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- EPA 1092 - II - hitri postopek, 

- Predlog zakona o veterinarstvu 8 7 
- EPA 1316 - II - hitri postopek 

POROČILO EU 
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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 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 0 

POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI STA GA 

NAJELA STANOVANJSKI SKLAD 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN SKLAD ZA 

REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE 

SLOVENSKEGA PODEŽELJA PRI SKLADU 

SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ, ZA 

IZVEDBO PROGRAMOV PRI POPOTRESNI 

OBNOVI IN SPODBUJANJU RAZVOJA 

POSOČJA (ZPOKP-A) 

- EPA 54 - III - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 433-11/2000-1 
Ljubljana, 21.12.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 4. seji dne 21.12.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI STA GA NAJELA 
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE IN SKLAD 
ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE 
SLOVENSKEGA PODEŽELJA PRI SKLADU SVETA EVROPE 
ZA SOCIALNI RAZVOJ, ZA IZVEDBO PROGRAMOV PRI 
POPOTRESNI OBNOVI IN SPODBUJANJU RAZVOJA 
POSOČJA, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da se uvrsti na sejo Državnega zbora Republike 
Slovenije v januarju 2001. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembi in 

dopolnitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje 
slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni 
razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in 
spodbujanju razvoja Posočja obravnava po hitrem postopku 
zaradi izrednih potreb države. 

Na podlagi soglasja Vlade Republike Slovenije št. 433-11/98-6 
z dne 18. maja 2000, je Ministrstvo za finance zaprosilo 
Razvojno banko Sveta Evrope za odobritev dodatnega kredita 
v višini EUR 2 mio, ki ga bo najel Sklad za regionalni razvoj in 
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, za financiranje 
razvojnih programov v Posočju. Administrativni svet Razvojne 
banke je 21. septembra 2000 kredit, za katerega daje Republika 
Slovenija poroštvo, odobril. 

Sredstva iz kredita bodo namenjena financiranju srednjih in 
malih podjetij z namenom pridobitve novih delovnih mest v 
Posočju. Sprejem predlaganega zakona po hitrem postopku 
bo omogočil ne samo pridobitev sredstev ampak tudi čim 
hitrejše črpanje kredita zaradi hitre odprave posledic naravne 
nesreče. 
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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 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- Senka Maver, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Andrej Kavčič, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance, 
- Dušanka Stričevic, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE HITRI POSTOPEK 
21.12.2000 

Predlog zakona o spremembi in 

dopolnitvi zakona o poroštvu Republike 

Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta 
ga najela Stanovanjski sklad Republike 

Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in 

ohranjanje slovenskega podeželja pri 

Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, 

za izvedbo programov pri popotresni 
obnovi in spodbujanju razvoja Posočja 
(EVA 2000-1611- 0119) 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA 

Razvojna banka Sveta Evrope (prej Sklad Sveta Evrope za 
socialni razvoj; v nadaljnjem besedilu: Razvojna banka) je konec 
leta 1998 odobrila Skladu za regionalni razvoj in ohranjanje 
slovenskega podeželja (v nadaljnjem besedilu: Sklad) kredit v 
višini 734.000.000 SIT za izvedbo programov pri popotresni obnovi 
objektov in spodbujanju razvoja Posočja. 

Ker je bila Razvojna banka pripravljena Skladu odobriti dodatna 
sredstva za spodbujanje razvoja Posočja, je Vlada RS na svoji 
158. seji dne 18. maja 2000 izdala soglasje Skladu za najetje 
dodatnega kredita pri Razvojni banki za financiranje razvojnih 
programov v Posočju v višini EUR 2 mio. 

Vlada RS bo predlagala Državnemu zboru v skladu z njegovim 
poslovnikom sprejetje zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 
o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga 
najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni 
razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta 
Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni 
obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (UL RS, št. 67/98) po 
hitrem postopku. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju, ki 
ga je Državni zbor sprejel dne 28.5.1998, eksplicitno dovoljuje 

pravnim osebam v RS, da lahko s soglasjem Vlade RS za izvajanje 
ukrepov po tem zakonu v svojem imenu in za svoj račun najamejo 
kredit pri tuji pravni osebi. 

Kredit bo namenjen financiranju srednjih in malih podjetij (turizem, 
trgovina, lokalna industrija) z namenov pridobitve novih delovnih 
mest v Posočju. Razvojna banka je odobrila posojilo po 
subvencionirani obrestni meri, odplačalo pa naj bi se v 10 letih s 
5-letnim moratorijem na odplačilo glavnice. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Sprejem predlaganega zakona bo omogočil pridobitev sredstev 
za financiranje malih in srednjih podjetij v Posočju in s tem prvo 
črpanje kredita v začetku leta 2001. 

4. FINAČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Sredstva za odplačilo najetega kredita bo zagotavljal Sklad kot 
kreditojemalec. Finančne posledice po tem zakonu bi prizadele 
državni proračun samo v primeru, da bi prišlo do vnovčitve 
garancije po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o 
poroštvu RS za obveznosti iz kredita najetega pri Razvojni banki. 
Drugih finančnih posledic po tem zakonu ni. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, 
ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad 
za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri 
Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov 
pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP, 
Uradni list RS, št. 67/98) se besedilo »Sklad Sveta Evrope za 
socialni razvoj« spremeni v »Razvojno banko Sveta Evrope«. 

2. člen 

Za prvim odstavkom 1. člena se doda novi drugi odstavek, ki se 
glasi: 

» Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Sklada za 
regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja (v 
nadaljnjem besedilu: kreditojemalec) za dodaten znesek kredita, 
ki ga kreditojemalec najame pri Razvojni banki Sveta Evrope v 
višini EUR 2 mio, za financiranje srednjih in malih podjetij (turizem, 
trgovina, lokalna industrija) z namenom pridobitve novih delovnih 
mest v Posočju, pod enakimi pogoji, kot so navedeni v prvem 
odstavku tega člena. 
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Dosedanji drugi odstavek 1. člena postane tretji odstavek in se 
spremeni tako, da se glasi: 

» Skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena bo Republika 
Slovenija v primeru, da kreditojemalca ne bosta poravnala svojih 
dospelih obveznosti po kreditnih pogodbah, na poziv kreditodajalca 
plačala te obveznosti namesto kreditojemalcev«. 

3. člen 

V 2. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 

» Dodatek h garancijski pogodbi podpisani 10/12 novembra 1998 
med Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj (sedaj Razvojna 
banka Sveta Evrope) in Republiko Slovenijo, v imenu in za račun 
Republike Slovenije podpiše s kreditodajalcem minister, pristojen 
za finance ali njegov pooblaščenec«. 

4. člen 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 

» Sredstva za plačilo obveznosti Republike Slovenije iz tretjega 
odstavka 1. člena tega zakona se zagotavljajo v proračunu 
Republike Slovenije«. 

5. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Zaradi popotresne obnove Posočja je Razvojna banka (prej Sklad 
Sveta Evrope za socialni razvoj) leta 1998 med drugim odobrila 
finančno pomoč v obliki kredita v višini 734.000.000 SIT. 
Kreditojemalec je bil Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje 
slovenskega podeželja (v nadaljevanju: Sklad), ki je najel posojilo 
za dobo 10-tih let, s 5-letnim moratorijem na odplačilo glavnice ter 
s subvencionirano obrestno mero. Posojilo, ki je bilo namenjeno 
financiranju programov (Program javnih del in ohranitve delovnih 
mest) pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja je bilo 
v celoti črpano konec marca 2000. 

Za takrat razpisana sredstva je bilo prosilcev preveč, zato je 
Svet za razvoj Posočja pred iztekom črpanja kredita sklenil, da je 
potrebno pridobiti dodatne vire, da bi ugodili čim večjemu številu 
prosilcev. Vlada RS je na seji dne 23. marca 2000, Skladu potrdila 
naložbeno politiko in finančni načrt za leto 2000. 

Sklad je od Ministrstva za finance v skladu z Uredbo o pogojih in 
postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih 
financah (UL RS št. 33/2000) dne 21. aprila 2000 pridobil soglasje 
za zadolžitev. Ta je planirana tudi v kvoti, ki je določena v 27. členu 
Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2000. 

Po pridobitvi soglasja Vlade RS za dodatno zadolžitev Sklada, je 
Ministrstvo za zunanje zadeve julija 2000 posredovalo omenjeno 

soglasje Stalnemu predstavništvu RS pri Svetu Evrope, Ministrstvo 
za finance pa zaprosilo Razvojno banko za odobritev dodatnega 
kredita v višini 2 mio EUR. Administrativni svet Razvojne banke je 
na svoji seji dne 21. septembra 2000 omenjeni kredit odobril. 

Pogoji kredita v višini 2 mio EUR ostajajo enaki kot pri prvem 
krediti Sklada. Posojilo se bo odplačalo v 10 letih s 5-letnim 
moratorijem na odplačilo glavnice. Za obrestno mero, ki je lahko 
variabilna (trimesečni LIBOR) ali stalna se bo odločal 
kreditojemalec pred vsakim črpanjem s pisnim obvestilom Razvojni 
banki. Obresti se bodo plačevale četrtletno za variabilno obrestno 
mero in polletno za fiksno obrestno mero in sicer v isti valuti kot 
velja plačilo glavnice. Zamudne obresti na zapadle in neodplačane 
zneske posojila se bodo zaračunavale v višini enomesečne 
LIBOR plus 2,50% letno. Obrestna mera, ki se določa za vsako 
posamezno tranšo črpanja, se s strani Razvojne banke 
subvencionira v višini 50 baznih točk. Kredit bo namenjen 
financiranju srednjih in malih podjetij (turizem, trgovina, lokalna 
industrija) z namenom pridobitve novih delovnih mest v Posočju. 

Sredstva iz dodatnega kredita bi bila na razpolago prosilcem po 
končanem postopku ratifikacije sprememb in dopolnitev zakona 
v Državnem zboru Republike Slovenije. 

10. januar 2001 5 poročevalec, št. 1 



IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o dopolnitvi in spremembi zakona o poroštvu 
Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni 
razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Evrope za 
socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in 
spodbujanju razvoja Posočja. 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi": 

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

-jih ni. 

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

-jih ni. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

-jih ni. 

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, 
delno usklajeno, neusklajeno): 

Predlog zakona o dopolnitvi in spremembi zakona o poroštvu 
Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni 
razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta 
Evrope za socialni razvoj (UL RS št. 67/98), za izvedbo programov 
pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja ni potrebno 
usklajevati s predpisi ES. 

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

-jih ni. 

c) Razlogi za delno usklajenost, oziroma neusklajenost: 

-jih ni. 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto! 

Predloga zakona ni potrebno usklajevati. 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Ne. 

6. Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Ne. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX. 
Komisija ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Sodelovanja ni bilo. 

Predlog zakona ni naveden v Državnem programu za prevzem 
pravnega reda ES. 

Ime in priimek ter podpis mag. Anton Rop, l.r. 
vodje pravne službe: Minister 

Stranko Štrajn, l.r. 
Državni podsekretar 
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Predlog zakona o 

REVIDIRANJU (ZRev-1) 

- EPA 773 - II - tretja obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 404-23/99-3 
Ljubljana, 21.12.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 4. seji dne 21.12.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O REVIDIRANJU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 49. izredne 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 31.5.2000, 
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije s predlogom zakona o revidiranju - 
tretja obravnava nadomešča gradivo, ki ga je poslala z 
dopisom, št. 404-23/99-3 z dne 24.8.2000. 

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: 

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- dr. Nina Plavšak, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1.TEMELJNE DOLOČBE 

Pojem revidiranja 
1. člen 

Revidiranje računovodskih izkazov po tem zakonu je preizkušanje 
in ocenjevanje računovodskih izkazov ter podatkov in metod, 
uporabljenih pri njihovem sestavljanju, in na podlagi tega dajanje 
neodvisnega strokovnega mnenja o tem, ali računovodski izkazi 
v vseh pomembnejših pogledih podajajo resničen in pošten prikaz 
finančnega stanja in poslovni izid pravne osebe v skladu s 
slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljnjem besedilu: 
revidiranje). 

Način revidiranja 
2. člen 

(1) Revidiranje mora potekati na način, določen s tem zakonom, 
temeljnimi revizijskimi načeli in drugimi pravili revidiranja, ki jih 
sprejema Slovenski Inštitut za revizijo (v nadaljnjem besedilu: 
Inštitut) ter mednarodnimi standardi revidiranja in mednarodnimi 
stališči o revidiranju, ki jih pri Mednarodnem združenju računovodij 
sprejema Mednarodni odbor za pravila revidiranja in drugimi 
zakoni, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb oziroma 

druge oblike revizije, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi (v 
nadaljevanju: pravila revidiranja). 

(2) Revidiranje se opravlja v primerih, določenih z zakonom, ali 
na podlagi naročila pravne osebe. 

Nadzor nad revidiranjem 
3. člen 

Nadzor nad revidiranjem opravlja Inštitut. 

Opravljanje storitev revidiranja 
4. člen 

(1) Storitve revidiranja lahko opravljajo samo: 
1. gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je za 
opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Inštituta (v nadaljnjem 
besedilu: revizijska družba), 
2. pooblaščeni revizor, ki samostojno opravlja storitve revidiranja 
kot svojo dejavnost, in je za opravljanje teh storitev pridobil 
dovoljenje Inštituta (v nadaljnjem besedilu: samostojni revizor). 

(2) Storitve revidiranja zadrug (zadružna revizija) lahko opravlja 
tudi zadružna zveza, ki je za opravljanje teh storitev pridobila 
dovoljenje Inštituta. 
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(3) Naloge revidiranja iz 1. člena tega zakona lahko pri osebah iz 
prvega in drugega odstavka tega člena v imenu revizijske družbe 
oziroma kot samostojni revizor opravljajo samo osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom. Te osebe smejo 
izvajanje posameznih postopkov revidiranja poveriti tudi drugim 
osebam, vendar le v skladu z ravnijo njihove strokovne 
usposobljenosti in z ustreznimi delovnimi izkušnjami in pod 
pogojem, daje njihovo delovanje skrbno načrtovano in nadzirano. 

(4) Določbe tega zakona o revizijski družbi se smiselno 
uporabljajo tudi za samostojnega revizorja. Za zadružno revizijo 
iz drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 
3. poglavja tega zakona. 

Strokovna področja, povezana z revidiranjem 
5. člen 

Strokovna področja, povezana z revidiranjem so: 
1. računovodstvo, 
2. poslovne finance, 
3. notranje revidiranje, 
4. revidiranje informacijskih sistemov, 
5. davčno proučevanje in svetovanje, 
6. ocenjevanje vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme. 

Domače osebe, osebe držav članic in tuje osebe 
6. člen 

(1) Domača oseba po tem zakonu je pravna oseba, ki ima sedež 
na območju Republike Slovenije, in fizična oseba, ki ima bivališče 
na območju Republike Slovenije. 

(2) Oseba države članice po tem zakonu je pravna oseba, ki ima 
sedež na območju države članice Evropskih skupnosti, ki deluje 
v okviru Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: država članica) 
in fizična oseba, ki ima bivališče na območju države članice. 

(3) Tuja država po tem zakonu je območje države, ki ni država 
članica. 

(4) Tuja oseba po tem zakonu je pravna oseba, ki ima sedež na 
območju tuje države, in fizična oseba, ki ima bivališče na območju 
tuje države. 

Udeležba, kvalificirani delež in naložbe 
7. člen 

(1) Po tem zakonu je posamezna oseba udeležena v drugi osebi, 
če je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic 
oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri 
upravljanju druge osebe oziroma v kapitalu druge osebe z najmanj 
20% deležem. 

(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali neposredno 
imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na 
podlagi katerih pridobi imetnik 10% delež glasovalnih pravic ali 
deleže v kapitalu določene pravne osebe. 

(3) Naložba v posamezno osebo po tem zakonu je: 
1. neposredno imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih 
pravic, na podlagi katerih pridobi imetnik glasovalne pravice ali 
deleže v kapitalu te osebe, 

2. neposredno imetništvo vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj 
je ta oseba, 
3. terjatev do te osebe na podlagi kredita oziroma depozita oziroma 
drugih pravnih poslov, ki so po svojem ekonomskem namenu 
enaki kreditu oziroma depozitu. 

Povezane osebe 
8. člen 

(1) Povezane osebe po tem zakonu so pravno samostojne osebe, 
ki so med seboj bodisi upravljalsko, kapitalsko ali kako drugače 
povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo 
poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom doseganja 
skupnih poslovnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba možnost 
usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o 
financiranju in poslovanju, oziroma tako, da poslovanje ene osebe 
oziroma njeni rezultati poslovanja lahko pomembno vplivajo na 
poslovanje oziroma rezultate poslovanja druge osebe. 

(2) Za povezane osebe po tem zakonu se štejejo zlasti osebe, ki 
so med seboj povezane: 
1. kot ožji družinski člani; 
2. tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane 
po drugih točkah tega člena, skupaj, posredno ali neposredno 
udeležena v drugi osebi; 
3. tako, da je v obeh osebah udeležena ista oseba oziroma osebe, 
ki se štejejo za povezane po drugih točkah tega člena; 
4. tako, da tvorijo koncem po Zakonu o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99 in 54/99 
- v nadaljnjem besedilu: ZGD); 
5. kot člani uprave ali nadzornega sveta oziroma zaposleni na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del kolektivne 
pogodbe, z družbo, v kateri opravljajo to funkcijo oziroma v kateri 
so zaposleni, in ožji družinski člani te osebe. 

(3) Za ožje družinske člane posamezne osebe po tem zakonu se 
štejejo 
1. zakonec te osebe oziroma oseba, s katero živi v dalj časa 
trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko 
zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot 
zakonska zveza; 
2. otroci oziroma posvojenci te osebe, ki nimajo polne poslovne 
sposobnosti; 
3. druge osebe, ki nimajo polne poslovne sposobnosti in so osebi 
dodeljene v skrbništvo. 

Posredna pridobitev 
9. člen 

(1) Posredni imetnik delnic, poslovnih deležev oziroma drugih 
pravic, ki zagotavljajo udeležbo pri upravljanju oziroma v kapitalu, 
je oseba, za račun katere je druga oseba kot neposredni imetnik 
pridobila te delnice, poslovne deleže oziroma druge pravice, ki 
zagotavljajo udeležbo pri upravljanju. 

(2) Šteje se, da je posamezna oseba posredni imetnik delnic, 
poslovnih deležev oziroma drugih pravic, ki zagotavljajo udeležbo 
pri upravljanju, oziroma drugih vrednostnih papirjev, katerih 
neposredni imetnik je s to osebo povezana oseba. 
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2. INŠTITUT 

2.1. POLOŽAJ IN NALOGE INŠTITUTA 

Inštitut 
10. člen 

(1) Inštitut je pravna oseba. 

(2) Za inštitut se uporabljajo določbe Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 8/96 - v 
nadaljnjem besedilu ZZ), če ni v tem zakonu drugače določeno. 

Ustanovitelji inštituta 
11. člen 

(1) Ustanovitelj Inštituta je Zveza računovodij, finančnikov in 
revizorjev Slovenije. 

(2) Ustanovitelji Inštituta so lahko tudi pooblaščeni revizorji, če 
statut Inštituta tako določa. 

Naloge in pristojnosti Inštituta 
12. člen 

(1) Inštitut opravlja naloge in pristojnosti na področju revidiranja in 
drugih strokovnih področjih, povezanih z revidiranjem. 

(2) Inštitut opravlja naslednje naloge in pristojnosti: 
1. sprejema in pbjavlja naslednje strokovne standarde: 
- računovodske standarde, 
- standarde revidiranja, 
- poslovnofinančne standarde, 
- standarde notranjega revidiranja, 
- standarde revidiranja informacijskih sistemov, 
- standarde na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, 
nepremičnin ter strojev in opreme; 
2. določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za opravljanje 
nalog: 
- pooblaščeni revizor in revizor, 
- pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij oziroma strojev in 
opreme oziroma nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni 
ocenjevalec), 
3. organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih 
znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog iz 
2. točke tega odstavka, 
4. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje: 
- storitev revidiranja, 
- nalog pooblaščenega revizorja in revizorja, 
- nalog pooblaščenega ocenjevalca, 
5. določa strokovna znanja in izkušnje, potrebne za pridobitev 
strokovnega naziva: 
- preizkušeni notranji revizor, 
- preizkušeni računovodja, 
- preizkušeni poslovni finančnik, 
- preizkušeni revizor informacijskih sistemov, 
- preizkušeni davčnik, 
- drugih strokovnih nazivov na strokovnih področjih, povezanih z 
revidiranjem, 
6. organizira strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse strokovnih 
znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za pridobitev strokovnih 
nazivov iz 5. točke tega odstavka, 

7. opravlja druge strokovne naloge in storitve, povezane z 
razvojem revizijske stroke in drugih strokovnih področij, 
povezanih z revidiranjem, 
8. vodi registre: 
- revizijskih družb in samostojnih revizorjev, 
- pooblaščenih revizorjev in revizorjev, 
- pooblaščenih ocenjevalcev, 
- oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki jih podeljuje Inštitut, 
9. določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev, 
10. opravlja druge naloge, določene z zakonom oziroma statutom 
Inštituta. 

Statut Inštituta ter tarifa in letno poročilo 
13. člen 

(1) Podrobnejšo organizacijo, poslovanje in naloge Inštituta ureja 
statut Inštituta. 

(2) Tarifa Inštituta prične veljati, ko da nanjo soglasje Vlada 
Republike Slovenije. 

(3) Državni zbor Republike Slovenije obravnava letno poročilo 
Inštituta. 

Objava standardov in splošnih aktov 
14. člen 

Inštitut mora v Uradnem listu Republike Slovenije objaviti: 
1. standarde, ki jih sprejema, 
2. statut in tarifo, ki jo sprejema. 

2.2. ORGANI INŠTITUTA 

Organi inštituta 
15. člen 

Svet Inštituta 
16. člen 

(1) Inštitut upravlja svet Inštituta. 

(2) Svet Inštituta: 
1. sprejema statut in druge splošne akte, ki jih sprejema Inštitut, 
2. sprejema programe dela in razvoja Inštituta ter spremlja njihovo 
izvajanje, 
3. določa načrt poslovanja in sprejema letno poročilo Inštituta, 
4. določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev, 
5. določa tarifo in cene za storitve, ki jih opravlja inštitut, 
6. opravlja druge naloge in pristojnosti, določene s statutom Inštituta. 

(3) Svet Inštituta ima 13 članov, od katerih imenujejo: 
- 4 člane ustanovitelji, 
- 6 članov osebe, ki so vpisane v register pri Inštitutu, 
- 2 člana minister, pristojen za finance, 
-1 člana delavci Inštituta. 

Organi Inštituta so: 
1. svet Inštituta, 
2. direktor Inštituta, 
3. revizijski svet, 
4. strokovni svet. 
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(4) Člani sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku 
mandata lahko ponovno imenovani. 

Direktor 
17. člen 

(1) Direktor Inštituta vodi poslovanje Inštituta in ga zastopa. 

(2) Za direktorja Inštituta je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
1. da ima strokovni naziv pooblaščeni revizor, 
2. da ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje Inštituta, 
3. da je državljan Republike Slovenije, 
4. da ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora več kot treh 
mesecev, ki še ni izbrisana. 

(3) Direktorja Inštituta imenuje svet Inštituta. 

(4) Direktor Inštituta se imenuje za dobo štirih let in je po preteku 
mandata lahko ponovno imenovan. 

Revizijski svet 
18. člen 

(1) Revizijski svet: 
1. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje: 
- dejavnosti revidiranja, 
- nalog pooblaščenega revizorja in revizorja; 
2. opravlja nadzor nad revidiranjem, 
3. sprejema standarde revidiranja in druga pravila revizijske stroke, 
4. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in revizorja, 
5. opravlja druge strokovne naloge, povezane z razvojem 
revizijske stroke. 

(2) Revizijski svet ima devet članov. Direktor Inštituta je po funkciji 
član revizijskega sveta, pet članov revizijskega sveta mora imeti 
dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, ostali 
trije člani - predstavniki zainteresiranih javnosti pa morajo imeti 
ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja računovodstva 
in financ. 

(3) Člane revizijskega sveta, ki morajo imeti dovoljenje za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, imenujejo pooblaščeni 
revizorji. 

(4) Člane - tri predstavnike zainteresiranih javnosti imenuje min- 
ister, pristojen za finance, od tega dva na predlog Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

(5) Člani revizijskega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po 
preteku mandata lahko ponovno imenovani. 

Strokovni svet 
19. člen 

(1) Strokovni svet: 
1. odloča o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje nalog 
ocenjevanja vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme, 
2. opravlja nadzor nad opravljanjem nalog iz 1. točke tega člena, 
3. sprejema naslednje strokovne standarde: 
- računovodske standarde, 
- poslovnofinančne standarde, 
- standarde notranjega revidiranja, 
- standarde revidiranja informacijskih sistemov, 
- standarde na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, 
nepremičnin ter strojev in opreme; 

4. določa pogoje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za 
opravljanje nalog ocenjevalec vrednosti podjetij, nepremičnin ter 
strojev in opreme, 
5. opravlja druge naloge in pristojnosti iz drugega odstavka 12. 
člena tega zakona, razen tistih, za katere je na podlagi prvega 
odstavka 18. člena tega zakona pristojen revizijski svet. 

(2) Strokovni svet ima enajst članov, od katerih jih devet imenujejo 
osebe, ki so pridobile kateregakoli od strokovnih nazivov, ki jih 
podeljuje Inštitut, dva člana pa iz vrst univerzitetnih delavcev 
imenujejo visokošolske ustanove. 

(3) Člani strokovnega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so 
po preteku mandata lahko ponovno imenovani. 

Strokovne sekcije in druga delovna telesa 
20. člen 

Inštitut lahko svoje strokovno delo organizira v sekcijah oziroma 
drugih delovnih telesih za posamezna strokovna področja 
delovanja Inštituta. 

3. REVIDIRANJE 

3.1. POTEK REVIDIRANJA 

Dolžnosti pravne osebe, v kateri se opravlja 
revidiranje 

21. člen 

(1) Uprava pravne osebe, pri kateri poteka revidiranje, mora 
pooblaščenim osebam revizijske družbe posredovati vso potrebno 
dokumentacijo in mu omogočiti vpogled v poslovne knjige, spise 
in računalniške zapise. Pooblaščenim osebam revizijske družbe 
mora pravna oseba v okviru običajnega poslovnega časa 
omogočiti dostop do poslovnih prostorov. 

(2) Za izvajanje revizije mora pravna oseba dati pooblaščenim 
osebam revizijske družbe na razpolago ustrezne prostore in 
pripomočke. Če so bili opravljeni vnosi podatkov z uporabo 
računalniške obdelave, mora pravna oseba na lastne stroške v 
primernem roku pooblaščenim osebam revizijske družbe dati na 
razpolago pripomočke, ki so potrebni za branje dokumentacije in, 
če je potrebno, zagotoviti berljive trajne izpise v potrebnem številu 
kopij. 

(3) Kadar je za preizkus in oceno posameznih postavk v 
računovodskih izkazih potrebno strokovno znanje, s katerim ne 
razpolaga pooblaščeni revizor, mora pravna oseba na zahtevo 
revizijske družbe pridobiti strokovno mnenje oziroma cenitev 
strokovnjaka ustrezne stroke. 

(4) Če pravna oseba pooblaščenim osebam revizijske družbe ne 
omogoči izvajanje revizije v skladu s prvim do tretjim odstavkom 
tega člena, mora pooblaščeni revizor to napisati v revizijskem 
poročilu. 

Dolžnost varovanja zaupnih podatkov 
22. člen 

(1) Revizijska družba mora kot zaupne varovati vse podatke, 
dejstva in okoliščine, za katere je izvedela pri opravljanju 
revidiranja. 
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(2) Uprava revizijske družbe, družbeniki, delničarji oziroma člani 
revizijske družbe, pooblaščeni revizorji, revizorji in drugi delavci 
revizijske družbe oziroma druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim 
delom v revizijski družbi oziroma opravljanju storitev za revizijsko 
družbo na kakršen koli način dostopni zaupni podatki iz prvega 
odstavka tega člena, teh podatkov ne smejo sporočati tretjim 
osebam niti jih sami izkoriščati ali omogočiti, da bi jih izkoriščale 
tretje osebe. 

(3) Dolžnost varovanja zaupnih podatkov ne velja v naslednjih 
primerih: 
1. če nadzorni organ, ki je pristojen za izvajanje nadzora nad 
banko, zavarovalnico, borzno posredniško družbo, družbo za 
upravljanje oziroma drugo pravno osebo, v skladu z zakonom, ki 
ureja ta nadzor, od revizijske družbe zahteva dodatna pojasnila, 
2. če je revizijska družba na podlagi zakona iz 1. točke tega 
odstavka o določenih okoliščinah dolžna poročati nadzornemu 
organu, 
3. če pravna oseba izrecno pisno pristane, da se sporočijo 
posamezni zaupni podatki, 
4. če so podatki potrebni za ugotavljanje dejstev v kazenskih 
postopkih in predložitev teh podatkov pisno zahteva oziroma 
naloži pristojno sodišče, 
5. če iz podatkov, dejstev in okoliščin, ki jih je revizijska družba 
izvedela pri opravljanju revidiranja izhaja utemeljen sum, da je bilo 
storjeno kaznivo dejanje, v zvezi s katerim obstoji dolžnost podati 
ovadbo, 
6. če so ti podatki potrebni za opravljanje nalog nadzora nad 
revizijsko družbo in predložitev teh podatkov oziroma revizijske 
dokumentacije pisno zahteva Inštitut. 

Opravljanje revidiranja 
23. člen 

(1) Revizijska družba mora revidiranje opraviti v skladu s pravili 
revidiranja. 

(2) Revizijska družba mora revizijsko dokumentacijo pripravljati 
in voditi v slovenskem jeziku. 

(3) Revizijska družba mora hraniti revizijsko dokumentacijo pet 
let po opravljenem revidiranju. Način hranjenja revizijske 
dokumentacije določi Inštitut. 

Poročilo o revidiranju 
24. člen 

(1) Poročilo o dokončanem revidiranju s strokovnim mnenjem (v 
nadaljnjem besedilu: poročilo o revidiranju) mora sestaviti in 
podpisati pooblaščeni revizor. 

(2) Poročilo o revidiranju mora obsegati: 
1. pojasnilo o obsegu revidiranja, v katerem se navedejo 
računovodski izkazi, ki so bili predmet preizkušanja in prikažejo 
uporabljeni revizijski standardi oziroma navedejo razlogi, zaradi 
katerih ti standardi niso bili uporabljeni, 
2. pojasnilo o podlagi, na kateri so sestavljeni računovodski izkazi 
(računovodska načela in računovodski standardi), 
3. mnenje pooblaščenega revizorja o tem, ali računovodski izkazi 
prikazujejo resnično finančno stanje in poslovni izid ter spremembe 
v finančnem položaju pravne osebe. 

(3) Poročilo o revidiranju banke, zavarovalnice, borzno 
posredniške družbe, družbe za upravljanje, zavarovalnice 
oziroma druge finančne organizacije mora vsebovati tudi podatke, 
določene z zakonom, ki ureja revidiranje teh oseb. 

(4) Poročilo o revidiranju se označi z datumom, ko je bilo pri 
pravni osebi končano revidiranje. 

(5) Poročilo o revidiranju domače pravne osebe oziroma 
podružnice osebe države članice ali tuje osebe na območju 
Republike Slovenije mora biti sestavljeno v slovenskem jeziku 

Mnenje pooblaščenega revizorja 
25. člen 

(1) Mnenje pooblaščenega revizorja mora obsegati oceno o stopnji 
resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov, in je lahko 
pritrdilno, s pridržkom ali odklonilno. 

(2) S pritrdilnim mnenjem se oceni, da računovodskih izkazi 
resnično in pošteno prikazujejo finančno stanje in poslovni izid. 

(3) Z mnenjem s pridržkom se izrazi pridržek glede resničnosti in 
poštenosti prikazovanja posameznih kategorij v računovodskih 
izkazih. 

(4) Z odklonilnim mnenjem se oceni, da računovodski izkazi niso 
resnični in pošteni. 

(5) Pooblaščeni revizor mora zavrniti izdelavo mnenja, če pravna 
oseba pooblaščenim osebam revizijske družbe ne omogoči 
izvajanje revizije v skladu s prvim do tretjim odstavkom 21. člena 
tega zakona oziroma če pravna oseba vodi poslovne knjige, 
spise in računalniške zapise v nasprotju z računovodskimi 
standardi, in zaradi tega ni dovolj podlag, da bi pooblaščeni revizor 
lahko zanesljivo ocenil resničnost in poštenost računovodskih 
izkazov. 

(6) V primerih iz tretjega do petega odstavka tega člena mora 
revizor v poročilu o revidiranju utemeljiti razloge za takšno mnenje 
oziroma za to, da je zavrnil izdelavo mnenja. 

3.2. POGOJI REVIDIRANJA 

Neodvisnost revidiranja 
26. člen 

Revizijska družba mora revidiranje v pravni osebi opravljati 
neodvisno, nepristransko ter v skladu s pravili revidiranja. 

Prepoved revidiranja v posamezni pravni osebi 
27. člen 

(1) Revizijska družba ne sme opravljati revidiranja v posamezni 
pravni osebi: 
1. če ima naložbe v tej pravni osebi, 
2. če ima ta pravna oseba naložbe v revizijski družbi, 
3. če so osebe, ki so povezane s pravno osebo na način iz 5. 
točke drugega odstavka 8. člena tega zakona: 
- ožji družinski člani članov uprave, nadzornega sveta oziroma 
pooblaščenih revizorjev v revizijski družbi, 
- skupaj posredno ali neposredno imetniki kvalificiranega deleža 
v revizijski družbi, 
4. če je povezana s pravno osebo na drug način in bi zaradi te 
povezave lahko obstajal dvom v neodvisnost in nepristranost 
revidiranja. 

(2) Pooblaščeni revizor oziroma revizor ne sme opravljati nalog 
revidiranja v posamezni pravni osebi: 
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1. če ima naložbe v tej pravni osebi, 
2. če je povezan s pravno osebo na drug način in bi zaradi te 
povezave lahko obstajal dvom v neodvisnost in nepristranost 
revidiranja. 

Pogodba o revidiranju 
28. člen 

(1) Medsebojne pravice in obveznosti revizijske družbe in pravne 
osebe, pri kateri se opravlja revidiranje, uredita stranki s pogodbo 
o revidiranju. 

(2) Pogodba o revidiranju mora biti sklenjena v pisni obliki. 

(3) S pogodbo o revidiranju ni mogoče izključiti obveznosti 
revizijske družbe določene v 21. do 25. členu tega zakona. 

(4) Določbe pogodbe o revidiranju, ki so v nasprotju s tretjim 
odstavkom tega člena so nične. 

(5) Cena za storitve revidiranja mora biti določena v skladu s 
smernicami za oblikovanje cen revizijskih storitev. 

4. POOBLAŠČENI REVIZOR IN 

REVIZOR 

Pooblaščeni revizor in revizor 
29. člen 

(1) Pooblaščeni revizor je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje 
Inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. 

(2) Revizor je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje Inštituta za 
opravljanje nalog revizorja. 

Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja 
30. člen 

(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da ima univerzitetno izobrazbo, 
2. da ima najmanj petletne delovne izkušnje, od tega najmanj 
triletne delovne izkušnje pri opravljanju revidiranja šteto po 
pridobitvi dovoljenja za opravljanje nalog revizorja, 
3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja, 
4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 
5. da obvlada slovenski jezik. 

(2) Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja velja 
dve leti od izdaje, veljavnost dovoljenja se podaljša vsakič za dve 
leti, če imetnik dovoljenja opravi program dodatnega strokovnega 
izobraževanja po programu, ki ga določi Inštitut. 

Dovoljenje za opravljanje nalog revizorja 
31. člen 

(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog revizorja, če oseba 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da ima univerzitetno izobrazbo, 
2. da ima najmanj dvoletne delovne izkušnje na področju revidiranja 
oziroma notranjega revidiranja, 

3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog 
revizorja, 
4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 
5. da obvlada slovenski jezik. 

(2) Za dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se uporablja 
določba drugega odstavka 30. člena tega zakona. 

Poročanje 
32. člen 

(1) Pooblaščeni revizor in revizor mora revizijski družbi poročati 
o naložbah, na podlagi katerih je posredno oziroma neposredno 
pridobil kvalificirani delež v posamezni pravni osebi in o vsaki 
nadaljnji naložbi v to pravno osebo. 

(2) Pooblaščeni revizor in revizor mora revizijsko družbo 
nemudoma obvestiti o naložbah v pravni osebi, s katero je 
revizijska družba sklenila pogodbo o revidiranju, oziroma o 
okoliščinah iz 2. točke drugega odstavka 27. člena tega zakona. 

Nadzor 
33. člen 

(1) Nadzor nad pooblaščenimi revizorji in revizorji opravlja Inštitut, 

(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 51., 52., 54., 56 in 58. člena tega zakona. 

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja oziroma revizorja 

34. člen 

(1) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja oziroma revizorja: 
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov, 
2. če je oseba pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 

(2) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja oziroma revizorja, če pooblaščeni revizor 
oziroma revizor pri izvajanju nalog revizije: 
1. krši prepoved iz drugega odstavka 27. člena tega zakona, 
2. krši pravila revidiranja, in je zaradi te kršitve poročilo o revidiranju 
pomanjkljivo oziroma zavajajoče, 
3. krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov, 
4. če ponavljajoče krši druge določbe tega zakona oziroma drugih 
zakonov in predpisov, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih 
oseb oziroma pravila revidiranja. 

Pogojni odvzem dovoljenja 
35. člen 

(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Inštitut hkrati izreče, 
da se odvzem ne bo izvršil, če pooblaščeni revizor oziroma revizor 
v času, ki ga določi Inštitut, ki pa ne sme biti krajši od šestih 
mesecev in ne daljši od dveh let ne bo storil nove kršitve, zaradi 
katere je mogoče odvzeti dovoljenje oziroma izreči opomin. 

(2) Inštitut prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje 
odvzame, če pooblaščeni revizor oziroma revizor v preizkusni 
dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje 
oziroma izreči opomin. 

poročevalec, št. 1 12 10. januar 2001 



Opomin 
36. člen 

Inštitut izreče pooblaščenemu revizorju oziroma revizorju opomin, 
če pooblaščeni revizor oziroma revizor krši pravila revidiranja in 
ni pogojev za odvzem dovoljenja oziroma pogojni odvzem 
dovoljenja. 

5. REVIZIJSKA DRUŽBA IN 
SAMOSTOJNI REVIZOR 

5.1. STATUSNE DOLOČBE 

Uporaba določb 
37. člen 

Za revizijsko družbo oziroma samostojnega revizorja se 
uporabljajo določbe ZGD o gospodarskih družbah oziroma 
podjetniku posamezniku, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

Pravno organizacijska oblika 
38. člen 

(1) Revizijska družba je lahko organizirana samo kot gospodarska 
družba po ZGD. 

(2) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na upravo revizijske 
družbe, se smiselno uporabljajo za poslovodje revizijske družbe, 
ki je organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo oziroma 
osebne družbe, oziroma za samostojnega revizorja. 

(3) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delničarje revizijske 
družbe, se smiselno uporabljajo za družbenike revizijske družbe, 
ki je organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo oziroma 
osebne družbe. 

(4) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na statut revizijske 
družbe, se smiselno uporabljajo za družbeno pogodbo revizijske 
družbe, ki je organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo 
oziroma osebne družbe. 

(5) Kadar se samostojni revizor po ZGD ne vpiše v sodni regis- 
ter, se določbe tega zakona o vpisu v sodni register smiselno 
uporabljajo za vpis v ustrezen drug register samostojnih 
podjetnikov. 

Dejavnost revizijske družbe 
39. člen 

(1) Revizijska družba lahko opravlja samo storitve revidiranja. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko 
revizijska družba opravlja tudi storitve na strokovnih področjih, 
povezanih z revidiranjem. 

Delnice revizijske družbe 
40. člen 

Če je revizijska družba organizirana kot delniška družba, mora 
izdati imenske delnice. 

Delničarji revizijske družbe 
41. člen 

(1) Imetniki delnic, na podlagi katerih so skupno udeleženi v 
kapitalu in pri upravljanju revizijske družbe z najmanj 75%, morajo 
biti pooblaščeni revizorji, revizijske družbe, revizijske družbe držav 
članic in tuje revizijske družbe. 

(2) Če Inštitut oziroma pristojni nadzorni organ osebi iz prvega 
odstavka tega člena odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja oziroma dovoljenje za opravljanje storitev 
revidiranja, oseba iz delnic, katerih imetnik je, nima nobenih pravic. 

(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena odtuji delnice tretji 
osebi, ki ni oseba iz prvega odstavka tega člena, tako, da zaradi 
tega osebe iz prvega odstavka tega člena v kapitalu oziroma pri 
upravljanju niso več udeležene z najmanj 75%, imetnik iz delnic, 
s pridobitvijo katerih je kršena določba prvega odstavka tega 
člena, nima nobenih pravic. 

(4) V primeru iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena 
izda Inštitut odločbo, s katero ugotovi, da imetnik delnic nima 
nobenih pravic. 

(5) Pred izdajo odločbe iz četrtega odstavka tega člena mora dati 
Inštitut imetniku delnic rok, ki ne sme biti krajši od osem dni in ne 
daljši od petnajst dni, da se izjasni o razlogih. 

(6) Tuja revizijska družba je po prvem odstavku tega člena lahko 
imetnik delnic samo, če so po pravu države sedeža tuje revizijske 
družb?, slovenske revizijske družbe lahko imetniki delnic revizijske 
družbe v državi sedeža tuje revizijske družbe. 

Obveznosti delničarja 
42. člen 

(1) Delničar revizijske družbe mora revizijski družbi poročati: 
1. o naložbah, na podlagi katerih je posredno ali neposredno 
pridobil delež v posamezni pravni osebi in o vsaki nadaljnji naložbi 
v to pravno osebo, 
2. če je delničar pravna oseba: 
- o spremembah imetnikov kvalificiranih deležev v tej pravni osebi, 
- o imenovanju in razrešitvi članov uprave in nadzornega sveta. 

(2) Imetnik kvalificiranega deleža v revizijski družbi mora revizijsko 
družbo nemudoma obvestiti o povezanosti s pravno osebo, s 
katero je revizijska družba sklenila pogodbo o revidiranju, zaradi 
katerih bi revizijska družba kršila prepoved iz 27. člena tega 
zakona. 

(3) Če delničar krši obveznosti iz prvega oziroma drugega 
odstavka tega člena, mora revizijska družba nemudoma obvestiti 
Inštitut. 

Prepoved izvrševanja pravic iz delnic 
43. člen 

(1) Inštitut izda odločbo, s katero delničarju prepove izvrševanje 
pravic iz delnic: 
1. če delničar ponavljajoče krši obveznost iz prvega oziroma 
drugega odstavka 42. člena tega zakona oziroma kako drugače 
ponavljajoče ovira opravljanje nadzora nad revizijsko družbo, 
2. če je delničar tuja revizijska družba oziroma druga tuja oseba 
in nastopijo oziroma obstajajo okoliščine iz drugega odstavka 50. 
člena tega zakona, 
3. če delničar krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov iz drugega 
odstavka 22. člena tega zakona. 
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(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena delničar iz delnic, 
katerih imetnik je, nima nobenih pravic. 

Statut revizijske družbe 
44. člen 

(1) Poleg določb, ki jih mora vsebovati statut vsake delniške 
družbe mora statut revizijske družbe urejati tudi vsebino poročil 
oziroma obvestil iz prvega in drugega odstavka 42. člena tega 
zakona ter način in roke za poročanje oziroma obveščanje. 

(2) Statut revizijske družbe mora tudi določati, da ima revizijska 
družba pravico izključiti: 
1. delničarja, ki mu Inštitut izda odločbo iz četrtega odstavka 41. 
člena oziroma prvega odstavka 43. člena tega zakona, in ki v 
roku, ki ne sme biti krajši od enega meseca, šteto od 
pravnomočnosti te odločbe, delnic ne odsvoji, 
2. pravnega naslednika delničarja, ki s pridobitvijo delnic krši prvi 
odstavek 41. člena tega zakona. 

Uprava revizijske družbe 
45. člen 

(1) Uprava revizijske družbe ima lahko enega ali več članov. 

(2) Za člana uprave revizijske družbe ne more biti imenovana 
oseba, ki je bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen 
zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. 

(3) Najmanj en član uprave revizijske družbe mora obvladati 
slovenski jezik. Najmanj en član uprave revizijske družbe mora 
imeti v Republiki Sloveniji središče uresničevanja svojih življenjskih 
interesov. 

(4) Večina članov uprave morajo biti pooblaščeni revizorji. Če ima 
uprava samo dva člana, mora biti pooblaščeni revizor najmanj 
eden od obeh. 

(5) V revizijski družbi mora biti za poln delovni čas zaposlen 
najmanj en pooblaščeni revizor. Če je zaposlen le en pooblaščeni 
revizor, mora biti hkrati imenovan za člana uprave. 

Posebna določba za samostojnega revizorja 
46. člen 

Samostojni revizor ne more opravljati revidiranja: 
1. delniških družb, ki so velike družbe po ZGD, 
2. delniških družb, s katerih delnicami se trguje na organiziranem 
trgu, 
3. bank, zavarovalnic, borzno posredniških družb, družb za 
upravljanje oziroma drugih pravnih oseb, ki opravljajo finančne 
storitve, in za katere zakon, ki ureja opravljanje teh storitev, določa 
dodaten obseg revidiranja, 
4. konsolidiranih izkazov. 

