji prevzemne družbe, razen v primerih, če bi 
prevzemna družba na podlagi pripojitve morala postati sam svoj 
delničar. 
(5) Sodišče po sedežu prevzemne družbe mora po uradni 
dolžnosti sporočiti sodišču po sedežu vsake prevzete družbe 
dan vpisa pripojitve. Ko sporočilo prispe, mora sodišče po sedežu 
vsake prevzete družbe po uradni dolžnosti dan vpisa pripojitve v 
registru po sedežu prevzemne družbe zaznamovati v registru 
po sedežu prevzete družbe. Pri njem shranjene listine in druge 
dokumente pošlje sodišču po sedežu prevzemne družbe, ki jih 
odslej hrani. 
(6) Za zamenjavo delnic prevzetih družb ter za združitev delnic 
se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o zamenjavi in 
združitvi delnic. 
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Varstvo upnikov 
522. člen 

(1) Upnikom družb, ki se združujejo, je treba ponuditi zavarovanje, 
če se v ta namen javijo v šestih mesecih po objavi vpisa pripojitve 
v register po sedežu tiste družbe, katere upniki so. 
(2) Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo v 
primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila. 

Varstvo imetnikov posebnih pravic 
523. člen 

Prevzemna družba mora imetnikom zamenljivih obveznic, 
dividendnih obveznic in imetnikom potrdil o posebnih dividendnih 
pravicah, ki so jih izdale prevzete družbe, zagotoviti enake 
pravice, kot jih je zagotavljala prevzeta družba. 

Odškodninska odgovornost uprave in nadzornega 
sveta 

525. člen 

Člani uprave in nadzornega sveta prevzete družbe so kot solidarni 
dolžniki dolžni povrniti škodo, ki jo pripojitev povzroči družbi, njenim 
delničarjem in upnikom. Člani, ki so pri reviziji premoženjskega 
stanja družb in pri sklenitvi pripojitvene pogodbe ravnali s 
skrbnostjo dobrega gospodarstvenika, so oproščeni dolžnosti 
povračila škode. 

Ničnost pripojitvenega sklepa 
526. člen 

Po vpisu pripojitve v register po sedežu prevzemne družbe se 
tožba za ugotavljanje ničnosti pripojitvenega sklepa prevzete 
družbe vloži proti prevzemni družbi. 

Veljavnost pripojitve 
527. člen 

Po vpisu pripojitve v register po sedežu prevzemne družbe 
pomanjkljivosti pripojitve ne vplivajo na njeno veljavnost. 

Prevzem v posebnih primerih 
528. člen 

(1) Če najmanj devet desetin osnovnega kapitala prevzete družbe 
obvladuje prevzemna družba, ni potrebno soglasje skupščine 
prevzemne družbe za prevzem te družbe, razen če delničarji 
prevzemne družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 
osnovnega kapitala, zahtevajo sklic skupščine, na kateri se 
odloča o potrditvi pripojitve. Od osnovnega kapitala se odštejejo 
lastne delnice prevzete družbe in delnice, ki pripadajo drugemu 
za račun prevzete družbe. 
(2) Če so vse delnice prevzete družbe v rokah prevzemne družbe, 
potem niso potrebni podatki o zamenjavi delnic in ne revizija 
pripojitve. 

Naknadna sodna revizija menjalnega razmerja 
529. člen 

(1) Sklep, s katerim je skupščina prevzete družbe potrdila 
pripojitveno pogodbo, se ne more izpodbijati zaradi prenizko 
določenega menjalnega razmerja. Če je menjalno razmerje 
prenizko določeno, lahko sodišče na predlog odredi poravnavo z 
denarnimi plačili, ki lahko presegajo desetino celotnega 
nominalnega zneska zagotovljenih delnic. 
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka lahko vloži vsak delničar 
prevzete družbe, ki bi po drugih določbah zakona imel pravico 
izpodbijati sklep o združitvi. Predlog se lahko poda v dveh mesecih 
od dneva vpisa združitve v register. 