Zavarovanje odgovornosti 
47. člen 

(1) Revizijska družba mora zavarovati svojo odgovornost za 
škodo, ki jo povzroči pravni osebi, pri kateri je opravila revidiranje, 
oziroma tretji osebi, s kršitvijo pogodbe o revidiranju oziroma 
pravil revidiranja. 

(2) Zavarovalna vsota zavarovanja odgovornosti iz prvega 
odstavka tega člena za posamezen zavarovalni primer mora biti 
za posamezno poslovno leto najmanj enaka tistemu od naslednjih 
rezultatov, ki je višji: 

- najvišji ceni za storitve revidiranja na podlagi posamezne pogodbe 
o revidiranju pomnoženi s 15, 
- seštevku cen za storitve revidiranja na podlagi vseh pogodb o 
revidiranju pomnoženemu z 2,5. 

(3) Posamezen zavarovalni primer iz drugega odstavka tega 
člena je škoda, nastala v zvezi s posameznim poročilom o 
revidiranju. 

5.2. DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE STORITEV 
REVIDIRANJA 

Dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja 
48. člen 

Revizijska družba mora pred vpisom ustanovitve v sodni regis- 
ter oziroma pred vpisom ustrezne spremembe dejavnosti v sodni 
register pridobiti dovoljenje Inštituta za opravljanje storitev 
revidiranja. 

Zahteva za izdajo dovoljenja 
49. člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja je 
treba priložiti: 
1. statut revizijske družbe, 
2. seznam delničarjev z navedbo imena in priimka ter naslova 
oziroma firme in sedeža, skupnega nominalnega zneska delnic 
in odstotkov udeležbe v osnovnem kapitalu in pri upravljanju 
revizijske družbe, 
3. za delničarje - pravne osebe: 
- izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega 
registra, 
- če je delničar delniška družba tudi izpisek delničarjev iz knjige 
delničarjev oziroma, če so bile izdane prinosniške delnice, overjen 
prepis notarskega zapisa prisotnih na zadnji skupščini; za 
delničarje, ki so tuje pravne osebe je treba listine predložiti v 
overjenem prevodu, 
4. za delničarje - revizijske družbe držav članic oziroma tujih 
držav: mnenje pristojnega nadzornega organa države članice 
oziroma tuje države, ki obsega: 
- vsebino predpisov države članice oziroma tuje države, ki urejajo 
pogoje za opravljanje storitev revidiranja in nadzor nad 
opravljanjem teh storitev, 
- izjavo pristojnega nadzornega organa, da je revizijska družba v 
državi članici oziroma tuji državi upravičena opravljati storitve 
revidiranja in morebitne omejitve revizijske družbe pri opravljanju 
teh storitev, 
- izjavo pristojnega nadzornega organa, da bo Inštitut obveščal o 
vseh ukrepih nadzora izrečenih revizijski družbi države članice 
oziroma tuje države. 
5. seznam oseb, ki so povezane z delničarji z opisom načina 
povezav, 
6. drugo dokumentacijo, ki jo določi Inštitut, in na podlagi katere je 
mogoče ugotoviti ali je revizijska družba kadrovsko, tehnično in 
organizacijsko sposobna opravljati storitve revidiranja. 

Odločanje o dovoljenju za opravljanje storitev 
revidiranja 

50. člen 

(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja, če 
bodoča revizijska družba izpolnjuje pogoje, določene v 39. do 45. 
členu tega zakona. 
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(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Inštitut 
zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če je imetnik kvalificiranega 
ali večjega deleža revizijske družbe oseba, ki je bila posredno ali 
neposredno obvladujoča oseba revizijske družbe, ki ji je bilo 
odvzeto dovoljenje za opravljanje revizijskih storitev. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Inštitut 
zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če je imetnik kvalificiranega 
ali večjega deleža revizijske družbe tuja revizijska oziroma druga 
tuja oseba oziroma če so te osebe skupaj imetnik kvalificiranega 
ali večjega deleža revizijske družbe, in je ob upoštevanju 
predpisov države oziroma držav teh oseb oziroma ob upoštevanju 
prakse države oziroma držav teh oseb pri uporabi in izvrševanju 
teh predpisov, verjetno, da bo ovirano oziroma bistveno oteženo 
izvajanje nadzora v skladu z določbami tega zakona. 

(4) Pred odločitvijo o zavrnitvi dovoljenja mora dati Inštitut bodoči 
revizijski družbi rok, ki ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši 
od trideset dni, da se izjasni o razlogih za zavrnitev dovoljenja. 

5.3. NADZOR NAD REVIZIJSKIMI DRUŽBAMI 

5.3.1. Splošne določbe 

(3) Če revizijska družba ne plača nadomestila, v rokih, ki jih 
določa tarifa iz prvega odstavka tega člena, Inštitut revizijski 
družbi z odločbo naloži plačilo. 

(4) Pravnomočna odločba iz tretjega odstavka tega člena je 
izvršilni naslov. 

Stroški nadzora 
54. člen 

(1) Kadar je revizijski družbi izrečen ukrep nadzora po tem zakonu 
mora Inštitutu plačati pavšalno nadomestilo stroškov postopka, 
ki ga glede na vrsto in obseg kršitev določa tarifa Inštituta. 

(2) O povrnitvi stroškov iz prvega odstavka tega člena odloči 
Inštitut z odredbo oziroma odločbo o izreku ukrepa nadzora. 

(3) Proti odločbi o povrnitvi stroškov iz drugega odstavka tega 
člena je dovoljeno začeti postopek sodnega varstva tudi, če proti 
odredbi oziroma odločbi o izreku ukrepa nadzora postopek 
sodnega varstva ni dopusten. 

(4) Pravnomočna odločba iz drugega odstavka tega člena je 
izvršilni naslov. 

Nadzor nad revizijskimi družbami 
51. člen 

(1) Inštitut opravlja nadzor nad revizijskimi družbami z namenom 
preverjanja, če revizijska družba pri opravljanju revidiranja ravna 
v skladu s pravili revidiranja. 

(2) Inštitut opravlja nadzor tudi nad pravnimi osebami, povezanimi 
z revizijsko družbo, če je to potrebno zaradi nadzora nad 
poslovanjem revizijske družbe v skladu s 27. členom tega zakona. 

(3) Če je za nadzor nad posamezno družbo iz drugega odstavka 
tega člena pristojen drug nadzorni organ, opravi Inštitut pregled 
poslovanja te družbe v sodelovanju s pristojnim nadzornim 
organom. 

Način opravljanja nadzora 
52. člen 

Inštitut opravlja nadzor nad revizijskimi družbami s: 
1. spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil 
revizijskih družb in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona 
oziroma drugih zakonov dolžne poročati Inštitutu oziroma jo 
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah; 
2. opravljanjem pregledov poslovanja revizijskih družb; 
3. izrekanjem ukrepov nadzora po tem zakonu. 

Letno nadomestilo za opravljanje nadzora 
53. člen 

(1) Za opravljanje nadzora in 1. in 2. točke 52. člena tega zakona 
plačujejo revizijske družbe Inštitutu nadomestilo za nadzor, ki ga, 
določa tarifa Inštituta. 

(2) Tarifa Inštituta lahko določi nadomestilo iz prvega odstavka 
tega člena največ v taki višini, da vsota nadomestil, ki so jih 
dolžne plačati vse revizijske družbe za posamezno leto, ne 
preseže dejanskih stroškov nadzora iz 1. in 2. točke 52. člena 
tega zakona v tem letu. 

5.3.2. Poročanje 

Redno poročanje in poročanje na zahtevo Inštituta 
55. člen 

(1) Revizijska družba mora poročati Inštitutu o naslednjih dejstvih 
in okoliščinah: 
1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register; 
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini, 
3. imetnikih delnic revizijske družbe ter o pridobitvi oziroma 
spremembi kvalificiranih deležev, 
4. naložbah na podlagi katerih je revizijska družba posredno ali 
neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi in o 
vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo, 
5. pogodbah o revidiranju, ki jih je sklenila za posamezno poslovno 
leto. 

(2) Revizijska družba mora na zahtevo Inštituta posredovati 
poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje 
nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Inštituta. 

(3) Inštitut določi podrobnejšo vsebino poročil iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, ter način in roke poročanja o dejstvih in 
okoliščinah iz prvega in drugega odstavka tega člena. 

5.3.3. Ukrepi nadzora 

Ukrepi nadzora 
56. člen 

Ukrepi nadzora nad revizijsko družbo po tem zakonu so: 
1. odreditev odprave kršitev; 
2. odreditev dodatnih ukrepov; 
3. odvzem dovoljenja. 
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Odredba o odpravi kršitev 
57. člen 

(1) Inštitut izda odredbo o odpravi kršitev, če pri opravljanju 
nadzora nad revizijsko družbo ugotovi: 
1. da revizijska družba krši prepoved iz prvega odstavka 27. 
člena tega zakona za opravljanje revidiranja v pravnih osebah, s 
katerimi je za posamezno poslovno leto sklenila pogodbo o 
revidiranju; 
2. da revizijska družba opravlja dejavnosti, ki jih po tem zakonu 
ne sme opravljati; 
3. da revizijska družba krši določbo 40. člena tega zakona; 
4. da revizijska družba krši obveznosti poročanja in obveščanja; 
5. da revizijska družba krši druga pravila o revidiranju. 

(2) V odredbi iz prvega odstavka tega člena določi Inštitut rok za 
odpravo kršitev. 

Poročilo o odpravi kršitev 
58. člen 

(1) Revizijska družba mora v roku iz drugega odstavka 57. člena 
tega zakona odpraviti ugotovljene kršitve in Inštitutu dostaviti 
poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu je 
potrebno priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so 
bile ugotovljene kršitve odpravljene. 

(2) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih 
dokazov izhaja, da so bile kršitve odpravljene, izda Inštitut odločbo, 
s katero ugotovi, da so bile kršitve odpravljene. Inštitut lahko pred 
izdajo odločbe opravi ponoven pregled poslovanja v obsegu, 
potrebnem za ugotovitev ali so kršitve odpravljene. 

(3) Če je poročilo nepopolno oziroma iz poročila in priloženih 
dokazov ne izhaja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, Inštitut 
revizijski družbi z odredbo naloži dopolnitev poročila in ji določi 
rok za dopolnitev. 

(4) Inštitut mora odločbo oziroma odredbo iz drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena izdati v tridesetih dneh po prejemu 
poročila o odpravi kršitev, sicer se šteje, da so bile kršitve 
odpravljene. 

Dodatni ukrepi 
59. člen 

(1) Če Inštitut pri izvajanju nadzora ugotovi, da revizijska družba 
huje krši pravila o revidiranju, lahko z odredbo o odpravi kršitev 
kot dodatni ukrep upravi revizijske družbe naloži, da sprejme in 
opravi ukrepe za: 
1. izboljšanje postopkov notranjega nadzora nad revidiranjem, 
2. izboljšanje postopkov notranjega nadzora nad pretokom 
zaupnih podatkov, 
3. spremembo notranje organizacije revizijske družbe; 
4. druge ukrepe, potrebne za uresničitev pravil o revidiranju. 

(2) Šteje se, da revizijska družba huje krši pravila o revidiranju: 
1. če revizijska družba opravlja dejavnosti, ki jih po tem zakonu 
ne sme opravljati; 
2. če je bil nad delničarjem revizijske družbe - imetnikom 
kvalificiranega deleža začet postopek za izrek prepovedi 
izvrševanja pravic iz delnic zaradi razloga iz 3. točke 43. člena 
tega zakona, 
3. če je bil nad pooblaščenim revizorjem oziroma revizorjem, ki 
pri revizijski družbi opravlja naloge revidiranja, začet postopek 
za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja oziroma revizorja. 

(3) Inštitut naloži pristojnemu organu revizijske družbe, da razreši 
člana oziroma člane uprave in imenuje novega člana oziroma 
člane uprave: 
1. če revizijska družba ne ravna v skladu z odredbo o odpravi 
kršitev oziroma, 
2. če uprava revizijske družbe ne opravi dodatnih ukrepov iz 
prvega odstavka tega člena, ki jih je odredil, oziroma 
3. če revizijska družba ponavljajoče krši dolžnost pravočasnega 
in pravilnega poročanja oziroma obveščanja Inštituta ali če kako 
drugače ovira opravljanje nadzora nad njenim poslovanjem. 

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti 

60. člen 

Inštitut odvzame revizijski družbi dovoljenje za opravljanje storitev 
revidiranja v naslednjih primerih: 
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov, 
2. če je revizijski družbi odredil dodatni ukrep iz tretjega odstavka 
59. člena tega zakona in pristojni organ revizijske družbe v roku, 
določenem za izvršitev dodatnega ukrepa ni razrešil člana oziroma 
članov uprave in imenoval novih, oziroma če tudi novo imenovani 
člani uprave v roku dveh mesecev od imenovanja niso odpravili 
kršitev oziroma opravili dodatnih ukrepov, ki so bili razlog za 
dodatni ukrep iz tretjega odstavka 59. člena tega zakona. 

Pogojni odvzem dovoljenja 
61. člen 

(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Inštitut hkrati izreče, 
da se odvzem dovoljenja ne bo izvršil, če revizijska družba v 
času, ki ga določi Inštitut, ki pa ne sme biti krajši od šestih mesecev 
in ne daljši od enega leta (preizkusna doba), ne bo storila nove 
kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje. 

(2) Kadar Inštitut izreče pogojni odvzem dovoljenja, lahko določi, 
da bo odvzem dovoljenja izvršen tudi, če revizijska družba v 
določenem roku ne odpravi kršitev oziroma opravi dodatnih 
ukrepov, zaradi katerih ji je bil izrečen pogojni odvzem dovoljenja. 
Rok za izpolnitev teh obveznosti določi Inštitut v mejah preizkusne 
dobe. 

Preklic pogojnega odvzema dovoljenja 
62. člen 

Inštitut prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, 
če revizijska družba v preizkusni dobi stori novo kršitev, zaradi 
katere je mogoče odvzeti dovoljenje, oziroma če ne izpolni dodatnih 
pogojev iz drugega odstavka 61. člena tega zakona. 

6. POOBLAŠČENI OCENJEVALEC 

Pooblaščeni ocenjevalec 
63. člen 

(1) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja je fizična oseba, 
ki je pridobila dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja. 

(2) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme je fizična 
oseba, ki je pridobila dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme. 
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(3) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je fizična 
oseba, ki je pridobila dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. 

Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca 

64. člen 

(1) Inštitut izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca, če oseba izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da ima univerzitetno izobrazbo, 
2. da ima najmanj petletne delovne izkušnje na področju, ki zahteva 
znanje, potrebno za opravljanje nalog ocenjevanja vrednosti 
premoženja iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka 63. 
člena tega zakona, 
3. da je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca iz prvega, drugega oziroma tretjega 
odstavka 63. člena tega zakona, 
4. da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 
5. da obvlada slovenski jezik. 

(2) Za dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se uporablja 
določba drugega odstavka 30. člena tega zakona. 

Dolžnost varovanja zaupnih podatkov 
65. člen 

(1) Pooblaščeni ocenjevalec mora kot zaupne varovati vse 
podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedel pri opravljanju 
ocenjevanja premoženja. 

(2) Določbe 1. in 3. do 6. točke tretjega odstavka 22. člena tega 
zakona se smiselno uporabljajo tudi za pooblaščenega 
ocenjevalca. 

Nadzor 
66. člen 

(1) Nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci opravlja Inštitut, 

(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 51., 52., 54., 56 in 58. člena tega zakona. 

Razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca 

67. člen 

(1) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca: 
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov, 
2. če je oseba pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje proti 
premoženju oziroma gospodarstvu, 

(2) Inštitut odvzame dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca, če pooblaščeni ocenjevalec pri 
izvajanju ocenjevanja premoženja: 
1. krši standarde ocenjevanja in je zaradi te kršitve mnenje o 
ocenjeni vrednosti oziroma obrazložitev tega mnenja napačna 
oziroma zavajajoča, 
2. krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov, 

3. če ponavljajoče krši določbe tega zakona oziroma drugih 
zakonov in predpisov, ki urejajo ocenjevanje vrednosti premoženja 
oziroma standarde ocenjevanja in mu je bil zaradi teh kršitev že 
izrečen opomin oziroma pogojni odvzem dovoljenja. 

Pogojni odvzem dovoljenja 
68. člen 

(1) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Inštitut hkrati izreče, 
da se odvzem ne bo izvršil, če pooblaščeni ocenjevalec v času, 
ki ga določi Inštitut, ki pa ne sme biti krajši od šestih mesecev in 
ne daljši od dveh let ne bo storil nove kršitve, zaradi katere je 
mogoče odvzeti dovoljenje oziroma izreči opomin. 

(2) Inštitut prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje 
odvzame, če pooblaščeni ocenjevalec v preizkusni dobi stori 
novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje oziroma 
izreči opomin. 

Opomin 
69. člen 

Inštitut izreče pooblaščenemu ocenjevalcu opomin, če 
pooblaščeni ocenjevalec krši določbe tega zakona oziroma drugih 
zakonov in predpisov, ki urejajo ocenjevanje premoženja oziroma 
standarde ocenjevanja, in ni pogojev za odvzem dovoljenja 
oziroma pogojni odvzem dovoljenja. 

7. POSTOPEK ODLOČANJA INŠTITUTA 

V POSAMIČNIH ZADEVAH 

7.1. SKUPNE DOLOČBE 

7.1.1. Uporaba določb o postopku 

Uporaba določb o postopku 
70. člen 

(1) Inštitut odloča o posamičnih zadevah, za katere je pristojen 
po tem zakonu, po postopku, določenem v tem poglavju, če ni v 
drugih poglavjih tega zakona ali drugem zakonu drugače določeno. 

(2) Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek 
odločanja Inštituta uporabljajo določbe Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 - v nadaljnjem 
besedilu: ZUP). 

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena v postopku 
odločanja Inštituta ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje 
niti vložiti izrednih pravnih sredstev. 

(4) Inštitut mora kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in 
okoliščine, za katere je izvedel pri opravljanju nadzora po tem 
zakonu oziroma odločanju o drugih posamičnih zadevah. 

(5) Določbe drugega in tretjega odstavka 22. člena tega zakona 
se smiselno uporabljajo tudi za Inštitut, člane njegovih organov, 
zaposlene pri Inštitut oziroma druge osebe, ki so jim pri njihovem 
delu v Inštitutu dostopni zaupni podatki. 
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7.1.2. Postopek do izdaje odločbe in odločanje 

Izjave strank 
71. člen 

(1) Stranke dajejo svoje izjave pisno. 

(2) V primeru iz drugega odstavka 73. člena tega zakona lahko 
stranke dajo svoje izjave tudi ustno na obravnavi. 

Možnost izjave 
72. člen 

(1) Pred izdajo odločbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in proti 
kateri ni ugovora, mora Inštitut stranko pozvati, da se izjavi o 
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za odločitev, kolikor zakon 
v posameznem primeru ne določa drugačnega načina zagotovitve 
možnosti stranki, da se izjavi. 

(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora obsegati: 
1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj se stranka 
izjavi, in dokazov, iz katerih ta dejstva izhajajo; 
2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od osem dni; 
3. pouk stranki, da mora izjavi priložiti listinske dokaze, če se 
nanje sklicuje in da po preteku roka za izjavo ne bo imela pravice 
navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov. 

(3) V izjavi lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja, da 
dejstva in okoliščine, navedene v pozivu iz prvega odstavka tega 
člena, niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj 
zatrjevanih dejstev. Če se stranka v izjavi sklicuje na listinske 
dokaze, mora te dokaze izjavi priložiti. 

(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo 
določbe zakona o nepopolnih vlogah, temveč Inštitut pri odločanju 
upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi. 

(5) Po izteku roka za izjavo stranka nima pravice navajati novih 
dejstev in predlagati novih dokazov. 

Odločanje 
73. člen 

(1) Inštitut odloča brez naroka. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Inštitut razpiše 
ustno obravnavo, če presodi, da je to potrebno za razjasnitev ali 
ugotovitev odločilnih dejstev. 

7.1.3. Odločbe 

Vrste odločb Inštituta 
74. člen 

(1) Inštitut izdaja odločbe v obliki odločb, sklepov in odredb. 

(2) Proti odločbam Inštituta ni pritožbe. 

Odločba 
75. člen 

(1) Z odločbo Inštitut odloča o izdaji oziroma odvzemu dovoljenja 
in o drugih zadevah, za katere zakon ne določa, da o njih odloča 
s sklepom oziroma odredbo. 

(2) Odločba mora biti obrazložena, če zakon ne določa drugače. 
V obrazložitvi morajo biti obrazloženi tudi tisti sklepi, proti katerim 
ni posebnega postopka sodnega varstva. 

Sklep 
76. člen 

(1) S sklepom odloča Inštitut o vprašanjih, ki se tičejo postopka 
ali se pojavijo v zvezi s postopkom. 

(2) Sklep mora biti obrazložen in vsebovati pouk o pravnem 
sredstvu samo, če je proti sklepu dovoljen poseben postopek 
sodnega varstva. 

7.2. POSTOPEK SODNEGA VARSTVA 

7.2.1. Skupne določbe 

Postopek sodnega varstva 
77. člen 

(1) Sodno varstvo proti odločbam Inštituta se zagotavlja v 
postopku, določenem s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: 
postopek sodnega varstva) 

(2) Za postopek sodnega varstva iz prvega odstavka tega člena 
se smiselno uporabljajo določbe Zakona o upravnem sporu 
(Uradni list RS, št. 50/97 in 65/97 - v nadaljevanju ZUS), če ni s 
tem zakonom drugače določeno. 

Pravica do sodnega varstva 
78. člen 

(1) Proti odločbam Inštituta je dovoljeno začeti postopek sodnega 
varstva. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena proti 
naslednjim odločbam ni posebnega postopka sodnega varstva: 
1. proti odločbi, s katero Inštitut odloči o ugovoru proti odredbi in 
ga zavrže, zavrne ali spremeni odredbo; 
2. proti odločbi, s katero Inštitut začne postopek za odvzem 
dovoljenja oziroma za izrek opomina oziroma prepovedi 
izvrševanja pravic iz delnic; 

(3) Odločba iz 1. točke drugega odstavka tega člena se lahko 
izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi, ki jo 
je Inštitut izdal, ker subjekt nadzora ni ravnal v skladu z odredbo 
Inštituta. 

(4) Odločba iz 2. točke drugega odstavka tega člena se lahko 
izpodbija s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi o 
odvzemu dovoljenja oziroma izreku opomina oziroma prepovedi 
izvrševanja pravic iz delnic. 

Pristojnost in sestava sodišča 
79. člen 

V postopku sodnega varstva odloča Vrhovno sodišče v senatu 
petih sodnikov. 
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Tožba in odgovor na tožbo 
80. člen 

(1) Tožbo je potrebno vložiti v roku osmih dni. 

(2) Rok za odgovor na tožbo je osem dni. 

Nova dejstva in dokazi 
81. člen 

Tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati novih dejstev 
in predlagati novih dokazov. 

Meje preizkusa 
82. člen 

Sodišče preizkusi odločbo Inštituta v mejah tožbenega zahtevka 
in v mejah razlogov, ki so navedeni v tožbi, pri tem pa pazi po 
uradni dolžnosti na bistvene kršitve določb postopka iz tretjega 
odstavka 25. člena ZUS. 

Seja 
83. člen 

Sodišče odloča brez obravnave. 

Pravna sredstva 
84.člen 

Proti sodbi oziroma sklepu, izdanem v postopku sodnega varstva 
ni pritožbe. 

7.3. POSTOPEK NADZORA 

7.3.1. Splošne določbe 

Uporaba določb 
85. člen 

(1) Določbe tega razdelka o postopku nadzora veljajo v vseh 
postopkih nadzora, ki ga opravlja Inštitut na podlagi določb tega 
zakona, kolikor zakon za posamezen postopek nadzora ne določa 
drugače. 

(2) Določbe podrazdelka o odvzemu dovoljenja se smiselno 
uporabljajo tudi za postopek izreka opomina in postopek izreka 
prepovedi izvrševanja pravic iz delnic. 

(3) če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku 
nadzora skupne določbe poglavja o postopku odločanja Inštituta. 

Stranka postopka nadzora 
86. člen 

(1) Stranka postopka nadzora je oseba, nad katero Inštitut 
opravlja nadzor (v nadaljevanju: subjekt nadzora). 

(2) Stranke postopka nadzora nad revizijsko družbo so tudi člani 
uprave revizijske družbe. 

Vročanje 
87. člen 

(1) Spis se subjektu nadzora, ki je pravna oseba oziroma podjetnik 
posameznik, vroči tako, da se spis izroči osebi, ki je pooblaščena 
za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni oziroma poslovnem 
prostoru. 

(2) Vročitve članom uprave pravne osebe se opravljajo z 
vračanjem pravni osebi. Šteje se, da je z vročitvijo pravni osebi 
opravljena tudi vročitev članom uprave. 

(3) Kadar stranko v postopku nadzora zastopa odvetnik, se šteje, 
da je vročitev stranki opravljena, če je spis vročen odvetniku 
oziroma zaposlenemu v odvetniški pisarni. 

(4) Subjektu nadzora, ki ni oseba iz prvega, drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena, se spisi vročijo tako, da se mu 
izročijo v stanovanju ali poslovnem prostoru osebe, pri kateri je 
zaposlen. 

Nadomestna osebna vročitev 
88. člen 

(1) Če se vročitev spisa, ki ga je potrebno vročiti osebno, ne da 
opraviti tako, kot je predpisano v 87. členu tega zakona, pa ni 
ugotovljeno, da je tisti, ki mu je treba spis vročiti odsoten, ga izroči 
vročevalec Inštitutu. Na vratih oziroma v poštnem nabiralniku 
stanovanja ali poslovnega prostora naslovnika oziroma osebe, 
pri kateri je ta zaposlen, vročevalec pusti pismeno sporočilo, v 
katerem je navedeno, kje se spis nahaja in rok osem dni, v katerem 
mora naslovnik spis dvigniti. Na sporočilu in na samem spisu 
navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je 
sporočilo pustil na vratih oziroma poštnem nabiralniku naslovnika, 
oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen, ter se podpiše. 

(2) Če naslovnik spisa ne dvigne v roku osem dni, se šteje, da je 
bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo sporočilo puščeno na 
vratih oziroma v poštnem nabiralniku prostorov iz prejšnjega 
odstavka, na kar je potrebno naslovnika opozoriti v samem 
sporočilu. 

Posredna vročitev 
89. člen 

Če se vročitev spisa, ki ga ni potrebno vročiti osebno, ne da 
opraviti tako, kot je predpisano v 87. členu tega zakona, vročevalec 
spis pusti na vratih oziroma v poštnem nabiralniku stanovanja ali 
poslovnih prostorov naslovnika oziroma osebe, pri kateri je 
zaposlen. Vročevalec na spisu navede vzrok takšne vročitve in 
datum ter se podpiše. Šteje se, da je s tem vročitev opravljena. 

7.3.2. Opravljanje nadzora 

Opravljanje nadzora 
90. člen 

Inštitut opravlja nadzor: 
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil 
subjektov nadzora in drugih oseb, ki so po določbah tega zakona 
oziroma drugih zakonov dolžne poročati Inštitutu oziroma jo 
obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah; 
2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora. 
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Pooblaščene osebe 
91. člen 

(1) Pregled poslovanja subjekta nadzora opravi strokovni delavec 
Inštituta, ki ga za opravljanje pregleda pooblasti direktor Inštituta. 

(2) Za izvajanje posameznih nalog v zvezi s pregledi poslovanja 
lahko direktor Inštituta pooblasti pooblaščenega revizorja ali drugo 
strokovno usposobljeno osebo. 

(3) Pooblaščene osebe iz drugega odstavka tega člena imajo pri 
opravljanju nalog pregleda poslovanja, za katere jih je pooblastil 
direktor Inštituta, enake pristojnosti kot Inštitut na podlagi 92. do 
97. člena tega zakona. 

Obseg pregleda 
92. člen 

(1) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi omogočiti pregled 
vseh evidenc, spisov in druge dokumentacije v skladu z namenom 
nadzora. 

(2) Subjekt nadzora mora na zahtevo Inštituta izročiti računalniške 
izpiske oziroma kopije evidenc, spisov oziroma druge 
dokumentacije. 

(3) Člani uprave in zaposleni pri subjektu nadzora morajo 
pooblaščeni osebi na njeno zahtevo posredovati poročila in 
informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora. 

Poročila in informacije 
93. člen 

(1) Pri opravljanju nadzora lahko Inštitut od subjekta nadzora 
zahteva poročila in informacije o vseh zadevah, ki so glede na 
namen posameznega nadzora, pomembne za presojo ali subjekt 
nadzora spoštuje določbe zakona, oziroma na njegovi podlagi 
izdanih predpisov. 

(2) Poročila in informacije iz prvega odstavka tega člena lahko 
Inštitut zahteva tudi od članov uprave subjekta nadzora in oseb, 
zaposlenih pri subjektu nadzora. 

(3) Inštitut lahko osebe iz drugega odstavka tega člena pozove, 
da o zadevah iz prvega odstavka tega člena v roku, ki ne sme biti 
krajši od treh dni, izdelajo pisno poročilo, ali jih povabi, da o teh 
zadevah podajo ustno izjavo. 

Pregled poslovanja 
94. člen 

(1) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi Inštituta na njegovo 
zahtevo omogočiti, da opravi pregled poslovanja na sedežu 
subjekta nadzora in v drugih prostorih, v katerih subjekt nadzora 
oziroma druga oseba po njegovem pooblastilu opravlja dejavnosti 
in naloge, v zvezi s katerimi Inštitut opravlja nadzor. 

(2) Subjekt nadzora mora pooblaščeni osebi Inštituta na njegovo 
zahtevo omogočiti pregled dokumentacije ter evidenc, v obsegu 
potrebnem za izvajanje posameznega nadzora oziroma v obsegu, 
določenem z zakonom, ki ureja posamezen nadzor. 

(3) Subjekt nadzora mora Inštitutu na njegovo zahtevo izročiti 
računalniške izpiske oziroma kopije dokumentacije ter evidenc. 

(4) Pregled poslovanja iz prvega in drugega odstavka tega člena 
opravlja Inštitut ob delavnikih med 8.00 iri 18.00 uro. Kadar je 
zaradi obsega oziroma narave pregleda to potrebno, lahko Inštitut 

opravi pregled poslovanja tudi po 18.00 uri oziroma med 
nedelavnimi dnevi. 

(5) Inštitut mora pregled poslovanja opravljati tako, da s tem ovira 
normalno poslovanje subjekta nadzora samo v takšni meri kot je 
nujno za opravljanje nadzora v skladu z namenom posameznega 
nadzora. 

Zahteva za pregled poslovanja 
95. člen 

(1) Zahteva za pregled poslovanja mora biti subjektu nadzora 
vročena najmanj osem dni pred začetkom pregleda poslovanja. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko 
pooblaščena oseba zahtevo za pregled poslovanja vroči šele ob 
začetku opravljanja pregleda poslovanja, če drugače ne bi bilo 
mogoče doseči namena posameznega nadzora. 

(3) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati določno 
navedbo dokumentacije ter evidenc, ki so predmet pregleda. 

(4) V primeru iz tretjega odstavka 94. člena tega zakona, mora 
zahteva za pregled obsegati določno navedbo dokumentacije ter 
evidenc, ki jih je v obliki računalniških izpiskov oziroma kopij 
potrebno izročiti, in rok za predložitev. 

(5) Zahteva za pregled poslovanja mora obsegati tudi pravni 
pouk o pravnih posledicah, ki lahko nastopijo, če subjekt nadzora 
ne bo ravnal v skladu z zahtevo za pregled poslovanja oziroma 
Inštitutu ne bo omogočil opravljanja pregleda poslovanja na način, 
določen v 94. členu tega zakona. 

(6) Inštitut lahko med opravljanjem pregleda poslovanja dopolni 
zahtevo za pregled poslovanja. Za dopolnitev zahteve se smiselno 
uporabljata tretji in četrti odstavek tega člena. 

Pogoji za opravljanje pregleda 
96. člen 

(1) Subjekt nadzora mora pooblaščenim osebam Inštituta 
zagotoviti ustrezne prostore, v katerih lahko nemoteno in brez 
prisotnosti drugih oseb opravijo pregled poslovanja. 

(2) Subjekt nadzora mora zagotoviti, da so v času, v katerem 
pooblaščene osebe Inštituta opravljajo pregled poslovanja v 
prostorih iz prvega odstavka 94. člena tega zakona, v teh prostorih 
prisotne pooblaščene osebe subjekta nadzora, ki lahko na zahtevo 
pooblaščenih oseb Inštituta podajo pojasnila v zvezi z 
dokumentacijo ter evidencami, ki so predmet pregleda. 

Pogoji za pregled računalniško vodene 
dokumentacije in evidenc 

97. člen 

(1) Subjekt nadzora, ki računalniško obdeluje podatke oziroma 
računalniško vodi poslovne knjige in druge evidence, mora na 
zahtevo pooblaščene osebe Inštituta zagotoviti ustrezne 
pripomočke za pregled dokumentacije in evidenc ter preizkušanje 
ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov. 

(2) Inštitutu mora subjekt nadzora izročiti dokumentacijo, iz katere 
je razviden popolni opis dela računalniškega sistema. Iz 
dokumentacije morajo biti razvidni podsistemi in datoteke 
računalniškega sistema. Dokumentacija mora zagotavljati vpogled 
v: 
1. računalniško rešitev; 
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2. postopke v okviru računalniške rešitve; 
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo podatkov; 
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje, spreminjanje 
ali brisanje hranjenih računalniških zapisov. 

(3) Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških 
programov) iz prvega odstavka tega člena, mora biti 
dokumentirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe, 
skupaj z datumom spremembe. Iz dokumentacije mora biti 
razvidna tudi vsaka sprememba oblike datotek. 

Izrekanje ukrepov nadzora 
98. člen 

(1) Ukrepe nadzora po tem zakonu izreka Inštitut po uradni 
dolžnosti. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko Inštitut 
izreče ukrep revizijski družbi oziroma pooblaščenemu revizorju 
tudi na predlog: 
1. člana uprave ali nadzornega sveta revizijske družbe, 
2. delničarjev revizijske družbe, katerih skupni deleži dosegajo 
najmanj desetino osnovnega kapitala ali nominalni znesek 
100.000.000 tolarjev, 
3. pravne osebe pri kateri je pooblaščeni revizor oziroma revizijska 
družba opravljala revidiranje. 

7.3.3. Odprava kršitev 

Odredba 
99. člen 

Kadar Inštitut pri opravljanju nadzora ugotovi kršitve tega zakona 
oziroma pravil revidiranja, z odredbo subjektu nadzora naloži, da 
odpravi kršitve oziroma nepravilnosti, oziroma da opravi ali opusti 
določena dejanja (v nadaljevanju: odprava kršitev). 

Vsebina odredbe 
100. člen 

(1) Izrek odredbe mora obsegati: 
1. določen opis kršitev, katerih odprava je z odredbo naložena; 
2. rok, v katerem mora subjekt nadzora odpraviti kršitve in 
predložiti poročilo o odpravi kršitev; 
3. način odprave kršitve, kadar Inštitut subjektu nadzora naloži, 
da kršitve odpravi na določen način; 
4. listine oziroma dokaze o odpravi kršitev, kadar Inštitut subjektu 
nadzora naloži, da o odpravi kršitev predloži določene listine 
oziroma druge dokaze. 

(2) Odredba mora biti obrazložena. 

Ugovor proti odredbi 
101. člen 

(1) Proti odredbi ima subjekt nadzora, pravico vložiti ugovor v 
roku osem dni od vročitve. 

(2) Če je upravičena oseba pravočasno vložila ugovor, se rok za 
odpravo kršitev, določen z odredbo, podaljša za čas od vložitve 
ugovora do vročitve odločbe o ugovoru. 

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko Inštitut z odredbo 
odloči, da ugovor ne zadrži izvršitve, kadar zaradi narave kršitve 
z izvršitvijo odredbe ni mogoče odlašati. 

Razlogi za ugovor 
102. člen 

Ugovor proti odredbi je dopusten iz naslednjih razlogov: 
1. če je odredbo izdala oseba, ki ni bila pristojna za izdajo odredbe; 
2. če kršitev, katere odprava je z odredbo naložena, ni podana; 
3. če dejanje oziroma opustitev, ki je bilo razlog za izdajo odredbe, 
nima znakov kršitve; 
4. če odredbe ni mogoče izvršiti ali je ni mogoče izvršiti na način, 
določen z odredbo; 
5. če bi izvršitev odredbe povzročila kakšno dejanje, ki je v 
nasprotju s prisilnimi predpisi; 
6. če je bila z odredbo naložena odprava kršitev osebi, nad katero 
Inštitut ni pristojen opravljati nadzora; 
7. če je v odredbi zmotno ali nepopolno ugotovljeno dejansko 
stanje. 

Vsebina ugovora 
103. člen 

(1) Ugovor mora obsegati: 
1. navedbo odroabe, proti kateri se vlaga; 
2. izjavo, da se odredba izpodbija v celoti ali v določenem delu; 
3. razloge za ugovor; 
4. druge podatke, ki jih mora obsegati vsaka vloga. 

(2) V ugovoru lahko subjekt nadzora navaja dejstva, iz katerih 
izhaja, da kršitve, katerih odprava mu je bila z odredbo naložena, 
niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj 
zatrjevanjih dejstev. Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na 
listinske dokaze, mora te dokaze priložiti ugovoru. 

(3) Če subjekt nadzora ugovoru ne priloži listinskih dokazov, se 
ne uporabljajo določbe ZUP o nepopolnih vlogah, temveč Inštitut 
pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi. 

(4) Po izteku roka za ugovor subjekt nadzora nima pravice navajati 
novih dejstev in predlagati novih dokazov. 

Meje preizkusa odredbe 
104. člen 

Inštitut preizkusi odredbo v tistem delu, v katerem se izpodbija z 
ugovorom in v mejah razlogov, navedenih in obrazloženih v 
ugovoru. 

Odločanje o ugovoru 
105. člen 

(1) O ugovoru odloča Inštitut z odločbo. 

(2) Pri odločanju o ugovoru lahko Inštitut ugovor zavrže ali zavrne 
ali pa spremeni odredbo ali jo razveljavi. 

(3) Inštitut ugovor zavrže, če ugovor ni dovoljen, če je prepozen 
ali če ga je vložila neupravičena oseba. 

(4) Če Inštitut ugotovi, da je podan razlog iz 1., 2.,3. ali 6. točke 
102. člena tega zakona, odpravi odredbo. 

(5) Če Inštitut ugotovi, daje podan razlog iz 4., 5., ali 7. točke 102. 
člena tega zakona, glede na naravo kršitve odpravi odredbo 
oziroma jo spremeni. Inštitut pri odločanju o ugovoru odredbe ne 
sme spremeniti v škodo subjekta nadzora. 
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Poročilo o odpravi kršitev 
106. člen 

(1) Subjekt nadzora, mora v roku, določenem z odredbo odpraviti 
ugotovljene kršitve in Inštitutu predložiti poročilo, v katerem opiše 
ukrepe za odpravo kršitev. Poročilu mora priložiti listine in druge 
dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene kršitve odpravljene. 

(2) Če iz poročila iz prvega odstavka tega člena in priloženih 
dokazov izhaja, da so kršitve odpravljene, izda Inštitut odločbo, s 
katero ugotovi, da so kršitve, ugotovljene z odredbo, odpravljene. 

7.3.4. Odvzem dovoljenja 

Začetek postopka za odvzem dovoljenja 
107. člen 

(1) Inštitut začne postopek za odvzem dovoljenja, ki ga je izdal, 
če iz podatkov, s katerimi razpolaga, izhaja utemeljen sum, da je 
podan kateri od razlogov za odvzem dovoljenja, določen z 
zakonom. 

(2) O začetku postopka za odvzem dovoljenja, odloči Inštitut z 
odločbo (v nadaljevanju: odločba o začetku postopka za odvzem 
dovoljenja). 

(3) Odločba o začetku postopka za odvzem dovoljenja mora 
vsebovati: 
1. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki naj bi bile razlog za 
začetek postopka, 
2. navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je Inštitut 
zaključil, da obstaja utemeljen sum iz prvega odstavka tega člena, 
3. obrazložitev odločitve o začetku postopka. 

(4) V odločbi o začetku postopka za odvzem dovoljenja Inštitut 
določi tudi rok, ki ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od 
trideset dni šteto od dneva vročitve odločbe subjektu nadzora, v 
katerem se subjekt nadzora lahko izjavi o razlogih za začetek 
postopka (v nadaljevanju: izjava o razlogih za odvzem dovoljenja). 

Izjava o razlogih za odvzem dovoljenja 
108. člen 

(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko subjekt nadzora 
navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem dovoljenja ni utemeljen 
in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. 
Če se subjekt nadzora v izjavi sklicuje na listinske dokaze, mora 
te dokaze priložiti izjavi. 

(2) Če subjekt nadzora izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja ne 
priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe ZUP o 
nepopolnih vlogah, temveč Inštitut pri odločanju upošteva zgolj 
tiste dokaze, ki so izjavi priloženi. 

(3) Po izteku roka za izjavo o razlogih za odvzem dovoljenja 
subjekt nadzora nima pravice navajati novih dejstev in predlagati 
novih dokazov. 

Odločanje o odvzemu dovoljenja 
109. člen 

(1) Inštitut mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku trideset dni 
od prejema izjave o razlogih za odvzem dovoljenja oziroma od 
izteka roka za takšno izjavo. 

(2) Inštitut sme odločati o odvzemu dovoljenja samo zaradi tistih 
dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdala odločbo o 
začetku postopka za odvzem dovoljenja, in samo na podlagi 
tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni v odločbi o začetku 
postopka, in ki jih je izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja priložil 
subjekt nadzora. 

Ustavitev postopka 
110. člen 

Inštitut ustavi postopek za odvzem dovoljenja: 
1. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 109. člena tega 
zakona zaključi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi 
katerih je izdala odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, 
nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali 
2. če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 109. člena tega 
zakona zaključi, da ni dokazano, da je subjekt nadzora storil 
dejanje, oziroma da niso podane okoliščine, zaradi katerih je izdala 
odločbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja. 

Odločba o odvzemu dovoljenja 
111. člen 

(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati: 
1. odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke in datuma 
izdaje dovoljenja, 
2. firmo in sedež oziroma ime in priimek in datum rojstva subjekta 
nadzora, ki mu je dovoljenje odvzeto, 
3. določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog za odvzem 
dovoljenja. 

(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena. 

Preklic pogojnega odvzema dovoljenja 
112. člen 

Za postopek preklica pogojnega odvzema dovoljenja se smiselno 
uporabljajo določbe tega podrazdelka o postopku odvzema 
dovoljenja. 

7.4. POSTOPEK ODLOČANJA O IZDAJI DOVOLJENJ 
OZIROMA SOGLASIJ 

Uporaba določb 
113. člen 

(1) Določbe tega razdelka se uporabljajo v postopku odločanja o 
izdaji dovoljenj oziroma soglasij, o katerih odloča Inštitut, kolikor 
zakon za posamezen postopek izdaje dovoljenja oziroma soglasja 
ne določa drugače. 

(2) Če ni v tem razdelku posebnih določb, veljajo v postopku 
odločanja o izdaji dovoljenj oziroma soglasij skupne določbe 
poglavja o postopku odločanja Inštituta. 

Taksa za odločanje 
114. člen 

Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj oziroma soglasij 
morajo vložniki plačati takso, določeno s tarifo Inštituta. 
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Stranka v postopku 
115. člen 

(1) Stranka v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja 
oziroma soglasja (v nadaljevanju: vložnik zahteve). 

(2) Stranka v postopku je tudi oseba, katere pravni interes utegne 
biti z odločbo Inštituta prizadet, če svojo udeležbo v postopku 
priglasi s pisno vlogo. 

(3) Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka. 

Začetek postopka 
116. člen 

(1) Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja 
oziroma soglasja (v nadaljevanju: zahteva). 

(2) Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa, 
začne Inštitut postopek samo, kadar tako določa zakon. 

Vsebina zahteve 
117. člen 

(1) Zahteva mora obsegati: 
1. firmo, sedež in matično številko vložnika zahteve, 
2. določen zahtevek za izdajo dovoljenja oziroma soglasja, 
3. druge podatke, določene z zakonom. 

(2) Zahtevi je potrebno priložiti listine, določene z zakonom, in 
druge listine, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za izdajo 
dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev o zahtevi. 

Procesne predpostavke za odločanje 
118. člen 

(1) V postopku predhodnega preizkusa zahteve Inštitut preizkusi 
ali so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o zahtevi: 
1. ali je zahtevo vložila upravičena oseba, 
2. ali zahteva obsega podatke, ki jih mora obsegati, 
3. ali so zahtevi priložene predpisane listine, 
4. ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma nadomestila 
za delo Inštituta, 
5. ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo biti 
izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi. 

(2) Če Inštitut ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o 
zahtevi niso izpolnjene, gre pa za pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče 
odpraviti, z odločbo zavrže zahtevo. 

(3) Če Inštitut ugotovi, da procesne predpostavke za odločanje o 
zahtevi niso izpolnjene in je pomanjkljivosti mogoče odpraviti, 
naloži vložniku s sklepom, da pomanjkljivosti odpravi. V sklepu 
določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti krajši od 
osem dni in ne daljši kot petnajst dni. 

(4) Če vložnik v primeru iz tretjega odstavka tega člena 
pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, Inštitut z odločbo 
zavrže zahtevo. 

(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ni posebnega 
postopka sodnega varstva. 

(6) Če se zahteva nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje 
revizijskih storitev mora Inštitut izdati sklep iz tretjega odstavka 
tega člena v dveh mesecih od prejema vloge, v vseh ostalih 
primerih pa v tridesetih dneh od prejema vloge. 

Rok za odločitev 
119. člen 

(1) O zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje revizijskih storitev 
mora Inštitut odločiti v roku 6 mesecev od prejema zahteve za 
izdajo dovoljenja, o ostalih zahtevah pa v roku treh mesecev od 
prejema zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja. 

(2) Če je Inštitut izdal sklep iz šestega odstavka 118. člena tega 
zakona, rok iz prvega odstavka tega člena ne teče od vročitve 
sklepa do izteka roka za odpravo pomanjkljivosti oziroma do 
prejema dopolnitve oziroma poprave vloge, če je ta dopolnjena v 
roku, določenem s sklepom. 

7.5. IZVRŠITEV ODLOČB INŠTITUTA 

Odločbe, ki se glasijo na izpolnitev denarne 
obveznosti 
120. člen 

Pravnomočne odločbe Inštituta, ki se glasijo na izpolnitev denarne 
obveznosti, izvrši sodišče na predlog Inštituta. 

Odredba o odpravi kršitev 
121. člen 

Odredbe o odpravi kršitev ni mogoče prisilno izvršiti. 

Odločbe o odvzemu dovoljenja oziroma izreku 
opomina 
122. člen 

(1) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za 
opravljanje revizijskih storitev oziroma nalog pooblaščenega 
revizorja, revizorja oziroma ocenjevalca vrednosti premoženja 
subjekt nadzora ne sme več opravljati storitev oziroma nalog, za 
katere mu je bilo dovoljenje odvzeto. 

(2) Pravnomočnost odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje 
revizijskih storitev se vpiše v sodni register. 

(3) Po pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja oziroma 
izreku opomina Inštitut javno objavi povzetek odločbe v strokovni 
reviji, ki jo izdaja. 

8. REGISTRI 

Vrste registrov 
123. člen 

(1) Inštitut vodi naslednje register (v nadaljnjem besedilu: registri): 
1. register revizijskih družb in samostojnih revizorjev, 
2. register pooblaščenih revizorjev in revizorjev, 
3. register pooblaščenih ocenjevalcev, 
4. register oseb, ki so pridobile strokovne nazive, ki jih podeljuje 
Inštitut. 

(2) V register revizijskih družb in samostojnih revizorjev se 
vpisujejo podatki o revizijskih družbah in samostojnih revizorjih, 
ki so pridobili dovoljenje Inštituta za opravljanje storitev revidiranja. 
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(3) V register pooblaščenih revizorjev in revizorjev se vpisujejo 
podatki o pooblaščenih revizorjih in revizorjih, ki so pridobili 
dovoljenje Inštituta za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja 
oziroma revizorja. 

(4) V register pooblaščenih ocenjevalcev se vpisujejo podatki o 
pooblaščenih ocenjevalcih, ki so pridobili dovoljenje Inštituta za 
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca. 

(5) Način vodenja registrov iz prvega odstavka tega člena in 
način javnega dostopa do podatkov iz registrov določi Inštitut. 

Javnost registrov 
124. člen 

(1) Registri so javni. 

(2) Vsakdo ima pravico do vpogleda v registre. 

(3) Inštitut mora vsaki osebi na njeno zahtevo izročiti izpis 
podatkov o posamezni osebi, vpisani v registru. 

Podatki, ki se vpisujejo v registre 
125. člen 

V registre se vpisujejo podatki o: 
1. imenu in priimku ter rojstnem datumu oziroma firmi, sedežu in 
matični številki, imetnika dovoljenja oziroma strokovnega naziva, 
2. datumu izdaje dovoljenja 
3. izrečenih ukrepih nadzora. 

9. KAZENSKE DOLOČBE 

Težje kršitve revizijske družbe 
126. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje revizijska družba: 
1. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov (prvi odstavek 
22. člena), 
2. če pri revizijski družbi opravljajo naloge revidiranja osebe, ki ne 
izpolnjujejo pogojev, določenih s tem zakonom (tretji odstavek 4. 
člena), 
3. če izdela poročilo o revidiranju, katerega vsebina je v nasprotju 
s 24. členom oziroma 25. členom tega zakona, 
4. če opravi revidiranje v pravni osebi iz 27. člena tega zakona, 
5. če opravlja dejavnosti, ki jih ne sme opravljati (39. člen). 

(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba revizijske družbe, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje samostojni revizor: 
1. če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena, 
2. če opravi revidiranje v pravni osebi iz 46. člena tega zakona. 

Lažje kršitve revizijske družbe 
127. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 3.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje revizijska družba: 
1. če ne obvesti Inštituta o okoliščinah iz tretjega odstavka 42. 
člena tega zakona, 

2. če ne poroča Inštitutu v skladu s 55. členom tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba revizijske družbe, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 750.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje samostojni revizor, če stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena, 

Kršitve pooblaščenega revizorja in revizorja 
128. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 se za prekršek 
kaznuje pooblaščeni revizor, ki je sestavil in podpisal poročilo o 
revidiranju: 
1. če izdela poročilo o revidiranju, katerega vsebina je v nasprotju 
s prvim do šestim odstavkom 24. člena oziroma 25. členom tega 
zakona, 
2. če opusti oziroma v nezadostnem obsegu opravi revizijske 
postopke na pomembnem področju revidiranja, 
3. če izdela pomanjkljivo oziroma zavajajoče mnenje o 
računovodskih izkazih, ki so bili predmet revidiranja, 
4. če krši druge standarde revidiranja in je zaradi te kršitve mnenje 
o računovodskih izkazih oziroma obrazložitev tega mnenja 
napačna. 

(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 se za prekršek 
kaznuje pooblaščeni revizor oziroma revizor, če krši dolžnost 
varovanja zaupnih podatkov (22. člen). 

(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 750.000 se za prekršek 
kaznuje pooblaščeni revizor oziroma revizor, če ne poroča Inštitutu 
v skladu s 32. členom tega zakona. 

Kršitve pooblaščenega ocenjevalca 
129. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 se za prekršek 
kaznuje pooblaščeni ocenjevalec: 
1. če opusti oziroma v nezadostnem obsegu opravi ocenjevalske 
postopke na pomembnem področju ocenjevanja, 
2. če krši druge standarde ocenjevanja in je zaradi te kršitve 
mnenje o ocenjeni vrednosti oziroma obrazložitev tega mnenja 
napačna oziroma zavajajoča, 
3. če krši dolžnost varovanja zaupnih podatkov. 

Kršitve drugih oseb 
130. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba, če opravlja storitve revidiranja, 
ne da bi za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Inštituta (4. 
člen). 

(2) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje fizična oseba: 
1. ki kot dejavnost samostojno opravlja storitve revidiranja, ne da 
bi za opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Inštituta (4. člen), 
2. iz drugega odstavka 22. člena tega zakona, ki krši dolžnost 
varovanja zaupnih podatkov. 
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10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Inštitut 
131. člen 

(1) Slovenski inštitut za revizijo, ustanovljen na podlagi Zakona o 
revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93), nadaljuje z delom 
kot Inštitut po tem zakonu. 

(2) Inštitut uskladi svoj statut in druge splošne akte s tem zakonom 
v roku šestih mesecev od uveljavitve. 

(3) Člani organov Inštituta nadaljujejo z opravljanjem funkcij do 
izteka mandata. 

(4) Do izvolitve članov revizijskega sveta opravlja pristojnosti in 
naloge revizijskega sveta po tem zakonu strokovni svet. 

(5) Inštitut mora v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona 
v Uradnem listu Republike Slovenije objaviti standarde in splošne 
akte iz 14. člena tega zakona, ki jih je sprejel do uveljavitve tega 
zakona. 

Uskladitev revizijskih družb 
132. člen 

(1) Revizijske družbe, ki so na dan uveljavitve tega zakona 
vpisane v register družb pri Inštitutu v skladu s 15. členom Zakona 
o revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93), nadaljujejo s 
poslovanjem kot revizijske družbe po tem zakonu. 

(2) Revizijske družbe iz prvega odstavka tega člena morajo svojo 
organizacijo in poslovanje uskladiti s tem zakonom v roku šestih 
mesecev od uveljavitve tega zakona. 

(3) Revizijske družbe morajo Inštitutu v roku šestih mesecev od 
uveljavitve tega zakona predložiti poročilo o uskladitvah iz drugega 
odstavka tega člena. Poročilu morajo priložiti listine iz 49. člena 
tega zakona. 

(4) Če revizijska družba ravna v nasprotju z drugim oziroma 
tretjim odstavkom tega člena izgubi položaj revizijske družbe po 
tem zakonu. V takšnem primeru izda Inštitut odločbo, s katero 
ugotovi, da je družba izgubila položaj revizijske družbe po tem 
zakonu in da ni več upravičena opravljati storitev revidiranja. 
Pravnomočna odločba iz prejšnjega stavka se vpiše v sodni 
register na predlog Inštituta. 

(5) Če iz poročila iz tretjega odstavka tega člena in poročilu 
priloženih dokazov izhaja, da se je revizijska družba uskladila z 

določbami tega zakona, izda Inštitut revizijski družbi dovoljenje 
za opravljanje storitev revidiranja. 

Pooblaščeni revizorji in revizorji 
133. člen 

Za pooblaščene revizorje in revizorje, ki so pridobili pooblastilo 
za delo (licenco) v skladu z Zakonom o revidiranju (Uradni list 
RS, št. 32/93 in 65/93), se šteje, da so z dnem uveljavitve tega 
zakona pridobili dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja oziroma revizorja. 

Pooblaščeni ocenjevalci 
134. člen 

Za ocenjevalce, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisani v 
register Inštituta, se šteje, da so z dnem uveljavitve tega zakona 
pridobili dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti podjetij oziroma vrednosti strojev in opreme 
oziroma vrednosti nepremičnin. 

Razveljavitev predpisov 
135. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakona o 
revidiranju (Uradni list RS, št. 32/93 in 65/93). 

Pričetek uporabe posameznih določb 
136. člen 

(1) Določbe tega zakona začnejo v delu, v katerem se nanašajo 
na revizijske družbe in druge osebe držav članic, veljati z dnem 
polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropskih 
skupnostih. 

(2) Do uveljavitve določb iz prvega odstavka tega člena se za 
revizijske družbe in druge osebe držav članic uporabljajo določbe 
o tujih revizijskih družbah in tujih osebah. 

Uveljavitev zakona 
137. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, če ni v 136. členu tega zakona drugače 
določeno. 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbora Republike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o revidiranju (ZRev-1) - druga obravnava, na 49. izredni 
seji, dne 31.5. 2000, sprejel predlog zakona v drugi obravnavi 
hkrati z amandmaji. Predlagatelj je pri pripravi besedila zakona za 

tretjo obravnavo upošteval amandmaje, ki jih je k predlogu zakona 
v drugi obravnavi sprejel Državni zbor, in sicer k naslednjim členom: 
1., 2., 4., 12., 16., 17., 18., 23., 26., 30., 31., 34., 36., 47., 50., 51., 
54., 57., 64., 67., 96., 99., 106., 108., 126., 127. in 130. členu. 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Zakon o revidiranju (EVA 1999-1611-0124) 

4. Navedba roka predvidene polne uskladitve akta z zaoral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
/ 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi": 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 
70. in 71. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 
Predlog zakona v celoti izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz 
sporazuma 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
Ni. 

3. Skladnost pravnega 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): 
V celoti usklajeno z direktivo sveta 84/253 EGS 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 
Predlog zakona je usklajen z ostalimi viri prava ES. 

c) Razlogi za delno usklajenost, oziroma neusklajenost: 
/ 

5. Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 
Ne. 

6. Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 
Ne. 

7. Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (Phare. Talex. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza) 
Ne. 

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

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe 

Stranko Štrajn.l.r. 
državni podsekretar 

Podpis ministra 

mag. Anton Rop, l.r. 
minister 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 GOSPODARSKIH DROŽDAH 

(ZGD-F) 

- EPA 941 - II - druga obravnava in 

umik 

UMIKA PREDLOGA ZAKONA 0 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 GOSPODARSKIH DRUŽBAH 

- EPA 941 - II - hitri postopek in 

umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMRAH 

ZAKONA 0 GOSPODARSKIH DROŽRAH 

- hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 300-08/99-2 
Ljubljana, 28.12.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 28.12.2000 določila 
besedilo: 

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

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 20. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22.3.2000 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gospodarskih družbah - druga obravnava. 

Vlada Republike Slovenije umika umik predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah 
(EPA-941-II) in predlog zakona o spremembah zakona o 
gospodarskih družbah - hitri postopek, ki ju je poslala z 
dopisom, št. 300-08/99-3 z dne 4.9.2000. 

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 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton ROP, minister za finance, 
- dr. Tea PETRIN, ministrica za gospodarske dejavnosti, 
- dr. Nina PLAVŠAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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BESEDILO ČLENOV: 

1. člen (-) 

V 1. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/ 
93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99 in 54/99) se za sedmim 
odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi: 

»(8) Posamezni pojmi imajo po tem zakonu naslednji pomen: 
1. revizor je revizijska družba oziroma samostojni revizor, ki ima 
po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje storitev 
revidiranja; 
2. Agencija za trg vrednostnih papirjev je Agencija za trg 
vrednostnih papirjev po Zakonu o trgu vrednostnih papirjev (Uradni 
list RS, št. 56/99 - v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1) 
3. organizirani trg je organizirani trg po 9. členu ZTVP-1; 
4. Slovenski inštitut za revizijo je Slovenski inštitut za revizijo po 
zakonu, ki ureja revidiranje; 
5. registrsko sodišče je sodišče, ki vodi register (44. člen tega 
zakona). 

(9) Kadar se ta zakon sklicuje na določbe drugih zakonov, se te 
določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.« 

2. člen (-) 

Šesti odstavek 4. člena se nadomesti z novima šestim in sedmim 
odstavkom, ki se glasita: 

»(6) Družba lahko začne opravljati svojo dejavnost, ko je vpisana 
v register. 

(7) Če drug zakon za začetek opravljanja določene dejavnosti 
poleg splošnih pogojev, določenih s tem zakonom, določa še 
posebne pogoje za opravljanje te dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: 
posebni pogoji), lahko družba začne opravljati to dejavnost, ko 
izpolni posebne pogoje, določene z drugim zakonom. Če v primeru 
iz prejšnjega stavka drug zakon določa, da sme družba začeti z 
opravljanjem dejavnosti, ko pristojni državni organ oziroma 
organizacija z javnimi pooblastili izda odločbo, s katero ugotovi, 
da družba izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko 
družba začne opravljati to dejavnost, ko pristojni organ izda tako 
odločbo.« 

3. člen (2. člen) 

V drugi in tretji alinei prvega odstavka 6. člena se besede »pravno 
osebo« oziroma »pravne osebe« nadomestijo z besedami 
»družbo kot pravno osebo« oziroma »družbe kot pravne osebe«. 

4. člen (3. člen) 

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

5. člen (4. člen) 

Drugi odstavek 10. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»(2) Poslovodstvo mora zagotoviti, da sporazumevanje z 
zaposlenimi v družbi v zvezi z dajanjem navodil za delo zaposlenim 
in vodenjem postopkov, v katerih se odloča o pravicah zaposlenih, 
in v vseh drugih zadevah poteka v slovenščini, na območjih, kjer 
živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost pa lahko 
tudi v italijanščini oziroma madžarščini. Določba prejšnjega stavka 

ne velja za sporazumevanje z zaposlenimi na podlagi pogodbe, 
za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.« 

6. člen (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.« 

7. člen (6. člen) 

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

8. člen (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.« 

9. člen (8. člen) 

V tretjem odstavku 47. člena se črta beseda »sodni«. 

10. člen (9. člen) 

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 

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

Sodišče odloča v nepravdnem postopku: 
1. o odvzemu upravičenja za vodenje poslov (91. člen), 
2. o odvzemu upravičenja za zastopanje (100. člen), 
3. o dovoljenju družbeniku, da brez likvidacije prevzame podjetje 
(prvi odstavek 117. člena ), 
4. o imenovanju likvidacijskih upraviteljev (drugi odstavek 120. 
člena), 
5. o odpoklicu likvidacijskih upraviteljev (drugi odstavek 121. 
člena), 
6. o določitvi družbenika ali tretje osebe, ki hrani poslovne knjige 
(drugi odstavek 133. člena), 
7. o izročitvi letnega poročila komanditistu (drugi odstavek 141. 
člena), 
8. o izročitvi letnega poročila tihemu družbeniku (drugi odstavek 
163. člena tega zakona), 
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9. o imenovanju ustanovitvenih revizorjev (194. člen), 
10. o nesoglasjih med ustanovitelji in ustanovitvenimi revizorji 
(195. člen), 
11.o podaljšanju roka za izvedbo ustanovne skupščine (tretji 
odstavek 212. člena), 
12. o objavi oglasa vpisnikom delnic, da dvignejo vplačila (tretji 
odstavek 213. člena), 
13. o dovoljenju za razveljavitev delnic (drugi odstavek 237. člena), 
14. o imenovanju članov uprave (251. člen), 
15. o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta (267. 
člen), 1 

16. o pooblastilu za sklic skupščine oziroma za objavo predmeta, 
o katerem naj skupščina odloča (tretji odstavek 284. člena), 
17. o pravici delničarja oziroma družbenika do obveščenosti (294. 
oziroma 447. člen oziroma 533. n člen) 
18. o imenovanju revizorja (drugi odstavek 335. člena), 
19. o imenovanju likvidacijskega upravitelja (377. člen), 
20. o višini plačila likvidacijskemu upravitelju (prvi odstavek 392. 
člen), 
21.o nadomestilu zunanjim delničarjem (peti odstavek 485. člena), 
22. o denarnem plačilu zunanjim delničarjem (peti odstavek 486. 
člena), 
23. o primerni odpravnini izstopajočim delničarjem (tretji odstavek 
489. člena), 
24. o imenovanju pripojitvenih revizorjev (drugi odstavek 514. 
člena in drugi odstavek 532. c člena), 
25. o imenovanju posebnega zastopnika (drugi odstavek 525. a 
člena), 
26. o imenovanju skupnega zastopnika (prvi odstavek 529. č 
člena) 
27. o predlogu za sodni preskus menjalnega razmerja (prvi 
odstavek 529. c člena), 
28. 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 stvarno 
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 
naslednjem odstavku tega člena drugače določeno. 

(2) O predlogu v zadevah iz 7, 8., 9., 11., 16., 17. in 18. 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.« 

11. člen (10. do 18. člen) 

Sedmo poglavje I. dela in členi 50. do 71. se nadomestijo z novim 
sedmim poglavjem in členi 50. do 66., ki se glasijo: 

»Sedmo poglavje: POSLOVNE KNJIGE IN LETNO 
POROČILO 

1. oddelek: SPLOŠNE DOLOČBE 

Uporaba določb in pomen pojmov 
50. člen 

(1) Določbe tega poglavja v celoti veljajo: 
1. za kapitalske družbe; 
2. za tiste osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti ne 
odgovarja neomejeno nobena fizična oseba; in 
3. za podjetnika, katerega podjetje ustreza merilom za srednje 
oziroma velike družbe. 

(2) Za druge osebne družbe, ki niso osebne družbe iz prvega 
odstavka tega člena, in za podjetnika, katerega podjetje ustreza 
merilom za majhne družbe, velja samo določba 51. člena in določbe 
61. do 63. člena tega zakona. Pri uporabi navedenih določb morajo 
členitev in oznake postavk lastnega kapitala prilagoditi svojim 
razmeram in lahko upoštevajo vse poenostavitve, ki veljajo za 
majhne družbe. 

(3) Posamezni pojmi, uporabljeni v tem poglavju, imajo pri uporabi 
določb tega poglavja naslednji pomen: 
1. družbenik je družbenik osebne družbe oziroma družbe z 
omejeno odgovornostjo oziroma delničar, 
2. delež je poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo 
oziroma delnica v delniški družbi, 
3. statut je družbena pogodba osebne družbe oziroma družbena 
pogodba družbe z omejeno odgovornostjo oziroma statut delniške 
družbe, 
4. uprava je uprava delniške družbe oziroma poslovodje družbe 
z omejeno odgovornostjo ali osebne družbe, 
5. bilančni presečni dan je dan, po stanju na katerega se izdela 
bilanca stanja; bilančni presečni dan letne bilance stanja je zadnji 
dan poslovnega leta. 

Splošna pravila o računovodenju 
51. člen 

(1) Družbe in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat 
letno zaključiti. Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega 
leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako 
poslovno leto v roku treh mesecev po koncu tega poslovnega 
leta sestaviti letne računovodske izkaze. 

(2) Letna računovodska izkaza iz prvega odstavka tega člena 
sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Ta računovodska 
izkaza tvorita celoto. Izdelana morata biti jasno in pregledno. 
Izkazovati morata resničen in pošten prikaz premoženja in 
obveznosti družbe oziroma podjetnika, njun finančni položaj in 
poslovni izid. 

(3) Trimesečni rok iz prvega odstavka tega člena velja tudi za 
sestavo letnega poročila iz 56. člena tega zakona. Konsolidirano 
letno poročilo iz 53. člena tega zakona pa je treba sestaviti v roku 
štirih mesecev po koncu poslovnega leta. 
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(4) Poslovne knjige morajo biti vodene po sistemu dvostavnega 
knjigovodstva. 

(5) Najmanj enkrat letno je treba preveriti, ali se stanje posameznih 
aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim 
stanjem. 

(6) Če se nad družbo oziroma podjetnikom začne postopek 
likvidacije oziroma stečaja, je treba na zadnji dan pred začetkom 
tega postopka izdelati bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. 

(7) Poslovne knjige, bilance stanja, izkaze poslovnega izida ter 
letna in poslovna poročila iz 53. člena, 56. člena in prvega odstavka 
66. člena tega zakona je treba trajno hraniti. Knjigovodske listine 
se lahko hranijo samo določeno časovno obdobje. 

(8) Podrobnejša pravila o računovodenju določijo računovodski 
standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljnjem 
besedilu: slovenski računovodski standardi), v soglasju z 
ministrom, pristojnim za finance. Minister, pristojen za finance, 
mora pred odločitvijo o soglasju pridobiti mnenje Agencije za trg 
vrednostnih papirjev. Po prejemu soglasja mora Slovenski inštitut 
za revizijo računovodske standarde objaviti v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Slovenski računovodski standardi določijo 
zlasti: 
1. vsebino in členitev izkaza finančnega izida in izkaza gibanja 
kapitala; 
2. pravila o vrednotenju računovodskih postavk; 
3. pravila o vsebini posameznih postavk v računovodskih izkazih 
in pojasnilih teh postavk v prilogi k izkazom. 

(9) Slovenski računovodski standardi ne smejo biti v nasprotju z 
določbami tega zakona in določbami drugih zakonov, ki urejajo 
pravila o računovodenju posameznih pravnih oseb, ter predpisov, 
izdanih na njihovi podlagi. 

(10) Slovenski računovodski standardi morajo povzemati vsebino 
Direktiv Evropskih skupnosti 76/660/EEC in 83/349/EEC z njunimi 
spremembami in dopolnitvami. 

Majhne, srednje in velike družbe 
52. člen 

(1) Družbe se zaradi uporabe določb tega poglavja razvrščajo 
na majhne, srednje in velike z uporabo naslednjih merilih: 
- povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu, 
- čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu, 
- vrednost aktive ob koncu poslovnega leta. 

(2) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril: 
- povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne 
presega 50, 
- čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjši od 
1.000.000.000 tolarjev, 
- vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 
500.000.000 tolarjev. 

(3) Srednja družba je družba, ki ni majhna družba po drugem 
odstavku tega člena in ki izpolnjuje dve od naslednjih meril: 
- povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne 
presega 250, 
- čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjši od 
4.000.000.000 tolarjev, 
- vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 
2.000.000.000 tolarjev. 

(4) Velika družba je družba, ki ni niti majhna družba po drugem 
odstavku tega člena niti srednja družba po tretjem odstavku tega 
člena. V vsakem primeru so velike družbe: 

- banke, 
- zavarovalnice, in 
- družbe, ki so po 53. členu tega zakona dolžne izdelati 
konsolidirano letno poročilo. 

Konsolidirano letno poročilo 
53. člen 

(1) Družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je nadrejena družba 
eni ali več družbam s sedežem v Republiki Sloveniji ali izven nje 
(podrejene družbe), mora izdelati tudi konsolidirano letno poročilo, 
če so bodisi nadrejena družba bodisi ena ali več podrejenih družb 
organizirane kot kapitalske družbe oziroma v drugi istovrstni 
pravnoorganizacijski obliki po pravu države sedeža družbe. 

(2) Družba je nadrejena družba drugi družbi (podrejeni družbi) po 
prvem odstavku tega člena: 
1. če ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi, ali 
2. če ima pravico imenovati oziroma odpoklicati večino članov 
uprave ali nadzornega sveta druge družbe, ali 
3. če ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv nad drugo družbo 
na podlagi podjetniške pogodbe oziroma na podlagi drugega 
pravnega temelja, ali 
4. če ima v drugi družbi najmanj 20 % glasovalnih pravic in je bila 
večina članov uprave ali nadzornega sveta te družbe, ki so 
opravljali to funkcijo v preteklem poslovnem letu in jo še opravljajo 
takrat, ko je treba izdelati konsolidirana poročila, imenovana 
izključno zaradi izvrševanja glasovalnih pravic nadrejene družbe, 
5. če je delničar oziroma družbenik v drugi družbi in če na podlagi 
dogovora z drugim delničarjem oziroma družbenikom te družbe 
nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi, ali 
6. če je udeležena v kapitalu druge družbe z najmanj 20 % in 
- bodisi dejansko izvršuje prevladujoč vpliv v tej družbi, 
- bodisi sta obe s to družbo podrejeni enotnemu vodenju druge 
nadrejene družbe. 

(3) Pri uporabi 1., 2., 4. in 5. točke drugega odstavka tega člena 
se glasovalnim pravicam oziroma pravicam imenovanja in 
odpoklica, katerih imetnik je nadrejena družba, prištejejo 
glasovalne pravice oziroma pravice imenovanja in odpoklica, 
katerih imetnik je druga družba, ki je podrejena nadrejeni družbi, 
in navedene pravice oseb, ki delujejo za račun nadrejene družbe. 

(4) Konsolidirano letno poročilo mora izkazovati resničen in pošten 
prikaz finančnega položaja in poslovnega izida vseh družb, ki so 
vključene v konsolidacijo kot celote. 

(5) Konsolidirano letno poročilo je sestavljeno iz konsolidirane 
bilance stanja, konsolidiranega izkaza poslovnega izida, priloge 
h konsolidiranim izkazom, konsolidiranega izkaza gibanja kapitala, 
konsolidiranega izkaza finančnega izida in poslovnega poročila 
družb, ki so vključene v konsolidacijo. Ti sestavni deli tvorijo celoto. 

(6) V konsolidacijo se vključijo nadrejena družba in vse podrejene 
družbe, ki so organizirane kot kapitalske družbe. 

(7) Ne glede na šesti odstavek tega člena v konsolidacijo ni treba 
vključiti podrejene družbe, če to ni pomembno za resničen in 
pošten prikaz po četrtem odstavku tega člena. Če več družb 
izpolnjuje merilo iz prejšnjega stavka jih je treba vključiti v 
konsolidacijo, če so vse skupaj pomembne za resničen in pošten 
prikaz po četrtem odstavku tega člena. 

(8) Slovenski računovodski standardi iz osmega odstavka 51. 
člena tega zakona določijo: 
1. podrobnejša merila za opredelitev podrejenih družb po drugem 
odstavku tega člena, 
2. primere, v katerih nadrejena družba iz prvega odstavka tega 
člena, ki je podrejena drugi nadrejeni družbi s sedežem zunaj 
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Republike Slovenije, ni dolžna izdelati konsolidiranega letnega in 
poslovnega poročila, 
3. druge primere, v katerih nadrejena družba iz prvega odstavka 
tega člena ni dolžna izdelati konsolidiranega letnega in poslovnega 
poročila, oziroma ni dolžna vključiti v konsolidacijo posameznih 
podrejenih družb, 
4. način in obseg konsolidacije ter vsebino konsolidiranega letnega 
in poslovnega poročila. 

Revidiranje 
54. člen 

(1) Letna poročila velikih in srednjih družb in letna poročila tistih 
majhnih družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na 
organiziranem trgu, mora pregledati revizor na način in pod pogoji, 
določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora pregledati 
tudi poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri ali je 
njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila. 

(2) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi za konsolidirana 
letna poročila. 

(3) Revizor odgovarja družbi in delničarjem družbe za škodo, ki 
jim jo povzroči s kršitvijo pravil o revidiranju, določenih z zakonom, 
ki ureja revidiranje. Revizor odgovarja za škodo iz prejšnjega 
stavka do višine 35.000.000 tolarjev. Omejitev odškodninske 
odgovornosti po prejšnjem stavku ne velja, če je bila škoda 
povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti. 

(4) Če revizor v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, zavrne 
izdelavo mnenja, obveznost iz prvega odstavka tega člena ni 
izpolnjena. 

Javna objava 
55. člen 

(1) Letna poročila iz prvega odstavka 54. člena tega zakona ter 
konsolidirana letna poročila iz drugega odstavka 54. člena tega 
zakona je treba skupaj z revizorjevim poročilom predložiti 
registrskemu sodišču v osmih mesecih po koncu poslovnega 
leta. 

(2) Letno poročilo majhnih družb, s katerih vrednostnimi papirji se 
ne trguje na organiziranem trgu, je treba predložiti registrskemu 
sodišču v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Pri tem 
predložitev izkaza poslovnega izida ni obvezna. 

(3) Velike delniške družbe in družbe, ki morajo izdelati konsolidirano 
letno poročilo, morajo povzetek sprejetega letnega poročila 
oziroma konsolidiranega letnega poročila pred predložitvijo 
registrskemu sodišču po prvem odstavku tega člena objaviti v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Kopijo te objave morajo 
predložiti registrskemu sodišču hkrati z listinami iz prvega 
odstavka tega člena. Slovenski računovodski standardi iz osmega 
odstavka 51. člena tega zakona določijo podrobnejšo vsebino 
povzetka letnega poročila namenjenega objavi iz prvega stavka 
tega odstavka. 

(4) Določba tretjega odstavka tega člena ne velja za družbe, ki 
morajo povzetek letnega poročila izkazov objaviti po 64. členu 
ZTVP-1. Te družbe morajo kopijo objave iz prvega odstavka 64. 
člena ZTVP-1 predložiti registrskemu sodišču hkrati z listinami iz 
prvega odstavka tega člena. 

(5) Registrsko sodišče vloži letne računovodske izkaze skupaj z 
revizorjevim poročilom in kopijo objave iz tretjega oziroma četrtega 
odstavka tega člena v zbirko listin in v register vpiše: 

- datum vložitve letnega poročila v zbirko listin, 
- opravilno številko spisa, pod katero so bile listine vložene v 
zbirko listin, 
- v primeru iz prvega odstavka tega člena: podatek, ali je bilo 
priloženo revizorjevo poročilo, 
- v primeru iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena: 
datum in vir objave. 

(6) Vsebina vpisa iz petega odstavka tega člena se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije po pravilih, ki veljajo za objave 
vpisov v registru. 

(7) V vsaki javni objavi celotnega letnega poročila oziroma 
konsolidiranega letnega poročila morajo biti ta poročila objavljena 
v obliki in besedilu, na podlagi katerega je bilo opravljeno revidiranje 
teh poročil. Hkrati mora biti objavljeno revizorjevo mnenje v 
celotnem besedilu, vključno z utemeljitvijo morebitnega mnenja s 
pridržkom oziroma odklonilnega mnenja. Če izkazov oziroma 
poročila ni pregledal revizor, je treba na to okoliščino v objavi 
opozoriti. 

(8) V vsaki objavi povzetka letnega poročila oziroma 
konsolidiranega letnega poročila, je treba opozoriti, da gre za 
povzetek. V objavi povzetka mora biti navedeno registrsko 
sodišče, ki so mu bila predložena ta poročila, in opravilno številko 
spisa, pod katero so bile te listine vložene v zbirko listin. Če ta 
poročila registrskemu sodišču še niso bila predložena, je treba 
na to okoliščino v objavi opozoriti. Objava povzetka ne sme 
obsegati revizorjevega mnenja v celotnem besedilu. V objavi pa je 
treba navesti, ali je bilo revizorjevo mnenje pritrdilno, s pridržkom 
oziroma odklonilno. 

(9) Če je revizor v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, zavrnil 
izdelavo mnenja, je treba na to okoliščino pri objavi po sedmem 
oziroma osmem odstavku tega člena izrecno opozoriti. 

2. oddelek: SPLOŠNA PRAVILA O LETNEM 
POROČILU 

Letno poročilo 
56. člen 

(1) Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza 
poslovnega izida, priloge s pojasnili k izkazom in dodatnih izkazov 
iz drugega odstavka tega člena. Ti sestavni deli letnega poročila 
tvorijo celoto. 

(2) Letno poročilo družb iz prvega odstavka 54. člena tega zakona 
je sestavljeno tudi iz izkaza finančnega izida, izkaza gibanja 
kapitala in poslovnega poročila iz 66. člena tega zakona. 

(3) Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in obveznosti do 
virov sredstev ob koncu poslovnega leta. 

(4) Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke, odhodke in poslovni 
izid v poslovnem letu. 

(5) Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje posameznih sestavin 
kapitala v poslovnem letu, vključno z uporabo čistega dobička in 
pokrivanjem izgube. 

(6) Izkaz finančnega izida prikazuje gibanje prejemkov in izdatkov 
ali pritokov in odtokov v poslovnem letu ter pojasnjuje spremembe 
v stanju denarnih sredstev. 
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Splošno pravilo 
57. člen 

(1) Letno poročilo mora biti sestavljeno jasno in pregledno. 
Izkazovati mora resničen in pošten prikaz premoženja in 
obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega 
izida. 

(2) Če uporaba 58. do 66. člena tega zakona in slovenskih 
računovodskih standardov iz osmega odstavka 51. člena tega 
zakona ne zadošča za resničen in pošten prikaz iz prvega 
odstavka tega člena, mora priloga k izkazom obsegati ustrezna 
pojasnila. 

(3) Če v izjemnih primerih zaradi uporabe posamezne od določb 
58. do 66. člena tega zakona ni mogoče izpolniti obveznosti iz 
prvega odstavka tega člena, se taka določba ne sme uporabiti, 
če se z opustitvijo njene uporabe doseže resničen in pošten 
prikaz iz prvega odstavka tega člena. V takem primeru je treba v 
prilogi k izkazom pojasniti razloge za opustitev uporabe 
posamezne določbe in opisati, kakšne učinke bi imela uporaba 
take določbe na prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega 
finančnega položaja ter poslovnega izida. 

Splošna pravila o členitvi izkazov 
58. člen 

(1) V izkazih ni dovoljeno pobotati posameznih aktivnih postavk s 
posameznimi pasivnimi postavkami oziroma posameznih postavk 
prihodkov s posameznimi postavkami odhodkov. 

(2) V bilancah stanja in izkazih poslovnega izida za zaporedna 
poslovna leta je treba uporabljati enak način členitve postavk. 
Način členitve postavk je dovoljeno spremeniti samo izjemoma. V 
takem primeru je treba v dodatku k računovodskim izkazom 
opozoriti na to okoliščino in pojasniti razloge za spremembo načina 
členitve postavk. 

(3) V bilanci stanja oziroma izkazu poslovnega izida morajo biti 
postavke iz 61. člena oziroma 62. člena tega zakona prikazane 
ločeno in v enakem zaporedju kot je določeno v navedenih 
določbah tega zakona. Nadaljnja členitev postavk znotraj 
posameznih postavk, določenih v 61. členu oziroma 62. členu 
tega zakona, je dovoljena. Nove postavke je dovoljeno dodati 
samo, če se po vsebini ne prekrivajo s postavkami iz 61. oziroma 
62. člena tega zakona. 

(4) Način členitve, nomenklaturo in poimenovanje postavk, ki so 
v bilanci stanja oziroma izkazu poslovnega izida označene z 
arabskimi številkami, je dovoljeno prilagoditi posebnim značilnostim 
dejavnosti družbe. Slovenski računovodski standardi iz osmega 
odstavka 51. člena tega zakona določijo posebna pravila za 
prilagoditev iz prejšnjega stavka za družbe, ki opravljajo dejavnost 
s področja posameznih gospodarskih panog, in sicer zlasti za 
banke in zavarovalnice. 

(5) Postavke v bilanci stanja oziroma izkazu poslovnega izida, ki 
so označene z arabskimi številkami, se lahko združijo: 
1. če je vrednost posameznih postavk, ki se združijo, nepomembna 
za resničen in pošten prikaz po prvem odstavku 57. člena tega 
zakona, ali 
2. če se z združitvijo postavk doseže boljša preglednost; v tem 
primeru morajo biti združene postavke ločeno prikazane v prilogi 
k izkazom. 

(6) V bilanci stanja in izkazu poslovnega izida je treba pri vsaki 
postavki navesti tudi vrednost te postavke v preteklem letu. Če te 
vrednosti niso primerljive, je treba vrednost postavke preteklega 
leta ustrezno prilagoditi. Neprimerljivost postavk in njihove 

prilagoditve morajo biti prikazane v prilogi k izkazom z ustreznimi 
pojasnili. 

(7) V bilanci stanja in izkazu poslovnega izida ni treba prikazati 
tistih postavk, katerih vrednost je enaka nič, razen če je to 
potrebno zaradi primerjave z vrednostjo teh postavk v preteklem 
letu. 

3. oddelek: BILANCA STANJA 

Udeležba in družbe v skupini 
59. člen 

(1) Udeležba so deleži v kapitalu drugih družb, ne glede na to ali 
so izraženi v vrednostnih papirjih, ki jih je družba pridobila z 
namenom, da bi trajne povezave s temi družbami prispevale k 
njenemu lastnemu poslovanju. Domneva se, da obstaja udeležba 
po prejšnjem stavku, če je družba v kapitalu druge družbe 
udeležena z najmanj dvajsetimi odstotki. 

(2) Družbe v skupini so družbe, ki spadajo v isti najširši koncem. 
Pri tem ni pomembno ali je za ta najširši koncem treba izdelati 
konsolidirano letno poročilo in ali so družbe vključene v 
konsolidirano letno poročilo tega najširšega koncema. 

Rezerve 
60. člen 

(1) Kot kapitalske rezerve (obveznosti do virov sredstev - 
postavka A.II) se izkažejo: 
1. zneski, ki jih družba pridobi iz vplačil, ki presegajo nominalne 
zneske deležev (vplačani presežek kapitala), 
2. zneski, ki jih družba pridobi pri izdaji zamenljivih obveznic ali 
obveznic z delniško nakupno opcijo nad nominalnim zneskom 
obveznic, 
3. zneski, ki jih dodatno vplačajo družbeniki za pridobitev dodatnih 
pravic iz deležev, 
4. zneski drugih vplačil družbenikov na podlagi statuta (na primer 
naknadna vplačila družbenikov), 
5. zneski na podlagi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega 
kapitala oziroma na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z 
umikom deležev. 

(2) Rezerve iz dobička (obveznosti do virov sredstev - postavka 
A.III.) se lahko oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička 
poslovnega leta in čistega dobička preteklih let. Rezerve iz dobička 
se delijo na: 
1. zakonske rezerve (tretji odstavek tega člena; obveznosti do 
virov sredstev - postavka A.III.1.)» 
2. rezerve za lastne deleže (peti odstavek tega člena; obveznosti 
do virov sredstev - postavka A.III.2.), 
3. statutarne rezerve (osmi odstavek tega člena; obveznosti do 
virov sredstev - postavka A.III.3.), in 
4. druge rezerve iz dobička (obveznosti do virov sredstev - 
postavka A.III.4.). 

(3) Družba mora oblikovati zakonske rezerve v taki višini, da je 
vsota zneska zakonskih rezerv in kapitalskih rezerv iz 1. do 3. 
točke prvega odstavka tega člena enaka 10 odstotkom oziroma 
v statutu določenem višjem odstotku osnovnega kapitala. 

(4) Če zakonske in kapitalske rezerve iz 1. do 3. točke prvega 
odstavka tega člena skupaj ne dosegajo deleža osnovnega 
kapitala iz tretjega odstavka tega člena in družba v poslovnem 
letu izkaže čisti dobiček, mora pri sestavi bilance stanja za to 
poslovno leto v zakonske rezerve odvesti 5 odstotkov zneska 
čistega dobička, zmanjšanega za znesek, ki je bil uporabljen za 
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kritje morebitne prenesene izgube, dokler zakonske rezerve in 
kapitalske rezerve iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena 
ne dosežejo deleža iz tretjega odstavka tega člena. 

(5) Če je družba v poslovnem letu pridobila lastne deleže, mora v 
bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne 
deleže v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih 
deležev. Ne glede na prvi stavek drugega odstavka tega člena se 
rezerve za lastne deleže lahko oblikujejo tudi: 
1. iz statutarnih rezerv, če statut določa, da jih je dovoljeno uporabiti 
za te namene, in 
2. iz zneska drugih rezerv iz dobička, ki presega morebitni znesek 
prenesene izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz morebitnega 
čistega dobička poslovnega leta.. 

(6) Rezerve za lastne deleže se morajo sprostiti in se lahko 
sprostijo samo, če so bili lastni deleži odtujeni ali če je bil odpisan 
znesek, ki je bil vplačan za pridobitev lastnih deležev. 

(7) Statut lahko določi, da ima družba poleg zakonskih tudi 
statutarne rezerve. V takem primeru mora statut tudi določiti: 
1. višino statutarnih rezerv bodisi v absolutnem znesku bodisi v 
deležu od osnovnega oziroma celotnega lastnega kapitala, 
2. delež zneska čistega dobička, zmanjšanega za morebitne 
zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje 
zakonskih rezerv in rezerv iz dobička, ki se v posameznem 
poslovnem letu nameni za oblikovanje statutarnih rezerv, 
3. namene, za katere se lahko statutarne rezerve uporabijo. 

(8) Statutarne rezerve se lahko uporabijo samo za namene, 
določene s statutom. 

(9) Druge rezerve iz dobička se lahko uporabijo za katerekoli 
namene, razen v primeru iz petega odstavka tega člena ali če 
statut določa drugače. 

(10) Kapitalske rezerve in zakonske rezerve se smejo uporabiti 
samo pod naslednjimi pogoji in na naslednji način: 
1. če skupni znesek teh rezerv ne dosega z zakonom oziroma 
statutom določenega odstotka osnovnega kapitala, se lahko 
uporabijo samo: 
- za kritje čiste izgube poslovnega leta, če je ni mogoče pokriti v 
breme prenesenega čistega dobička oziroma drugih rezerv iz 
dobička, 
- za kritje prenesene izgube, če je ni mogoče pokriti v breme 
čistega dobička poslovnega leta oziroma drugih rezerv iz dobička; 
2. če skupni znesek teh rezerv presega z zakonom oziroma 
statutom določeni odstotek osnovnega kapitala, se lahko te 
rezerve v presežnem znesku uporabijo: 
- za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, če se 
hkrati ne uporabijo rezerve iz dobička za izplačilo dobička 
družbenikom, 
- za kritje čiste izgube poslovnega leta, če je ni mogoče pokriti v 
breme prenesenega čistega dobička, 
- za kritje prenesene čiste izgube, če je ni mogoče pokriti v breme 
čistega dobička poslovnega leta. 

(11) Uporaba čistega dobička posameznega poslovnega leta za 
naslednje namene: 
1. za kritje prenesene izgube, 
2. za oblikovanje zakonskih rezerv po četrtem odstavku tega 
člena, 
3. za oblikovanje rezerv za lastne deleže po petem odstavku 
tega člena, 
4. za oblikovanje statutarnih rezerv v primeru iz osmega odstavka 
tega člena, in 
5. za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v primeru iz tretjega 
oziroma četrtega odstavka 228. člena tega zakona, 
se upošteva že pri sestavi bilance stanja za to poslovno leto. 

(12) Pri postavki kapitalske rezerve je treba bodisi v bilanci stanja 
bodisi v prilogi k izkazom ločeno izkazati: 
1. znesek, ki je bil v poslovnem letu pripisan, 
2. znesek, ki je bil v poslovnem letu odpisan. 

(13) Pri vsaki od postavk rezerv iz dobička je treba bodisi v 
bilanci stanja bodisi v prilogi k izkazom ločeno izkazati: 
1. zneske, ki so bili odvedeni v rezerve iz bilančnega dobička 
preteklega poslovnega leta po sklepu skupščine o uporabi 
bilančnega dobička preteklega poslovnega leta, 
2. zneske, ki so bili odvedeni v rezerte iz čistega dobička 
poslovnega leta, 
3. znesek, za katerega so bile rezerve zmanjšane zaradi uporabe 
v poslovnem letu. 

(14) Kadar družba sestavlja izkaz gibanja kapitala, se podatki iz 
dvanajstega in trinajstega odstavka tega člena namesto v bilanci 
stanja oziroma prilogi k izkazom, izkažejo v izkazu gibanja kapitala. 

Členitev bilance stanja 
61. člen 

(1) Družba razčleni bilanco stanja po drugem odstavku tega 
člena. 