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 delnic te družbe. 
(2) Za pripojitev po prejšnjem odstavku se smiselno uporabljajo 
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 združuje. 
(4) Za veljavnost skupščinskega sklepa družbenikov o pripojitvi 
je potrebna tričetrtinska večina oddanih glasov. Družbena pogodba 
lahko določa tudi višjo večino in druge zahteve. Sklep o združitvi 
mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa. 
(5) O pripojitvi se sme sklepati šele, ko je delniška družba že 
najmanj dve leti vpisana v registru. 
(6) Za škodo, ki jo povzročijo poslovodje oziroma člani organov 
družb, ki se združuje, se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o odgovornosti za povrnitev škode pri združitvi delniških 
družb. 

Pripojitev družb z omejeno odgovornostjo komanditni 
delniški družbi 

533. člen 

(1) Ena ali več družb z omejeno odgovornostjo se lahko pripoji 
komanditni delniški družbi tako, da se premoženje vsake družbe 
kot celota prenese na komanditno delniško družbo v zamenjavo 
za zagotovitev delnic te družbe. 
(2) Za pripojitev se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o 
združitvi delniških družb. 

Ugovarjajoči delničarji 
545. člen 

(1) Vsak delničar, ki je prek zapisnika ugovarjal preoblikovanju, 
lahko v dveh mesecih zahteva, da družba odkupi njegov poslovni 
delež. 
(2) Sklep o preoblikovanju se ne more izpodbijati zaradi višine 
kupnine; v takem primeru jo na predlog določi sodišče. Enako 
velja, če družba kupnine ni ponudila ali je ni ponudila pravilno in če 
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na to oprta izpodbojna tožba ni bila vložena v izpodbojnem roku 
ali če je bila umaknjena ali pravnomočno zavrnjena. 
(3) Predlog lahko vloži vsak delničar, ki je preko zapisnika ugovarjal 
preoblikovanju. Predlog se lahko poda le v dveh mesecih po 
objavi vpisa o preoblikovanju. Če je bila proti sklepu o 
preoblikovanju vložena izpodbojna tožba, začne rok teči s 
pravnomočnostjo sodbe o zavrnitvi tožbenega zahtevka ali z 
umikom tožbe. 

Ugovarjajoči družbeniki 
550. člen 

(1) Vsak družbenik, ki je preko zapisnika ugovarjal preoblikovanju, 
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 
prek 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. 

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. 

i 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah 

2) Skladnost predloga akta /, določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki sc nanašajo na predloženo 

gradivo: 

Usklajen 

h) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: 

S predlogom se sistematično usklajuje področje prava družb z direktivami EU. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Ni. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki sc nanašajo na predlog akta z 

navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

68/1 51/EEC, Publicitetna smernica 

77/91/EEC, Kapitalska smernica 

78/855/EEC, Smernica o združitvah delniških družb 

78/660/EEC, Bilančna smernica (delno usklajeno) * 
82/891/EEC, Smernica o delitvah delniških družb • 

83/349/EEC, Smernica o konsolidaciji bilanc 
89/666/EEC, Smernica o publiciteti podružnic 

89/667/EEC, Smernica o enoosebni družbi 
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b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Dokončna uskladitev z Bilančno smernico bo opravljena z računovodskimi standardi, kijih bo 

izdal Slovenski inštitut za revizijo na podlagi predlaganih sprememb zakona. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri 

ES (leto) 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino': 

Ne. 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Ne. 

6) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov: 

PHARE 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka 

za uskladitev 

Državni program določa sprejem zakona I 2001 

Trne in priimek ter podpis 

vodje pravne službe: 

   

•7 "b 
A-* -K 
;/a"i .predstojnika organa: 

^ K S i^<lp% nunistra oziroma 
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Obrazložitev 

PRIMERJALNE ŠTUDIJE VARIANT 

PRIKLJUČKA ROGOZA NA 

AVTOCESTNEM ODSEKU SLIVNICA - 

PESNICA 

Vlada Republike Slovenije se je na 124. seji dne 16/9-1999 
seznanila z: 

- OBRAZLOŽITVIJO PRIMERJALNE ŠTUDIJE VARIANT 
PRIKLJUČKA ROGOZA NA AVTOCESTNEM ODSEKU 
SLIVNICA - PESNICA, 

ki jo pošilja v predhodno obravnavo na podlagi četrte alinee 
drugega odstavka 45.a člena Zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/ 
97). 