(2) Sredstva (aktiva): 

A. Stalna sredstva 
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 

1. Dolgoročno odloženi stroški ustanovitve oziroma 
razširitve poslovanja 

2. Dolgoročno odloženi stroški razvoja 
3. Koncesije, patenti, licence, blagovne in storitvene 

znamke ter podobne premoženjske pravice 
a) pridobljene odplačno (če niso izkazane pod 

postavko 4) 
b) pridobljene z lastnim razvojem 

4. Dobro ime, če je pridobljeno odplačno 
5. Predujmi za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih 

sredstev 
II. Opredmetena osnovna sredstva 

1. Zemljišča, stavbne in druge podobne pravice, zgradbe 
2. Proizvodne naprave in stroji 
3. Druge naprave in oprema 
4. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih 

sredstev in opredmetena osnovna sredstva, ki se 
gradijo oziroma izdelujejo 

III. Dolgoročne finančne naložbe 
1. Deleži v družbah v skupini 
2. Terjatve do družb v skupini 
3. Udeležbe 
4. Terjatve do drugih družb, v katerih je udeležena 

družba oziroma, ki so udeležene v družbi 
5. Drugi deleži, ki so stalna sredstva 
6. Druga posojila 
7. Lastni deleži 

B. Gibljiva sredstva 
I. Zaloge 

1. Surovine ter pomožna in pogonska sredstva 
2. Nedokončani izdelki 
3. Končani izdelki in trgovsko blago 
4. Predujmi za zaloge 

II. Terjatve (pri vsaki postavki morajo biti ločeno izkazani 
zneski, ki zapadejo v plačilo v enem letu, in zneski, ki 
zapadejo v plačilo kasneje kot v enem letu) 
1. Terjatve na podlagi dobav blaga oziroma opravljenih 

storitev 
2. Terjatve do družb v skupini 
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3. Terjatve do drugih družb, v katerih je udeležena 
družba oziroma, ki so udeležene v družbi 

4. Druge terjatve 
5. Osnovni kapital, ki je bil vpoklican in če ni vplačan 

III. Kratkoročne finančne naložbe 
1. Deleži v družbah v skupini 
2. Lastni deleži 
3. Druge kratkoročne finančne naložbe 

IV. Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina 
C. Aktivne časovne razmejitve 

Obveznosti do virov sredstev: 
A Lastni kapital: 

I. Vpoklicani kapital 
1. Osnovni kapital 
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 

II. Kapitalske rezerve 
III. Rezerve iz dobička 

1. Zakonske rezerve 
2. Rezerve za lastne deleže 
3. Statutarne rezerve 
4. Druge rezerve iz dobička 

IV. Preneseni čisti dobiček / izguba 
V. Čisti dobiček / izguba poslovnega leta 

_ VI. Prevrednotevalni popravek sestavin lastnega kapitala 
B. Rezervacije 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 
2. Rezervacije za davčne obveznosti 
3. Druge rezervacije 

C. Obveznosti (pri vsaki postavki in za vse postavke skupaj 
morajo biti ločeno izkazani zneski, ki zapadejo v plačilo v 
enem letu, in zneski, ki zapadejo v plačilo kasneje kot v enem 
letu) 

1. Obveznosti na podlagi obveznic, pri čemer morajo 
biti ločeno prikazane obveznosti na podlagi zamenljivih 
obveznic oziroma obveznic z delniško nakupno opcijo 

2. Obveznosti do bank 
3. Predujmi prejeti na podlagi naročil, če niso Izkazani 

kot odbitna postavka pri zalogah 
4. Obveznosti za dobavljeno blago in opravljene storitve 
5. Menične obveznosti 
6. Obveznosti do družb v skupini 
7. Obveznosti do drugih družb, v katerih je udeležena 

družba oziroma, ki so udeležene v družbi 
8. Druge obveznosti, od teh 

- davčne obveznosti 
- obveznosti iz naslova socialne varnosti 

D. Pasivne časovne razmejitve 

(3) Kot zabilančne potencialne obveznosti je treba izkazati 
obveznosti iz naslova poroštev in drugih jamstev, ki niso izkazane 
kot obveznosti v bilanci stanja. Te potencialne obveznosti je treba 
razčleniti po vrstah jamstev z navedbo morebitnih stvarnih jamstev. 
Ločeno je treba izkazati obveznosti iz naslova poroštev in drugih 
jamstev do družb v skupini. 

(4) Če spada določeno premoženje (sredstvo) oziroma določena 
obveznost do virov sredstev pod več členitvenih postavk, je 
treba bodisi pri postavki, pod katero je izkazano, bodisi v prilogi k 
izkazom, pojasniti to okoliščino, če je to potrebno zaradi jasnosti 
in preglednosti letnega poročila. Lastni deleži in deleži v družbah 
v skupini se smejo izkazovati samo v postavkah, ki so predvidene 
za njihovo izkazovanje. 

(5) Majhne družbe lahko pri členitvi bilance stanja po drugem 
odstavku tega člena to razčlenijo samo na postavke, označene s 
črkami in rimskimi številkami, pri čemer pa morajo: 
1. ločeno izkazati postavko A.1.1. sredstev ter postavki A.1.1. in 2 
obveznosti do virov sredstev, 

2. pri postavki B.ll. sredstev in postavki C obveznosti do virov 
sredstev morajo ločeno izkazati zneske terjatev oziroma 
obveznosti, ki zapadejo v plačilo v enem letu, in zneske terjatev 
oziroma obveznosti, ki zapadejo v plačilo kasneje kot v enem 
letu. 

(6) Tretji odstavek tega člena velja tudi za majhne družbe. 

(7) Srednje družbe morajo izdelati popolno bilanco stanja. Pri 
javni objavi bilance stanja srednje družbe (55. člen tega zakona) 
pa zadošča, da je bilanca stanja razčlenjena samo na postavke, 
označene s črkami in rimskimi številkami, pri čemer pa morajo 
biti v javno objavljeni bilanci stanja oziroma javno objavljeni prilogi 
k izkazom: 
1. ločeno izkazane naslednje postavke sredstev (pri členitvi po 
drugem oziroma tretjem odstavku tega člena): A.1.1 in 4, A.II. 1 do 
4 in 7, B.ll.2 in 3 ter B.ll.1 in 2; 
2. ločeno izkazane naslednje postavke obveznosti do virov 
sredstev (pri členitvi po drugem odstavku tega člena): A.1.1 in 2 
ter C.1, 2, 6, in 7, oziroma (pri členitvi po tretjem odstavku tega 
člena): D 1, 2, 6 in 7 ter G.1, 2, 6 in 7; 
3. pri členitvi morajo biti pri postavki B.ll. sredstev in pri postavki 
C obveznosti do virov sredstev ločeno izkazani zneski terjatev 
oziroma obveznosti, ki zapadejo v plačilo v enem letu, in zneski 
terjatev oziroma obveznosti, ki zapadejo v plačilo kasneje kot v 
enem letu, in sicer za vse postavke skupaj ter ločeno za postavke 
B.II.2 in 3 sredstev in postavke C.1, 2, 6 in 7 obveznosti do virov 
sredstev. 

4. oddelek: IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

Členitev izkaza poslovnega izida 
62. člen 

(1) Družba lahko razčleni izkaz poslovnega izida bodisi po drugem 
bodisi po tretjem odstavku tega člena. 

(2) 1. Čisti prihodki od prodaje 
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončanih 

proizvodov 
3. Drugi usredstveni proizvodi in storitve, izdelani oziroma 

opravljeni za lastne potrebe družbe 
4. Drugi poslovni prihodki 
5. a) Stroški materiala 

b) Drugi zunanji stroški 
6. Stroški dela 

a) Plače 
b) Stroški socialnih zavarovanj, pri katerih je treba ločeno 

izkazati stroške pokojninskih zavarovanj 
7. Odpisi vrednosti 

a) Amortizacija in drugi odpisi neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev 

b) Odpisi gibljivih sredstev, če presegajo odpise, ki so 
običajni za družbo 

8. Drugi poslovni odhodki 
9. Prihodki iz udeležb - ločeno je treba izkazati prihodke od 

naložb v družbe v skupini 
10. Prihodki iz drugih vrednostnih papirjev in drugih terjatev, 

ki so finančne naložbe, - ločeno je treba izkazati prihodke 
od terjatev do družb v skupini 

11. Druge obresti in podobni prihodki, od tega od terjatev do 
družb v skupini 

12. Odpisi finančnih naložb in naložb v vrednostne papirje, ki 
so gibljiva sredstva, - ločeno je treba izkazati odpise 
finančnih naložb in naložb v vrednostne papirje družb v 
skupini 

poročevalec, št. 1 34 10. januar 2001 



13. Obresti in podobni odhodki - ločeno je treba izkazati te 
odhodke v razmerju do družb v skupini 

14. Davek od dobička iz rednega poslovanja 
15. Poslovni izid iz rednega poslovanja po odbitku davka 
16. Izredni prihodki 
17. Izredni odhodki 
18. Poslovni izid zunaj rednega poslovanja 
19. Davek od dobička, ustvarjenega zunaj rednega poslovanja 
20. Drugi davki, ki niso izkazani pod drugimi postavkami 
21. Poslovni izid poslovnega leta: čisti dobiček / izguba 

poslovnega leta (po plačilu davkov) 
(3) 1. Čisti prihodki od prodaje 

2. Proizvodni stroški prodanih proizvodov oziroma nabavne 
vrednosti prodanega blaga 

3. Kosmati dobiček od prodaje 
4. Stroški prodaje 
5. Splošni stroški poslovanja 
6. Drugi prihodki iz poslovanja 
Postavke 7. do 19. se členijo enako kot postavke 9. do 21. po 
drugem odstavku tega člena. 

(4) Postavki davek od dobička iz rednega poslovanja in davek od 
dobička, ustvarjenega zunaj rednega poslovanja, se lahko združita 
v skupno postavko, ki se uvrsti za postavko »Poslovni izid zunaj 
rednega poslovanja«. V primeru iz prejšnjega stavka je treba v 
prilogi k izkazom pojasniti, v kakšnem obsegu bremeni davek od 
dobička dobiček iz rednega poslovanja in dobiček, ustvarjen zunaj 
rednega poslovanja. 

(5) Srednje družbe lahko postavke 1 do 5 iz drugega odstavka 
tega člena oziroma postavke 1 do 3 in 6 iz tretjega odstavka tega 
člena združijo v eno postavko z oznako »Kosmati poslovni izid 

(6) Za postavko »Poslovni izid poslovnega leta« (postavka 21 po 
drugem odstavku oziroma postavka 19 po tretjem odstavku tega 
člena) je treba izkazati še naslednje postavke: 
22. oziroma 20. Preneseni dobiček / Prenesena izguba 
23. oziroma 21. Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv 
24. oziroma 22. Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička - ločeno 
po posameznih vrstah teh rezerv 
25. oziroma 23. Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička 
- ločeno po posameznih vrstah teh rezerv 
26. oziroma 25. Bilančni dobiček / Bilančna izguba (kot vsota 
čistega dobička / izgube in ustreznih postavk 22 oziroma 20, 24 
oziroma 22 in 25 oziroma 23). 

(7) Namesto v izkazu poslovnega izida so lahko podatki iz šestega 
odstavka tega člena izkazani v dodatku k izkazom. 

(8) Kadar družba sestavlja izkaz gibanja kapitala, se podatki iz 
šestega odstavka tega člena namesto v bilanci stanja oziroma 
prilogi k izkazom, izkažejo v izkazu gibanja kapitala. 

5. oddelek: VREDNOTENJE POSTAVK V 
RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 

Splošna pravila vrednotenja 
63. člen 

(1) Za vrednotenje postavk v letnih računovodskih izkazih veljajo 
naslednja splošna pravila: 
1. predpostavlja se nadaljevanje družbe kot delujočega podjetja; 
2. uporaba metod vrednotenja se brez utemeljenih razlogov ne 
sme spreminjati iz poslovnega leta v poslovno leto (stalnost 
vrednotenja); 
3. treba je upoštevati načelo previdnosti, in sicer zlasti tako: 
- da se izkažejo samo dobički, ki so do bilančnega presečnega 
dne že uresničeni; 

- da se upoštevajo vsa predvidljiva tveganja in izgube, nastale v 
poslovnem letu ali v katerem od prejšnjih poslovnih let, tudi če ta 
tveganja oziroma izgube postanejo znane šele v obdobju po 
bilančnem presečnem dnevu do dneva izdelave letnih 
računovodskih izkazov; 
- amortizacijo in druge odpise je treba upoštevati ne glede na to, 
ali se poslovno leta konča z dobičkom ali z izgubo; 
4. odhodke in prihodke je treba upoštevati ne glede na to, kdaj so 
bili plačani oziroma prejeti; 
5. sestavine sredstev in obveznosti do virov sredstev je treba 
vrednotiti posamično; 
6. začetna bilanca stanja poslovnega leta se mora ujemati s končno 
bilanco stanja prejšnjega poslovnega leta. 

(2) Od splošnih pravil, določenih v prvem odstavku tega člena je 
dovoljeno odstopiti samo v izjemnih primerih, določenih v 
Slovenskih računovodskih standardih iz osmega odstavka 51. 
člena tega zakona. V takem primeru je treba v prilogi k izkazom 
pojasniti razloge za takšen odstop in opisati, kakšne učinke ima 
to za prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega 
položaja ter poslovnega izida. 

6. oddelek: LETNO POROČILO IN PRAVILA 
VREDNOTENJA V PRIMERU ZDRUŽITEV IN DELITEV 

Zaključno poročilo prevzetih 
oziroma prenosnih družb; 

vrednotenje po združitvi oziroma delitvi 
64. člen 

(1) Prevzeta oziroma prenosna družba mora izdelati zaključno 
poročilo po stanju na dan obračuna združitve oziroma delitve. Za 
zaključno poročilo se primerno uporabljajo določbe 50. do 54. 
člena, 56. do 63. člena in 65. člen tega zakona. Dan obračuna 
združitve oziroma delitve (bilančni presečni dan zaključnega 
poročila) je lahko največ devet mesecev pred vložitvijo predloga 
za vpis pripojitve oziroma delitve v register. 

(2) Sredstva in obveznosti do virov sredstev, ki na podlagi 
združitve oziroma delitve preidejo na prevzemno družbo, mora 
ta ovrednotiti 
- bodisi po njihovih vrednostih, ki so bile podlaga za določitev 
menjalnega razmerja, po stanju na dan obračuna združitve 
oziroma delitve, 
- bodisi po vrednostih, po katerih so izkazane v zaključnem 
poročilu prevzete oziroma prenosne družbe iz prvega odstavka 
tega člena. 

(3) Če je skupna vrednost sredstev, zmanjšanih za obveznosti, 
ki je bila ugotovljena na način iz druge alinee drugega odstavka 
tega člena, manjša od skupne vrednosti delnic prevzemne družbe 
in morebitnih denarnih doplačil oziroma denarnih nadomestil, ki 
so bila zagotovljena kot nadomestilo, lahko prevzemna družba 
razliko med vrednostima izkaže kot »Dobro ime«. 

7. oddelek: PRILOGA K IZKAZOM 

Vsebina priloge k izkazom 
65. člen 

(1) Poleg podatkov in pojasnil, ki jih mora obsegati priloga k 
izkazom po določbah drugih členov tega poglavja in po Slovenskih 
računovodskih standardih iz osmega odstavka 51. člena tega 
zakona, mora ta obsegati tudi: 
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1. Metode, ki so bile uporabljene za vrednotenje posameznih 
postavk v letnih računovodskih izkazih, in metode, ki so bile 
uporabljene za izračun odpisov vrednosti. Pri postavkah, ki se 
izvorno glasijo na tujo valuto, mora biti pojasnjen tudi tečaj in 
način, po katerem so bile preračune v domačo valuto. 
2. Naslednje podatke za vsako od družb, v katerih kapitalu je 
družba bodisi sama neposredno bodisi prek osebe, ki deluje za 
račun družbe, udeležena z najmanj 20 odstotki: 
- njeno firmo in sedež, 
- delež, s katerim je udeležena v njenem kapitalu, 
- višino njenega lastnega kapitala in njen poslovni izid v poslovnem 
letu. Podatkov o družbi iz prejšnjega stavka ni treba razkriti, če so 
ti nepomembni za resničen in pošten prikaz po prvem odstavku 
57. člena tega zakona. V zvezi z družbo, ki letnega poročila ne 
objavlja javno in v katere kapitalu je družba neposredno oziroma 
posredno udeležena z manj kot 50 odstotki, ni treba izkazati 
podatkov o višini njenega lastnega kapitala in njenem poslovnem 
izidu. 
3. Če je družba družbenik v drugi družbi in neomejeno osebno 
odgovarja za obveznosti te družbe: podatke o firmi, sedežu in 
pravnoorganizacijski obliki te druge družbe. Podatkov o družbi iz 
prejšnjega stavka ni treba razkriti, če so ti nepomembni za 
resničen in pošten prikaz po prvem odstavku 57. člena tega 
zakona. 
4. Če ima družba odobreni kapital oziroma je pogojno povečala 
osnovni kapital: višino odobrenega kapitala in število ter nominalno 
vrednost delnic, ki so bile v poslovnem letu izdane za odobreni 
kapital oziroma na podlagi pogojnega povečanja osnovnega 
kapitala. 
5. Če ima družba lastne deleže oziroma je med poslovim letom 
imela lastne deleže: 
- nominalni znesek lastnih deležev, ki jih je družba oziroma tretja 
oseba za račun družbe pridobila oziroma odtujila v poslovnem 
letu, njihov delež v osnovnem kapitalu družbe, datum njihove 
pridobitve, razlog za pridobitev oziroma odtujitev lastnih deležev 
in denarno vrednost nasprotne dajatve, 
- nominalni znesek lastnih deležev, ki jih je družba oziroma tretja 
družba za račun družbe, v poslovnem letu sprejela v zastavo, in 
njihov delež v osnovnem kapitalu; 
- skupni nominalni znesek lastnih deležev, katerih imetnik je družba 
oziroma tretja oseba za račun družbe na bilančni presečni dan, in 
njihov delež v osnovnem kapitalu, ter skupni nominalni znesek 
lastnih deležev, ki jih ima družba oziroma tretja oseba za račun 
družbe na bilančni presečni dan v zastavi, in njihov delež v 
osnovnem kapitalu 
6. Če je družba izdala več razredov delnic: število delnic vsakega 
razreda in njihov nominalni znesek. 
7. Če je družba izdala dividendne obveznice, zamenljive obveznice, 
obveznice s prednostno pravico do nakupa delnic oziroma druge 
vrednostne papirje, ki dajejo imetniku pravico do udeležbe v 
dobičku družbe oziroma pravico do nakupa ali zamenjave za 
delnice družbe - za vsako od teh vrst vrednostnih papirjev: njihovo 
število in pravice, ki iz njih izhajajo. 
8. Razčlenitev in pojasnilo zneskov rezervacij, izkazanih pod 
postavko druge rezervacije, če je obseg teh rezervacij 
pomembnejši. 
9. Višina vseh obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih let, 
ločeno za vsako postavko obveznosti iz drugega oziroma tretjega 
odstavka 61. člena tega zakona. 
10. Višina vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom 
(zastavno pravico in podobno), s podatki o obliki in načinu 
zagotovitve stvarnega jamstva, ločeno za vsako postavko 
obveznosti iz drugega oziroma tretjega odstavka 61. člena tega 
zakona. 
11. Skupni znesek finančnih obveznosti, ki niso izkazane v bilanci 
stanja, če so ti podatki pomembni za oceno finančnega položaja 
družbe. Pri tem morajo biti ločeno izkazane obveznosti iz naslova 
izplačila pokojnin in obveznosti do družb v skupini. 

12. Razčlenitev čistih prihodkov od prodaje po posameznih 
področjih poslovanja družbe oziroma po posameznih zemljepisnih 
trgih, če se glede organizacije prodaje proizvodov, ki so značilni 
za redno poslovanje, oziroma opravljanje storitev, ki so značilne 
za redno poslovanje družbe, posamezna področja poslovanja 
družbe oziroma posamezni zemljepisni trgi, na katerih posluje 
družba, med seboj pomembno razlikujejo. Podatkov iz prejšnjega 
stavka ni treba razkriti, če bi zaradi tega družbi lahko nastala 
pomembnejša škoda. V primeru iz prejšnjega stavka mora biti v 
prilogi k izkazom pojasnjeno, da je bilo zaradi navedenih razlogov 
opuščeno razkritje podatkov iz prvega stavka te točke. 
13. Povprečno število zaposlenih v poslovnem letu, razčlenjeno 
po skupinah glede na izobrazbo. 
14. Če je bila uporabljena členitev izkaza poslovnega izida po 
tretjem odstavku 62. člena tega zakona: znesek stroškov dela v 
poslovnem letu iz 6. točke drugega odstavka 62. člena tega 
zakona. 
15. Obseg, v katerem so na poslovni izid poslovnega leta vpliva 
metode vrednotenja posameznih postavk, ki so bile uporabljene 
zaradi uveljavitve davčnih olajšav. Če bo uporaba teh metod 
vrednotenja pomembneje vplivala na višino davčnih obveznosti v 
prihodnosti, mora biti ta vpliv podrobneje pojasnjen. 
16. Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije 
oziroma nalog v družbi v poslovnem letu prejeli člani uprave, 
drugi delavci družbe, zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne 
velja tarifni del kolektivne pogodbe, in člani nadzornega sveta, 
ločeno za vsako od teh skupin oseb. 
17. Predujmi in posojila, ki jih je družba odobrila članom uprave, 
drugim delavcem družbe, zaposlenim na podlagi pogodbe, za 
katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, in članom 
nadzornega sveta, ter poroštva družbe za obveznosti teh oseb, 
z naslednjimi podatki, ločeno za vsako od teh skupin oseb: 
- skupni znesek predujmov oziroma neodplačanih kreditov 
oziroma skupni znesek danih poroštev, 
- obrestna mera in drugi pomembnejši pogoji posojila, 
- skupni znesek odplačil iz naslova vračil posojil v poslovnem 
letu. 
18. Firmo in sedeže obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano 
letno poročilo za najširši krog družb v skupini in v razmerju do 
katere je družba odvisna družba, ter navedbo mesta, kjer je 
mogoče pridobiti to konsolidirano letno poročilo. 
19. Firmo in sedež obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano 
letno poročilo za najožji krog družb v skupini in v razmerju do 
katere je družba odvisna družba, ter navedbo mesta, kjer je 
mogoče pridobiti to konsolidirano letno poročilo. 

(2) Družba lahko opusti razkritje podatkov o posamezni drugi 
družbi iz 2. oziroma 3. točke prvega odstavka tega člena, če bi 
zaradi tega tej drugi družbi lahko nastala občutna škoda. V takem 
primeru mora biti v prilogi k izkazom opozorjeno, da je bilo 
opuščeno razkritje teh podatkov iz navedenih razlogov. 

(3) Majhnim družbam v prilogi k izkazom ni treba razkriti oziroma 
pojasniti: 
- podatkov iz 7. do 19. točke prvega odstavka tega člena, 
- podatkov iz drugega stavka četrtega odstavka 62. člena tega 
zakona. Vendar pa morajo podatke iz 9. in 10. točke prvega 
odstavka tega člena prikazati skupno za vse postavke 
obveznosti. 

(4) Srednjim družbam v prilogi k izkazom ni treba razkriti podatkov 
iz 12. točke prvega odstavka tega člena. Pri javni objavi poslovnega 
poročila pa lahko dodatno opustijo naslednje podatke: 
- podatke iz 7., 9., 10. in 15. točke prvega odstavka tega člena, 
- podatke iz drugega stavka četrtega odstavka 62. člena tega 
zakona. Vendar pa morajo podatke iz 9. in 10. točke prvega 
odstavka tega člena prikazati skupno za vse postavke 
obveznosti. 
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8. oddelek: POSLOVNO POROČILO 

Poslovno poročilo 
66. člen 

V poslovnem poročilu mora biti opravljen najmanj pošten prikaz 
razvoja poslovanja in položaja družbe. V poslovnem poročilu morajo 
biti prikazani tudi: 
1. pomembni poslovni dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega 
leta, 
2. pričakovani razvoj družbe, 
3. aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja, 
4. podružnice družbe, 
5. aktivnosti podružnic družbe v tujini.« 

12. člen (-) 

Drugi odstavek 72. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(2) Za podjetnika, katerega podjetje ustreza merilom za srednje 
oziroma velike družbe se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o registru (43. do 49. člen), ne uporabljajo pa se določbe 
o priglasitvi (75. člen in prvi odstavek 76. člena). 

13. člen (19. člen) 

Za prvim odstavkom 73. člena se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 
»(2) Podjetnik lahko uporablja tudi skrajšano firmo, ki vsebuje 
vsaj njegovo ime, priimek in označbo s.p.« 
Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo tretji do sedmi 
odstavek. 
V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo 
»firmi« črtata besedi »tega podjetja«. 

14. člen (-) 

74. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Način vodenja poslovnih knjig in sestavljanja računovodskih 
izkazov podjetnika, katerega podjetje ustreza merilom za majhne 
družbe, ureja poseben Slovenski računovodski standard iz 
osmega odstavka 51. člena tega zakona.« 

15. člen (-) 

75. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»(1) Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko Davčni upravi 
Republike Slovenije priglasi začetek opravljanja dejavnosti. 

(2) Priglasitev iz prvega odstavka tega člena mora obsegati: 
- firmo podjetnika in podatke o sedežu, 
- podatke o skrajšani firmi, 
- ime in priimek podjetnika in njegovo prebivališče, 
- navedbo dejavnosti, ki jo bo podjetnik opravljal. 

(3) Če drug zakon za začetek opravljanja določene dejavnosti 
poleg splošnih pogojev, določenih s tem zakonom, določa še 
posebne pogoje za opravljanje te dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: 
posebni pogoji), lahko podjetnik začne opravljati to dejavnost, ko 
izpolni posebne pogoje, določene z drugim zakonom. Če v primeru 
iz prejšnjega stavka drug zakon določa, da sme podjetnik začeti 
z opravljanjem dejavnosti, ko pristojni državni organ oziroma 
organizacija z javnimi pooblastili izda odločbo, s katero ugotovi, 
da podjetnik izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko 
podjetnik začne opravljati to dejavnost, ko pristojni organ izda 
tako odločbo. 

(4) Davčna uprava Republike Slovenije vodi vpisnik podjetnikov. 
Vpisnik je javen. 

(5) Način in postopek vodenja vpisnika predpiše minister, pristojen 
za finance.« 

16. člen (-) 

V prvem odstavku 76. člena se besede »organu, pristojnem za 
javne prihodke« nadomestijo z besedami »Davčni upravi 
Republike Slovenije«. 

17. člen (20. člen) 

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

18. člen (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.« 

19. člen (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.« 

20. člen (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.« 

21. člen (24. člen) 

172. člen se spremeni, tako da se številka »4.100.000« nadomesti 
s številko »6.000.000«. 

22. člen (25. člen) 

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

23. člen (26. člen) 

V petem odstavku 177. člena se beseda »razdelitvi« nadomesti z 
besedo »uporabi«. 

10. januar2001 37 poročevalec, št. 1 



24. člen (27. 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.« 

25. člen (28. člen) 

Za 188. členom se doda nov 188. a člen, ki se glasi: 

»Naknadna ustanovitev - poustanovitev 
188. a člen 

(1) Pogodba, ki jo sklene družba v prvih dveh letih po vpisu 
ustanovitve v register in na podlagi katere družba pridobi stvari 
oziroma pravice za ceno, ki dosega najmanj desetino osnovnega 
kapitala družbe (v nadaljnjem besedilu: pogodba o poustanovitvi), 
začne veljati, ko skupščina sprejme sklep o soglasju za sklenitev 
pogodbe in ko je vpisana v register. Pravna dejanja družbe, 
opravljena za izpolnitev pogodbe o poustanovitvi, h kateri 
skupščina ni dala soglasja za sklenitev in ki ni vpisana v register, 
so neveljavna. 

(2) Pogodba o poustanovitvi mora biti sklenjena v pisni obliki, 
razen kadar zakon za posamezne vrste pogodb določa, da morajo 
biti sklenjene v obliki notarskega zapisa. Družba mora vsakemu 
delničarju na sedežu družbe omogočiti, da pregleda pogodbo o 
poustanovitvi, in mu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji 
delovni dan in brezplačno dati prepis te pogodbe. 

(3) Uprava mora izdelati pisno poročilo o pogodbi o poustanovitvi. 
V poročilu mora uprava zlasti razložiti namen pridobitve 
premoženja, ki je predmet pogodbe o poustanovitvi. 

(4) Pogodbo o poustanovitvi mora pregledati revizor. Za revizijo 
pogodbe o poustanovitvi se smiselno uporablja določba 194. a 
člena tega zakona. 

(5) Nadzorni svet mora na podlagi poročila uprave in poročila o 
reviziji pogodbe o poustanovitvi pregledati pogodbo in o tem 
izdelati pisno poročilo. 

(6) Na zasedanju skupščine je treba predložiti pogodbo o 
poustanovitvi in poročila iz tretjega do petega odstavka tega člena. 
Na začetku obravnave na skupščini mora uprava ustno razložiti 
vsebino pogodbe o poustanovitvi. 

(7) Sklep skupščine o soglasju za sklenitev pogodbe o 
poustanovitvi je veljavno sprejet, če zanj glasuje najmanj tri četrtine 
pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Kadar je pogodba 
o poustanovitvi sklenjena v prvem letu po vpisu družbe v regis- 
ter, je sklep skupščine o soglasju za sklenitev veljavno sprejet, 
če zanj glasuje najmanj tri četrtine celotnega osnovnega kapitala. 
Statut lahko določi tudi višje kapitalske večine in druge zahteve. 

(8) Pogodba o poustanovitvi, o kateri je odločala skupščina, se 
vključi v zapisnik skupščine, ali pa se mu priloži. 

(9) Uprava mora vložiti predlog za vpis pogodbe o poustanovitvi 
v register. Predlogu je treba priložiti: 
- pogodbo o poustanovitvi v izvirniku oziroma notarsko 
overjenemu prepisu, 

- zapisnik skupščine, ki je odločala o soglasju za sklenitev pogodbe 
o poustanovitvi, 
- poročila iz tretjega do petega odstavka tega člena. 

(10) Registrsko sodišče lahko zavrne predlog za vpis, če 
ustanovitveni revizor ugotovi ali če je očitno, da je cena za 
pridobitev premoženja, ki je predmet pogodbe o poustanovitvi, 
neustrezno visoka. 

(11) Pri vpisu pogodbe o poustanovitvi registrsko sodišče v reg- 
ister vpiše: 
- datum sklenitve pogodbe in datum zasedanja skupščine, ki je 
sprejela sklep o soglasju k pogodbi, , 
- premoženje, ki je predmet pogodbe, in 
- ceno. 

(12) Za odškodninsko odgovornost članov uprave, članov 
nadzornega sveta in drugih oseb za škodo, ki nastane družbi s 
pridobitvijo premoženja v nasprotju z določbami prvega do 
enajstega odstavka tega člena, se smiselno uporabljajo določbe 
202. in 203. člena tega zakona. 

(13) Določbe prvega do dvanajstega odstavka tega člena ne 
veljajo za premoženje, ki ga družba pridobi pri rednem poslovanju 
oziroma ki ga pridobi na podlagi izvršbe.« 

26. člen (29. člen) 

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 register ali zagotoviti družbi 
ustrezno varščino.« 

27. člen (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 
registrskemu sodišču ter upravi družbe. Poročilo si lahko vsakdo 
ogleda na registrskem sodišču. 

(4) Glede poteka revidiranja in pogojev revidiranja se za 
ustanovitveno revizijo smiselno uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja revidiranje, o reviziji letnih poročil. Glede odškodninske 
odgovornosti pripojitvenih revizorjev se smiselno uporablja tretji 
odstavek 54. člena tega zakona.« 

28. člen (31. člen) 

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

poročevalec, št. 1 38 10. januar2001 



»Družba z enim delničarjem 
204. a člen 

Če postane imetnik vseh delnic en 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.« 

29. člen (32. člen) 

225. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Prepoved vračila in obrestovanja vložkov 
225. člen 

(1) Vložki se ne smejo vrniti in ne obrestovati. 

(2) Za vračilo vložkov se ne šteje: 
- plačilo deleža v bilančnem dobičku v skladu s tem zakonom, 
- plačilo zaradi dopustne pridobitve lastnih delnic v skladu s tem 
zakonom. 

(3) 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). 

(4) 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.« 

30. člen (33. člen) 

V drugem, tretjem in četrtem odstavku 227. člena se beseda 
»povišanje« nadomesti z besedo »povečanje«. 

31. člen (34. člen) 

228. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Uporaba čistega dobička in bilančnega dobička 
228. člen 

(1) Če družba v poslovnem letu izkaže čisti dobiček, ga mora 
najprej uporabiti za naslednje namene in po naslednjem vrstnem 
redu: 
1. za kritje prenesene izgube, 
2. za oblikovanje zakonskih rezerv po četrtem odstavku 60. člena 
tega zakona, 
3. za oblikovanje rezerv za lastne deleže po petem odstavku 60. 
člena tega zakona, 
4. za oblikovanje statutarnih rezerv v primeru iz sedmega 
odstavka 60. člena tega zakona. 

(2) Uporabo dobička za namene iz prvega odstavka tega člena 
mora upoštevati že uprava ob sestavi letnega poročila. 

(3) Uprava in nadzorni svet lahko pri sprejemu letnega poročila iz 
zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za 
namene iz prvega odstavka tega člena, oblikujeta druge rezerve 
iz dobička, vendar za ta namen ne smeta uporabiti več kot polovice 
zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene 
iz prvega odstavka tega člena. Statut lahko pooblasti upravo in 
nadzorni svet, da smeta za namen iz prejšnjega stavka uporabiti 

tudi delež, ki je večji od polovice zneska čistega dobička, ki ostane 
po uporabi dobička za namene iz prvega odstavka tega člena. 
Če se z delnicami delniške družbe ne trguje na organiziranem 
trgu pa lahko statut pooblastilo uprave in nadzornega sveta iz 
prvega stavka tega člena omeji tudi tako, da lahko uprava in 
nadzorni svet uporabita samo delež, ki je manjši od polovice 
zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene 
iz prvega odstavka tega člena. Ce statut pooblašča upravo in 
nadzorni svet, da smeta za namen iz prvega stavka uporabiti 
delež, ki je večji od polovice zneska čistega dobička, ki ostane po 
uporabi dobička za namene iz prvega odstavka tega člena, to 
pooblastilo ne velja, kadar druge rezerve iz dobička že dosegajo 
polovico osnovnega kapitala ali kadar bi druge rezerve iz dobička 
presegle polovico osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno 
pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička uporabljeno. 

(4) Kadar o sprejemu letnega poročila v skladu s tem zakonom 
odloča skupščina, lahko ta ob sprejemu letnega poročila odloči, 
da se iz zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za 
namene iz prvega odstavka tega člena, oblikujejo druge rezerve 
iz dobička, vendar za ta namen ne sme uporabiti več kot polovice 
čistega dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za namene 
iz prvega odstavka tega člena. 

(5) O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina. 

(6) S sklepom o uporabi bilančnega dobička lahko skupščina 
odloči, da se v druge rezerve iz dobička poleg morebitnih zneskov 
iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena odvede dodatni 
znesek. Če statut določa, da je bilančni dobiček dovoljeno uporabiti 
poleg njegove uporabe za oblikovanje drugih rezerv iz dobička 
po prvem stavku tega odstavka in za razdelitev med delničarje 
tudi za druge namene (na primer za izplačilo zaposlenim oziroma 
članom uprave oziroma članom nadzornega sveta), lahko 
skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička odloči, da se 
bilančni dobiček uporabi tudi za te, v statutu določene, druge 
namene. 

(7) Delničarji imajo pravico do deleža v bilančnem dobičku, razen 
če je skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička v skladu 
z zakonom oziroma statutom odločila, da se bilančni dobiček 
uporabi za namene iz šestega odstavka tega člena oziroma da 
se bilančni dobiček ne razdeli delničarjem (preneseni dobiček). 

(8) Pred likvidacijo družbe je dovoljeno med delničarje razdeliti 
samo bilančni dobiček. 

32. člen (35. člen) 

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

»Razdelitev bilančnega dobička delničarjem 
228. a člen 

(1) Deleži delničarjev v bilančnem dobičku se določijo v sorazmerju 
z nominalnim zneskom delnic. 

(2) Če vložki v osnovni kapital niso vplačani v celoti ali če niso 
vplačani za vse delnice v istem razmerju, se deleži delničarjev v 
bilančnem dobičku določijo v sorazmerju z opravljenimi vplačili. 
Vložki, ki so bili vplačani med poslovnim letom, se upoštevajo v 
sorazmerju z obdobjem od vplačila do konca poslovnega leta. 

(3) Drugačna udeležba delničarjev v bilančnem dobičku je 
dovoljena samo, če tako določa zakon oziroma statut v skladu z 
zakonom.« 
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33. člen (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.« 

34. člen (37. člen) 

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. Za 
pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic se uporablja 219. člen 
tega zakona. Domneva se, da je pridobitev oziroma 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 319. 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 in če je za delnice plačan celotni 
nominalni oziroma višji emisijski znesek.« 

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.« 

35. člen (38. člen) 

V prvem odstavku 241. člena se beseda »si« črta. 

36. člen (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 110/99), in sicer za obdobje dveh let 
po pravnomočnosti sodbe.« 

37. člen (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).« 

38. člen (41. člen) 

Drugi odstavek 256. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»(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 dveh mesecih po 
koncu 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.« 

39. člen (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.« 

40. člen (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.« 

41. člen (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.« 

42. člen (45. člen) 

V 264. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Statut lahko določi, da največ eno tretjino članov nadzornega 
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sveta, ki zastopajo interese delničarjev, imenujejo imetniki 
imenskih delnic, za prenos katerih je potrebno dovoljenje družbe.« 

43. člen (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.« 

44. člen (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.« 

45. člen (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, 
- podelitvi razrešnice članom 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 statut, 
oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon. 

(2) Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če 
nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni 
svet prepustita odločitev o sprejemu 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 
določbe tega zakona in Slovenske računovodske standarde iz 
osmega odstavka 51. člena tega zakona. Če skupščina spremeni 
sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po določbah tega zakona 
revidirano, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu letnega 
poročila na skupščini ponovno pregledati revizor v skladu s 54. 
členom tega zakona. 

(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. Sklep o uporabi bilančnega dobička 
mora obsegati podatke: 
1. o višini bilančnega dobička, 
2. o delu bilančnega dobička, ki se razdeli delničarjem, 
3. o delu bilančnega dobička, ki se odvede v druge rezerve iz 
dobička, 
4. o delu bilančnega dobička, o katerega uporabi bo odločeno v 
naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček), 
5. o delu bilančnega dobička, ki se uporabi za druge namene, 
določene v statutu. 

(5) S sklepom c 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 po določbah 
prvega in drugega odstavka 274. člena tega zakona med dvema 
zasedanjema skupščine, sicer mora tak pregled opraviti revizor. 
O pregledu je treba sestaviti poročilo za prvo naslednje zasedanje 
skupščine.« 

46. člen (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 v poslovnem letu. Zahtevki iz naslova 
odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki 
jim je skupščina podelila razrešnico. 

(3) Razprava o podelitvi razrešnice se poveže z razpravo o 
uporabi bilančnega dobička. Uprava mora skupščini predložiti 
letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 274. a člena tega 
zakona. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta morata biti 
od objave sklica skupščine dalje dostopni delničarjem na sedežu 
družbe. V objavi sklica se objavi kraj, kjer je dostopno letno poročilo 
in poročilo nadzornega sveta. Na delničarjevo zahtevo je treba 
temu najkasneje' naslednji delovni dan brezplačno izročiti prepis 
letnega poročila in poročila nadzornega sveta. Zasedanje 
skupščine, na katerem skupščina odloča o uporabi bilančnega 
dobička in o razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu 
poslovnega leta. 

(4) Če skupščina upravi oziroma posameznemu članu uprave 
ne podeli razrešnice, se s tem še ne šteje, da je izrekla 
nezaupnico.« 
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47. člen (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.«. 

48. člen (-) 

Za 313. členom se doda nov 313. a člen, ki se glasi: 

»Zagotovitev opcij in drugih upravičenj do vpisa novih 
delnic 

313. a člen 

(1) Opcije in druga upravičenja do vpisa novih-delnic se lahko 
zagotovijo samo ob upoštevanju določb tega zakona o prednostni 
pravici delničarjev do novih delnic. 

(2) Če so opcije oziroma druga upravičenja do vpisa novih delnic 
zagotovljena pred sprejemom ustreznega sklepa o povečanju 
osnovnega kapitala, je taka zagotovitev v razmerju do družbe 
brez pravnega učinka.« 

49. člen (51. člen) 

V prvem odstavku 318. člena se na koncu druge alinee dodajo 
besede »ali zaradi zagotovitve odpravnine delničarjem v zvezi s 
statusnimi preoblikovanji družb, kadar se po določbah tega zakona 
odpravnina lahko zagotovi v delnicah,«. 

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,«. 

50. člen (52. člen) 

Prvi odstavek 333. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(1) Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital poveča s 
preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni 
kapital.«. 

Tretji odstavek 333. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(3) Skupščina lahko o povečanju osnovnega kapitala odloča 
šele po tem, ko je bilo sprejeto letno poročilo za zadnje poslovno 
leto, ki se je končalo pred odločanjem o povečanju osnovnega 
kapitala.« 

51. člen (53. člen) 

334. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Rezerve in dobiček, ki se lahko preoblikujejo v 
osnovni kapital 

334. člen 

(1) V osnovni kapital se lahko preoblikujejo naslednje druge 
postavke lastnega kapitala in v naslednjem obsegu: 
1. kapitalske rezerve iz 4. in 5. točke prvega odstavka 60. člena 
tega zakona; 
2. kapitalske rezerve iz 1. do 3. točke prvega odstavka 60. člena 
tega zakona v znesku, v katerem te skupaj z zakonskimi 
rezervami presegajo delež osnovnega kapitala iz tretjega 
odstavka 60. člena tega zakona pred njegovim povečanjem; 
3. statutarne rezerve, če statut določa, da jih je dovoljeno uporabiti 
za ta namen; 

4. druge rezerve iz dobička; 
5. preneseni dobiček; 
6. sorazmeren del prevrednotevalnega popravka drugih sestavin 
lastnega kapitala iz prejšnjih točk, ki se preoblikujejo v osnovni 
kapital. 

(2) Postavke lastnega kapitala, ki se preoblikujejo v osnovni kapital, 
morajo biti izkazane v zadnji letni bilanci stanja oziroma vmesni 
bilanci stanja. Vmesna bilanca stanja iz prejšnjega stavka mora 
biti sestavljena v skladu z določbami tega zakona o sestavi letne 
bilance stanja. 

(3) Preoblikovanje drugih postavk lastnega kapitala v osnovni 
kapital ni dopustno, če je v bilanci stanja, ki je podlaga za 
preoblikovanje (drugi odstavek), izkazana prenesena izguba 
oziroma čista izguba poslovnega leta.« 

52. člen (54. člen) 

Prvi odstavek 335. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(1) Sklep o povečanju osnovnega kapitala mora temeljiti na bilanci 
stanja iz drugega odstavka 334. člena tega zakona, katere bilančni 
presečni dan je največ osem mesecev pred vložitvijo predloga 
za vpis povečanja osnovnega kapitala v register in ki jo je pregledal 
revizor ter k njej dal pritrdilno mnenje.« 

53. člen (-) 

Drugi odstavek 336. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(2) Registrsko sodišče vpiše sklep o povečanju osnovnega 
kapitala v register, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 335. 
člena tega zakona.« 

54. člen (55. člen) 

Prvi in drugi odstavek 354. člena se spremenita tako, da glasita: 
»(1) Zmanjšanje osnovnega kapitala, ki je namenjeno kritju 
prenesene izgube oziroma čiste izgube poslovnega leta ali prenosu 
zneskov v kapitalske rezerve, se lahko izvede tudi 
poenostavljeno. V sklepu o zmanjšanju osnovnega kapitala mora 
biti naveden namen zmanjšanja osnovnega kapitala. 

(2) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala ni dovoljeno, 
če je mogoče preneseno izgubo oziroma izgubo poslovnega leta 
pokriti z uporabo 
1. čistega dobička poslovnega leta oziroma prenesenega dobička, 
2. drugih rezerv iz dobička, 
3. statutarnih rezerv, če jih je dovoljeno uporabiti za te namene, in 
4. kapitalskih in zakonskih rezerv.« 

55. člen (56. člen) 

355. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Po poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala se bilančni 
dobiček ne sme razdeliti delničarjem oziroma uporabiti za druge 
namene, določene v statutu, dokler skupni znesek kapitalskih 
rezerv iz 1. do 3. točke prvega odstavka 60. člena tega zakona in 
zakonskih rezerv ne doseže deleža osnovnega kapitala iz tretjega 
odstavka 60. člena tega zakona po njegovem zmanjšanju. Do 
takrat omejitev višine deleža čistega dobička, ki ga je dovoljeno 
letno odvesti v zakonske rezerve, iz četrtega odstavka 60. člena 
tega zakona, ne velja.« 

56 člen (-) 

Druga alinea tretjega odstavka 356. člena se spremeni, tako da 
se glasi: 
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»- v breme bilančnega dobička ali statutarnih rezerv oziroma 
drugih rezerv iz dobička, če jih je dovoljeno uporabiti za te 
namene.« 

V petem odstavku 356. člena se beseda »rezerve« nadomesti z 
besedama »kapitalske rezerve«. 

57. člen 

359. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Ničnostni razlogi 
359. člen 

Sklep skupščine je poleg primerov, določenih v prvem in drugem 
v zvezi s tretjim odstavkom 318. člena, v 338. členu in v 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 je po svoji vsebini 
v nasprotju s tistimi določbami tega zakona, ki se uporabljajo 
izključno ali pretežno za zaščito upnikov družbe ali so sicer v 
javnem interesu; 
- če je po svoji vsebini v nasprotju z moralo ali javnim redom; 
- sklep skupščine iz 353. člena tega zakona je ničen, če v šestih 
mesecih po njegovem sprejemu sklep o povečanju osnovnega 
kapitala ter izvedba povečanja osnovnega kapitala nista vpisana 
v register; ta rok ne teče, dokler pred sodiščem teče postopek 
zaradi uveljavljanja ničnosti oziroma izpodbojnosti.« 

58. člen 

360. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Roki za uveljavljanje ničnosti 
360. člen 

(1) Ničnosti skupščinskega sklepa zaradi razloga iz druge alinee 
prvega odstavka 359. člena tega zakona ni več mogoče uveljavljati 
po tem, ko je bil sklep vpisan v register. 

(2) Ničnosti skupščinskega sklepa zaradi razlogov iz prve, tretje, 
četrte in pete alinee prvega odstavka 359. člena tega zakona ni 
več mogoče uveljavljati po preteku treh let od vpisa sklepa v 
register, če v tem roku ni bila vložena tožba za ugotovitev ničnosti 
sklepa.« 

59. člen 

Prvi odstavek 362. člena se črta. 

60. člen 

364. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Razlogi za izpodbojnost; konvalidacija izpodbojnih 
sklepov 
364. člen 

(1) Sklep skupščine je izpodbojen: 
1. če je vsebina sklepa v nasprotju z zakonom ali statutom, ali 
2. če so bile pri sprejemu sklepa kršene določbe zakona oziroma 
statuta in te kršitve vplivajo na veljavnost sklepa (na primer, ker 
za sprejem sklepa ni glasovala zadostna večina). 

(2) Ne glede na 2. točko prvega odstavka tega člena je sklep 
skupščine vedno izpodbojen, če je bila v zvezi s sprejemom 
sklepa kršena delničarjeva pravica do obveščenosti iz 293. člena 
tega zakona. 

(3) Izpodbijanje se lahko opira tudi na to, da je delničar z 
uresničevanjem glasovalne pravice zase ali v korist tretjega 
poskušal pridobiti posebne ugodnosti na škodo družbe oziroma 
drugih delničarjev, če je na podlagi sprejetega sklepa skupščine 
ta namen mogoče doseči. Določba prejšnjega stavka ne velja, 
kadar je drugim delničarjem na podlagi sklepa zagotovljeno 
primerno nadomestilo za tako škodo. 

(4) Izpodbijanje sklepa skupščine se ne more opirati na kršitev 
290. člena tega zakona. 

(5) Sklepa skupščine ni več mogoče razveljaviti, če je skupščina 
izpodbojni sklep potrdila z novim sklepom in če proti temu novemu 
sklepu v izpodbojnem roku ni bila vložena tožba za njegovo 
razveljavitev oziroma ugotovitev ničnosti ali če je bila taka tožba 
umaknjena ali če je bil tožbeni zahtevek za raizveljavitev novega 
sklepa oziroma ugotovitev njegove ničnosti pravnomočno 
zavrnjen. 

(6) Ne glede na peti odstavek tega člena lahko oseba iz sedmega 
odstavka tega člena, ki izkaže pravni interes, da se sklep za čas 
do sprejema novega (potrditvenega) sklepa razveljavi, od sodišča 
zahteva, da ugotovi, da izpodbojni sklep do sprejema novega 
(potrditvenega) sklepa ni veljal. 

(7) 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 z 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. 
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(2) Tožbo zaradi izpodbijanja sklepa skupščine o uporabi 
bilančnega dobička lahko vložijo delničarji, katerih 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 po določbah 364. člena tega zakona. 

(2) Če je bila prednostna pravica delničarjev v celoti ali delno 
izključena, se izpodbijanje lahko opira tudi 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 

370. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Ničnost letnega poročila in izpodbojnost sklepa o 
sprejemu letnega poročila 

370. člen 

(1) Letno poročilo je nično: 
- če je njegova vsebina v nasprotju s tistimi določbami tega zakona, 
ki se uporabljajo izključno oziroma pretežno za zaščito upnikov 
družbe ali so sicer v javnem interesu; 
- če bi po določbah tega zakona moralo biti revidirano (54. člen ), 
pa revizija ni bila opravljena oziroma je bila opravljena v nasprotju 
z načinom in pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje; 
- če so bile pri sprejemu letnega poročila kršene določbe tega 
zakona oziroma statuta o oblikovarju (povečanju) oziroma uporabi 
(zmanjšanju) kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička. 

(2) Letno poročilo, o sprejemu katerega sta odločila uprava in 
nadzorni svet je nično tudi, če nadzorni svet pri sprejemu letnega 
poročila ni ravnal v skladu s prvim in drugim odstavkom 274. a 
člena tega zakona. 

(3) Kadar je skupščina pri sprejemu letnega poročila spremenila 
sestavljeno letno poročilo (drugi stavek tretjega odstavka 282. 
člena) je letno poročilo nično tudi, če v roku dveh tednov od 
sprejema letnega poročila sprememb letnega poročila ni pregledal 
revizor oziroma če revizor, ki je predgledal spremembe letnega 
poročila, k tem spremembam ni dal pritrdilnega mnenja. 

(4) Letno poročilo, ki ga je sprejela skupščina, je nično tudi, kadar 
je sklep skupščine o sprejemu letnega poročila ničen zaradi 
razlogov iz prve ali druge alinee 359. člena tega zakona. 

(5) Sklep skupščine o sprejemu letnega poročila se lahko izpodbija 
po določbah 364. člena tega zakona, pri čemer se izpodbijanje ne 
more opirati 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« nadomestijo 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 1.400.000 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 nadomesti z novima drugim in tretjim 
odstavkom, ki se glasita: 
•>(2) Družba lahko odplačno pridobi lastne poslovne deleže, za 
katere so vložki v celoti vplačani, vendar plačil za pridobitev teh 
lastnih poslovnih deležev ne sme opraviti, dokler ne oblikuje rezerv 
za lastne deleže po petem odstavku 60. člena tega zakona. 
Določba prejšnjega stavka se smiselno uporablja tudi za zastavo 
lastnih poslovnih deležev. 

(3) Za plačila, ki so v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, 
se smiselno uporablja 431. člen tega zakona.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

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.« 
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70. člen (-) 74. člen (72. člen) 

451. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Povečanje osnovnega kapitala 
451. člen 

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

(2) Povečanje osnovnega kapitala se lahko opravi kot povečanje 
osnovnega kapitala z vložki ali kot povečanje osnovnega kapitala 
iz sredstev družbe. 

(3) Kadar se osnovni kapital poveča z novimi vložki, lahko nove 
vložke prevzamejo bodisi dosedanji družbeniki bodisi druge osebe. 
Družbena pogodba lahko določi, da smejo nove vložke prevzeti 
le dosedanji družbeniki ali da imajo ti prednost pri prevzemu. Z 
vplačilom novih vložkov pridobijo dosedanji družbeniki nov in 
samostojen poslovni delež. Za povečanje osnovnega kapitala z 
vložki se smiselno uporablja 410. člen tega zakona, razen določbe 
tretjega odstavka 410. člena tega zakona. 

(4) Pri povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe se 
poslovni deleži dotedanjih družbenikov povečajo v sorazmerju z 
njihovimi deleži v dotedanjem osnovnem kapitalu. Za povečanje 
osnovnega kapitala iz sredstev družbe se smiselno uporabljajo 
določbe 333. člena, 334. člena in prvega odstavka 335. člena 
tega zakona, razen določbe o revidiranju bilance, kadar družba 
ni zavezana k revidiranju letnih poročil.« 

71. člen (70. člen) 

V 454. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita: 
»(5) Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko opravi tudi po 
poenostavljenem postopku. Za zmanjšanje osnovnega kapitala 
po prejšnjem stavku se smiselno uporabljajo določbe prvega in 
drugega odstavka 354. člena tega zakona. 

(6) Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko opravi tudi z umikom 
poslovnih deležev. Za zmanjšanje osnovnega kapitala iz 
prejšnjega stavka se smiselno uporabljajo določbe 356. do 358. 
člena tega zakona.« 

72. člen (-) 

V 459. členu tega zakona se doda drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Notarska zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za 
pravosodje, predpiše podrobnejši način vodenja knjige sklepov." 

73. člen (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. 

(3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za delniško 
družbo z enim delničarjem.« 

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

75. člen (73. člen) 

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

76. člen (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.« 

77. člen (75. člen) 

482. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Zakonske rezerve 
482. člen 

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

78. člen (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, ker nadomestilo ni primerno.« 

Četrti odstavek 485. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(4) Če v pogodbi določeno nadomestilo ni primemo, lahko vsak 
zunanji delničar zahteva, da primerno nadomestilo določi sodišče. 
Za postopek določitve primernega nadomestila se smiselno 
uporabljajo določbe drugega odstavka in 1. točke tretjega odstavka 
529. a člena in določbe 529. b do 529. j člena tega zakona, razen 
določb drugega stavka četrtega odstavka 529. c člena in drugega 
do šestega odstavka 529. g člena tega zakona.« 

79. člen (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, ker odpravnina sploh ni bila ponujena oziroma ker ni 
bila ponujena primerna odpravnina. Če pogodba ne določa 
odpravnine ali če je odpravnina neprimerna, lahko vsak zunanji 
delničar zahteva, da sodišče določi primerno odpravnino. Za 
postopek določitve primerne odpravnine se smiselno uporabljajo 
določbe drugega odstavka in 1. točke tretjega odstavka 529. a 
člena in določbe 529. b do 529. j člena tega zakona.« 
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80. člen (78. člen) 85. člen (83. 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.« 

81. člen (79. člen) 

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

V 488. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
»(5) Določbe tega zakona o vključenih družbah se smiselno 
uporabljajo tudi, kadar je glavna oziroma vključena družba družba 
z omejeno odgovornostjo.« 

I 

82. člen (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 drugega odstavka in 1. točke tretjega odstavka 
529. a člena in določbe 529. b do 529. j člena tega zakona.« 

83. člen (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. Za vodenje in odgovornost glavne družbe 
se smiselno uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 
474. člena ter določbe 476. in 477. člena tega zakona. Ne uporabljajo 
pa se določbe 478. do 481. 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 vključeni družbi poravnati bilančno izgubo. 

(4) Za vključene družbe se ne uporabljajo določbe tega zakona o 
obveznosti oblikovanja zakonskih rezerv in o njihovi uporabi. « 

84. člen (82. člen) 

Naslov 495. člena se spremeni, tako da se glasi: »Holding« 

V prvem odstavku se besedi »samostojnega podjetja« 
nadomestita z besedama »samostojne družbe« 

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

86. člen (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 
takšnem primeru obstaja še naprej, razen če je v ustanovitveni 
pogodbi določeno, da združenje avtomatično preneha ob 
prenehanju posameznega člana.« 

87. člen (85. člen) 

V prvem odstavku 509. člena se zadnja alinea črta. 

88. člen (86. člen) 

Za 509. členom se dodata 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 iz prejšnjega odstavka 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 register 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«.« 
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89. člen (-) 

Naslov devetega poglavja II. dela se spremeni, tako da se glasi: 
»STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB«. 

90. člen (87. člen) 

510. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Splošno pravilo 
510. člen 

Družba se lahko statusno preoblikuje: 
- z združitvijo, 
- z delitvijo, 
- s prenosom premoženja, ali 
- s spremembo pravnoorganizacijske oblike. 

91. člen (88. člen) 

511. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Pojem 
511. člen 

(1) Dve ali več delniških družb se lahko združi bodisi s pripojitvijo 
bodisi s spojitvijo. 

(2) Pripojitev se opravi s prenosom celotnega premoženja ene ali 
več delniških družb (prevzeta družba) na drugo delniško družbo 
(prevzemna družba), 

(3) Spojitev se opravi z ustanovitvijo nove delniške družbe 
(prevzemna družba), na katero se prenese celotno premoženje 
družb, ki se spajajo (prevzete družbe). 

(4) Prevzete družbe z združitvijo prenehajo ne da bi bila prej 
opravljena njihova likvidacija. Delničarjem prevzetih družb pa se 
zagotovijo delnice prevzemne družbe. 

(5) Kadar razmerje, v katerem se zamenjajo delnice prevzete 
družbe za delnice prevzemne družbe ni enako ena ali več delnic 
prevzemne družbe za eno delnico prevzete družbe, lahko 
delničarjem prevzete družbe, ki ne razpolagajo z ustreznim 
številom delnic prevzete družbe, da bi lahko prejeli celo število 
delnic prevzemne družbe, bodisi prevzemna družba bodisi druga 
oseba zagotovi denarno doplačilo. Vsota denarnih doplačil, ki jih 
zagotovi prevzemna družba, ne sme presegati desetine 
skupnega nominalnega zneska delnic, ki jih prevzemna družba 
zagotovi delničarjem prevzete družbe zaradi izvedbe pripojitve. 

(6) Z združitvijo preide na prevzemno družbo vse premoženje 
ter pravice in obveznosti prevzete družbe. Prevzemna družba 
kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, 
katerih subjekt je bila prevzeta družba.« 

92. člen (89. člen) 

512. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Pogodba o pripojitvi 
512. člen 

(1) Uprave družb, ki se združujejo, morajo skleniti pogodbo o 
pripojitvi. 

(2) Pogodba o pripojitvi mora vsebovati: 
1. firmo in sedež vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi; 
2. dogovor o prenosu celotnega premoženja vsake prevzete 
družbe na prevzemno družbo s pravnimi posledicami iz četrtega 
in šestega odstavka 511. člena tega zakona; 
3. razmerje, v katerem se zamenjajo delnice prevzete družbe za 
delnice prevzemne družbe (menjalno razmerje); 
4. v primeru iz petega odstavka 511. člena tega zakona: 
- višino denarnega doplačila, ki mora biti izražena v denarnem 
znesku na celotno delnico prevzete družbe, in 
- navedbo, da bo denarno doplačilo zagotovila prevzemna družba, 
oziroma firmo in sedež oziroma ime in priimek druge osebe, ki bo 
zagotovila denarno doplačilo; 
5. natančen opis postopkov v zvezi s prenosom delnic prevzemne 
družbe in plačilom denarnega doplačila; če prevzemna družba po 
519. členu tega zakona ne bo zagotovila delnic je treba navesti 
tudi razloge, zaradi katerih prevzemna družba delnic ne bo 
zagotovila; 
6. dan, od katerega dalje so delnice prevzemne družbe, ki jih bo 
ta zagotovila zaradi izvedbe pripojitve, udeležene v dobičku 
prevzemne družbe, in vse podrobnosti v zvezi z uveljavitvijo te 
pravice; 
7. dan, od katerega dalje se šteje, da so dejanja prevzete družbe 
opravljena za račun prevzemne družbe (dan obračuna pripojitve); 
8. kadar je prevzeta družba izdala delnice brez glasovalne pravice, 
prednostne delnice, obveznice s pravico do prednostnega nakupa 
delnic ali dividendne obveznice oziroma posameznim osebam 
drugače zagotovila posebne pravice do udeležbe v dobičku (523. 
člen): 
- pravice, ki jih bo tem delničarjem prevzete družbe oziroma 
drugim imetnikom teh pravic zagotovila prevzemna družba, ali 
- druge ukrepe (na primer v obliki denarnega doplačila), ki jih bo 
zaradi uresničitve teh pravic opravila prevzemna družba; 
9. vse posebne ugodnosti, ki bodo zagotovljene članom uprav 
oziroma nadzornih svetov družb, ki so udeležene pri pripojitvi, ali 
pripojitvenim revizorjem; 
10. v primeru iz drugega odstavka 528. a člena tega zakona: 
višino ponujene denarne odpravnine in navedbo, da bo odpravnino 
zagotovila prevzemna družba, oziroma firmo in sedež oziroma 
ime in priimek druge osebe, ki bo zagotovili denarno odpravnino. 

(3) Izjava druge osebe, da ponuja denarno doplačilo (4. točka 
drugega odstavka) ali denarno odpravnino (10. točka drugega 
odstavka) mora biti v obliki notarskega zapisa. 

93. člen (90. člen) 

513. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Poročilo uprave o pripojitvi 
513. člen 

(1) Uprava vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi, mora 
izdelati podrobno pisno poročilo o pripojitvi. 

(2) V poročilu o pripojitvi mora uprava razložiti ter pravno in 
ekonomsko utemeljiti: 
1. razloge za pripojitev in predvidene posledice pripojitve; 
2. vsebino pogodbe o pripojitvi, in še zlasti: 
- menjalno razmerje delnic (3. točka drugega odstavka 512. člena), 
- višino morebitnih denarnih doplačil (4. točka drugega odstavka 
512. člena), 
- ukrepe za uresničitev pravic imetnikov posebnih pravic iz 523. 
člena tega zakona (8. točka drugega odstavka 512. člena). 

(3) Uprave družb, ki so udeležene pri pripojitvi, lahko izdelajo 
skupno poročilo o pripojitvi. 
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(4) V poročilu o pripojitvi je treba opozoriti na morebitne posebne 
težave, ki so nastale pri ocenjevanju vrednosti družb, ki so 
udeležene pri pripojitvi, in na posledice teh težav za določitev 
menjalnega razmerja oziroma drugih pravic. 

(5) V poročilu o pripojitvi uprava ni dolžna razkriti informacij iz 
prve in pete alinee drugega odstavka 293. člena tega zakona. 

94. člen (91. člen) 

514. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Revizija pripojitve 
514. člen 

(1) Pogodbo o pripojitvi mora za vsako družbo, ki je udeležena pri 
pripojitvi, pregledati eden ali več revizorjev (pripojitveni revizor). 

(2) Pripojitvenega revizorja za posamezno družbo, ki je udeležena 
pri pripojitvi, imenuje nadzorni svet te družbe. 

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena 
lahko za vse družbe, ki so udeležene pri pripojitvi, opravi revizijo 
pripojitve isti pripojitveni revizor oziroma revizorji, če s tem 
soglašajo nadzorni sveti vseh družb, ki so udeležene pri pripojitvi. 
V takem primeru pripojitvenega revizorja oziroma revizorje imenuje 
sodišče na skupen predlog nadzornih svetov. 

(4) Pripojitveni revizorji morajo o reviziji pripojitve izdelati pisno 
poročilo. Poročilo o reviziji pripojitve je lahko tudi skupno za vse 
družbe, ki so udeležene pri pripojitvi. 

(5) Poročilo o reviziji pripojitve mora vsebovati mnenje revizorja 
oziroma revizorjev o tem, ali je zagotovitev delnic prevzemne 
družbe po menjalnem razmerju, predlaganem v pogodbi o 
pripojitvi, in višina morebitnih denarnih doplačil oziroma ponujena 
odpravnina primerno nadomestilo za delnice prevzete družbe. 
Pri tem je treba zlasti razložiti: 
1. z uporabo katerih metod ocenjevanja vrednosti podjetij je bilo 
določeno menjalno razmerje, ki je pradlagano v pogodbi o pripojitvi; 
2. razloge, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem 
primeru primerna za določitev menjalnega razmerja; 
3. kadar je bilo za določitev menjalnega razmerja uporabljenih 
več metod: kakšno menjalno razmerje bi bilo ugotovljeno pri 
uporabi posamezne od teh metod; hkrati je treba razložiti, v 
kakšnem deležu je bila upoštevana posamezna od teh metod pri 
določitvi menjalnega razmerja in katere posebne težave so se 
pokazale pri ocenjevanju vrednosti družb, ki so udeležene pri 
pripojitvi. 

(6) Pripojitveni revizor oziroma revizorji morajo predložiti revizijsko 
poročilo upravi in nadzornemu svetu družbe, za katero so opravili 
revizijo pripojitve. 

(6) Glede poteka revidiranja in pogojev revidiranja se za revizijo 
pripojitve smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja revidiranje, 
o reviziji letnih poročil. 

(7) Glede odškodninske odgovornosti pripojitvenih revizorjev se 
smiselno uporablja tretji odstavek 54. člena tega zakona. 
Pripojitveni revizorji odškodninsko odgovarjajo vsem družbam, 
ki so udeležene pri pripojitvi, in vsem delničarjem teh družb.« 

95. člen (92. člen) 

Za 514. členom se doda nov 514. a člen, ki se glasi: 

»Pregled pripojitve po nadzornem svetu 
514. a člen 

Nadzorni svet vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi, mora 
na podlagi poročila uprave o pripojitvi in poročila o reviziji pripojitve 
pregledati nameravano pripojitev in o tem izdelati pisno poročilo. V 
poročilu o pregledu pripojitve nadzorni svet ni dolžan razkriti 
informacij iz prve in pete alinee drugega odstavka 293. člena tega 
zakona.« 

96. člen (93. člen) 

515. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Soglasje skupščine za pripojitev 
515. člen 

(1) Za veljavnost pogodbe o pripojitvi je potrebno soglasje 
skupščine vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi. Skupščina 
lahko da soglasje bodisi pred bodisi po sklenitvi pogodbe o pripojitvi. 

(2) Sklep skupščine o soglasju za pripojitev je veljavno sprejet, 
če zanj glasuje najmanj tri četrtine pri sklepanju zastopanega 
osnovnega kapitala. Statut lahko določi tudi višjo kapitalsko večino 
in druge zahteve. 

(3) Če obstaja več razredov delnic, je za veljavnost sklepa 
skupščine o soglasju za pripojitev potrebno soglasje delničarjev 
vsakega razreda. O soglasju morajo delničarji vsakega razreda 
sprejeti izredni sklep. Za sprejem izrednega sklepa velja določba 
drugega odstavka tega člena. 

(4) Pogodba o pripojitvi oziroma predlog pogodbe o pripojitvi, o 
kateri je odločala skupščina, se vključi v zapisnik skupščine ali 
pa se mu priloži.« 

97. člen (94. člen) 

516. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Priprava in izvedba skupščine 
516. člen 

(1) Uprava vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi, mora vsaj 
mesec dni pred dnem zasedanja skupščine, ki bo odločala o 
soglasju za pripojitev, registrskemu sodišču predložiti pogodbo o 
pripojitvi, ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet te družbe. 
Obvestilo o predložitvi pogodbe registrskemu sodišču mora 
družba objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavi je 
treba delničarje opozoriti na njihove pravice iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena. 

(2) Vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine, ki bo odločala o 
soglasju za pripojitev, je treba delničarjem vsake družbe, ki je 
udeležena pri pripojitvi, na sedežu te družbe omogočiti pregled 
naslednjih listin: 
1. pogodbe o pripojitvi; 
2. letnih poročil vseh družb, ki so udeležene pri pripojitvi, za zadnja 
tri poslovna leta; 
3. kadar dan obračuna združitve ni enak bilančnemu presečnemu 
dnevu zadnjega letnega poročila posameznih prevzetih družb: 
zaključnih poročil teh družb (prvi odstavek 64. člena tega zakona), 
če so bila ta do takrat že revidirana; 
4. kadar se zadnje letno poročilo posameznih družb, ki so 
udeležene pri pripojitvi, nanaša na poslovno leto, ki se je končalo 
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več kot šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o pripojitvi oziroma 
sestave predloga pogodbe o pripojitvi: vmesnih bilanc stanja teh 
družb, ki morajo biti sestavljene po stanju na dan zaključka 
zadnjega trimesečja pred sklenitvijo pogodbe o pripojitvi oziroma 
sestave predloga te pogodbe; 
5. poročila oziroma poročil uprav družb, ki so udeležene pri 
pripojitvi, o pripojitvi (513. člen); 
6. poročila oziroma poročil o reviziji pripojitve (514. člen); 
7. poročil nadzornih svetov družb, ki so udeležene pri pripojitvi, o 
pregledu pripojitve (514. a člen). 

(3) Za sestavo vmesne bilance stanja iz 4. točke drugega 
odstavka tega člena veljajo določbe tega zakona o bilanci stanja 
z naslednjimi izjemami: 
1. Pri sestavi vmesne bilance stanja ni treba preveriti, ali se stanje 
posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema 
z dejanskim stanjem. 
2. Postavke se lahko v vmesni bilanci stanja izkažejo po 
vrednostih, po katerih so bile ovrednotene v zadnji letni bilanci 
stanja. Pri tem pa je treba upoštevati: 
- odpise in pripise zaradi spremembe vrednosti sredstev, 
- rezervacije, 
- pomembnejše spremembe dejanske vrednosti sredstev, ki niso 
razvidne iz poslovnih knjig. 

t 
(4) Vsakemu delničarju je treba na njegovo zahtevo najkasneje 
naslednji delovni dan brezplačno dati prepis listin iz drugega 
odstavka tega člena. 

(5) Na zasedanju skupščine je treba predložiti listine iz drugega 
odstavka tega člena. Na začetku obravnave na skupščini mora 
uprava ustno razložiti vsebino pogodbe o pripojitvi. Pred 
odločanjem o soglasju za pripojitev mora uprava delničarje obvestiti 
o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju 
od sklenitve pogodbe o pripojitvi oziroma sestave predloga 
pogodbe o pripojitvi do zasedanja skupščine. Za pomembno se 
šteje zlasti tista sprememba, zaradi katere bi bilo primerno 
drugačno menjalno razmerje. 

(6) Vsakemu delničarju mora uprava na zasedanju skupščine na 
njegovo zahtevo ustno pojasniti tudi zadeve o drugih družbah, ki 
so udeležene pri pripojitvi, če so te pomembne za pripojitev. Za 
dolžnost uprave dati pojasnila se smiselno uporabljata prva in 
peta alinea drugega odstavka 293. člena tega zakona.« 

98. člen (95. člen) 

518. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Povečanje osnovnega kapitala zaradi izvedbe 
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 dotedanji 
vložki niso v celoti vplačani (peti odstavek 309. člena); 
- zahtevo, da je potrebno v prijavi sklepa o povečanju osnovnega 
kapitala za vpis v register navesti, kateri vložki še niso vplačani 
(drugi odstavek 311. člena); 
- pogoje za vpisovanje novih delnic ter glede sestavin vpisnega 
potrdila (312. člen tega); 
- prednostno pravico delničarjev do nakupa novih delnic (313. 
člen); 
- vsebino prijave za vpis v register (drugi odstavek ter prva 
alinea tretjega odstavka 314. člena). 

(2) Prvi odstavek tega člena velja tudi v primeru povečanja 
osnovnega kapitala po določbah tega zakona o odobrenem 
kapitalu (328. člen). V takem primeru se poleg določb, navedenih 
v prvem odstavku tega člena, ne uporablja tudi določba tretjega 
odstavka 329. člena tega zakona. 

(3) Povečanje osnovnega kapitala za izvedbo pripojitve mora 
pregledati eden ali več revizorjev v naslednjih primerih: 
1. kadar je prevzemna družba sredstva in obveznosti, ki preidejo 
nanjo na podlagi pripojitve, ovrednotila na način iz prve alinee 
drugega odstavka 64. člena tega zakona, ali 
2. v primeru iz tretjega odstavka 64. člena tega zakona. 

(4) Za revizijo povečanja osnovnega kapitala zaradi izvedbe 
pripojitve se smiselno uporabljajo določbe 194., 194. a, 195. in 
196. člena tega zakona. Revizijo lahko opravi tudi pripojitveni 
revizor. 

(5) Tudi kadar je prevzemna družba sredstva in obveznosti, ki 
preidejo nanjo na podlagi pripojitve, ovrednotila na način iz druge 
alinee drugega odstavka 64. člena tega zakona, lahko registrsko 
sodišče zahteva dodatna pojasnila in dokaze oziroma odredi 
revizijo povečanja osnovnega kapitala zaradi izvedbe pripojitve, 
če dvomi, da je skupna vrednost sredstev zmanjšanih za 
obveznosti, ki na podlagi pripojitve preidejo na prevzemno družbo, 
najmanj enaka skupni vrednosti delnic in morebitnih denarnih 
doplačil, ki so bila zagotovljena kot nadomestilo delničarjem 
prevzetih družb.« 

99. člen (96. člen) 

519. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Primeri, ko se zaradi izvedbe pripojitve ne zagotovijo 
delnice 

519. člen 

(1) Prevzemna družba ne sme zagotoviti delnic za izvedbo 
pripojitve zaradi zamenjave: 
1. za delnice prevzete družbe, katerih imetnik je sama, in 
2. za lastne delnice prevzete družbe. 

(2) Prevzemna družba ni dolžna zagotoviti delnic zaradi izvedbe 
pripojitve: 
1. bodisi kadar so iste osebe (delničarji) v enakem razmerju 
udeležene tako v kapitalu prevzemne kakor tudi v kapitalu 
prevzete družbe, razen če bi bila s tem kršena prepoved vračila 
vložkov ali prepoved oprostitve dolžnosti vplačila vložkov; 
2. bodisi kadar se delničarji prevzete družbe odpovedo pravici do 
zagotovitve delnic prevzemne družbe z izjavo v obliki notarskega 
zapisa. 

(3) Kadar je prevzeta družba imetnik delnic prevzemne družbe in 
so bile te delnice v celoti vplačane, je treba te delnice uporabiti za 
izpolnitev obveznosti prevzemne družbe zagotoviti delnice 
delničarjem prevzete družbe. Za izpolnitev obveznosti prevzemne 
družbe ni dovoljeno uporabiti tistih delnic, katerih imetnik je 
prevzeta družba, ki niso bile v celoti vplačane. 

(4) Kot delnice, katerih imetnik je prevzemna oziroma prevzeta 
družba, se štejejo tudi delnice, katerih imetnik je druga oseba za 
račun prevzete oziroma prevzemne družbe.« 

100. člen (97. člen) 

520. člen se spremeni, tako da se glasi: 
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»Predlog za vpis pripojitve 
520. člen 

(1) Uprava vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi, mora 
vložiti predlog za vpis pripojitve pri registrskem sodišču po sedežu 
prevzemne družbe. Predlog za vpis pripojitve lahko za prevzeto 
družbo vloži tudi uprava prevzemne družbe. 

(2) Predlogu za vpis pripojitve pri prevzemni družbi je treba priložiti: 
1. izjavo uprave vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi: 
- da proti sklepu skupščine o soglasju za pripojitev v roku za 
izpodbijanje tega sklepa ni bila vložena tožba za izpodbijanje tega 
sklepa oziroma za ugotovitev njegove ničnosti, ali 
- da je bil tožbeni zahtevek za izpodbijanje sklepa skupščine o 
soglasju za pripojitev oziroma za ugotovitev njegove ničnosti 
pravnomočno zavrnjen oziroma tožba zavržena oziroma 
umaknjena, ali 
- da so se vsi delničarji z izjavo v obliki notarskega zapisa 
odpovedali pravici do izpodbijanja sklepa skupščine o soglasju 
za pripojitev oziroma uveljavljanju njegove ničnosti; 
2. kadar po prvem odstavku 528. člena tega zakona o soglasju 
za pripojitev ni odločala skupščina prevzemne družbe: izjavo 
uprave prevzemne družbe, da delničarji prevzemne družbe niso 
uresničili pravice zahtevati, da naj o soglasju za pripojitev odloča 
skupščina prevzemne družbe, ali da so se tej pravici odpovedali 
z izjavo v obliki notarskega zapisa; 
3. pogodbo o pripojitvi; 
4. zapisnike zasedanj skupščin vseh družb, ki so udeležene pri 
pripojitvi, na katerih so odločale o soglasju za pripojitev; 
5. poročilo oziroma poročila uprav družb, ki so udeležene pri 
pripojitvi, o pripojitvi (513. člen); 
6. poročilo oziroma poročila o reviziji pripojitve (514. člen); 
7. poročila nadzornih svetov družb, ki so udeležene pri pripojitvi, 
o pregledu pripojitve (514. a člen); 
8. zaključna poročila prevzetih družb; 
9. kadar je za pripojitev potrebno dovoljenje oziroma soglasje 
pristojnega državnega oziroma drugega organa: dovoljenje 
oziroma soglasje tega organa; 
10. dokaz, da je bila nameravana pripojitev objavljena v skladu s 
prvim odstavkom 516. člena tega zakona; 
11. izjave oseb iz tretjega odstavka 512. člena tega zakona. 

(3) Kadar uprava ne predloži izjave iz 1. točke drugega odstavka 
tega člena, ker je bila proti sklepu skupščine o soglasju za pripojitev 
pravočasno vložena tožba za izpodbijanje tega sklepa oziroma 
za ugotovitve njegove ničnosti in o tožbenem zahtevku še ni bilo 
pravnomočno odločeno, registrsko sodišče prekine postopek 
odločanja o vpisu pripojitve do pravnomočne odločitve o tožbenem 
zahtevku. 

(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena registrsko 
sodišče ne prekine postopka oziroma razveljavi sklep o prekinitvi 
postopka in opravi vpis pripojitve še pred pravnomočno odločitvijo 
o tožbenem zahtevku, če znatno prevladuje interes za hitro 
odločitev o vpisu in če so izpolnjeni drugi pogoji za vpis. 

(5) Pri presoji, ali prevladuje interes za hitro odločitev, registrsko 
sodišče upošteva pomen pravice, katere kršitev se s tožbo 
zatrjuje, verjetnost da bi tožnik s tožbo uspel ter škodo, ki lahko 
družbam, udeleženim pri pripojitvi, nastane zaradi kasnejšega 
vpisa.« 

101. člen (98. člen) 

521. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Vpis pripojitve; pravne posledice pripojitve 
521. člen 

(1) Registrsko sodišče po sedežu prevzemne družbe v register 
hkrati vpiše pripojitev vseh prevzetih družb prevzemni družbi. Če 
je prevzemna družba zaradi izvedbe pripojitve povečala osnovni 
kapital, se to povečanje vpiše v register hkrati z vpisom pripojitve. 
Pri vpisu pripojitve je treba v register vpisati tudi firme vseh 
prevzetih družb in številke registrskih vložkov, pod katerimi so 
bile vpisane v register. 

(2) Vsaka prevzeta družba mora imenovati zastopnika za 
prevzem delnic prevzemne družbe, ki jih je treba zagotoviti 
delničarjem prevzete družbe in morebitnih denarnih doplačil. 
Pripojitev se sme vpisati šele, ko zastopnik sporoči registrskemu 
sodišču po sedežu prevzemne družbe, da so mu bile delnice 
izročene oziroma vplačan denarni znesek za izplačilo denarnih 
doplačil. Prepoved izdaje delnic in začasnic (317. člen ) ter 
prepoved izdaje delnic (323. člen) ne veljata za izdajo delnic 
zastopniku. 

(3) 2 vpisom pripojitve v register nastanejo naslednje pravne 
posledice: 
1. Premoženje prevzetih družb preide skupaj z njihovimi 
obveznostmi na prevzemno družbo. Kadar ob pripojitvi obstajajo 
dvostranske pogodbe, ki jih nobena od pogodbenih strank še ni v 
celoti izpolnila, in zaradi pravnih posledic pripojitve na podlagi 
take pogodbe nastaneta kot vzajemni obveznosti: 
- obveznosti prevzema, dobave oziroma druge podobne 
vzajemne obveznosti, ki so med seboj nezdružljive, ali 
- katerih hkratna izpolnitev bi za prevzemno družbo pomenila 
nepravično breme, se obseg teh obveznosti pravično spremeni 
ob upoštevanju interesov obeh pogodbenih strank. 
2. Prevzete družbe prenehajo. 
3. Delničarji prevzetih družb postanejo delničarji prevzemne 
družbe, razen v primerih iz 519. člena tega zakona. Hkrati preidejo 
pravice tretjih na delnicah prevzete družbe na delnice prevzemne 
družbe, ki se zagotavljajo zaradi pripojitve, oziroma na pravice 
do morebitnih denarnih doplačil. 

(4) Za zamenjavo delnic prevzete družbe se smiselno uporablja 
določba 237. člena tega zakona, za njihovo združitev pa določba 
351. člena tega zakona; dovoljenje sodišča ni potrebno.« 

102. člen (99. člen) 

522. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Varstvo upnikov 
522. člen 

(1) Upniki vseh družb, ki so bile udeležene pri pripojitvi, imajo 
pravico zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove 
ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih 
mesecih po objavi vpisa pripojitve v register. Upniki lahkoto pravico 
uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi pripojitve 
ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Upnike je treba na to pravico 
opozoriti v objavi vpisa pripojitve v register. 

(2) Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo v 
primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila.« 

103. člen (100. člen) 

523. člen se spremeni, tako da se glasi: 
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»Varstvo imetnikov posebnih pravic 
523. člen 

Kadar je prevzeta družba izdala zamenljive obveznice, obveznice 
s pravico do prednostnega nakupa delnic ali dividendne obveznice 
oziroma posameznim osebam drugače zagotovila posebne 
pravice do udeležbe v dobičku (346. člen ), je treba imetnikom teh 
pravic zagotoviti enakovredne pravice v prevzemni družbi. Če 
prevzemna družba ne zagotovi enakovrednih pravic, lahko vsak 
imetnik posebne pravice od prevzemne družbe zahteva denarno 
doplačilo. Za postopek določitve denarnega doplačila, do katerega 
so upravičeni imetniki posebnih pravic, se smiselno uporabljajo 
določbe drugega odstavka 529. a člena in določbe 529. b do 529. 
j člena tega zakona, razen določb drugega stavka četrtega 
odstavka 529. c člena in drugega do šestega odstavka 529. g 
člena tega zakona.« 

104. člen (-) 

524. člen se črta 

105. člen (101. člen) 

525. člen se spremeniftako da se glasi: 

»Odškodninska odgovornost uprave in nadzornega 
sveta prevzete družbe 

525. člen 

(1) Člani uprave in nadzornega sveta prevzete družbe solidarno 
odgovarjajo za škodo, ki jo pripojitev povzroči prevzeti družbi, 
njenim delničarjem in upnikom prevzete družbe iz 522. člena tega 
zakona. Za odgovornost članov uprave oziroma nadzornega 
sveta iz prejšnjega stavka se smiselno uporablja drugi odstavek 
258. člena oziroma 279. člen tega zakona. 

(2) Za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov po prvem odstavku 
tega člena in morebitnih odškodninskih zahtevkov za škodo zaradi 
pripojitve po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti, se 
šteje, da prevzeta družba obstaja še naprej. Medsebojne terjatve 
in obveznosti se v tem obsegu s pripojitvijo ne pobotajo. 

(3) Tožbeni zahtevki po prvem in drugem odstavku tega člena 
zastarajo v petih letih od objave vpisa pripojitve v register.« 

106. člen (102. člen) 

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

»Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov 
525. a člen 

(1) Tožbo za uveljavitev odškodninskih zahtevkov po 525. členu 
tega zakona lahko vloži samo posebni zastopnik, ki te zahtevke 
uveljavlja za račun vseh delničarjev in za račun vseh upnikov, ki 
imajo po 522. členu tega zakona pravico zahtevati zavarovanje, 
pa jim ga prevzemna družba ni zagotovila. 

(2) Posebnega zastopnika imenuje sodišče, ki je krajevno pristojno 
po sedežu prevzemne družbe. Za posebnega zastopnika je lahko 
imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje za 
stečajnega upravitelja po zakonu, ki ureja prisilno poravnavo, 
stečaj in likvidacijo. 

(3) Sodišče imenuje posebnega zastopnika na predlog: 

1. delničarjev, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. točke tretjega odstavka 
529. a člena tega zakona, ali 
2. upnika, ki ima po 522. členu tega zakona pravico zahtevati 
zavarovanje in mu ga prevzemna družba ni zagotovila. 

(4) Predlagatelj mora založiti predujem za stroške objave iz 
šestega odstavka tega člena in za stroške postopkov za 
uveljavljanje odškodninskih zahtevkov. 

(5) Sodišče s sklepom, s katerim imenuje posebnega zastopnika, 
določi tudi rok, v katerem se morajo posebnemu zastopniku 
prijaviti delničarji in upniki iz 522. člena tega zakona. Ta rok ne 
sme biti krajši od trideset dni, šteto od objave oklica o imenovanju. 

(6) Sodišče objavi oklic o imenovanju posebnega zastopnika v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Oklic mora obsegati: 
1. ime in priimek posebnega zastopnika, in naslov, na katerem se 
prijavljajo delničarji in upniki, 
2. obvestilo, da je bil posebni zastopnik imenovan za uveljavitev 
odškodninskih zahtevkov po 525. členu tega zakona, 
3. poziv delničarjem in upnikom iz 522. člena tega zakona, da se 
v roku, ki ga je s sklepom o imenovanju določilo sodišče, prijavijo 
posebnemu zastopniku. 

(7) Iz zneskov, ki jih zastopnik prejme na podlagi uveljavljenih 
odškodninskih zahtevkov, se najprej poplačajo stroški in nagrada 
zastopnika, nato pa se ti zneski uporabijo za poplačilo terjatev 
upnikov iz 522. člena tega zakona, ki jim prevzemna družba ni 
zagotovila ustreznega zavarovanja. Morebitni ostanek se razdeli 
delničarjem. Za razdelitev delničarjem se smiselno uporablja 387. 
člen tega zakona. 

(8) Posebni zastopnik ima pravico do povrnitve stroškov in 
nagrade za svoje delo. Za stroške in nagrado posebnega 
zastopnika se smiselno uporabljajo predpisi, ki veljajo za stroške 
in nagrado stečajnega upravitelja. O povrnitvi stroškov in nagrade 
odloči sodišče, ki je posebnega zastopnika imenovalo. Stroški in 
nagrada posebnega zastopnika se izplačajo iz zneskov, ki jih 
zastopnik doseže z uveljavitvijo odškodninskih zahtevkov. Glede 
na okoliščine primera lahko sodišče odloči, da morajo stroške in 
nagrado posebnega zastopnika plačati delničarji in upniki, za račun 
katerih zastopnik uveljavlja odškodninske zahtevke. 

Zastaranje odškodninskih zahtevkov proti članom 
uprave in nadzornega sveta prevzemne družbe 

525. b člen 

Odškodninski zahtevki proti članom uprave in nadzornega sveta 
prevzemne družbe za škodo zaradi pripojitve zastarajo v petih 
letih od objave vpisa pripojitve v register.« 

107. člen (103. člen) 

526. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Ničnost in izpodbojnost sklepa skupščine prevzete 
družbe o soglasju za pripojitev 

526. člen 

Po vpisu pripojitve v register se tožba za ugotovitev ničnosti 
oziroma za izpodbijanje sklepa skupščine prevzete družbe o 
soglasju za pripojitev vloži proti prevzemni družbi.« 

108. člen (104. člen) 

527. člen se spremeni, tako da se glasi: 
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»Konvalidacija sklepa o soglasju za pripojitev 
527. člen 

Po vpisu pripojitve v register morebitne pomanjkljivosti pripojitve 
ne vplivajo na pravne posledice pripojitve iz tretjega odstavka 
521. člena tega zakona. Tožnik, ki je pred vpisom pripojitve v 
register vložil tožbo za ugotovitev ničnosti oziroma za izpodbijanje 
sklepa o soglasju za pripojitev, lahko brez soglasja toženca tožbo 
spremeni tako, da zahteva povračilo škode, ki mu je nastala z 
vpisom pripojitve v register.« 

109. člen (105. člen) 

528. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Poenostavljena pripojitev 
528. člen 

(1) Za veljavnost pogodbe o pripojitvi ni potrebno soglasje 
skupščine prevzemne družbe za pripojitev: 
1. kadar je prevzemna družba v kapitalu prevzete družbe 
udeležena z najmanj devetimi desetinami; pri izračunu udeležbe 
prevzemne družbe v kapitalu prevzete družbe se odštejejo lastne 
delnice prevzete družbe in delnice, katerih imetnik je druga oseba 
za račun prevzete družbe; ali 
2. kadar delnice, ki jih mora prevzemna družba zagotoviti 
delničarjem prevzete družbe ne presegajo desetine osnovnega 
kapitala prevzemne družbe; če mora prevzemna družba zaradi 
izvedbe pripojitve povečati osnovni kapital, se pri izračunu 
upošteva tako povečani osnovni kapital. 

(2) Če uprava prevzemne družbe v skladu s prvim odstavkom 
tega člena ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala 
skupščina prevzemne družbe, mora prevzemna družba izpolniti 
obveznosti iz prvega in drugega odstavka 516. člena tega zakona 
najmanj mesec dni pred zasedanjem skupščine prevzete družbe, 
ki bo odločala o soglasju za pripojitev. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora skupščina 
prevzemne družbe odločati o soglasju za pripojitev, kadar 
delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino 
osnovnega kapitala prevzemne družbe, v roku enega meseca 
od dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je sprejela 
sklep o soglasju za pripojitev, zahtevajo sklic skupščine 
prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev. Statut 
prevzemne družbe lahko določi, da imajo pravico zahtevati sklic 
skupščine po prejšnjem stavku delničarji, ki so v osnovnem 
kapitalu družbe udeleženi z manjšim deležem. V objavi iz prvega 
odstavka 516. člena tega zakona morajo biti delničarji opozorjeni 
na to pravico. 

(4) Kadar je prevzemna družba imetnica vseh delnic prevzete 
družbe in je pri pripojitvi udeležena samo ta prevzeta družba, ni 
treba upoštevati določb tega zakona o navedbi oziroma utemeljitvi 
menjalnega razmerja in denarnih doplačil (3. in 4. točka drugega 
odstavka 512. člena in prva in druga alinea 2. točke drugega 
odstavka 513. člena ) in določb o reviziji pripojitve (514. člen). 

(5) Pri pripojitvi ni treba upoštevati določb tega zakona o poročilu 
uprave o pripojitvi (513. člen ), o reviziji pripojitve (514. člen ) in o 
pripravi skupščine (prvi in drugi odstavek 516. člena), če vsi 
delničarji vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi, dajo izjavo v 
obliki notarskega zapisa, da se odpovedujejo uporabi teh določb. 
Izjavo o odpovedi lahko dajo delničarji tudi ustno na zasedanju 
skupščine, ki odloča o soglasju za pripojitev. V takem primeru se 
ta izjava vnese v zapisnik skupščine.« 

110. člen (106. člen) 

Za 528. členom se dodajo novi 528. a do 528. č členi, ki se glasijo: 

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

(1) Kadar so delnice prevzete družbe prosto prenosljive, statut 
prevzemne družbe pa prenos delnic prevzemne družbe pogojuje 
z dovoljenjem družbe, lahko vsak delničar prevzete družbe, ki je 
na skupščini prevzete družbe na zapisnik ugovarjal sklepu o 
soglasju za pripojitev, od prevzemne družbe zahteva, da 
prevzame delnice, ki mu jih mora zagotoviti zaradi izvedbe 
pripojitve, proti plačilu primerne denarne odpravnine. To pravico 
ima tudi delničar prevzete družbe, ki se skupščine ni udeležil, če 
mu je bila protipravno preprečena udeležba na skupščini ali če 
skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na 
skupščini ni bil pravilno objavljen. 