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlagano varianto 2. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za 

okolje in prostor, 
- Jože NOVAK, direktor Urada Republike Slovenije za 

prostorsko planiranje. 

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO 
LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list 
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 
47/93, 71/93 in 44/97) v prvem odstavku 45.a člena določa, da se 
priprava lokacijskega načrta začne na podlagi utemeljenega in 
dokumentiranega predloga ministra, v čigar delovno področje 
spada avtocesta, v drugem odstavku 45.a člena pa določa, da 
na podlagi predloga iz prvega odstavka minister pristojen za 
prostor določi program priprave lokacijskega načrta, v katerem, 
v skladu s četrto alineo drugega odstavka 45.a člena določi, da 
mora izdelovalec lokacijskega načrta izdelati In proučiti variante 
poteka avtoceste, Vlada RS pa jih predloži Državnemu zboru RS 
v predhodno obravnavo. 

Minister za promet in zveze je dne 21.10.1998 podal utemeljen in 
dokumentiran predlog za pripravo sprememb in dopolnitev 

lokacijskega načrta za avtocestni odsek Slivnica - Pesnica na 
območju priključka Rogoza. Na podlagi predloga ministra za 
promet in zveze je minister za okolje in prostor dne 26.1.1998 
določil program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega 
načrta za avtocestni odsek Slivnica - Pesnica na območju 
priključka Rogoza. 

2. POSTOPEK PRIPRAVE 
LOKACIJSKEGA NAČRTA 

2.1. Opredelitev variant 

V sprejetem lokacijskem načrtu za avtocestni odsek Slivnica - 
Pesnica (Uradni list RS št. 41/98) je opredeljeno varovanje objektov 
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in območij kulturne dediščine z zahtevo, da je treba opraviti 
predhodne arheološke raziskave tudi na območju Rogoze z 
zaščitnimi izkopavanji. V fazi izkopavanj je bilo na območju 
priključka Rogoza odkrito veliko arheološko najdišče Villa Rustica. 
Na podlagi zahtev Ministrstva za kulturo po ohranitvi arheološkega 
najdišča iz prazgodovinskega, antičnega in poznoantičnega 
obdobja na območju priključka Rogoza in zaradi velikosti, bogatosti 
in pomembnosti najdišča je Vlada RS naložila Ministrstvu za okolje 
in prostor in Ministrstvu za kulturo, da skušata najti drugačno 
rešitev priključka Rogoza, ki bi omogočala ohranitev arheološkega 
najdišča. Na podlagi sprejetega sklepa Vlade RS (61. seja Vlade 
RS, dne 14. maja 1998) se je pristopilo k proučitvi možne 
spremembe izvedbe priključka Rogoza in s tem povezanega 
poteka Novega Hočkega potoka. 

Primerjava variant obravnava dve varianti in sicer: 
varianta 1 - rešitev opredeljena v sprejetem lokacijskem načrtu 
za avtocestni odsek Slivnica - Pesnica, 
varianta 2 - rešitev, ki ne posega na arheološko najdišče. 

Navedeni varianti sta podrobneje predstavljeni v priloženem 
gradivu. 

2.2. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih 
planskih aktov 

Proučevani varianti sta skladni z Republiškimi prostorskimi 
planskimi akti in sicer z: 

prostorskimi sestavinami Dolgoročnega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986 - 2000 (Uradni list SRS št. 1/86,41/87,12/89 
ter Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96 - kartografski 
del, 11/99) 
prostorskimi sestavinami Sredjeročnega družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986 - 2000 (Uradni list SRS št. 2/ 
86,41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95,13/96 - kartografski 
del, 11/99) 

Proučevani varianti potekata po prostoru občine Hoče - Slivnica. 
Varinata 1 je skladna s sprejeto občinsko plansko dokumentacijo, 
varianta 2 pa zahteva spremembe in dopolnitve prostorskih 
sestavin veljavnih planskih aktov Mestne občine Maribor za 
območje Občine Hoče - Slivnica in sicer: 

Dolgoročnega plana Občine Maribor za obdobje 1986 - 2000 
na območju občine Hoče - Slivnica (medobčinski uradni vestnik 
štev. 1/86, 16/87 in popravek štev. 19/87, 7/93, 8/93, 5/96, 6/ 
96, 27/97, 6/98, 11/98 in 26/98) 
Srednjeročnega družbenega plana Občine Maribor na 
območju Občine Hoče - Slivnica za obdobje 1986 - 1990 
(medobčinski uradni vstnik štev. 12/86, 20/88, 22/88, 3/89, 2/ 
90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/93, 5/96 in 6/96). 