(2) Prevzemna družba mora v pogodbi o pripojitvi ponuditi denarno 
odpravnino. V objavi sklica zasedanja skupščin vseh družb, ki so 
udeležene v pripojitvi, na katerem bodo odločale o soglasju za 
pripojitev, mora biti navedeno, da je prevzemna družba ponudila 
denarno odpravnino. 

(3) Stroške v zvezi s prevzemom delnic iz prvega odstavka tega 
člena nosi prevzemna družba. 

Višina denarne odpravnine in revizija primernosti 
višine denarne odpravnine 

528. b člen 

(1) Pri določitvi višine denarne odpravnine je treba ustrezno 
upoštevati razmerja v prevzeti družbi kot obstajajo v obdobju 
zasedanja skupščine prevzete družbe, ki odloča o soglasju za 
pripojitev. Za obrestovanje denarne odpravnine se smiselno 
uporablja prvi odstavek 529. g člena tega zakona. 

(2) Primernost višine denarne odpravnine, ki jo prevzemna družba 
ponuja v pogodbi o pripojitvi, mora pregledati pripojitveni revizor. 
Za revizijo primernosti višine denarne odpravnine se smiselno 
uporablja 514. člen tega zakona. 

(3) Upravičenci do denarne odpravnine se lahko reviziji primernosti 
višine denarne odpravnine ali poročilu o reviziji primernosti višine 
denarne odpravnine odpovedo. Izjava o odpovedi mora biti dana 
v obliki notarskega zapisa. 

Sprejem ponudbe denarne odpravnine 
528. c člen 

Ponudba denarne odpravnine veže prevzemno družbo do izteka 
dveh mesecev od objave vpisa pripojitve v register. V primeru 
sodnega preskusa denarne odpravnine, veže ponudba denarne 
odpravnine prevzemno družbo do izteka dveh mesecev od objave 
po 529. h členu v zvezi s 528. č členom tega zakona. 

Sodni preskus višine denarne odpravnine 
528. č člen 

Delničarji iz prvega odstavka 528. a člena tega zakona lahko 
zahtevajo sodni preskus višine denarne odpravnine. Za sodni 
preskus višine denarne odpravnine se smiselno uporabljajo 
določbe drugega in tretjega odstavka 529. a člena in določbe 529. 
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b do 529. j člena tega zakona, razen določb drugega stavka 
četrtega odstavka 529. c člena in drugega do šestega odstavka 
529. g člena tega zakona « 

111. člen (107. člen) 

529. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Izključitev razlogov za izpodbijanje 
529. člen 

Sklepa skupščine, ki je udeležena pri pripojitvi, o soglasju za 
pripojitev ni mogoče izpodbijati zaradi naslednjih razlogov: 
1. ker zagotovitev delnic prevzemne družbe po menjalnem 
razmerju, določenem v pogodbi o pripojitvi, oziroma morebitnih 
denarnih doplačil niso primerno nadomestilo za delnice prevzete < 
družbe, 
2. ker višina denarne odpravnine ni primerna oziroma ker denarna 
odpravnina ni bila ponujena oziroma ni bila pravilno ponujena, 
3. ker utemeljitev oziroma obrazložitev menjalnega razmerja in 
morebitnih denarnih doplačil v poročilu uprave o pripojitvi (513. 
člen), poročilu o reviziji pripojitve (514. člen) oziroma poročilu 
nadzornega sveta o pregledu pripojitve (514. a člen) ni v skladu z 
določbami tega zakona.« 

112. člen (108. člen) 

Za 529. členom se dodajo novi 529. a do 529. j členi, ki se glasijo: 

»Sodni preskus menjalnega razmerja; upravičeni 
predlagatelji 
529. a člen 

(1) Kadar zagotovitev delnic prevzemne družbe, po menjalnem 
razmerju, določenem v pogodbi o pripojitvi, oziroma morebitna 
denarna doplačila, določena v pogodbi o pripojitvi, niso primerno 
nadomestilo za delnice prevzete družbe, lahko vsak delničar 
družbe, ki je bila udeležena pri pripojitvi, od prevzemne družbe 
zahteva dodatno denarno doplačilo zaradi izravnave (v nadaljnjem 
besedilu: dodatno denarno doplačilo). 

(2) Pravico iz prvega odstavka tega člena uveljavlja delničar s 
predlogom za sodni preskus menjalnega razmerja. 

(3) Predlog za sodni preskus menjalnega razmerja lahko vložijo 
delničarji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
1. ki: 
- so imeli položaj delničarja v celotnem obdobju od dneva, ko je 
skupščina družbe, katere delničarji so bili, sprejela sklep o soglasju 
za pripojitev, do dneva vložitve predloga za sodni preskus 
menjalnega razmerja; in 
- se niso odpovedali pravici do dodatnega denarnega doplačila 
po 529. b členu tega zakona; in 
2. če so: 
- bodisi njihovi skupni deleži v posamezni družbi, ki je bila 
udeležena pri pripojitvi, dosegali najmanj eno stotino osnovnega 
kapitala te družbe ali vrednost najmanj 6.000.000 tolarjev 
- bodisi so skupaj imetniki vseh delnic, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. 
točke tega odstavka. 

Odpoved pravici do dodatnega denarnega doplačila 
529. b člen 

Delničarji se lahko odpovedo pravici do dodatnega denarnega 
doplačila z izjavo, ki mora biti v obliki notarskega zapisa. Izjavo o 
odpovedi lahko dajo delničarji tudi ustno na zasedanju skupščine, 

ki odloča o soglasju za pripojitev. V takem primeru se ta izjava 
vnese v zapisnik skupščine. Odpoved pravici do dodatnega 
denarnega doplačila učinkuje tudi za nadaljnje pridobitelje delnic, 
katerih imetniki so se pravici do dodatnega denarnega doplačila 
odpovedali. 

Postopek sodnega preskusa menjalnega razmerja 
529. c člen 

(1) Za odločanje o predlogu za sodni preskus menjalnega razmerja 
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja nepravdni postopek, če 
ni v tem zakonu drugače določeno. 

(2) Sodišče lahko v postopku ugotavlja tudi dejstva, ki jih 
udeleženci niso navedli, in izvede dokaze, ki jih udeleženci niso 
predlagali. 

(3) Predlog za sodni preskus menjalnega razmerja se lahko vloži 
v roku enega meseca. Rok za vložitev predloga začne teči z 
dnem objave vpisa pripojitve v register. Sodišče mora v Uradnem 
listu Republike Slovenije objaviti obvestilo o vložitvi predloga za 
sodni preskus menjalnega razmerja. Delničarji, ki izpolnjujejo 
pogoje iz 1. točke tretjega odstavka 529. a člena tega zakona, 
lahko v roku enega meseca od objave obvestila o vložitvi predloga 
vložijo svoje predloga za preskus menjalnega razmerja. Po poteku 
tega roka predloga za preskus menjalnega razmerja ni več 
dopustno vložiti. V objavi je treba na okoliščino iz prejšnjega stavka 
posebej opozoriti. 

(4) Nasprotni udeleženec v postopku sodnega preskusa 
menjalnega razmerja je prevzemna družba. Ta lahko v postopku 
na prvi stopnji predlaga, da ji sodišče dovoli, da namesto dodatnih 
denarnih doplačil zagotovi dodatne delnice. 

(5) Proti sodni odločbi, s katero je sodišče odločilo o predlogu za 
preskus menjalnega razmerja, je dovoljena pritožba v mesecu 
dni od vročitve prepisa te sodne odločbe. Pritožbo lahko vložijo 
samo prevzemna družba, vsak predlagatelj in vsak skupni 
zastopnik (529. č člen ). Če je sodišče prevzemni družbi dovolilo, 
da namesto dodatnih denarnih doplačil zagotovi dodatne delnice, 
lahko vložijo pritožbo proti sodni odločbi, s katero je sodišče 
odločilo o predlogu za preskus menjalnega razmerja, tudi delničarji 
prevzemne družbe, katerih pravice so zaradi zagotovitve dodatnih 
delnic okrnjene. Rok za odgovor na pritožbo je en mesec. 

(6) V postopku sodnega preskusa menjalnega razmerja je 
dovoljena revizija. 

Skupni zastopnik 
529. č člen 

(1) Zaradi varstva pravic delničarjev vsake družbe, ki je udeležena 
pri pripojitvi, ki niso vložili predloga za sodni preskus menjalnega 
razmerja in ki se niso odpovedali pravici do dodatnega denarnega 
doplačila po 529. b členu tega zakona, sodišče po uradni dolžnosti 
imenuje skupnega zastopnika teh delničarjev. 

(2) Skupni zastopnik ima položaj zakonitega zastopnika. Pri 
uveljavljanju interesov delničarjev mora ravnati s skrbnostjo 
dobrega gospodarstvenika, in sicer zlasti, ko sprejema odločitve 
o sklenitvi poravnave, o nadaljevanju postopka po umiku vseh 
predlogov za sodni preskus menjalnega razmerja, ali o vložitvi 
pravnega sredstva. Če zaradi napačne odločitve skupnega 
zastopnika nastane delničarjem škoda, jo je dolžan povrniti le, če 
jo je povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti. 

(3) Za skupnega zastopnika je lahko imenovan le odvetnik, notar 
ali revizor. Imenovana oseba lahko imenovanje odkloni le, če za 
to obstajajo utemeljeni razlogi. 
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(4) Za skupnega zastopnika ne more biti imenovana oseba: 
1. ki je imetnik delnic prevzemne družbe, na podlagi katerih je v 
osnovnem kapitalu prevzemne družbe udeležena z najmanj 5 
odstotki, 
2. ki je član uprave ali nadzornega sveta prevzemne družbe ali je 
zaposlena pri prevzemni družbi, 
3. ki je član uprave ali nadzornega sveta kapitalske družbe ali 
družbenik osebne družbe, če je ta družba udeležena v prevzemni 
družbi oziroma je prevzemna družba udeležena v tej družbi na 
način, določen v prvem odstavku 59. člena tega zakona. 

(5) Skupnega zastopnika delničarjev posamezne družbe, ki je 
udeležena pri pripojitvi, ni treba imenovati, če so se vsi delničarji 
te družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alinee 1. točke tretjega 
odstavka 529. a člena tega zakona, odpovedali pravici do 
skupnega zastopnika z izjavo, ki mora biti v obliki notarskega 
zapisa. Izjavo o odpovedi lahko dajo delničarji tudi ustno na 
zasedanju skupščine, ki odloča o soglasju za pripojitev. V takem 
primeru se ta izjava vnese v zapisnik skupščine. Odpoved pravici 
do skupnega zastopnika učinkuje tudi za nadaljnje pridobitelje 
delnic, katerih imetniki so se pravici do dodatnega denarnega 
doplačila odpovedali. 

(6) Skupni zastopnik ima pravico do povrnitve stroškov in nagrade 
za svoje delo. Višino stroškov in nagrade skupnega zastopnika 
odmeri sodišče. Stroški in nagrada skupnega zastopnika so 
stroški postopka (529. i člen). Sodišče lahko prevzemni družbi na 
zahtevo skupnega zastopnika naloži tudi plačilo predujma za 
kritje stroškov in nagrade skupnega zastopnika. 

(7) Skupni zastopnik mora po umiku vseh predlogov za sodni 
preskJs menjalnega razmerja nadaljevati s postopkom, če je po 
presoji dobrega gospodarstvenika mogoče pričakovati ugoden 
izid postopka. 

Poravnalni odbor izvedencev za preskus menjalnega 
razmerja 

529. d člen 

(1) Sodišče lahko pridobi izvedensko mnenje poravnalnega 
odbora izvedencev za preskus menjalnega razmerja (v nadaljnjem 
besedilu: poravnalni odbor izvedencev) oziroma ga mora pridobiti, 
če to zahteva kateri od udeležencev postopka. Poravnalni odbor 
mora izvedensko mnenje predložiti brez nepotrebnega 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, s katere delnicami se trguje na organiziranem 
trgu, 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 zahtevalo 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). 

(7) Poravnalni odbor izvedencev ima pravico zahtevati pojasnila 
od vseh družb, udeleženih pri pripojitvi. Uprave teh družb morajo 
poravnalnemu odboru izvedencev omogočiti, da pregleda 
poslovne knjige in dokumentacijo družbe. Obveznost dati pojasnila 
poravnalnemu odboru izvedencev velja tudi za zunanje izvedence 
iz šestega odstavka tega člena. 

Poravnava pred poravnalnim odborom izvedencev 
529. e člen 

(1) Poravnalni odbor izvedencev opozori udeležence postopka 
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 in tretjega 
stavka prvega odstavka tega člena. Potrjena poravnava ima 
učinke sodne poravnave. Udeležencem postopka se na njihovo 
zahtevo izda overjen prepis zapisnika, v katerem je vpisana 
poravnava. 

Učinki pravnomočnih sodnih odločb in poravnav 
529. f člen 

(1) Pravnomočna sodna odločba, s katero je sodišče odločilo o 
predlogu za preskus menjalnega razmerja, pravnomočna sodna 
poravnava in pravnomočno potrjena poravnava pred poravnalnim 
odborom izvedencev učinkujejo za prevzemno družbo in za vse 
delničarje družb, ki so bile udeležene pri pripojitvi. 

(2) Vsem delničarjem mora biti s sodno odločbo oziroma 
poravnavo iz prvega odstavka tega člena za vsako delnico 
zagotovljeno enako dodatno denarno doplačilo oziroma enako 
število dodatnih delnic. To velja tudi, če so delničarji ali njihov 
skupni zastopnik zahtevali nižje dodatno denarno doplačilo. 

(3) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za delničarje, 
ki so se po 529. b členu tega zakona odpovedali pravici do 
dodatnega denarnega doplačila. 

Obrestovanje dodatnih denarnih doplačil, izdaja 
dodatnih delnic 

529. g člen 

(1) Dodatna denarna doplačila, ki so bila določena s pravnomočno 
sodno odločbo oziroma poravnavo iz prvega odstavka 529. f 
člena tega zakona, se od dneva vpisa pripojitve v register 
obrestujejo po obrestni meri, po kateri poslovna banka prevzemne 
družbe obrestuje denarne depozite, vezane za obdobje, ki je 
enako obdobju od vpisa pripojitve v register do izdaje sodne 
odločbe oziroma sklenitve poravnave. 

(2) Če ima prevzemna družba na podlagi pravnomočne sodne 
odločbe oziroma poravnave iz prvega odstavka 529. f člena tega 
zakona pravico namesto dodatnih denarnih doplačil zagotoviti 
dodatne delnice, sme prevzemna družba namesto dodatnih 
denarnih doplačil zagotoviti dodatne delnice, če so izpolnjeni pogoji 
iz tretjega do šestega odstavka tega člena. 

(3) Prevzemna družba mora zaradi zagotovitve dodatnih delnic 
najprej uporabiti lastne delnice. 
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(4) Če prevzemna družba nima lastnih delnic oziroma če lastne 
delnice ne zadoščajo za izpolnitev obveznosti prevzemne družbe 
zagotoviti dodatne delnice, lahko prevzemna družba izda nove 
delnice po postopku povečanja osnovnega kapitala, če so te 
namenjene samo delničarjem, ki imajo pravico do dodatnih delnic. 
Vložki za dodatne delnice se ne vplačajo. 

(5) Povečanje osnovnega kapitala prevzemne družbe zaradi 
zagotovitve dodatnih delnic iz četrtega odstavka tega člena je 
dopustno samo: 
1. če je v zadnji oziroma vmesni bilanci stanja, ki je sestavljena na 
presečni dan največ osem mesecev pred odločanjem o povečanju 
osnovnega kapitala, skupni znesek drugih rezerv iz dobička in 
prenesenega dobička najmanj enak skupnemu nominalnemu 
znesku dodatnih delnic, ali 
2. če je skupni znesek osnovnega kapitala po povečanju in rezerv, 
ki jih družba mora oblikovati in jih ne sme uporabiti za povečanje 
osnovnega kapitala, enak oziroma manjši od skupne vrednosti 
sredstev družbe, zmanjšane za obveznosti družbe. 

(6) Za povečanje osnovnega kapitala zaradi izdaje dodatnih delnic 
se smiselno uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka 
518. člena tega zakona, v primeru iz 2. točke petega odstavka 
tega člena pa tudi tretji in četrti odstavek 518. člena tega zakona. 

Objava pravnomočne sodne odločbe oziroma 
poravnave 
529. h člen 

Uprava prevzemne družbe mora izrek pravnomočne sodne 
odločbe oziroma poravnave iz prvega odstavka 529. f člena tega 
zakona objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije v roku trideset 
dni šteto od dne, ko je zvedela za pravnomočnost. 

Stroški postopka 
529. i člen 

(1) Stroške postopka za sodni preskus menjalnega razmerja 
skupaj s stroški skupnih zastopnikov predhodno krije prevzemna 
družba. Sodišče lahko na predlog prevzemne družbe 
predlagateljem postopka naloži, da tej povrnejo vse stroške 
postopka oziroma del teh stroškov, če bi ti od vložitve predloga 
oziroma kasnejšega dne morali vedeti, da nastajajo stroški, ki so 
nesorazmerni s pravicami, ki se v postopku uveljavljajo. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena vsak udeleženec 
postopka predhodno sam krije stroške svojih pravnih 
pooblaščencev. 

(3) Sodišče prevzemni družbi naloži, da predlagateljem povrne 
stroške njihovih pravnih pooblaščencev, če so bila v postopku 
sodnega preskusa menjalnega razmerja ugotovljena bistvena 
odstopanja od menjalnega razmerja oziroma denarnih doplačil, 
določenih v pogodbi o pripojitvi 

(4) Če utemeljitev oziroma obrazložitev menjalnega razmerja in 
morebitnih denarnih doplačil v poročilu uprave o pripojitvi (513. 
člen ), poročilu o reviziji pripojitve (514. člen ) oziroma poročilu 
nadzornega sveta o pregledu pripojitve (514. a člen ) ni bila v 
skladu z določbami tega zakona, sodišče prevzemni družbi naloži, 
da predlagateljem povrne tiste stroške njihovih pooblaščencev, 
ki so nastali do dne, do katerega predlagatelji niso mogli vedeti, 
da nastajajo stroški, ki so nesorazmerni s pravicami, ki se v 
postopku uveljavljajo. 

Imenovanje članov poravnalnega odbora izvedencev; 
varovanje zaupnih podatkov; 

nagrada članom poravnalnega odbora izvedencev 
529. j člen 

(1) Za člane poravnalnega odbora izvedencev so lahko 
imenovane 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 za finance imenujeta: 
- predsednika ter vsaj enega namestnika, ki sta upokojena 
sodnika; 
- dva člana ter zadostno 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, s katere denicami se trguje na organiziranem 
trgu vrednostnih papirjev (drugi odstavek 529. d člena), 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, razrešita člana 
poravnalnega odbora izvedencev, če prenehajo pogoji iz prvega 
odstavka tega člena ter imenujeta drugega člana. 

(6) Za izločitev članov poravnalnega odbora izvedencev se 
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek 
o izločitvi sodnika. Člani poravnalnega odbora izvedencev morajo 
kot zaupne varovati vse podatke, ki so jih dobili pri opravljanju 
funkcije člana poravnalnega odbora izvedencev in jih smejo 
uporabiti le pri opravljanju te funkcije. Pri opravljanju svoje funkcije 
so člani poravnalnega odbora izvedencev neodvisni. 

(7) Ministra, pristojna za pravosodje ter za finance, izdata predpis 
o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora 
izvedencev.« 

113. člen (109. člen) 

Naslov 3. pododdelka 2. oddelka devetega poglavja II. dela se 
spremeni, tako da se glasi »Združitev družb z omejeno 
odgovornostjo«. 

114. člen (110. člen) 

532. in 533. člen se nadomestita z novimi 532., 532. a do 532. c in 
533. členom, ki se glasijo: 

»Splošno; vsebina pogodbe o združitvi 
532. člen 

(1) Družbe z omejeno odgovornostjo so lahko udeležene pri 
združitvi kapitalskih družb. 

(2) Za združitev kapitalskih družb, pri kateri so udeležene tudi 
družbe z omejeno odgovornostjo, se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o združitvi delniških družb, če ni v tem pododdelku 
drugače določeno. 
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(3) Če je družba z omejeno odgovornostjo udeležena pri pripojitvi 
kot prevzemna družba, mora pogodba o pripojitvi vsebovati tudi 
nominalno vrednost poslovnega deleža prevzemne družbe, ki ga 
pridobi posamezen družbenik oziroma delničar prevzete družbe 
v zameno za poslovne deleže oziroma delnice prevzete družbe. 

(4) Če bo družba z omejeno odgovornostjo kot prevzemna družba 
družbenikom oziroma delničarjem prevzetih družb v zameno za 
poslovne deleže oziroma delnice prevzete družbe zagotovila 
poslovne deleže, iz katerih izhajajo drugačne pravice oziroma 
obveznosti kot iz drugih poslovnih deležev prevzemne družbe, 
morajo biti te drugačne pravice oziroma obveznosti določene v 
pogodbi o pripojitvi. 

(5) Če bo družba z omejeno odgovornostjo kot prevzemna družba 
posameznim družbenikom oziroma delničarjem prevzetih družb 
v zameno za poslovne deleže oziroma delnice prevzete družbe 
zagotovila lastne poslovne deleže, morajo biti v pogodbi o pripojitvi 
navedeni družbeniki oziroma delničarji, ki jim bo družba zagotovila 
lastne poslovne deleže, in nominalna višina teh poslovnih deležev. 

(6) Kadar je pri združitvi kot prevzeta družba udeležena delniška 
družba in je oziroma bo prevzemna družba organizirana kot 
družba z omejeno odgovornostjo, lahko vsak delničar prevzete 
delniške družbe, ki je na skupščini prevzete delniške družbe na 
zapisnik ugovarjal sklepu o soglasju za pripojitev, od prevzemne 
družbe zahteva, da prevzame poslovni delež, ki mu ga mora 
zagotoviti zaradi izvedbe pripojitve, proti plačilu primerne denarne 
odpravnine. To pravico ima tudi delničar prevzete delniške družbe, 
ki se skupščine ni udeležil, če mu je bila protipravno preprečena 
udeležba na skupščini ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali 
če predmet odločanja na skupščini ni bil pravilno objavljen. Za 
denarno odpravnino iz tega odstavka se smiselno uporabljajo 
določbe drugega in tretjega odstavka 528. a člena in določbe 529. 
b do 529. č člena tega zakona. 

(7) Kadar je pri združitvi kot prevzeta družba udeležena družba 
z omejeno odgovornostjo in je oziroma bo prevzemna družba 
organizirana kot delniška družba, se za pravice družbenika 
prevzete družbe z omejeno odgovornostjo smiselno uporablja 
določba šestega odstavka tega člena. 

Priprava in izvedba skupščine 
532. a člen 

(1) Za pripravo skupščine družbe z omejeno odgovornostjo, ki je 
udeležena pri združitvi, se ne uporabljajo prvi, četrti in šesti 
odstavek 516. člena tega zakona. 

(2) Najmanj štirinajst dni pred zasedanjem skupščine družbe z 
omejeno odgovornostjo, ki bo odločala o soglasju za združitev, je 
treba vsakemu družbeniku te družbe skupaj z vabilom na 
skupščino poslati vse listine iz drugega odstavka 516. člena tega 
zakona. 

(3) Po sklicu skupščine družbe z omejeno odgovornostjo morajo 
poslovodje družbe vsakemu družbeniku na njegovo zahtevo 
pojasniti tudi zadeve o drugih družbah, ki so udeležene pri pripojitvi, 
če so te pomembne za pripojitev. Za obveznost poslovodij dati 
pojasnila se smiselno uporabljata prva in peta alinea drugega 
odstavka 293. člena tega zakona. V sklicu skupščine je treba 
družbenike opozoriti na to pravico. 

Soglasje skupščine za združitev 
532. b člen 

(1) Sklep skupščine družbe z omejeno odgovornostjo o soglasju 
za združitev je veljavno sprejet, če zanj glasujejo družbeniki, ki 

imajo najmanj tri četrtine vseh glasov. Družbena pogodba lahko 
določi višjo večino ter druge zahteve. Sklep mora potrditi notar. 

(2) Če so posamezni družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo, 
ki je prevzeta družba, po družbeni pogodbi imeli pravice v zvezi 
z vodenjem poslov, v zvezi z imenovanjem poslovodij oziroma 
nadzornega sveta ali v zvezi s prenosom poslovnih deležev in 
jim po pogodbi o združitvi ne bodo zagotovljene enakovredne 
pravice na podlagi statuta oziroma družbene pogodbe prevzemne 
družbe, je za veljavnost sklepa skupščine o soglasju za združitev 
potrebno tudi soglasje teh družbenikov. 

(3) Če je po družbeni pogodbi družbe z omejeno odgovornostjo 
kot prevzete družbe za odtujitev poslovnega deleža osebi, ki ni 
družbenik, potrebno soglasje posameznega družbenika, je za 
veljavnost sklepa skupščine o soglasju za združitev potrebno 
tudi soglasje tega družbenika. 

(4) Če je na podlagi družbene pogodbe družbe z omejeno 
odgovornostjo kot prevzete družbe za veljavnost posameznih 
sklepov potrebna večina, ki je višja od treh četrtin vseh glasov, je 
tudi za veljavnost sklepa o soglasju za združitev potrebna taka 
večina, razen kadar statut oziroma družbena pogodba prevzemne 
družbe zagotavlja enakovredno varstvo manjšinskih pravic. 

(5) Če osnovni vložki v posamezni družbi, ki je udeležena pri 
združitvi, niso v celoti vplačani, je za veljavnost sklepa o soglasju 
za združitev skupščin drugih družb z omejeno odgovornostjo, ki 
so udeležene pri združitvi, potrebno soglasje vseh družbenikov 
teh družb. 

(6) Družbenik prevzete družbe lahko da soglasje iz drugega do 
petega odstavka tega člena tudi zunaj skupščine, če je izjava tej 
družbi posredovana najkasneje v treh mesecih po sprejemu 
sklepa o soglasju za združitev. Izjava o soglasju iz prejšnjega 
stavka mora biti dana v obliki notarskega zapisa, v katerega je 
vključena pogodba o združitvi. 

Pregled po nadzornem svetu; revizija združitve 
532. c člen 

(1) Družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo, ki je udeležena 
pri združitvi, se lahko odpovedo tudi uporabi določb o pregledu 
združitve po nadzornem svetu (514. a člen). Za odpoved iz 
prejšnjega stavka se smiselno uporablja peti odstavek 528. člena 
tega zakona. 

(2) Določbe 514. člena tega zakona o reviziji pripojitve se za 
družbo z omejeno odgovornostjo, ki je udeležena pri združitvi, 
uporabljajo samo, če tako predlaga eden izmed družbenikov te 
družbe. Če družba nima nadzornega sveta, imenuje pripojitvenega 
revizorja sodišče. 

(3) Če družba ne upošteva predloga družbenika iz drugega 
odstavka tega člena, mora družbenik na zasedanju skupščine, 
ki odloča o soglasju za pripojitev, na zapisnik izjaviti, da njegov 
predlog ni bil upoštevan. Izjava iz prejšnjega stavka se šteje za 
ugovor proti združitvi. 

Povečanje osnovnega kapitala 
533. člen 

Če družba z omejeno odgovornostjo kot prevzemna družba zaradi 
izvedbe pripojitve poveča osnovni kapital, se za tako povečanje 
ne uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 451. člena in 
določbe 453. člena tega zakona.« ' 
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115. člen (111. člen) 

V devetem poglavju II. dela se za 533. členom doda novi oddelek 
2.A, s tremi pododdelki in novimi 533. a do 533. o členom, ki se 
glasijo: 

»2.A oddelek 
DELITEV 

1. pododdelek 
Splošno pravilo 

Pojem 
533. a člen 

(1) Kapitalska družba se lahko deli bodisi z razdelitvijo bodisi z 
oddelitvijo. 

(2) Razdelitev se opravi s hkratnim prenosom vseh delov 
premoženja prenosne družbe, ki z razdelitvijo preneha ne da bi 
bila opravljena njena likvidacija, bodisi 
- na nove kapitalske družbe, ki se ustanovijo zaradi razdelitve 
(razdelitev z ustanovitvijo novih družb), bodisi 
- na prevzemne kapitalske družbe (razdelitev s prevzemom). 

(3) Oddelitev se opravi s prenosom posameznih delov 
premoženja prenosne družbe, ki z oddelitvijo ne preneha, bodisi 
- na nove kapitalske družbe, ki se ustanovijo zaradi oddelitve 
(oddelitev z ustanovitvijo novih družb), bodisi 
- na prevzemne kapitalske družbe (oddelitev s prevzemom). 

(4) Delitev se lahko opravi tudi tako, da se deli premoženja 
prenosne družbe hkrati prenesejo na nove in na prevzemne 
družbe. 

(5) Z delitvijo preide na novo oziroma prevzemno družbo del 
premoženja prenosne družbe, določen z delitvenim načrtom, ter 
pravice in obveznosti prenosne družbe v zvezi s tem premoženjem. 
Nova oziroma prevzemna družba kot univerzalni pravni naslednik 
vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s tem premoženjem, katerih 
subjekt je bila prenosna družba. 

(6) Družbenikom oziroma delničarjem prevzete družbe se 
zagotovijo deleži (delnice oziroma poslovni deleži) nove oziroma 
prevzemne družbe. 

(7) Kadar razmerje, v katerem se zamenjajo delnice oziroma 
poslovni deleži prenosne družbe za delnice oziroma poslovne 
deleže posamezne nove oziroma prevzemne družbe, ni enako 
ena ali več delnic oziroma poslovnih deležev posamezne nove 
oziroma prevzemne družbe za eno delnico oziroma poslovni delež 
prenosne družbe, lahko delničarjem oziroma družbenikom 
prenosne družbe, ki ne razpolagajo z ustreznim številom delnic 
oziroma poslovnih deležev prenosne družbe, da bi lahko prejeli 
celo število delnic oziroma poslovnih deležev posamezne nove 
oziroma prevzemne družbe, bodisi nova oziroma prevzemna 
družba bodisi druga oseba zagotovi denarno doplačilo. Vsota 
denarnih doplačil, ki jih zagotovi posamezna nova oziroma 
prevzemna družba, ne sme presegati desetine skupnega 
nominalnega zneska delnic oziroma poslovnih deležev, ki jih nova 
oziroma prevzemna družba zagotovi delničarjem oziroma 
družbenikom prenosne družbe zaradi izvedbe delitve. 

(8) Posamezni pojmi, uporabljeni v tem poglavju, imajo pri uporabi 
določb tega poglavja naslednji pomen, če ni v posameznem 
primeru drugače določeno: 

1. nova družba je kapitalska družba, ki se ustanovi zaradi delitve, 
2. prevzemna družba je kapitalska družba, na katero z delitvijo 
preide del premoženja prenosne družbe, 
3. uprava je uprava delniške družbe, poslovodje družbe z omejeno 
odgovornostjo in komplementarji komanditne delniške družbe, 
4. deleži so delnice delniške družbe oziroma komanditne delniške 
družbe in poslovni deleži družbe z omejeno odgovornostjo, 
5. statut je statut delniške družbe oziroma komanditne delniške 
družbe in družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo. 

2. pododdelek 
Delitev z ustanovitvijo novih družb 

Delitveni načrt 
533. b člen 

(1) Uprava prenosne družbe mora sestaviti delitveni načrt. 

(2) Delitveni načrt mora vsebovati: 
1. firmo in sedež prenosne družbe; 
2. predlog statutov novih družb; 
3. izjavo o prenosu delov premoženja prenosne družbe na nove 
družbe s pravnimi posledicami iz drugega ter petega do sedmega 
odstavka 533. a člena tega zakona; 
4. razmerja, v katerih se zamenjajo deleži prenosne družbe za 
deleže posamezne nove družbe (menjalna razmerja); 
5. v primeru iz sedmega odstavka 533. a člena tega zakona: 
- višino denarnega doplačila, ki mora biti izražena v denarnem 
znesku na celotno delnico prenosne družbe, in 
- navedbo firme nove družbe, ki bo zagotovila denarno doplačilo, 
oziroma firmo in sedež oziroma ime in priimek druge osebe, ki bo 
zagotovila denarno doplačilo; 
6. kadar bo prenosna družba zaradi oddelitve z ustanovitvijo 
novih družb zmanjšala osnovni kapital po drugem odstavku 533. 
c členu tega zakona: natančen opis postopkov v zvezi z 
zmanjševanjem nominalnega zneska delnic oziroma 
združevanjem deležev prenosne družbe; 
7. natančen opis postopkov v zvezi z zagotovitvijo deležev novih 
družb; 
8. dan, od katerega dalje zagotavljajo deleži, ki jih bo posamezna 
nova družba zagotovila, pravico do dela dobička; 
9. dan, od katerega dalje se šteje, da so dejanja prenosne družbe 
opravljena za račun posamezne nove družbe (dan obračuna 
delitve); 
10. kadar je prenosna družba izdala delnice oziroma poslovne 
deleže brez glasovalne pravice, prednostne delnice oziroma 
poslovne deleže z večjim številom glasov ali dividendne obveznice 
oziroma posameznim osebam drugače zagotovila posebne 
pravice do udeležbe v dobičku : 
- pravice, ki jih bo tem delničarjem oziroma družbenikom prenosne 
družbe oziroma drugim imetnikom teh pravic zagotovila 
posamezna nova družba, ali 
- druge ukrepe (na primer v obliki denarnega doplačila), ki jih bo 
zaradi uresničitve teh pravic opravila posamezna nova družba; 
11. vse posebne ugodnosti, ki bodo zagotovljene članom uprav 
oziroma nadzornih svetov prenosne oziroma novih družb, ki so 
udeležene pri delitvi, ali delitvenim revizorjem; 
12. določen opis in dodelitev delov premoženja in obveznosti, ki 
se prenesejo na posamezno novo družbo; pri tem se je dovoljeno 
sklicevati na listine (na primer zaključno poročilo in računovodske 
izkaze iz 14. točke tega odstavka), če je na podlagi njihove vsebine 
mogoče določiti premoženje, ki se prenese na posamezno novo 
družbo; 
13. določilo o dodelitvi tistih delov premoženja, ki jih sicer na 
podlagi delitvenega načrta ne bi bilo mogoče dodeliti nobeni izmed 
družb, ki je udeležena pri delitvi; 
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14. zaključno poročilo prenosne družbe in otvoritvene bilance 
novih družb, v primeru oddelitve pa tudi otvoritveno bilanco 
prenosne družbe, ki izkazuje stanje premoženja in obveznosti po 
oddelitvi; 
15. v primeru iz 533. j člena tega zakona: višino denarne 
odpravnine, ki jo ponuja posamezna nova družba oziroma druga 
oseba, razen kadar so se vsi družbeniki oziroma delničarji 
prenosne družbe veljavno odpovedali pravici do denarne 
odpravnine. 

(3) Izjava druge osebe, da ponuja denarno doplačilo (5. točka 
drugega odstavka ) ali denarno odpravnino (15. točka drugega 
odstavka ) mora biti v notarski obliki. 

(4) Za varstvo imetnikov posebnih pravic iz 10. točke drugega 
odstavka tega člena se smiselno uporablja 523. člen tega zakona. 

Ohranitev kapitala; uporaba pravil o ustanovitvi; 
odgovornost organov 

533. c člen 

(1) Skupna višina osnovnih kapitalov družb, ki so udeležene pri 
delitvi, mora biti po delitvi najmanj enaka osnovnemu kapitalu 
prenosne družbe pred delitvijo. Vsota drugih postavk lastnega 
kapitala (kapitalske rezerve, revalorizacijski popravek sestavin 
kapitala, rezerve iz dobička in preneseni čisti dobiček / izguba), 
izkazanih v otvoritveni bilanci stanja družb, ki so udeležene pri 
delitvi, mora biti najmanj enaka vsoti teh postavk, izkazanih v 
zaključnem poročilu prenosne družbe. 

(2) Pri oddelitvi lahko prenosna družba zmanjša osnovni kapital, 
ne da bi upoštevala določbe tega zakona o zmanjšanju osnovnega 
kapitala. Če pa prenosna družba zaradi izvedbe oddelitve zmanjša 
osnovni kapital po določbah tega zakona o rednem zmanjšanju 
osnovnega kapitala, glede na tak način zmanjšanega osnovnega 
kapitala ni treba upoštevati prvega stavka prvega odstavka tega 
člena. 

(3) Za ustanovitev novih družb veljajo določbe tega zakona o 
ustanovitvi, razen določb tretjega odstavka 191. člena oziroma 
tretjega odstavka 410. člena tega zakona, če ni v tem oddelku 
drugače določeno. Za ustanovitelja se šteje prenosna družba. 

(4) Ustanovitev novih družb mora pregledati eden ali več 
ustanovitvenih revizorjev. Pri oddelitvi mora ustanovitveni revizor 
pregledati tudi ali je po oddelitvi skupna vrednost sredstev 
prenosne družbe, zmanjšanih za obveznosti, najmanj enaka višini 
osnovnega kapitala, povečani za vsoto rezerv, ki jih družba mora 
oblikovati. Za revizijo se smiselno uporabljajo določbe tega zakona 
o ustanovitveni reviziji delniške družbe, pri čemer ustanovitveno 
poročilo iz 193. člena tega zakona ni potrebno. 

(5) Člani uprave in nadzornega sveta prenosne družbe solidarno 
odgovarjajo za škodo, ki jo delitev povzroči družbam, ki so 
udeležene pri delitvi, in imetnikom deležev v teh družbah. Za 
odgovornost članov uprave in nadzornega sveta iz prejšnjega 
stavka se smiselno uporablja drugi odstavek 258. člena oziroma 
279. člen tega zakona. Za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov 
se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 525. člena in 
določba 525. a člena tega zakona. 

Poročilo uprave o delitvi 
533. č člen 

(1) Uprava prenosne družbe mora izdelati podrobno pisno poročilo 
o delitvi. 

(2) V poročilu o delitvi mora uprava razložiti ter pravno in 
ekonomsko utemeljiti; 
1. razloge za delitev in predvidene posledice delitve; 
2. vsebino delitvenega načrta, in še zlasti: 
- menjalna razmerja (4. točka drugega odstavka 533. b člena); 
- višino morebitnih denarnih doplačil (5. točka drugega odstavka 
533. b člena); 
- ukrepe za uresničitev pravic imetnikov posebnih pravic (10. 
točka drugega odstavka 533. b člena); 
- ukrepe za zavarovanje pravic upnikov po petem odstavku 533. 
m člena tega zakona. 

(3) V poročilu o delitvi je treba opozoriti na morebitne posebne 
težave, ki so nastale pri ocenjevanju vrednosti družb, ki so 
udeležene pri delitvi, in na ugotovitve poročila o reviziji ustanovitve 
iz četrtega odstavka 533. c člena tega zakona. 

(4) V poročilu o delitvi mora uprava navesti sodišča, katerim bodo 
predložena poročila ustanovitvenih revizorjev po prvem odstavku 
533.1 člena tega zakona. 

(5) V poročilu o delitvi uprava ni dolžna razkriti informacij iz prve 
in pete alinee drugega odstavka 293. člena tega zakona. 

(6) Menjalnega razmerja ni treba pojasniti, če so imetniki deležev 
prenosne družbe v novih družbah udeleženi v enakih kapitalskih 
razmerjih kot so bili v prenosni družbi (delitev, ki ohranja kapitalska 
razmerja). 

(7) Poročilo o delitvi ni potrebno, če vsi imetniki deležev prenosne 
družbe dajo izjavo v obliki notarskega zapisa, da se odpovedujejo 
uporabi določb tega zakona o poročilu uprave o delitvi. Izjavo o 
odpovedi lahko dajo delničarji tudi ustno na zasedanju skupščine 
prenosne družbe, ki odloča o delitvi. V takem primeru se izjava 
vnese v zapisnik skupščine. 

Revizija 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) Delitveni revizor mora o reviziji delitve izdelati pisno poročilo. 

(4) Kadar delitev ne ohranja kapitalskih razmerij (tretji odstavek 
533. g člena ), mora poročilo o reviziji delitve vsebovati mnenje 
revizorja o tem, ali je zagotovitev deležev v novih družbah po 
menjalnem razmerju, predlaganem v delitvenem načrtu in višina 
morebitnih denarnih doplačil ter ponujena odpravnina primerno 
nadomestilo za deleže v novih družbah. Pri tem je treba zlasti 
razložiti: 
1. z uporabo katerih metod ocenjevanja vrednosti podjetij so bila 
določena menjalna razmerja, ki so predlagana v delitvenem načrtu; 
2. razloge, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem 
primeru primerna za določitev menjalnih razmerij; 
3. kadar je bilo za določitev menjalnih razmerij uporabljenih več 
metod: kakšno menjalno razmerje bi bilo ugotovljeno pri uporabi 
posamezne od teh metod; hkrati je treba razložiti, v kakšnem 
deležu je bila upoštevana posamezna od teh metod pri določitvi 
menjalnih razmerij in katere posebne težave so se pokazale pri 
ocenjevanju vrednosti družb, ki so udeležene pri delitvi. 

(5) Delitveni revizor mora predložiti poročilo o reviziji delitve upravi 
in nadzornemu svetu prenosne družbe. 
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(6) Glede poteka revidiranja in pogojev revidiranja se za revizijo 
delitve smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja revidiranje, 
o reviziji letnih poročil. 

(7) Glede odškodninske odgovornosti delitvenega revizorja se 
smiselno uporablja tretji odstavek 54. člena tega zakona. Delitveni 
revizor odškodninsko odgovarja vsem družbam, ki so udeležene 
pri delitvi, in vsem imetnikom deležev v teh družbah. 

(8) Revizija delitve ni potrebna, če vsi imetniki deležev prenosne 
družbe dajo izjavo v obliki notarskega zapisa, da se odpovedujejo 
uporabi določb tega zakona o reviziji delitve. Izjavo o odpovedi 
lahko dajo delničarji tudi ustno na zasedanju skupščine prenosne 
družbe, ki odloča o delitvi. V takem primeru se izjava vnese v 
zapisnik skupščine. 

Pregled delitve po nadzornem svetu 
533. e člen 

Nadzorni svet prenosne družbe mora na podlagi poročila uprave 
o delitvi in poročila o reviziji delitve pregledati nameravano delitev 
in o tem izdelati pisno poročilo. V poročilu o pregledu delitve nadzorni 
svet ni dolžan razkriti informacij iz 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 
zasedanja skupščine, ki bo odločala o delitvi, registrskemu 
sodišču predložiti delitveni načrt, ki ga je pred tem pregledal 
nadzorni svet te družbe. Obvestilo o predložitvi delitvenega načrta 
registrskemu sodišču mora družba objaviti v Uradnem listu 
Republike Slovenije. V objavi je treba imetnike deležev prenosne 
družbe opozoriti na njihove pravice iz drugega in šestega odstavka 
tega člena, upnike ter svet delavcev pa na njihove pravice iz 
petega odstavka tega člena. 

(2) Kadar je prenosna družba organizirana kot delniška družba 
oziroma komanditna delniška družba, je treba vsaj mesec dni 
pred zasedanjem skupščine, ki bo odločala o delitvi, na sedežu 
družbe omogočiti pregled naslednjih listin: 
1. delitvenega načrta; 
2. letnega poročila prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta; 
3. kadar dan obračuna delitve ni enak bilančnemu presečnemu 
dnevu zadnjega letnega poročila prenosne družbe: zaključnega 
poročila prenosne družbe (prvi odstavek 64.), če je bilo do takrat 
že revidirano; 
4. kadar se zadnje letno poročilo prenosne družbe nanaša na 
poslovno leto, ki se je končalo več kot šest mesecev pred sestavo 
delitvenega načrta: vmesne bilance stanja te družbe, ki mora biti 
sestavljena po stanju na dan zaključka zadnjega trimesečja pred 
sestavo delitvenega načrta;' 
5. poročila uprave o delitvi (533. č člen); 
6. poročila o reviziji delitve (533. d člen); 
7. poročila nadzornega sveta o pregledu delitve (533. e člen); 
Vsakemu delničarju je treba na njegovo zahtevo najkasneje 
naslednji delovni dan brezplačno dati prepis teh listin. 

(3) Za vmesno bilanco stanja iz 4. točke drugega odstavka tega 
člena se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 516. člena 
tega zakona. 

(4) Kadar je prenosna družba organizirana kot družba z omejeno 
odgovornostjo, je treba najmanj štirinajst dni pred zasedanjem 
skupščine družbe, ki bo odločala o delitvi, vsakemu družbeniku 
te družbe skupaj z vabilom za skupščino poslati listine iz drugega 
odstavka tega člena. 

(5) Vsakemu upniku in svetu delavcev, če je ta oblikovan, je treba 
na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno 
dati prepis delitvenega načrta. 

(6) Na zasedanju skupščine je treba predložiti listine iz drugega 
odstavka tega člena. Na začetku obravnave na skupščini mora 
uprava ustno razložiti vsebino delitvenega načrta. Pred odločanjem 
o soglasju za delitev mora uprava imetnike deležev obvestiti o 
vseh pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od 
sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Za 
pomembno se šteje zlasti tista sprememba, zaradi katere bi bilo 
primerno drugačno menjalno razmerje oziroma drugačna dodelitev 
deležev v novih družbah. 