2.3. Izdelava Primerjalne študije variant avtocestnega 
priključka Rogoza 

Izdelovalec prostorske dokumentacije je podjetje Urbis d.o.o., 
urbanizem, arhitektura, projektiranje Maribor. Varianti poteka 
avtocestnega priključka Rogoza sta bili izdelani na podlagi gradiva: 

AC Slivnica - Pesnica od km 2+600 do km 6+700, PGD, PZI 
projekt, BPI d.o.o. št. projekta 152-A, junij 1998, rednik 1 
(splošni del, tekstualni del, grafične situacije) in rednik 6 
(komunalni vodi, regulacije, vodovod) 
Idejna rešitev priključka Rogoza - sprememba - gradbena in 
komunalna situacija, BPI d.o.o. junij 1999 

Študija je bila izdelana v juniju 1999, številka naloge 30-007/99. 

Primerjava variant je izdelana v naslednji vsebini: 
tekstualni del z grafičnimi prikazi v M 1:10000 in pomanjšani; 

uvod 
opis območja obdelave in opis variant 
primerjava variant po posameznih skupinah kriterijev 
zaključek 

skladnost variant s prostorskimi sestavinami planskih aktov 
občine, po katere prostoru potekajo. 

Varianti sta bili med seboj primerjani po naslednjih vsebinskih 
sklopih: prometno tehnični kriterij, ekonomska primerjava, 
regionalni in urbani razvoj, vplivi na okolje ter družbena 
sprejemljivost. 

V fazi analiz in vrednotenja so bile s strani ministrstev, pristojnih 
za zavarovana območja, pridobljene smernice za proučitev vari- 
ant, prav tako je bila z obravnavanimi variantami seznanjena tudi 
občina in krajevna skupnost, pridobljena so bila njihova stališča, 
mnenja in interesi. 

Na osnovi primerjave variant priključka Rogoza je v nadaljno 
obravnavo predlagana varianta 2. 
Novo oblikovan priključek - varianta 2 upošteva varovanje kulturne 
dediščine in zahteve lokalne skupnosti, ki bodo omogočile izvedbo 
južne obvozne ceste. Z vidika vidnega okolja in poseganja na 
kmetijska zemljišča je pri varianti 2 ugodneje oblikovan zahodni 
del priključka, poseganje v prostor je manjše, saj se je računska 
hitrost zmanjšala na 40 km /h kar omogoči načrtovanje manjših 
radijev in s tem manjše poseganje v prostor. Priključek lociran 
južno od Miklavške ceste je nekoliko slabši z vidika vpliva na 
bivalno okolje. V prometnem smislu je varianta 2 ugodnejša, saj 
se deviacija Miklavške ceste, takoj za nadvozom preko avtoceste, 
direktno vklopi v obstoječo cesto skozi Rogozo. Investicijska 
vrednost variante 2 je večja od investicijske vrednosti variante 1, 
vendar pa v kolikor se upoštevajo še ocenjeni stroški arheoloških 
izkopavanj je razlika v prid variante 2. 

Investicijska vrednost znaša: 

- varianta 1 529.949.000 SIT 
- varalnta 2 652.276.000 SIT 

Z upoštevanjem predvidene cene arheoloških izkopavanj, ki 
znašajo: 

- varianta 1 2.500.000.000 SIT 
- varianta 2 550.000.000 SIT 

znaša skupna cena variante 1 3.029.949.000 SIT in variante 2 
1.202.276.000 SIT. 

Investicijska vrednost variant je izračunana po cenah iz novembra 
1997. 

2.4 Postopek strokovnega usklajevanja glede 
predloga najustreznejše variante priključka Rogoza 

Primerjava variant je bila posredovana: 
v recenzijo neodvisnemu strokovnjaku s področja 
prostorskega načrtovanja 
Ministrstvu za promet in zveze 

- DARS d.d. 
Ministrstvu za kulturo - Upravi RS za kulturno dediščino, 
Ministrstvu za okolje in prostor - Upravi RS za varstvo narave, 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
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občini, po katerih prostoru potekajo proučevane variante 
(Občina Hoče Slivnica), 

z namenom, da vse navedene inštitucije, posamezni strokovnjaki 
in občina pripravijo strokovna mnenja glede najustreznejše 
variante priključka Rogoza. 

Recenzija primerjalne študije: 
Primerjavo obeh variant je recenzetka ocenila kot ustrezno 
strokovno osnovo za izbor variante, ki je pregledno in razumljivo 
izdelana. Rezultat o odločitvi za varianto 2 je transparenten in 
prepričljiv. Vsebine so kratke in jedrnate, kar je prednost projekta 
za razumevanje. 

Ministrstvo za promet in zveze: 
Ministrstvo za promet in zveze podpira izbor variante 2. 

DARS d.d.: 
DARS d.d. na gradivo ni imelo pripomb. 

Ministrstvo za kulturo: 
Ministrstvo za kulturo - Uprava RS za kulturno dediščino se 
strinja z predlagano varianto 2. 

Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava RS za varstvo narave: 
Ministrstvo za okolje in prostor Uprava RS za varstvo narave je 
predlagano varianto ocenila kot sprejemljivo z naravovarstvenega 
vidika. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ne nasprotuje 
predlagani varianti 2. 

Občine Hoče - Slivnica: 
Občina Hoče - Slivnica soglaša z varianto 2. 

Glede na rezultate primerjalne študije, mnenja ministrstev in občine 
je v nadaljno obravnavo predlagana varianta 2 priključka Rogoza 
na avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica. 

3. PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO V ODBORU 
ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE DRŽAVNEGA 
ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za 
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS se proučevane 
variante priključka Rogoza na avtocestnem odseku Slivnica - 
Pesnica uvrščajo v: 

a. poteki avtocest, ki ne predstavljajo sprememb in dopolnitev 
državnih prostorskih planskih aktov, ki se nanašajo le na 
posamezne tehnične elemente poteka avtoceste 
(posamezni priključki, dopolnitev programa ob avtocestnem 
telesu in podobno), vendar pa samega poteka trase 
avtoceste ne spreminjajo, 

b. poteki avtocest, ki ne pomenijo spremembe in dopolnitve 
državnih prostorskih planskih aktov, predstavljajo pa 
spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih planskih 
aktov. 

c. poteki avtocest, ki predstavljajo spremembo in dopolnitev 
državnih prostorskih planskih aktov, ravno tako pa 
spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih planskih 
aktov. 

Predlagana varianta priključka Rogoza na avtocestnem odseku 
Slivnica - Pesnica se uvršča v skupino b., torej ne predstavlja 
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov 
Republike Slovenije, predstavlja pa spremembe in dopolnitve 
prostorskih sestavin občinskih planskih aktov. 

Gradivo proučitve variant je za obravnavo na Odboru za 
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS pripravljeno ob 
smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. 
seje tega odbora. Priloženo gradivo vsebuje vse zahtevane priloge, 
pri čemer priloge niso pripravljene za vsako varianto posebej, da 
ne bi prišlo do nepotrebnega podvajanja enakih kartografskih 
prilog. 

Gradivo je pripravljeno na naslednji način: 

Primer|alna študija variant 
Poročilo o utemeljitvi najustreznejše rešitve 
avtocestnega priključka Rogoza na avtocestnem 
odseku Slivnica - Pesnica (URBIS d.o.o., št. naloge 30- 
007/99, junij 1999) tekstualni in grafični del, 
Skladnost s prostorskimi sestavinami planskih aktov 
za variante avtocestnega priključka Rogoza (URBIS 
d.o.o., št. naloge 30-007-1 A/99, julij 1999) tekstualni in 
grafični del 

- Informacijski list (tekst in grafika - M 1:10 000) 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon: 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61- 
222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike 
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telelon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V 
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja 
davka na dodano vrednost (Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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