Soglasje skupščine za delitev 
533. g člen 

(1) Za delitev je potreben sklep skupščine o soglasju za delitev. 
Kadar je prenosna družba organizirana kot delniška družba oziroma 
komanditna delniška družba, je sklep veljavno sprejet, če zanj 
glasuje najmanj tri četrtine pri sklepanju zastopanega osnovnega 
kapitala. Kadar je prenosna družba organizirana kot družba z 
omejeno odgovornostjo, je sklep veljavno sprejet, če zanj glasujejo 
družbeniki, ki imajo najmanj tri četrtine glasov vseh družbenikov. 
Sklep iz prejšnjega stavka mora potrditi notar. Statut oziroma 
družbena pogodba lahko določi višjo večino ter druge zahteve. 

(2) Kadar je prenosna družba organizirana kot delniška družba 
oziroma komanditna delniška družba in obstaja več razredov 
delnic, je za veljavnost sklepa o soglasju za delitev potrebno 
soglasje delničarjev vsakega razreda. O soglasju morajo delničarji 
vsakega razreda sprejeti izreden sklep. Za sprejem izrednega 
sklepa velja določba drugega stavka prvega odstavka tega člena. 

(3) Kadar imetniki deležev v kapitalu novih družb niso udeleženi 
v enakih razmerjih, kot so bili udeleženi v kapitalu prenosne družbe 
pred delitvijo (delitev, ki ne ohranja kapitalskih razmerij), je sklep 
o soglasju za delitev veljavno sprejet, če zanj glasuje devet desetin 
osnovnega kapitala. Kadar ta večina na skupščini ni dosežena, je 
sklep veljaven samo, če imetniki deležev, ki so glasovali proti 
sprejemu sklepa oziroma se glasovanja niso udeležili, prenosni 
družbi najkasneje v treh mesecih po zasedanju skupščine, pošljejo 
izjavo o soglasju za delitev, tako da je skupaj z naknadnimi izjavami 
o soglasju ta večina dosežena. 

(4) Izjave o soglasju iz tretjega odstavka tega člena morajo biti v 
obliki notarskega zapisa, v katerega je vključen delitveni načrt. 

Izključitev razlogov za izpodbijanje 
533. h člen 

Sklepa skupščine prenosne družbe o delitvi ni mogoče izpodbijati 
zaradi naslednjih razlogov: 
1. ker zagotovitev deležev v novih družbah po menjalnih razmerjih, 
določenih v delitvenem načrtu, skupaj z morebitnimi denarnimi 
doplačili niso primerno nadomestilo za deleže v prenosni družbi; 
2. ker višina denarne odpravnine iz 533. j člena tega zakona ni 
primerna oziroma ker denarna odpravnina ni bila ponujena 
oziroma ni bila pravilno ponujena; 
3. ker utemeljitev oziroma obrazložitev menjalnih razmerij in 
morebitnih denarnih doplačil v poročilu uprave o delitvi (533. č 
člen), poročilu o reviziji delitve (533. d člen) oziroma poročilu 
nadzornega sveta o pregledu pripojitve (533. e člen) ni v skladu z 
določbami tega zakona. 
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Posebne zahteve za soglasje skupščine za delitev 
533. i člen 

(1) Če imajo posamezni imetniki deležev prenosne družbe po 
statutu pravice v zvezi z vodenjem poslov, v zvezi z imenovanjem 
uprave oziroma nadzornega sveta ali v zvezi s soglasjem za 
prenos deležev, in jim po delitvenem načrtu v novih družbah ne 
bodo zagotovljene enakovredne pravice, je za veljavnost sklepa 
skupščine o soglasju za delitev potrebno tudi soglasje teh 
imetnikov deležev. 

(2) Če je po statutu prenosne družbe za veljavnost posameznih 
sklepov skupščine potrebna večina, ki je višja od treh četrtin pri 
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala oziroma od treh četrtin 
vseh glasov, je tudi za veljavnost sklepa skupščine o soglasju za 
delitev potrebna taka večina, razen kadar statuti novih družb 
zagotavljajo enakovredno varstvo manjšinskih pravic. 

(3) Imetnik deležev lahko da soglasje iz prvega oziroma drugega 
odstavka tega člena tudi zunaj skupščine, če je izjava prenosni 
družbi posredovana najkasneje v treh mesecih po sprejemu 
sklepa o soglasju za delitev na skupščini. Izjava o soglasju iz 
prejšnjega stavka mora biti dana v obliki notarskega zapisa, v 
katerega je vključen delitveni načrt. 

Ponudba denarne odpravnine 
533. j člen 

(1) Kadar delitev ne ohranja kapitalskih razmerij (tretji odstavek 
533. g člena), lahko vsak imetnik deležev prenosne družbe, ki je 
na skupščini prenosne družbe na zapisnik ugovarjal sklepu o 
soglasju za delitev, od novih družb kot solidarnih dolžnikov 
zahteva, da prevzamejo deleže, ki mu jih morajo zagotoviti zaradi 
izvedbe delitve, proti plačilu primerne denarne odpravnine. Pravice 
do denarne odpravnine iz prejšnjega stavka pa nima tisti imetnik 
deležev, ki v kapitalu novih družb ohrani enak delež kot ga je imel 
v kapitalu prenosne družbe pred delitvijo. 

(2) Kadar so deleži prenosne družbe prosto prenosljivi, statuti 
posameznih oziroma vseh novih družb pa prenos deležev 
pogojujejo z dovoljenjem nove družbe oziroma posameznih 
imetnikov deležev nove družbe, lahko vsak imetnik deležev 
prenosne družbe, ki je na skupščini prenosne družbe na zapisnik 
ugovarjal sklepu o soglasju za delitev, od vsake od teh novih 
družb zahteva, da prevzame deleže, ki mu jih mora zagotoviti 
zaradi izvedbe delitve, proti plačilu primerne denarne odpravnine. 

(3) Kadar ima posamezna nova družba drugačno 
pravnoorganizacijsko obliko kot prenosna družba, lahko vsak 
imetnik deležev prenosne družbe, ki je na skupščini prenosne 
družbe na zapisnik ugovarjal sklepu o soglasju za delitev, od te 
nove družbe zahteva, da prevzame deleže, ki mu jih mora 
zagotoviti zaradi izvedbe delitve, proti plačilu primerne denarne 
odpravnine. 

(4) Pravico iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega 
člena ima tudi imetnik deležev prenosne družbe, ki se skupščine 
ni udeležil, če mu je bila protipravno preprečena udeležba na 
skupščini ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet 
odločanja na skupščini ni bil pravilno objavljen. 

(5) Upravičencem do denarne odpravnine iz prvega, drugega 
oziroma tretjega odstavka tega člena je treba za izpolnitev 
obveznosti plačati denarno odpravnino dati ustrezno zavarovanje. 

(6) Za pravico do denarne odpravnine iz prvega, drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena se smiselno uporabljata določbi 
drugega in tretjega odstavka 528. a člena in določbe 528. b do 
528. č člena tega zakona. 

Predlog za vpis delitve 
533. k člen 

(1) Uprava prenosne družbe in uprave novih družb morajo hkrati 
predlagati vpis delitve in vpis novih družb v register. 

(2) Predlogu za vpis pripojitve je treba priložiti: 
1. izjavo uprave prenosne družbe: 
- da proti sklepu skupščine o soglasju za delitev v roku za 
izpodbijanje tega sklepa ni bila vložena tožba za izpodbijanje tega 
sklepa oziroma za ugotovitev njegove ničnosti, ali 
- da je bil tožbeni zahtevek za izpodbijanje sklepa skupščine 
oziroma za ugotovitev njegove ničnosti pravnomočno zavrnjen 
oziroma tožba zavržena oziroma umaknjena, ali 
- da so se vsi imetniki deležev z izjavo v obliki notarskega zapisa 
odpovedali pravici do izpodbijanja sklepa skupščine o soglasju 
za delitev oziroma uveljavljanju njegove ničnosti; 
2. delitveni načrt; 
3. izjave o soglasju posameznih imetnikov deležev, če so potrebne; 
4. poročilo uprave o delitvi (533. č člen); 
5. poročilo o reviziji delitve (533. d člen); 
6. poročilo nadzornega sveta o delitvi (533. e člen); 
7. za nove družbe: listine, ki jih je treba predložiti ob vpisu 
ustanovitve družbe v register; 
8. kadar je za delitev potrebno dovoljenje oziroma soglasje 
pristojnega državnega oziroma drugega organa: dovoljenje 
oziroma soglasje tega organa; 
9. dokaz, da je bila nameravana delitev objavljena v skladu s 
prvim odstavkom 533. f člena tega zakona; 
10. izjave oseb iz tretjega odstavka 533. b člena tega zakona; 
11. dokaze o zagotovitvi zavarovanja iz petega odstavka 533. j 
člena tega zakona. 

(3) Kadar uprava ne predloži izjave iz 1. točke drugega odstavka 
tega člena, ker je bila proti sklepu skupščine o soglasju za delitev 
vložena tožba za izpodbijanje tega sklepa oziroma ugotovitev 
njegove ničnosti, se smiselno uporabljajo določbe tretjega do 
petega odstavka 520. člena tega zakona. 

Vpis delitve; pravne posledice delitve 
533.1 člen 

(1) Registrsko sodišče po sedežu prenosne družbe v register 
hkrati vpiše delitev in ustanovitev novih družb. Če je prenosna 
družba v primeru oddelitve zmanjšala osnovni kapital, se to 
zmanjšanje v register vpiše hkrati z vpisom delitve in ustanovitve 
novih družb. Pri vpisu novih družb je treba v register vpisati, da je 
družba nastala z delitvijo in firmo prenosne družbe ter številko 
registrskega vložka, pod katerim je prenosna družba vpisana v 
register. Pri prenosni družbi pa je v primeru razdelitve treba vpisati, 
da je družba prenehala zaradi delitve, in v vseh primerih delitve 
firme novih družb in številke registrskih vložkov, pod katerimi so 
bile vpisane v register. 

(2) Z vpisom delitve v register nastanejo naslednje pravne 
posledice: 
1. Premoženje prenosne družbe skupaj z obveznostmi preide na 
nove družbe v skladu z delitvenim načrtom. 
2. Pri razdelitvi prenosna družba preneha. Pri oddelitvi pa začnejo 
veljati spremembe statuta prenosne družbe, ki so predvidene v 
delitvenem načrtu. Na to okoliščino je treba pri vpisu posebej 
opozoriti. 
3. Imetniki deležev prenosne družbe postanejo imetniki deležev 
novih družb v skladu z delitvenim načrtom. Hkrati preidejo pravice 
tretjih na deležih prenosne družbe na deleže novih družb, ki se 
zagotovijo zaradi delitve, in na pravice do morebitnih denarnih 
doplačil. 
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(3) Po vpisu delitve v register morebitne pomanjkljivosti delitve ne 
vplivajo na pravne posledice delitve iz drugega odstavka tega 
člena. Tožnik, ki je pred vpisom pripojitve v register vložil tožbo za 
ugotovitev ničnosti oziroma za izpodbijanje sklepa o soglasju za 
delitev, lahko brez soglasja toženca tožbo spremeni tako, da 
zahteva povračilo škode, ki mu je nastala z vpisom pripojitve v 
register. 

(4) Dokler dolžnik prenosne družbe ni obveščen, kateri izmed 
družb, ki so udeležene pri delitvi, je dodeljena terjatev do tega 
dolžnika, lahko veljavno izpolni katerikoli izmed njih. 

(5) Dokler upnik prenosne družbe ni obveščen, kateri izmed 
družb, ki so udeležene pri delitvi, je dodeljena obveznost do tega 
upnika, lahko zahteva izpolnitev od katerekoli izmed njih. 

(6) Za zamenjavo delnic prenosne družbe se smiselno uporablja 
določba 237. člena tega zakona, za njihovo združitev pa določba 
351. člena tega zakona; dovoljenje sodišča ni potrebno. 

Varstvo upnikov in imetnikov posebnih pravic 
533. m člen 

(1) Za vse obveznosti družbe, ki so nastale do vpisa delitve v 
register, odgovarjajo poleg družbe, kateri je v delitvenem načrtu 
dodeljena obveznost, kot solidarni dolžniki vse druge družbe, ki 
so udeležene pri delitvi, in sicer vsaka do višine vrednosti 
premoženja, ki ji je bilo dodeljeno v delitvenem načrtu, zmanjšane 
za obveznosti, ki so ji bile dodeljene v delitvenem načrtu. Določba 
prejšnjega stavka ne velja za obveznosti, za katere je bilo dano 
zavarovanje iz drugega odstavka tega člena. 

(2) Upniki prenosne družbe imajo pravico zahtevati zavarovanje 
za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če je zaradi 
delitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve in če tako zavarovanje 
zahtevajo v šestih mesecih po objavi vpisa delitve v register. 
Domneva se, da je zaradi delitve ogrožena izpolnitev terjatev iz 
prejšnjega stavka. Upnike je treba na to pravico opozoriti v objavi 
vpisa delitve v register. 

(3) Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo v 
primeru stečajnega postopka pravico do prednostnega poplačila. 

(4) Kadar je prenosna družba izdala zamenljive obveznice, 
dividendne obveznice, obveznice s pravico do prednostnega 
nakupa delnic oziroma posameznim osebam drugače zagotovila 
posebne pravice do udeležbe v dobičku (346. člen tega zakona), 
je treba imetnikom teh pravic zagotoviti enakovredne pravice v 
novih družbah. Če nobena od novih družb ne zagotovi 
enakovrednih pravic, lahko vsak imetnik od prevzemne družbe 
zahteva denarno doplačilo. Za postopek določitve denarnega 
doplačila se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 529. 
a člena in določbe 529. b do 529. j člena tega zakona, razen 
določb drugega stavka četrtega odstavka 529. c člena in drugega 
do šestega odstavka 529. g člena tega zakona. 

Pravica do obveščenosti 
533. n člen 

(1) Vsak, čigar pravni interes je zaradi delitve prizadet, lahko od 
katerekoli družbe, ki je bila udeležena pri delitvi, zahteva pojasnila 
o dodelitvi posameznih delov premoženja oziroma obveznosti. 

(2) O pravici iz prvega odstavka tega člena odloča sodišče v 
nepravdnem postopku. Predlagatelj mora verjetno izkazati pravni 
interes. Sodišče lahko odredi predložitev poslovnih knjig in druge 
dokumentacije in naloži družbi, da predlagatelju oziroma 
izvedencu omogoči pregled poslovnih knjig oziroma druge 

dokumentacije. Predlagatelj in izvedenec iz prejšnjega odstavka 
morata vse podatke o družbi varovati kot zaupne. 

3. pododdelek 
Delitev s prevzemom 

Uporaba določb 
533. o člen 

(1) Za delitev s prevzemom se smiselno uporabljajo določbe 533. 
b do 533. n člena tega zakona, če ni v tem členu drugače določeno. 
Pri uporabi določb iz prejšnjega stavka se upošteva: 
1. Delitveni načrt (533. b člena) se 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. 
2. Nova družba se nadomesti s prevzemno družbo. 
3. Kadar pri oddelitvi s prevzemom prenosna družba zmanjša 
osnovni kapital, se ne uporablja prvi stavek drugega odstavka 
533. c člena tega zakona. 
4. Pri razdelitvi s prevzemom se smiselno uporablja 350. člen 
tega zakona. 

(2) Kadar prevzemna družba zaradi izvedbe delitve poveča 
osnovni kapital se smiselno uporablja 518. člen tega zakona in 
drugi odstavek 521. člena tega zakona. V takem primeru mora biti 
povečanje osnovnega kapitala vpisano v register hkrati z vpisom 
delitve. 

(3) Za prevzemne in prenosne družbe, ki so udeležene pri delitvi, 
se smiselno uporabljajo tudi določbe tega zakona o pripojitvi.« 

116. člen (112. člen) 

Naslov četrtega oddelka devetega poglavja II. dela se spremeni, 
tako da se glasi: »Sprememba pravnoorganizacijske oblike«. 

117. člen (113. člen) 

545. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Izključitev razlogov za izpodbijanje; denarna 
odpravnina 

545. člen 

(1) Vsak delničar, ki je na skupščini ugovarjal proti sklepu o 
preoblikovanju, lahko od družbe zahteva, da prevzame njegov 
poslovni delež proti plačilu primerne denarne odpravnine. To 
pravico ima tudi delničar, ki se skupščine ni udeležil, če mu je bila 
protipravno preprečena udeležba na skupščini ali če skupščina 
ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na skupščini ni 
bil pravilno objavljen. 

(2) Sklepa skupščine o preoblikovanju ni mogoče izpodbijati, ker 
denarna odpravnina iz prvega odstavka tega člena, ki jo ponudi 
družba, ni primerna oziroma ker denarna odpravnina sploh ni bila 
ponujena. 

(3) Za pravico do denarne odpravnine iz prvega odstavka tega 
člena se smiselno uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 
529. a člena in določbe 529. b do 529. j člena tega zakona, razen 
določb drugega stavka četrtega odstavka 529. c člena in drugega 
do šestega odstavka 529. g člena tega zakona. Če je bila proti 
sklepu o preoblikovanju vložena tožba za izpodbijanje oziroma 
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ugotovitev ničnosti, začne teči rok za vložitev predloga za 
določitev primerne denarne odpravnine od dneva pravnomočnosti 
sodbe, s katero je sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo, oziroma od 
dneva umika tožbe.« 

118. člen (114. člen) 

550. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Izključitev razlogov za izpodbijanje; denarna 
odpravnina 

550. člen 

(1) Vsak družbenik, ki je na skupščini ugovarjal proti sklepu o 
preoblikovanju, lahko od družbe zahteva, da prevzame njegove 
delnice proti plačilu primerne denarne odpravnine. To pravico ima 
tudi delničar, ki se skupščine ni udeležil, če mu je bila protipravno 
preprečena udeležba na skupščini ali če skupščina ni bila pravilno 
sklicana ali če predmet odločanja na skupščini ni bil pravilno 
objavljen. 

(2) Sklepa skupščine o preoblikovanju ni mogoče izpodbijati, ker 
denarna odpravnina iz prvega odstavka tega člena, ki jo ponudi 
družba, ni primerna oziroma ker denarna odpravnina sploh ni bila 
ponujena. 

(3) Za pravico do denarne odpravnine iz prvega odstavka tega 
člena se smiselno uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 
529. a člena in določbe 529. b do 529. j člena tega zakona, razen 
določb drugega stavka četrtega odstavka 529. c člena in drugega 
do šestega odstavka 529. g člena tega zakona. Če je bila proti 
sklepu o preoblikovanju vložena tožba za izpodbijanje oziroma 
ugotovitev ničnosti, začne teči rok za vložitev predloga za 
določitev primerne denarne odpravnine od dneva pravnomočnosti 
sodbe, s katero je sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo, oziroma od 
dneva umika tožbe.« 

119. člen (115. člen) 

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

120. člen (116. člen) 

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

»Preoblikovanje kapitalskih družb v osebne družbe 
ter preoblikovanje osebnih družb v kapitalske družbe 

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.« 

121. člen (-) 

V prvem odstavku 570. člena se besede »najmanj 5.000.000 
tolarjev« nadomestijo z besedami »od 5.000.000 do 15.000.0000 
tolarjev«. 
Pred 1. točko vstavi nova 1. točka, ki se glasi: 
»1. če krši drugi odstavek 10. člena tega zakona;« 
Dosedanji 1. in 2. točka postaneta 2. in 3. točka prvega odstavka 
570. člena. 
Dosedanje 3., 4. in 5. točka prvega odstavka se nadomestijo z 
novima 4. in 5. točko, ki se glasita: 
»4. če ne vodi poslovnih knjig v skladu s četrtim odstavkom 51. 
člena tega zakona; 
5. če uporabi čisti dobiček v nasprotju s 1. do 3. točko prvega 
odstavka 228. člena tega zakona.« 
V tretjem odstavku se besede »najmanj 250.000 tolarjev« 
nadomestijo z besedami »od 250.000 do 1.500.000 tolarjev«. 

122. člen (-) 

V prvem odstavku 571. člena se besede »najmanj 3.000.000 
tolarjev« nadomestijo z besedami »od 3.000.000 do 10.000.000 
tolarjev«. 
1. točka prvega odstavka se nadomesti z novima 1. in 2. točko, ki 
se glasita: 
»1. če letnega in poslovnega poročila iz prvega odstavka 54. 
člena tega zakona oziroma konsolidiranega letnega poslovnega 
poročila iz drugega odstavka 54. člena tega zakona ne predloži 
registrskemu sodišču skupaj z revizorjevim poročilom v osmih 
mesecih po koncu poslovnega leta (prvi odstavek 55. člena); 
2. če v primeru iz tretjega odstavka 55. člena tega zakona ne 
objavi povzetka letnega poročila oziroma konsolidiranega letnega 
poročila v Uradnem listu Republike Slovenije;« 
Dosedanje 2. do 13. točka postanejo 3. do 14. točka prvega 
odstavka 571. člena. 
V tretjem odstavku se besede »najmanj 150.000 tolarjev« 
nadomestijo z besedami »od 150.000 do 1.000.000 tolarjev«. 

123. člen (-) 

V prvem odstavku 572. člena se besede »najmanj 1.500.000 
tolarjev« nadomestijo z besedami »od 1.500.000 do 5.000.000 
tolarjev« 
2. točka se spremeni, tako da se glasi: 
»2. če v primeru iz drugega odstavka 55. člena tega zakona ne 
predloži letnega poročila registrskemu sodišču v osmih mesecih 
po koncu poslovnega leta; 
Na koncu prvega odstavka 572. člena se doda nova 5. točka, ki 
se glasi: 
»5. če v roku treh mesecev po koncu koledarskega leta ne 
posreduje podatkov iz letnega poročila o svojem premoženjskem 
in finančnem položaju ter poslovnem izidu v skladu z drugim 
odstavkom 125. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. ?/2000 ■ 
ZGD-F).« 
V tretjem odstavku se besede »najmanj 75.000 tolarjev« 
nadomestijo z besedami »od 75.000 do 500.000 tolarjev«. 
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Uskladitev statutov 
124. člen (118. člen) 

(1) Delniške družbe morajo uskladiti svoje statute z določbami 
zakona o gospodarskih družbah kot so bile te spremenjene z 
določbami tega zakona, v roku osemnajst mesecev šteto od 
začetka poslovnega leta, ki se začne po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Za sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala zaradi 
uskladitve s 172. členom zakona o gospodarskih družbah, kot je 
bil spremenjen z 21. členom tega zakona, zadošča navadna 
večina. 

(3) Delniške družbe, ki v roku iz prvega odstavka tega člena ne 
uskladijo osnovnega kapitala z najnižjim zneskom osnovnega 
kapitala, izbriše sodišče iz registra po postopku, določenim z 
zakonom o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/ 
99 in 110/99). 

Uskladitev s pravili o letnih poročilih 
125. člen (119. in 121. člen) 

(1) Določbe 7. poglavja I. dela zakona o gospodarskih družbah, 
kot so bile spremenjene z 11. čenom tega zakona in določbi 
drugega in tretjega odstavka tega člena se prvič uporabijo za 
letno poročilo za poslovno leto, ki se začne po uveljavitvi tega 
zakona. Določbe drugega do četrtega odstavka tega člena se 
prvič uporabijo za koledarsko leto, ki se začne po uveljavitvi tega 
zakona. 

(2) Družbe in podjetniki morajo v treh mesecih po koncu 
koledarskega leta podatke iz letnih poročil o svojem 
premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu 
posredovati tudi pravni osebi, pristojni za zbiranje statističnih 
podatkov o ekonomskih gibanjih v skladu z Nacionalnim 
programom statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 70/97). 

(3) Pravna oseba iz drugega odstavka tega člena lahko podatke 
o premoženjskem in finančnem položaju ter poslovnem izidu družb 
in podjetnikov iz drugega odstavka tega člena uporabi samo za 
izdelavo uskupinjenih informacij o ekonomskih gibanjih in podatkov 
o posamezni družbi oziroma podjetniku ne sme posredovati drugim 
osebam niti jih javno objavljati. 

(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena mora 
pravna oseba iz drugega odstavka tega člena podatke o 
premoženjskem in finančnem položaju ter poslovnem izidu družb 
in podjetnikov posredovati tudi pravnim osebam, ki so po zakonu 

pooblaščene za pridobivanje in uporabo takšnih podatkov za 
evidenčne, analitsko-informativne in raziskovalne namene. 
Podatke mora posredovati brezplačno in v ustrezni elektronski 
obliki. 

Podzakonski predpisi 
126. člen (120. člen) 

(1) Ministra, pristojna za pravosodje in finance morata imenovati 
predsednika in člane poravnalnega odbora izvedencev ter njihove 
namestnike in izdati predpis iz 529. j člena zakona o gospodarskih 
družbah (112. člen tega zakona) v roku treh mesecev od 
uveljavitve tega zakona. 

(2) Minister, pristojen za pravosodje, mora v roku šestih mesecev 
po uveljavitvi tega zakona, uskladiti Uredbo o vpisu družb in 
drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 20/94) z 
določbami zakona o gospodarskih družbah, kot so bile 
spremenjene s tem zakonom. 

(3) Slovenski inštitut za revidiranje mora v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega zakona predložiti ministru, pristojnem za finance, 
v soglasje Slovenske računovodske standarde iz osmega 
odstavka 51. člena zakona o gospodarskih družbah (11. člen 
tega zakona). Minister, pristojen za finance, mora o soglasju odločiti 
v roku enega meseca od predložitve. 

(4) Notarska zbornica mora v roku treh mesecev od uveljavitve 
tega zakona predložiti ministru, pristojnem za pravosodje, v 
soglasje predpis iz drugega odstavka 459. člena zakona o 
gospodarskih družbah (72. člen tega zakona). Minister, pristojen 
za pravosodje, mora o soglasju odločiti v roku enega meseca od 
predložitve. 

Uveljavitev posameznih določb 
127. člen (117. člen) 

Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji začnejo 
veljati naslednje določbe: 
- določba desetega odstavka 51. člena zakona o gospodarskih 
družbah (11. člen tega zakon),in - določbe 509. a in 509. b člena 
zakona o gospodarskih družbah (88. člen tega zakona) 

Uveljavitev zakona 
128. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, če ni v 127. členu tega zakona drugače 
določeno. 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji, dne 22. 3. 2000 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-F) - prva obravnava (EU) odločil, 
da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo predloga 
zakona za drugo obravnavo. Predlagatelju je naložil, da naj pri 
tem upošteva naslednja stališča: 
1. Ustrezno naj upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve. 
2. Opusti naj določbo 1. člena (glede položaja podjetnika 
posameznika). 
3. Prouči naj možnost opustitve določbe 4. člena oziroma 
drugačne ureditve predlaganih rešitev, ki se nanašajo na način 
medsebojnega sporazumevanja znotraj družbe. 
4. Prouči naj ali se z dopolnitvijo ureditve v poglavju o letnih 
poročilih in računovodstvu v celoti opravi uskladitev s 4. in 7. 
smernico EU ter po potrebi predlagane rešitve še dopolni. 
5. V zvezi s predvidenimi rešitvami v 44., 47., 48. in 49. členu naj 
upošteva osnovne določbe in ne variantnih. 
6. Prouči naj predlagane rešitve v 45. členu ter ob tem upošteva 
tudi usklajenost teh rešitev z določbami zakona o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju. 
7. prouči naj pripombe Gospodarske zbornice Slovenije in obrtne 
zbornice Slovenije ter jih ustrezno upošteva. 

Predlagatelj je pri oblikovanju besedila predloga zakona za drugo 
obravnavo (v nadaljevanju: novela) stališča upošteval na naslednji 
način: 

STALIŠČE 1: Upoštevanje pripomb Sekretariata 

Sekretariat v svojem mnenju nima zadržkov ustavno-pravne 
narave, prav tako pa tudi ne glede neskladja z drugo zakonodajo. 
Pripombe pravnotehnične narave pa je strnil v pet točk, zato 
njihovo upoštevanje predlagatelj pojasnjuje po enakih sklopih: 

1. točka pripomb: 

Sekretariat meni, da bi se bilo pri sklicevanju na druge zakone 
treba izogniti sklicevanju na druge zakona, temveč naj bi te rešitve 
opisno nakazali, prav tako naj bi se državne institucije ne 
poimenovale z imeni, temveč opisno. Predlagatelj pa meni, da je 
zaradi jasnosti pravne ureditve potrebno, da zakon (še zlasti ker 
gre za pomemben sistemski zakon), kadar se sklicuje na določbe 
drugih zakonov, določno pove, na katere druge določbe se 
sklicuje. Takšno sklicevanje seveda ni v nasprotju s splošnostjo 
pravnih norm. Vsaka določba vsakega zakona je namreč splošna 
(in pravno dosledno abstraktna) pravna norma (pravno pravilo). 
To lahko prikažemo s splošno uveljavljenimi stališči teorije prava: 
-Pravna pravila razločujemo z več gledišč. Pomembna je njihova 
kakovostna razdelitev na abstraktna in konkretna ter splošna in 
posamična, individualna. Običajno se krije pojem abstraktnega s 
splošnim in pojem konkretnega s posamičnim. Zato nekateri pravni 
teoretiki enostavno izenačujejo abstraktno in splošno ter 
konkretnim in individualno pravno pravilo, čeprav takšno 
istovetenje ni točno. Rečeno je že bilo, da je za abstraktno pravno 
pravilo značilno, da meri na vnaprej zamišljene primere, in če so 
odrejeni po splošnih znakih skupne istovrstnosti, imamo opravka 
z abstraktno splošno pravno normo. Če pa gre samo za enkraten 
posamičen zamišljen primer, imamo opravka z abstraktno 
individualno pravno normo« (Kušej-Perenič-Pavčnik: UVOD V 
PRAVOZNANSTVO, Časopisni zavod Uradni list RS, Ljubljana 
1996, str. 73). »Če premotrimo pravni red znova raz gledišče 
njegove temeljne prvine, se pravi raz gledišče norme, potem 
smo doslej že spoznali, da so te norme v glavnem dvojne narave, 

namreč bodisi abstraktne in splošne ali pa konkretne glede na 
svojo individualizacijo in v tem smislu posamične. Abstraktne 
splošne pravne norme imajo namen, da urejajo nedoločeno število 
družbenih razmerij, določenih le po zamišljenih, splošno tipiziranih 
značilnostih, ne glede na to, ali takšna razmerja že dejansko 
obstoje in ali in v kolikšnem številu se bodo v bodoče pojavila. 
Takšne abstraktne splošne pravne norme torej načelno usmerjajo 
in urejajo določena področja družbenega življenja, terjajo pa svoje 
učinkovanje in konkretizacijo, čim dejansko nastopi posamično 
družbeno razmerje, na katerega merijo.« (Kušej-Perenič-Pavčnik: 
UVOD V PRAVOZNANSTVO, Časopisni zavod Uradni list RS, 
Ljubljana 1996, str. 90). 

Zato predlagatelj pri pripravi besedila zakona za drugo obravnavo 
ni opustil sklicevanja na določbe drugih zakonov, saj je v veliko 
primerih samo tako pri uporabi zakona mogoče točno opredeliti 
vsebino pravne norme. Zaradi jasnosti pa je z novim 1. členom 
novele dopolnil opredelitev posameznih pojmov (novi osmi 
odstavek) in uredil način uporabe zakonov, na katere se ZGD 
sklicuje (novi deveti odstavek). Takšno zakonodajno tehniko 
uporabljajo tudi druge države z razvito pravno tradicijo in še zlasti 
tiste, po vzoru katerih je Slovenija (že zgodovinsko) oblikovala 
svojo pravno ureditev (Švica, Nemčija in Avstrija). 

2. točka pripomb: 

Sekretariat utemeljeno opozarja, da je bilo besedilo predloga 
zakona za prvo obravnavo na mnogih mestih težko razumljivo, 
saj je bilo izdelano v nasprotju s pravili slovenske slovnice (stavčne 
sintakse in uporabe pojmov). Zato je predlagatelj popravil besedilo 
členov tako, da to ustreza pravilom slovenske slovnice. To je 
predlagatelj storil zlasti pri naslednjih določbah: 

V določbah 90. (prej 87.) do 120. (prej 116.) člena novele, s 
katerimi se spreminja in dopolnjuje deveto poglavje II. dela ZGD, 
ki ureja vse oblike statusnega preoblikovanja družb, je besedila 
členov ZGD, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo popravil tako, 
da ustrezajo pravilom rabe slovenskega jezika. Hkrati je poenotil 
uporabo pojmov in pravnih institutov v teh določbah, posamezne 
določbe, ki uporabljajo računovodske pojme pa uskladil tudi s 
spremenjenim poglavjem o letnih poročilih (11. člen novele). Ker 
se z novelo ureditev v ZGD spreminja tako, da se urejajo vse 
oblike statusnih preoblikovanj (prej so bile urejene samo združitve 
in nekatere oblike spremembe pravnoorganizacijske oblike) je 
bilo treba spremeniti tudi naslov devetega poglavja II. dela (89. 
člen novele). Zaradi dopolnitve besedila navedenih določb v zvezi 
z uskladitvijo s pravili o računovodenju (primerjaj peti odstavek 
novega 518. člena ZGD - 98. člen novele v zvezi z novim 64. 
členom -11. člen novele) je bilo dodatno treba črtati tudi 524. člen 
ZGD (104. člen novele), ki se je glasil: 

»524. člen 

Vrednosti postavk, ki so določene v zaključni bilanci prevzete 
družbe, se v letni bilanci prevzemne družbe vknjižijo kot nakupni 
stroški v skladu s predpisi o računovodstvu.« 

Zaradi uskladitve z določbami o statusnem preoblikovanju družb 
in poenotenja pojmov je bilo treba tudi: 
- dodati nov 313. a člen, ki ureja izdajo opcij (48. člen novele - v 
zvezi s spremembo 318. člena ZGD), 
- dopolniti prvi odstavek 318. člen ZGD - 49. (prej 51.) člen 
novele 
- popraviti besedila členov, ki se sklicujejo na uporabo določb o 
sodnem preskus menjalnega razmerja, in se spreminjajo oziroma 
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dopolnjujejo z 78. (prej 76.), 79. (prej 77) In 82. (prej 80.) členom 
novele 
- v 488. členu ZGD dodati nov peti odstavek - 81. (prej 79.) člen 
novele, s katerim se jasno uredi, da določbe o vključenih družbah 
veljajo tudi, če je glavna aH vključena družba družba z omejeno 
odgovornostjo. 

Predlagatelj je zaradi pravilne rabe slovenskega jezika in 
določnosti pravne ureditve opravil tudi redakcijo besedila naslednjih 
določb 
- 25. (prej 28.) člen novele, s katerim se dodaja nov 188. a člen 
ZGD, 
- 57. člen novele, s katerim se spreminja 359. člen ZGD, 
■ 58. člen novele, s katerim se spreminja 360. člen ZGD, 
- 60. člen novele, s katerim se spreminja 364. člen ZGD. 

3. točka pripomb: 

Sekretariat utemeljeno opozarja na nedoslednosti pri uporabi 
pojmov »register« oziroma »sodni register«. Ker se z 9. členom 
novele v ZGD uvede dosledna uporaba pojma »register« za 
označevanje »sodnega registra« je predlagatelj besedilo drugih 
določb novele, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo določbe ZGD 
in uporabljajo ta pojem, popravil tako, da se dosledno uporablja 
pojem »register«. Zaradi jasnosti je predlagatelj z novim 1. členom 
novele tudi opredelil pojem »registrskega sodišča« na enak način 
kot je ta pojem opredeljen v matičnem zakonu - Zakonu o sodnem 
registru (Uradni list RS, št. 13/94 - v nadaljevanju ZSReg; primerjaj 
prvi odstavek 20. člena ZSReg). 

V zvezi z uporabo pojma »zastopnik« predlagatelj pojasnjuje, da 
so pojmi povezani z »zastopnikom« uporabljeni v pomenu, kot te 
pojme opredeljuje matični zakon, ki ureja civilne sodne postopke 
• Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 - v 
nadaljevanju: ZPP). V novem 525. a členu ZGD (posebni zastopnik) 
in novem 529. č členu (skupni zastopnik) je urejen zastopnik, ki 
ima položaj zakonitega zastopnika. V pravdnem postopku je 
zakoniti zastopnik namreč oseba, katere (procesno) pooblastilo 
za zastopanje temelji na zakonu (na primer v primeru staršev, ki 
zastopajo mladoletne otroke) oziroma odločbi pristojnega organa 
(primerjaj drugi odstavek 78. člena ZPP). Delničarji oziroma upniki, 
ki jim sodišče po navedenih določbah imenuje posebnega oziroma 
skupnega zastopnika nimajo lastne (samostojne) pravdne 
sposobnosti (primerjaj prvi odstavek 525. a člena ZGD in tretji 
odstavek 529. a člena ZGD), zato jim zastopnika imenuje sodišče. 
S tem ko zakon določi, da ima zastopnik položaj zakonitega 
zastopnika, pove, katera pooblastila pri zastopanju taka oseba 
ima (primerjaj 72. člen ZPP). 

»Kolizijski zastopnik« pa je oseba, ki v primeru nasprotja interesov 
(kolizije) dveh oseb, ki ju sicer zastopa ista oseba, zastopa eno 
od njiju. Kadar opisano nasprotje interesov nastopi v pravdnem 
postopku sodišče, imenuje začasnega (kolizijskega) zastopnika 
(primerjaj 3. točko drugega odstavka 82. člena ZPP). Prvi odstavek 
novega 485. a člena - 73. (prej 71) člen novele - pa ureja 
vprašanje »kolizijskega zastopnika« v prej opisanem splošnem 
pomenu. 

V zvezi z uporabo pojma »združitve« oziroma »pripojitve« 
predlagatelj pojasnjuje, da je združitev širši pojem, ki obsega tako 
pripojitve kakor tudi spojitve (primerjaj 511. člen ZGD). Pri redakciji 
besedila členov je zato predlagatelj popravil uporabo teh pojmov 
tako, da se pojem »pripojitve« uporablja takrat, kadar se določba 
nanaša izključno na pripojitve, pojem »združitve« pa takrat, kadar 
se določba nanaša tako na pripojtve kakor tudi na spojitve. 

4. točka pripomb: 

V zvezi s pripombo k 64. členu novele predlagatelj pojasnjuje, 
da se novi enajsti odstavek nanaša na položaj, v katerem sta dve 

tretjini (2/3) najnižjega zneska osnovnega kapitala vplačani z 
denarnimi vložki. Zato je besedilo popravil tako, da je številko 
»1.500.000« nadomestil s številko »1.400.000« (= 2/3 od 
2.100.000). 

5. točka pripomb - kazenske določbe: 

V skladu z opozorilom sekretariata je predlagatelj besedilo novele 
dopolnil z novimi 121. do 123. členom, s katerimi je uskladil 
kazenske določbe (570. do 571. člen ZGD) s spremembo določb 
o letnih poročilih in določil tudi sankcijo za kršitev drugega 
odstavka 10. člena ZGD (kot se spreminja s 5. členom novele), 
za kršitev katerega sedaj sankcija sploh ni bila določena. 

Hkrati predlagatelj še pojasnjuje, da uskladitev kazenskih določb 
z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 31/2000 - ZP-L), ki je začel veljati 8.4.2000 in 
ki ukinja gospodarske prestopke. Vsi gospodarski prestopki so 
namreč postali prekrški že z dnem uveljavitve ZP-L (prvi odstavek 
19. člena ZP-L). V skladu z drugim odstavkom 19. člena ZP-L pa 
je predlagatelj razpone denarnih kazni uskladil s prvim do tretjim 
odstavkom 25. člena zakona o prekrških. Pri tem imajo (sedaj) 
prekrški, določeni v 570. in 571. členu ZGD naravo hujših kršitev 
predpisov s področja gospodarstva, zato zanje veljajo višji 
razponi, določeni v tretjem odstavku 25. člena zakona o prekrških. 

STALIŠČE 2: Opustitev določbe (prejšnjega) 1. člen 
novele 

Predlagatelj je pri pripravi besedila novele opustil določbe prejšnjega 
1. člena, s katerim se je spreminjal sedmi odstavek 1. člena ZGD, 
ki ureja položaj podjetnika posameznika. 

STALIŠČE 3. Ureditev načina sporazumevanja znotraj 
družbe 

Predlagatelj je proučil možnost ustreznejše ureditve rabe 
slovenskega jezika pri sporazumevanju znotraj družbe in 
spremenil 5. (prej 4.) člen novele tako, da je namesto črtanja 
drugega odstavka 10. člena ZGD besedilo te določbe spremenil. 
S spremenjenim dmgim odstavkom 10. člena ZGD se doseže: 
- zagotovi se, da je pri sporazumevanju z delavci (zaposleni, za 
katere se uporablja tarifni del kolektivne pogodbe) treba uporabljati 
slovenski jezik tako, da so zaščitene njihove temeljne pravice v 
zvezi z delom (tako, da ti lahko razumejo navodila za delo in 
postopke, v katerih se odloča o njihovih pravicah - mednje spadajo 
tudi disciplinski postopki); 
- zagotovi se, da taka določba ni v neskladju s prostim pretokom 
kapitala, saj za vodilne delavce (upravo in zaposlene po 
individualni pogodbi) ta določba ne velja, tako da bodo ti v 
medsebojnem sporazumevanju lahko uporabljali tudi druge jezike. 

STALIŠČE 4: Uskladitev s 4. in 7. smernico (bilančne 
direktive) 

Zaradi uskladitve s 4. in 7. smernico je predlagatelj z 11. (prej 10. 
do 18.) členom novele v celoti na novo uredil poglavje ZGD o 
računovodenju in letnih poročilih. Pri razmejitvi med ureditvijo v 
zakonu in ureditvijo v drugih (podzakonskih predpisih) je 
predlagatelj upošteval, da je zakon preveč okoren instrument, ki 
(zaradi narave zakonodajnega postopka) ne omogoča hitrejšega 
prilagajanja novim pravilom o računovodenju. Zato je v novem 
poglavju podrobneje uredil samo tista področja, katerih ureditev 
je pomembna tudi zlasti zaradi uporabe naslednjih (drugih) pravil 
ZGD: 
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1. Obveznost revidiranja (novi 54. člen ZGD): V zakonu mora 
biti jasno določeno, poročila katerih družb morajo biti revidirana. 
ZGD v več določbah uporablja pojem »revizor«, vendar tega 
pojma ne opredeli, zato je ta pojem opredeljen v novi 1. točki 
osmega odstavka 1. člena ZGD (1. člen novele). Način in pogoje 
revidiranja ureja zakon o revidiranju (predlog novega zakona o 
revidiranju je v drugi obravnavi v Državnem zboru). Hkrati mora 
biti tudi urejena tudi odgovornost revizorja (novi tretji odstavek 
54. člena ZGD). Ker gre za profesionalno odgovornost, mora biti 
ta omejena. 

Zakon o revidiranju ureja samo revidiranje letnih poročil, zato je 
bilo treba dopolniti tudi tiste določbe ZGD, ki urejajo druge vrste 
revizij tako, da se tudi zanje smiselno uporabljajo enaka pravila, 
in sicer: 
• novi četrti odstavek 194. a člena (ustanovitvena revizija) ■ 27. 
(prej 30.) člen novele, 
• sedmi odstavek 514. člena (revizija pripojitve) - 94. (prej 91.) 
člen novele, 
- sedmi odstavek 533. d člena (revizija delitve - 115. (prej 111.) 
člen novele. 

2. Vsebina In način javne objave letnih poročil (novi 55. člen 
ZGD): taka ureditev je hkrati sedaj v celoti usklajena z ureditvijo 
v t. im. pubiicitetni smernici, po katerem morajo biti letna poročila 
v celotnem besedilu javno objavljena tako, da so predložena 
sodišču, ki vodi register družb. Hkrati pa morajo biti določena 
jasna pravila o vsebini objave celotnih poročil oziroma njihovih 
povzetkov v tiskanih oziroma drugih sredstvih javnega 
obveščanja. Zato je bilo treba tudi jasno razmejiti med javno objavo 
letnih poročil in posredovanjem podatkov zaradi 
makroekonomskih raziskav (novi drugI In tretji odstavek 125. 
člena novele). 

3. Pravila o oblikovanju In uporabi rezerv (novi 60. člen): 
jasna ureditev teh pravil je potrebna zaradi pravilne uporabe pravil 
o sprejemu letnih poročil in o uporabi bilančnega dobička. Zaradi 
uskladitve s temi pravili je bilo treba ustrezno dopolniti oziroma 
spremeniti tudi: 
- nov drugi odstavek 225. člena ZGD - 29. (prej 32.) člen novele, 
- 228. člen ZGD - 31. (prej 34.) člen novele, 
- 228. a člen ZGD - 32. (prej 33.) člen novele, 
- 282. člen ZGD - 45. (prej 48) člen novele, 
■ določbe o povečanju osnovnega kapitala delniške družbe iz 
sredstev družbe - 50. do 53. (prej 52. do 54.) člen novele, 
• določbe o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala 
delniške družbe ■ 54. do 56 (prej 55. In 56.) člen novele, 
- 370. člen ZGD, ki ureja ničnost letnega poročila - 63. člen novele, 
- 433. člen ZGD (plačilo za pridobitev lastnih deležev) - 68. člen 
novele, 
-451. člen ZGD (povečanje osnovnega kapitala družbe z omejeno 
odgovornostjo) • 70. člen novele. 

V 52. členu je predlagatelj merila za razvrstitev med majhne, 
srednje in velike družbe uskladil s 4. bilančno smernico na naslednji 
način: po 4. bilančni smernici je merilo za majhne družbe 5.000.0000 
EVRO oziroma 2.500.000 EVRO, (11. členu), za srednje pa 
20.000.000 EVRO oziroma 10.000.000 EVRO (27. člen). Ti znesku 
so bili preračunani v tolarje po tečaju 200 SIT za 1 EVRO. 

Za določitev podrobnejših pravil o računovodenju pa je po novem 
osmem odstavku 51. člena ZGD pooblaščen Slovenski inštitut 
za revidiranje, ki ta pravila določi s Slovenskimi računovodskimi 
standardi. Ker bo te sprejemal v soglasju z ministrom, pristojnim 
za finance, bodo ti imeli naravo predpisa. S tem bo po eni strani 
zagotovljena uskladitev z evropskimi smernicami ob pristopu RS 
k Evropski uniji (deseti odstavek novega 51. člena ZGD v zvezi 
s 128. členom novele) po drugi strani pa možnost hitrejšega 
prilagajanja morebitnim spremembam. 

STALIŠČE 5: 

Predlagatelj je v skladu s stališčem št. 5 pri oblikovanju 41. (prej 
44.), 44. (prej 47.), 45. (prej 48.) In 46. (prej 49.) člena upošteval 
osnovne določbe in ne variantnih. 

* 
STALIŠČE 6: 

S stališčem 6 je Državni zbor predlagatelju naložil, da naj prouči 
predlagane rešitve v 45. členu ter ob tem upošteva usklajenost 
teh rešitev z določbami zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju. Stališče se nanaša na 42. (prej 45.) člen, s katerim 
je predlagatelj v prvi obravnavi predlagal, da se v 264. členu ZGD, 
ki ureja sestavo nadzornega sveta delniške družbe doda (poleg 
novega drugega odstavka) nov tretji odstavek, ki naj bi se glasil: 
»(3) Največ eno tretjino vseh članov nadzornega sveta, ki 
zastopajo interese zaposlenih, lahko izvoli svet delavcev.« 

Po navedenem stališču Državnega zbora bi bilo treba proučiti 
skladnost te določbe z določbo prvega odstavka 79. člena zakona 
o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki določa: 
»(1) Število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu se določi 
s statutom družbe, vendar ne more biti manjše od tretjine članov 
nadzornega sveta v družbi, kjer je zaposlenih do 1.000 delavcev 
in ne manjše od polovice članov nadzornega sveta v družbi, kjer 
je zaposlenih več kot 1.000 delavcev.« 

Po končani prvi obravnavi predloga novele pa je Ustavno sodišče 
Republike Slovenije dne 15.6.2000 sprejelo odločbo št. U-l-302/ 
97 (objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 61/2000 z 
dne 6.7.2000 pod številko 2762.), s katero je odločilo, da je prvi 
odstavek 79. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
v neskladju z ustavo in Državnemu zboru naložilo, da mora 
neskladnost odpraviti najkasneje v enem letu od objave te odločbe 
v Uradnem listu Republike Slovenije. V obrazložitvi je navedlo: 
»17. Vprašanje je, ali je položaj in pristojnost nadzornega sveta 
sploh dopuščajo možnost, da bi v njem prevladal interes zaposlenih. 
Obstoj nadzornega sveta namreč pomeni, da delničarji nimajo 
neposrednega vpliva na posiovodenje (upravo) družbe. Tak vpliv 
lahko uveljavljajo le prek nadzornega sveta. Če nimajo več vpliva 
na sestavo nadzornega sveta in sprejemanje odločitev v njem, 
izgubijo tudi odločujoč vpliv na družbo samo (njeno poslovanje). 
Tudi primerljiva nemška ureditev se od naše razlikuje v bistveni 
okoliščini: kadar je določena paritetna sestava nadzornega sveta, 
zakon zagotavlja odločujoči vpliv predstavnikov kapitala 
(lastnikov, delničarjev) pri sprejemanju odločitev. 
18. Izpodbijana ureditev po presoji ustavnega sodišča ni v 
neskladju z ustavo, kolikor predvideva kot način sodelovanja 
delavcev pri upravljanju tudi sodelovanje njihovih predstavnikov 
v nadzornem svetu večjih delniških družb. Vendar v delu, kjer 
določa najmanj polovično število predstavnikov delavcev, 
prekomerno (nesorazmerno) poseže v pravico lastnikov 
(delničarjev) do lastnine in svobodne gospodarske pobude. Ustava 
zagotavlja delavcem pravico do sodelovanja pri upravljanju, ki 
vključuje tudi pravico do soodločanja - torej pravico do 
sodelovanja pri sprejemanju odločitev. Delavski predstavnik v 
nadzornem svetu so seveda enakopravni s predstavniki 
delničarjev. Toda namen njihovega sodelovanja je, da se zagotavlja 
upoštevanje interesov delavcev tudi pri sprejemanju odločitev, ki 
jih sprejema nadzorni svet oziroma pri opravljanju nadzornih funkcij 
nad poslovanjem družbe. 
19. Uresničevanje pravice do soodločanja zagotavlja tudi manj 
kot polovična zastopanost predstavnikov delavcev v nadzornem 
svetu (na primer najmanj tretjinska, kot je to določeno za družbe 
z manj kot 1.000 zaposlenimi). Obvezna paritetna sestava 
nadzornega sveta prekomerno poseže v enako pomembno 
ustavno pravico lastnikov kapitala oziroma delničarjev do uživanja 
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lastnine in svobodne gospodarske pobude. Obstoječa (veljavna) 
ureditev lahko pripelje celo do nasprotnih učinkov. Ker zakonsko 
ni urejen način odločanja, lahko paritetna sestava nadzornega 
sveta povzroči nepotrebne težave in spore ali celo blokado 
odločanja. To lahko pripelje tudi do tega, da nadzornih svetov ne 
bo tam, kjer njihovo oblikovanje ne bo obvezno že po zakonu. 
20. Ugotovljena neskladnost z ustavo ne omogoča razveljavitve 
izpodbijane zakonske določbe. Predvsem ji neustavnosti ni 
mogoče očitati v delu, ki uzakonja sodelovanje predstavnikov 
delavcev v nadzornem svetu (kar sicer določa že 78. člen ZSDU), 
in v delu, ki predpisuje najmanj tretjinsko zastopanost. 
Nedopustnost posega v ustavne pravice iz 67. in 74. člena ustave 
- načelno sicer dopustnega zaradi varstva pravice iz 75. člena 
ustave - ie v tem, da prekomerno omeii ustavnopravno zavarovan 
interes predstavnikov kapitala ori odločanju v organu upravljanja 
kapitalske družbe. Zakonodajalec bo moral v danem roku ponovno 
pretehtati interese in pravice obeh strani in neustavno ureditev 
dopolniti ali spremeniti tako, da pravica delavcev do soodločanja 
ne bo boli, kot ie treba omejevala oziroma posegala v pravico do 
lastnine in do svobodne gospodarske pobude.« 

Zaradi uskladitve s prej navedeno odločbo Ustavnega sodišča, 
bo treba ustrezno spremeniti 79. člen zakona o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju, in urediti članstvo predstavnikov 
delavcev v nadzornih Švetih tako, da bo ta ureditev v skladu z 
odločbo Ustavnega sodišča. Zato je predlagatelj pri pripravi 
predloga novele za drugo obravnavo poleg stališča Državnega 
zbora upošteval tudi navedeno odločbo Ustavnega sodišča in na 
podlagi obeh pri dopolnitvi 264. člena ZGD opustil v prvi obravnavi 
predlagani tretji odstavek. Vprašanje sodelovanja predstavnikov 
delavcev v nadzornih svetih bo tako celovito uredil z ustrezno 
spremembo zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. 

STALIŠČE 7: Proučitev in upoštevanje pripomb GZS 

Predlagatelj je pojasnila o upoštevanju pripomb GZS strnil v točke 
na enak način kot so te pripombe podane: 

1. točka pripomb je bila upoštevana hkrati z upoštevanjem 
stališča Državnega zbora št. 2, 

2. točka pripomb je bila upoštevana z novim 2. členom novele, 

3. točka pripomb je bila upoštevana hkrati z upoštevanjem 
stališča Državnega zbora št. 3, 

4. točka pripomb: te pripombe ni bilo mogoče upoštevati, saj je 
v izrecnem nasprotju s publicitetno smernico, 

5. točka pripomb je bila upoštevana hkrati z upoštevanjem 
stališča Državnega zbora št. 4 (primerjaj novi osmi odstavek 51. 
člena ZGD), 

6. točka pripomb: te pripombe ni bilo mogoče upoštevati. ZGD 
namreč majhne, velike in srednje družbe opredeljuje izključno 
zaradi uporabe pravil o letnih poročilih kot je to sedaj tudi jasno 
določeno v novem prvem odstavku 52. člena. Ta razvrstitev mora 
biti v skladu s 4. smernico (glej tudi pojasnilo k stališču 4). 
Razvrščanje družb po drugih merilih zaradi uporabe drugih 
zakonov oziroma predpisov (na primer predpisov o državnih 
pomočeh ipd.) pa morajo opredeliti ti zakoni oziroma predpisi. Pri 
tem bi bilo priporočljivo, da pri taki razvrstitvi uporabijo drugačna 
poimenovanja, 

7. do 10. točka pripomb so bile upoštevane hkrati z 
upoštevanjem stališča Državnega zbora št. 4, 

11. točka pripomb: te pripombe ni bilo mogoče upoštevati, vendar 
bodo s tem, ko je tudi za podjetnike poslovno leto lahko različno 
od koledarskega (primerjaj prvi odstavek novega 51. člena v 
zvezi s prvim in drugim odstavkom 50. člena) odpadli problemi, 
na katere GZS v pripombi opozarja, 

12. točka pripomb je bila upoštevana hkrati z upoštevanjem 
stališča Državnega zbora št. 4, 

13. točka pripomb je bila upoštevana z novima 12. In 13. členom 
novele, 

14. točka pripomb je bila upoštevana z novimi 14. do 16. členom 
novele, 

15. točka pripomb ni bila upoštevana - glej pojasnila k 1. točki 
pripomb Sekretariata, 

16. točka pripomb: te pripombe ni bilo mogoče upoštevati, ker 
gre za kumulativno določen pogoj (zaščita manjšinskih 
delničarjev), 

17. točka pripomb je bila upoštevana hkrati z upoštevanjem 
stališča Državnega zbora št. 6. 

18. točka pripomb: pripombe ni bilo mogoče upoštevati, ker 
pojma »zaupnica« in »razrešnica« nista sinonima (primerjaj četrti 
odstavek novega 282. a člena ZGD), 

19. točka pripomb: pripombe ni bilo mogoče upoštevati zaradi 
narave nalog nadzornega sveta v zvezi s preverjanjem pogojev 
za povečanje osnovnega kapitala, 

20. točka pripomb: pripomba ni utemeljena, saj v primeru 
izpodbijanja sklepa rok ne teče, 

21. točka pripomb: Tožba je splošno pravno sredstvo, s katerim 
se uveljavljajo zahtevki v civilnem pravdnem postopku (primerjaj 
179. člen ZPP). Zato opredelitev tega pravnega sredstva v 
materialnopravnih določbah ni potrebna, 

22. točka pripomb: Pripombe ni bilo mogoče upoštevati saj je v 
nasprotju z opredelitvijo narave družbe z omejeno odgovornostjo 
kot zaprtega tipa družbe, ki se po tem delno razlikuje od nemške 
ureditve. Hkrati pa je po ZGD (drugače kot po nemški ureditvi) 
tudi upravljanje v delniški družbi lahko organizirano enostavneje 
(na enak način kot pri družbi z omejeno odgovornostjo) po načelo 
enotirnega sistema, 

23. točka pripomb ■ glej pojasnila k 4. točki pripomb Sekretariata, 

24. točka pripomb je bila upoštevana z novim 72. členom 
novele, 

25. točka pripomb je bila upoštevana v delu, v katerem opozarja 
na neustreznost pojma »takoj«, tako da je bil ta pojem nadomeščen 
s pojmom »naslednji delovni dan«. V ostalem delu je ni bilo mogoče 
upoštevati, saj ima dokumentacija naravo gradiva za zasedanje 
skupščine, ki mora biti delničarju na razpolago brezplačno, 

26. točka pripomb je bila upoštevana (primerjaj novi tretji od peti 
odstavek 518. člena ZGD - 98. prej 95. člen novele), 

27. točka pripomb je bila upoštevana v delu, v katerem se 
nanaša na 529. c in 529. h člen. Šestega odstavka 529. d člena pa 
ni mogoče črtati, saj bo v posameznih zahtevnejših primerih 
združitev oziroma razdelitev potrebno pribaviti strokovno mnenje 
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ocenjevalca vrednosti podjetij oziroma drugega strokovnjaka s 29. točka pripomb ureditev posebne »partnerske« družbe v 
specialnimi znanji, ZGD ni potrebno, saj je to komanditna družba. 

28. točka pripomb je bila upoštevana ■ 124. In 125. člen novele, 

Ljubljana, dne 28.12.2000 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

Vlada Republike Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije 
predlaga, da ob drugi obravnavi Predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah sprejme tudi 
naslednje amandmaje, katerih skupni namen je odpraviti še 
nekatere pomanjkljivosti sedanje ureditve prava družb v Zakonu 
o gospodarskih družbah. 

1. AMANDMA 

Za 6. členom se doda nov 6. a člen, ki se glasi: 

6. a člen 

Tretji odstavek 20. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v firmi lahko 
uporabljajo besede v tujem jeziku 
- če ustrezajo firmam oziroma imenom družbenikov, ki so sestavni 
del firme ali 
- če gre za mrtvi jezik ali fantazijska poimenovanja.« 

Obrazložitev: Sedanja ureditev v tretjem odstavku 20. člena 
ZGD je nedosledna glede na načelo iz prvega odstavka, po 
katerem je firma v slovenskem jeziku. 

Besedilo člena, ki se spreminja: 

Jezik firme 
20. člen 

(1) Firma mora biti v slovenskem jeziku. 
(2) Prevod firme v tuj jezik se lahko uporablja samo skupaj s 
firmo v slovenskem jeziku. 
(3) Določba prvega odstavka tega člena se ne nanaša na dodatne 
sestavine iz 13. člena tega zakona. 

2. AMANDMA: 

V 22. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

(2) V 173. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) S spremembo statuta se lahko pri nespremenjenem 
osnovnem kapitalu delnice razdelijo na delnice z nižjim nominalnim 
zneskom ali združijo v delnice z višjim nominalnim zneskom. Za 

združitev delnic po prejšnjem stavku je potrebno soglasje 
vsakega delničarja.« 

Obrazložitev: Zaradi načela statutarne strogosti, določenega v 
184. členu ZGD, je potrebna določba, ki dopušča statutarno 
opredelitev možnosti, da se delnice razdelijo ali združijo pri 
nespremenjenem osnovnem kapitalu (split delnic -cepitev 
oziroma združitev delnic). Pri tem pa je za združitev delnic 
predpisano soglasje vsakega delničarja, kar je sicer v skladu z 
zakonsko zahtevo, da je potrebno soglasje delničarjev za 
veljavnost sklepa, s katerim se nalagajo dodatne obveznosti 
oziroma otežuje prenos delnic (307. člen ZGD), kar mora veljati 
tudi za združitev delnic. 

3. AMANDMA 

Za 33. členom se doda nov 33. a člen, ki se glasi: 

33. a člen 

Drugi odstavek 233. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(2) Statut lahko omeji prenosljivost imenskih delnic tako, da v 
skladu z določbami tega zakona določi, da je za prenos potrebno 
dovoljenje družbe (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za prenos 
delnic). O dovoljenju iz prejšnjega stavka odloča uprava družbe. 
Statut lahko določi, da o dovoljenju iz prvega stavka odloča 
nadzorni svet družbe oziroma skupščina. 

Obrazložitev: Glej obrazložitev 4. amandmaja. 

Besedilo člena, ki se spreminja: 

Prenos imenskih delnic 
233. člen 

(1) Imenske delnice se prenašajo z indosamentom. Za indosament 
se smiselno uporabljajo predpisi o menici. Za prenos imenskih 
delnic, izdanih v nematerializirani obliki, veljajo določbe posebnega 
zakona. 

(2) V statutu se lahko prenos imenskih delnic pogojuje z 
dovoljenjem družbe. Statut lahko določa, da o dovoljenju odločata 
nadzorni svet ali skupščina. Statut lahko določa razloge, zaradi 
katerih se sme dovoljenje odreči. 

(3) Če se imenska delnica prenese na drugega, je treba prenos 
prijaviti družbi in dokazati prenos. Družba zaznamuje prenos v 
delniški knjigi. 

(4) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za začasnice. 
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4. AMANDMA 

Za 33. a členom se doda nov 33. b člen, ki se glasi: 

33. b člen 

Za 233. členom se dodajo novi 233. a do 233. č členi, ki se glasijo: 

»Dovoljenje za prenos delnic, s katerimi se ne trguje 
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

233. a člen 

(1) Kadar se z imenskimi delnicami ne trguje na organiziranem 
trgu vrednostnih papirjev in statut določa, da je za prenos teh 
delnic potrebno dovoljenje družbe, mora statut določiti utemeljene 
razloge, zaradi katerih sme družba odkloniti dovoljenje za prenos. 

(2) Utemeljeni razlogi po prvem odstavku tega člena so razlogi, ki 
ob upoštevanju strukture delničarjev družbe, upravičujejo 
zavrnitev dovoljenja za prenos delnic v primerih, ko bi bilo zaradi 
prenosa delnic lahko ogroženo doseganje ciljev družbe oziroma 
njena gospodarska samostojnost. 

(3) Družba lahko od osebe, ki bi pridobila delnice na podlagi 
dovoljenja za prenos delnic, zahteva, da se izjavi o tem, ali 
namerava delnice pridobiti v svojem imenu in za svoj račun. V 
primeru iz prejšnjega stavka lahko družba zavrne dovoljenje za 
prenos delnic tudi, če oseba, ki bi pridobila delnice na podlagi 
dovoljenja za prenos delnic, ne poda izrecne izjave, da namerava 
delnice pridobiti v svojem imenu in za svoj račun. 

(4) Kadar je pravni temelj pridobitve delnic dedovanje, skupno 
premoženje zakoncev oziroma prodaja, opravljena v postopku 
prisilne izvršbe, lahko družba zavrne dovoljenje za prenos delnic 
samo, če pridobitelju ponudi prevzem teh delnic proti plačilu njihove 
tržne vrednosti. 

(5) Če pridobitelj ponudbe za prevzem delnic iz četrtega odstavka 
tega člena v roku enega meseca od prejema ponudbe ne zavrne, 
se šteje, da jo je sprejel. 

(6) Če se pridobitelj ne strinja s ponujenim plačilom za prevzem 
delnic po četrtem odstavku tega člena določi tržno vrednost na 
predlog pridobitelja sodišče v nepravdnem postopku. 

(7) Statut za prenos imenskih delnic, s katerimi se ne trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ne sme določiti strožjih 
pogojev, od pogojev, določenih v tem členu in 233. b členu tega 
zakona. 

Učinek dovoljenja za prenos delnic, s katerimi se ne 
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

233. b člen 

(1) Dokler družba ne izda dovoljenja za prenos delnic, s katerimi 
se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, pridobitelj 
iz teh delnic v razmerju do družbe nima nikakršnih pravic. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, pridobitelj, ki je delnice 
pridobil na podlagi dedovanja, skupnega premoženja zakoncev 
oziroma prodaje, opravljene v postopku prisilne izvršbe, pridobi 
premoženjske pravice iz delnic že s pridobitvijo, upravljavske 
pravice pa šele na podlagi dovoljenja družbe za prenos delnic. 

(3) Če družba o dovoljenju za prenos ne odloči v roku treh 
mesecev po prejemu zahteve pridobitelja ali če neupravičeno 
zavrne dovoljenje za prenos, se šteje, da je bilo dovoljenje dano, 

Dovoljenje za prenos delnic, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

233. c člen 

(1) Kadar se z imenskimi delnicami trguje na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev in statut določa, da je za prenos teh delnic 
potrebno dovoljenje družbe, lahko statut kot razlog za zavrnitev 
dovoljenja za prenos določi samo okoliščino, da bi s pridobitvijo 
pridobitelj skupaj z delnicami, katerih imetnik je bil pred pridobitvijo, 
prekoračil določen delež glasovalnih pravic oziroma delež v 
kapitalu družbe. 

(2) Družba lahko od pridobitelja zahteva, da se izjavi o tem, ali 
namerava delnice pridobiti v svojem imenu in za svoj račun. V 
primeru iz prejšnjega stavka lahko družba zavrne dovoljenje za 
prenos delnic tudi, če pridobitelj ne poda izrecne izjave, da je 
delnice pridobil v svojem imenu in za svoj račun. 

(3) Kadar je pravni temelj pridobitve delnic dedovanje, skupno 
premoženje zakoncev oziroma prodaja, opravljena v postopku 
prisilne izvršbe, družba dovoljenja za prenos ne more zavrniti. 

(4) Statut za prenos imenskih delnic, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ne sme določiti strožjih 
pogojev, od pogojev, določenih v tem členu in 233. č členu tega 
zakona. 

Učinek prenosa delnic, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev 

233. č člen 

(1) Pridobitelj imenskih delnic, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu in katerih prenos je omejen v skladu s prvim 
odstavkom 233. c člena tega zakona, pridobi premoženjska 
upravičenja iz delnic že s pridobitvijo teh delnic, upravljavska 
upravičenja pa šele na podlagi dovoljenja družbe za prenos. 

(2) Dokler družba ne izda dovoljenja za prenos delnic, pridobitelj 
iz teh delnic ne more izvrševati glasovalne pravice, kakor tudi ne 
drugih, z glasovalno pravico povezanih pravic, lahko pa izvršuje 
vse druge pravice iz teh delnic, vključno s pravico do 
prednostnega vpisa novih delnic. 

(3) Dokler družba ne izda dovoljenja za prenos delnic veljajo 
glasovalne pravice iz teh delnic na skupščini za nezastopane. 

(4) Če družba zahteve pridobitelja za izdajo dovoljenja za prenos 
delnic ne zavrne v roku 20 dni po prejemu zahteve, se šteje, da 
je dovoljenje izdala. 

(5) Če družba zavrne zahtevo pridobitelja v nasprotju z določbami 
tega zakona, pridobi pridobitelj glasovalne pravice iz delnic z 
dnem pravnomočnosti sodbe, s katero sodišče družbi naloži, da 
izda dovoljenje za prenos delnic. V takem primeru mora družba 
pridobitelju tudi povrniti škodo, ki mu je nastala zaradi neutemeljene 
zavrnitve dovoljenja za prenos delnic.« 

Obrazložitev: ZGD dopušča, da se lahko v določenih primeri 
odstopi od načela proste prenosljivosti delnic na način statutarnega 
vinkuliranja delnic, torej določanja dovoljenja družbe za veljavnost 
prenosa delnic (233. člen ZGD). Za naknadno vinkulacijo delnic 
predpisuje tudi individualno soglasje delničarja. S predlagano 
dopolnitvijo ZGD se podrobneje ureja pogoje takšne vinkulacije 
delnic, pri čemer je treba ločiti omejevanje prenosljivosti delnic, s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu ter omejevanje 
prenosljivosti delnic, s katerimi se ne trguje na organiziranem 
trgu. Že zaradi zahtev organiziranega trga je treba možnost 
vinkulacije zožiti. Za delnice nejavnih delniških družb pa je treba 
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zagotoviti dodatno varstvo delničarjev z natančnejšo opredelitvijo 
pogojev za vinkulacijo delnic. Zaradi tega se s predlaganim 
amandmajem določa tudi varstvo delničarjev, da družba odkupi 
njegove delnice v primeru, če mu ne da dovoljenja za prenos 
delnic in ga na ta način ne drži zaprtega v družbi. Posebej se 
določa tudi sankcija za prenos delnic brez dovoljenja družbe, ki 
posega v prepoved uresničevanja glasovalnih pravic s 
prenesenimi delnicami. 

5. AMANDMA 

Za 36. členom se doda nov 36. a člen, ki se glasi: 

36. a člen 

Četrti odstavek 248. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(4) Statut družbe ali nadzorni svet, če je to s statutom predvideno, 
lahko določi, da so za zastopanje pooblaščeni člani uprave 
posamično oziroma skupaj vsaj dva člana uprave oziroma član 
uprave skupaj s prokuristom.« 

Obrazložitev: Amandma predstavlja v bistvu redakcijsko 
dopolnitev četrtega odstavka 248. člena ZGD, s katerim se jasneje 
določa možnost posamičnega zastopstva s strani posameznih 
članov uprave. Ne omogoča pa se izključitev članov uprave za 
zastopanje. 

Besedilo člena, ki se spreminja: 

Zastopanje in predstavljanje 
248. člen 

(1) Uprava zastopa in predstavlja družbo. 

(2) Če ima uprava več članov, zastopajo družbo skupno, če 
statut ne določa drugače. 

(3) V primeru skupnega zastopstva učinkuje izjava volje, podana 
kateremukoli članu uprave, proti družbi kot celoti, če so 
pooblaščeni vsi skupaj. 

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

6. AMANDMA 

Za 47. členom se doda nov 47. a člen, ki se glasi: 

47. a člen 

295. člen se črta. 

Obrazložitev: S predlaganim amandmajem, s katerim se črta 
295. člen, se vprašanje predpisane sklepčnosti skupščine delniške 
družbe prepušča avtonomni ureditvi v statutu. Določba 296. člena 
namreč omogoča, da zakon ali statut za sprejem sklepov pogojuje 
tudi izpolnjevanje drugih zahtev, med drugim tudi sklepčnost. Ni 
pa treba predpisovati sklepčnosti v zakonu. Sedanja določba 
295. člena pa je bila nejasna, ker je vezala sklepčnost na zastopani 
osnovni kapital. S predlagano spremembo se bo ureditev uskladila 
s primerljivimi tujimi ureditvami. 

Besedilo člena, ki se spreminja: 

Sklepčnost 
295. člen 

(1) Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z 
glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov 
zastopanega osnovnega kapitala. 

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

7. AMANDMA 

Za 47. a členom se doda nov 47. b člen, ki se glasi: 

47. b člen 

Zadnji stavek prvega odstavka 297. člena, ki se glasi: »Omejitve 
ni mogoče določiti za posamezne delničarje« se nadomesti z 
novima stavkoma, ki se glasita: »Omejitve glasovalne pravice iz 
drugega stavka tega odstavka ni mogoče določiti za posamezne 
delničarje. Te omejitve tudi ni mogoče določiti za glasovalne pravice 
iz delnic, s katerimi se trguje na organiziranem trgu,« 

Obrazložitev: ZGD določa le izjemne primere možnega 
omejevanja glasovalne pravice delničarja. Omejitev ni mogoče 
določiti za posamezne delničarje. Z amandmajem pa se po vzoru 
primerljivih tujih ureditev izključuje tudi možnost omejevanja 
glasovalne pravice iz delnic javnih delniških družb, zaradi zahtev 
transparentnosti na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. 

Besedilo člena, ki se spreminja: 

Glasovalna pravica 
297. člen 

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

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

(3) Če statut ne določa, da se glasovalna pravica pridobi pred 
celotnim plačilom vložka, in če še za nobeno delnico vložek ni v 
celoti plačan, se glasovalno razmerje ravna po višini plačanih 
vložkov. Pri tem zagotavlja plačilo najnižjega vložka en glas. Deli 
glasov se v teh primerih upoštevajo le, če delničarju z glasovalno 
pravico dajejo polne glasove. 
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(4) Statut ne sme vsebovati določb iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena za posamezne delničarje ali za posamezne razrede 
delnic. 

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

(6) Glasovalno pravico lahko uresničuje pooblaščenec. Za 
pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti 
družbi in ostane shranjeno pri njej. 

(7) Način uresničevanja glasovalne pravice ureja statut. 

8. AMANDMA 

Za 63. členom se doda nov 63. a člen, ki se glasi: 
i 

»63. a člen 

V 371. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 
osnovnega kapitala, ter vsak član uprave in nadzornega sveta 
lahko s tožbo zahteva, da sodišče odloči o prenehanju družbe, 
če meni, da ni mogoče v zadostni meri doseči ciljev družbe, ali da 
obstajajo kakšni drugi utemeljeni razlogi za prenehanje družbe, 
zlasti pomanjkljivosti določb statuta glede višine osnovnega 
kapitala, opredelitve delnic oziroma dejavnosti družbe, ki niso v 
skladu z določbami tega zakona. Če se pomanjkljivosti lahko 
odpravijo, se lahko tožbo vloži šele po tem, ko je upravičenec do 
tožbe družbo pozval, da odpravi pomanjkljivosti in ta v treh 
mesecih ni ukrepala oziroma nepravilnosti niso odpravljene v 
roku enega leta.« 

Obrazložitev: ZGD v 371. členu načelno določa, da lahko delniška 
družba preneha tudi na podlagi sodne odločbe. Pri tem pa do 
sedaj ZGD ni določal pogojev za izdajo takšne sodne odločbe. Z 
amandmajem se predlaga dopolnitev, s katero se po vzoru, kot je 
to sicer že podobno urejeno pri družbi z omejeno odgovornostjo 
(drugi odstavek 455. člena), lahko s sodno odločbo odloči o 
prenehanju delniške družbe na podlagi tožbe manjšinskih 
delničarjev, če za to obstojijo utemeljeni razlogi, predvsem, če se 
družba ne uskladi z zakonskimi določbami. Pred prenehanjem pa 
ima delniška družba možnost, da vse pomanjkljivosti odpravi. 

Besedilo člena, ki se spreminja: 

Razlogi prenehanja 
371. člen 

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

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

9. AMANDMA 

Za 68. členom se doda nov 68. a člen, ki se glasi: 

68. a člen 

Na koncu prvega odstavka 436. člena se doda nov stavek, ki se 
glasi: »Če po družbeni pogodbi o izključitvi družbenika odloča 
skupščina, se ne uporablja določba tretjega odstavka 440. člena 
tega zakona.« 

V drugem odstavku se za besedo »škodo,« dodajo besede »če 
družba oziroma družbeniki ovirajo oziroma onemogočajo 
uresničitev družbenikove pravice do izstopa.«. 

Obrazložitev: S predlaganim amandmajem se natančneje in 
jasneje določa možnost realizacije zakonske pravice, ki jo določa 
ZGD, to je do t. i. pogodbenega izstopa in pogodbene izključitve 
družbenika iz družbe. Hkrati pa se zagotavlja, da se ta pravica v 
primeru kršitve s strani družbe lahko uveljavi tudi preko sodišča 
s tožbo. 

Besedilo člena, ki se spremlnla: 

Izključitev in izstop družbenika 
436. člen 

(1) Družbena pogodba lahko določi, da sme družbenik iz družbe 
izstopiti ali da je lahko izključen iz družbe, ter določi pogoje, 
postopek in posledice izstopa oziroma izključitve. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek sme družbenik s tožbo od 
družbe zahtevati izstop, če obstajajo za to utemeljeni razlogi, 
zlasti če mu drugi družbeniki ali poslovodja povzročajo škodo, če 
je oviran pri izvrševanju pravic, ki jih ima po zakonu ali pogodbi, 
ali če mu skupščina ali poslovodje nalagajo nesorazmerne 
obveznosti. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme vsak družbenik s 
tožbo zahtevati, da se drugi družbenik iz družbe izključi, če 
obstajajo za to utemeljeni razlogi, zlasti če drugi družbenik 
povzroča družbi ali družbenikom škodo, če ravna v nasprotju s 
sklepi skupščine, če ne sodeluje pri upravljanju in s tem ovira 
redno delovanje družbe ali izvrševanje pravic drugih družbenikov 
in če sicer grobo krši določbe pogodbe. 

(4) Družbenik se pravici iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena ne more vnaprej odpovedati. 

10. AMANDMA: 

Za 68. a členom se doda nov 68. b člen, ki se glasi: 

68. b člen 

437. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Prenehanje poslovnega deleža zaradi izstopa 
oziroma izključitve družbenika 

437. člen 

(1) Z izstopom oziroma z izključitvijo družbenika preneha poslovni 
delež tega družbenika in vse s tem deležem povezane pravice in 
obveznosti. 
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(2) V treh mesecih po izstopu oziroma izključitvi družbenika morajo 
drugi družbeniki 
- bodisi sprejeti sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala za znesek, 
ki je enak nominalni višini poslovnega deleža, ki po prvem odstavku 
tega člena preneha, 
- bodisi v sorazmerju s svojimi sedanjimi poslovnimi deleži prevzeti 
nove poslovne deleže oziroma povečati svoje sedanje poslovne 
deleže tako, da je višina osnovnega kapitala enaka višini 
osnovnega kapitala pred prenehanjem poslovnega deleža po 
prvem odstavku tega člena. 

(3) Za zmanjšanje osnovnega kapitala iz prve alinee drugega 
odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 454. člena 
tega zakona. Za prevzem novih poslovnih deležev oziroma 
povečanje poslovnih deležev po drugi alinei drugega odstavka 
tega člena se smiselno uporabljajo določbe tretjega oziroma 
četrtega odstavka 451. člena tega zakona. 

(4) Če družbeniki v treh mesecih po izstopu oziroma izključitvi 
družbenika ne sprejmejo sklepa iz prve oziroma druge alinee 
drugega odstavka tega člena, se šteje, da so sprejeli sklep o 
zmanjšanju osnovnega kapitala iz prve alinee drugega odstavka 
tega člena in mora poslovodja ravnati po 454. členu tega zakona. 

(5) Družbenik, ki je izstopil iz družbe, ima pravico do izplačila 
ocenjene vrednosti svojega poslovnega deleža po stanju ob 
izstopu. Družba mu mora to vrednost izplačati najkasneje v treh 
letih od dneva izstopa, z obrestmi po obrestni meri, po kateri se 
obrestujejo bančni denarni depoziti na vpogled. Družbenik, ki je v 
družbo vložil stvarni vložek, lahko namesto izplačila iz prejšnjega 
stavka, zahteva vrnitev stvari in pravic, ki so bile predmet 
stvarnega vložka, če vrednost teh stvari oziroma pravic ne 
presega ocenjene vrednosti poslovnega deleža, vendar ne prej 
kot v treh mesecih po izstopu. 

(6) Družbenik, ki je bil izključen iz družbe, ima pravico do izplačila 
ocenjene vrednosti svojega poslovnega deleža po stanju ob 
izključitvi. Družba mu mora to vrednost izplačati najkasneje v 
šestih letih od dneva izključitve, z obrestmi po obrestni meri, po 
kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti na vpogled. Če družba 
oziroma družbeniki od izključenega družbenika zahtevajo plačilo 
odškodnine, sme družba izplačilo ocenjene vrednosti poslovnega 
deleža zadržati do pravnomočnosti sodbe, s katero je odločeno 
o tem odškodninskem zahtevku, oziroma do sklenitve poravnave 
med družbo in izključenim družbenikom. 

(7) Plačilo ocenjene vrednosti poslovnega deleža po petem 
oziroma šestem odstavku tega člena oziroma vračilo predmeta 
stvarnega vložka po petem odstavku tega člena, se lahko opravi 
šele po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v register oziroma 
po vpisu spremembe določb družbene pogodbe o spremembi 
poslovnih deležev družbenikov v skladu z drugo alineo drugega 
odstavka tega člena v register.« 

Obrazložitev: ZGD v 437. členu določa posledico izstopa 
oziroma izključitve družbenika iz družbe v prenehanju poslovnega 
deleža ter v dolžnosti, da družba uredi premoženjska razmerja z 
izločenim družbenikom, hkrati pa zagotovi tudi varstvo upnikov. 
S predlaganim amandmajem se natančneje opredeljuje način 
zagotovitve vložkov zaradi prenehanja in izplačila poslovnega 
deleža, bodisi po poti nominalnega bodisi po poti efektivnega 
povečanja osnovnega kapitala. Zaradi varstva upnikov se 
podrobneje določa rok, ko družba lahko izvrši plačilo vrednosti 
deleža izločenega družbenika, pri čemer se mora ugotoviti 
ocenjeno vrednost tega deleža. Dosedanja opredelitev vračila 
tržne vrednosti ni bila ustrezna, glede na to, da se s poslovnimi 

deleži ne trguje na trgu vrednostnih papirjev. V primeru vračila 
osnovnega vložka v naravi pa je treba upoštevati tudi morebitne 
izgube, ki se kažejo pri realni oceni poslovnega deleža. 

Besedilo člena, ki se spreminja: 

Prenehanje poslovnega deleža zaradi izstopa ali 
izključitve 
437. člen 

(1) Z izstopom ali izključitvijo preneha poslovni delež dosedanjega 
družbenika in vse z deležem povezane pravice in obveznosti. 

(2) V treh mesecih po izstopu ali izključitvi morajo preostali 
družbeniki sprejeti sklep o znižanju osnovnega kapitala ali 
sorazmerno s svojimi dosedanjimi deleži povečati te deleže tako, 
da je višina osnovnega kapitala taka, kot je bila pred izstopom 
oziroma izključitvijo družbenika. 

(3) Če družbeniki v treh mesecih po izstopu oziroma izključitvi 
družbenika ne sprejmejo odločitve iz prejšnjega odstavka, se 
šteje, da so pristali na zmanjšanje osnovnega kapitala in da je 
poslovodja dolžan ravnati v skladu s 454. členom tega zakona. 

(4) Družbenik, ki je izstopil iz družbe, ima pravico do vračila tržne 
vrednosti svojega deleža v času izstopa. Družba mu je dolžna to 
vrednost izplačati najkasneje v treh letih od dneva izstopa, z 
obrestmi, kakršne veljajo za hranilne vloge na vpogled. Družbenik, 
ki je v družbo vložil stvarni vložek, lahko zahteva vrnitev stvari ali 
pravic, ki ta vložek sestavljajo, vendar ne prej kot v treh mesecih 
po izstopu. 

(5) Družbenik, ki je bil izključen iz družbe, ima pravico do vračila 
tržne vrednosti svojega deleža v času izključitve. Družba mu je 
dolžna to vrednost izplačati najkasneje v šestih letih. Če družba 
ali družbeniki od izključenega družbenika zahtevajo odškodnino, 
sme družba vračilo vrednosti deleža izključenemu družbeniku 
zadržati do pravnomočnosti sodbe ali do sporazuma med družbo 
in izključenim družbenikom. 

11. AMANDMA 

Za 69. členom se doda nov 69. a člen, ki se glasi: 

69. a člen 

Četrti odstavek 450. člena se nadomesti z novima četrtim in petim 
odstavkom, ki se glasita: 

»(4) Poslovodja mora spremembo družbene pogodbe prijaviti za 
vpis v register. Prijavi se priloži prečiščeno besedilo družbene 
pogodbe, ki mu mora biti priloženo notarjevo potrdilo, da se 
spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo s sklepom o 
spremembi družbene pogodbe. Če je za spremembo družbene 
pogodbe potrebno dovoljenje državnega oziroma drugega organa, 
se prijavi priloži tudi ta listina. 

(5) Sprememba družbene pogodbe začne veljati z vpisom v reg- 
ister.« 

Obrazložitev: Z amandmajem se jasno določa konstitutivnost 
učinka spremembe družbene pogodbe z vpisom v sodni register, 
tako kot je to že sicer določeno v ZGD za spremembe statuta 
(tretji odstavek 308. člena ZGD). 
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Besedilo člena, ki se spreminja: 

Sklep družbenikov 
450. člen 

(1) O spremembi družbene pogodbe odločajo družbeniki na 
skupščini s tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov. 
Družbena pogodba lahko določi za veljavno odločitev še druge 
zahteve. 

(2) Sklep o spremembi družbene pogodbe mora potrditi notar. 

(3) Če se s spremembo družbene pogodbe povečajo obveznosti 
družbenikov do družbe, morajo sklep sprejeti vsi družbeniki, razen 
pri povečanju osnovnega kapitala. 

(4) Poslovodja je dolžan spremembo družbene pogodbe prijaviti 
za vpis v register. 

12. AMANDMA 

Za 115. členom se doda nov 115. a člen, ki se glasi: 

115. a člen 

Za 533. o členom se doda nov oddelek 2.B z novim členom 533. 
p: 

»2.B oddelek 
ZDRUŽITEV IN DELITEV OSEBNIH DRUŽB 

Uporaba določb za združitev in delitev osebnih družb 
533. p člen 

Za združitve in delitve, pri katerih so udeležene osebne družbe, 
se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o združitvah in 
delitvah, pri katerih so udeležene družbe z omejeno 
odgovornostjo, oziroma določbe, ki se nanašajo na združitev 
oziroma delitev družb z omejeno odgovornostjo. Za sklep o 
združitvi oziroma delitvi je potrebno soglasje osebno odgovornih 
družbenikov v osebni družbi ter soglasje družbenikov v kapitalski 
družbi, ki bodo po združitvi oziroma delitvi odgovarjali za 
obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem.« 

Obrazložitev: ZGD načelno dopušča združitev in delitev tudi 
osebnih družb. Z amandmajem se v tej zvezi določa smiselna 
uporaba določb ZGD, ki se nanašajo na družitev oziroma delitev 
družb z omejeno odgovornostjo. Zaradi tega ni potrebno teh 
postopkov podrobneje opredeljevati. Zaradi posebnosti pri osebnih 
družbah pa je treba določiti obveznost soglasja osebno odgovornih 
družbenikov za takšne združitve oziroma delitve. 

13. AMANDMA 

Za 120. členom se doda nov 120. a člen, ki se glasi: 

120. a člen 

Za 558. a členom se doda nova 558. b člen, ki se glasi: 

»Preoblikovanje zavodov v gospodarske družbe 
558. b člen 

Za preoblikovanje zavodov v gospodarske družbe se smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona o preoblikovanju delniške družbe 
v druge družbe, s tem da je za sklep o preoblikovanju, poleg 
sklepa pristojnega organa zavoda, v skladu z aktom o ustanovitvi 
oziroma statutom, potrebno še soglasje ustanoviteljev, katerih 
ustanoviteljski deleži znašajo 9/10 in družbenika, ki bo v družbi 
po preoblikovanju odgovarjal za obveznosti družbe z vsem svojim 
premoženjem. Za ustanovitelje, ki niso glasovali za sklep o 
preoblikovanju, se smiselno uporablja določba 545. člena tega 
zakona.« 

Obrazložitev: ZGD natančno določa postopke preoblikovanja 
posameznih gospodarskih družb v različnih 
pravnoorganizacijskih oblikah, pri tem pa ne določa postopka 
preoblikovanja zavodov v gospodarske družbe. Zaradi tega se z 
amandmajem predlaga smiselna uporaba določb o preoblikovanju 
delniške družbe v druge družbe za vse primere preoblikovanja 
zavodov v gospodarske družbe. Pri tem pa se posebej izpostavlja 
kvalificirana večina za sprejem sklepa o takšnem preoblikovanju, 
poleg pristojnega organa še s soglasjem 9/10 ustanoviteljev, ter 
tistih družbenikov, ki bodo v primeru preoblikovanja v osebne 
družbe odgovarjali za obveznosti družbe z vsem svojim 
premoženjem. Zagotavlja pa se tudi možnost izstopa tistim 
manjšinskim ustanoviteljem, ki niso glasovali za sklep o 
preoblikovanju, podobno kot to velja pri ugovarjajočih delničarjih 
oziroma družbenikih pri preoblikovanju d.d. oziroma d.o.o. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

-H Naslov predloga akta: c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gospodarskih družbah. 

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

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

Usklajen 

b) 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 

Dokončna uskladitev z Bilančno smernico bo opravljena z 
računovodskimi standardi, ki jih bo izdal Slovenski inštitut za 
revizijo na podlagi predlaganih sprememb zakona 

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

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

Ne. 

6^ Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Ne. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov: 

PHARE 

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): 

68/151/EEC, Publlcitetna 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 

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

Da. 

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

Državni program določa sprejem zakona I. 2001. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 
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Nadomestitev besedila 

PREDLOGA ZAKONA 0 DOPOLNITVI 

ZAKONA 0 ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA 

(ZZVN-F) 

- EPA 900 - II - skrajšani postopek 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske ljudske stranke 

Franci ROKAVEC 
Poslanec DZ RS 

Ljubljana, 15/12.2000 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/ 
92), ter 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS vlaga 
podpisani poslanec Državnemu zboru RS: 

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA 

Na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora RS 
predlaga da Državni zbor predlog zakona obravnava po 
skrajšanem postopku saj gre za manj zahtevno spremembo 
zakona. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bo pri delu delovnih teles sodeloval spodaj podpisani 
poslanec. 

Franci ROKAVEC, l.r. 

UVOD 

1.) OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Pri izvajanju Zakona o žrtvah vojnega nasilja ( Uradni list, št 63/ 
95, 8/96,44/96, 70/97 in 43/99) se dogaja neupoštevanje vlog 
oseb, ki jim je bilo po naključju porušena stanovanjska hiša ali 
stanovanje s strani zavezniških sil ob izvajanju vojnih akcij proti 
okupatorju. Posledica tega dejanja je bil prebeg oseb na druga 
območja. 

2.) CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlagano dopolnitvijo se želi zagotoviti osebam, ki jim je bila 
porušena stanovanjska hiša in so posledično prebežali na druga 
območja pravico žrtev vojnega nasilja v skladu z Zakonom o 
žrtvah vojnega nasilja.. 

3.) FINANČNE POSLEDICE 

Predlagana dopolnitev ima minimalne finančne posledice za 
proračun Republike Slovenije. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o žrtvah vojnega nasilja ( Uradni list, št 63/95, 8/96,44/ 
96, 70/97 in 43/99)se za četrtim odstavkom 2.člena doda nov peti 
odstavek, ki se glasi: 

" Žrtev vojnega nasilja (begunec) je po tem zakonu tudi oseba, ki 
je bila v času od 6.4.1941 do 15.5.1945, zaradi nepredvidenega 
porušenja stanovanjske hiše ali stanovanja ob izvajanju vojaških 
akcij zavezniških sil nad okupatorjem in je bila pregnana iz doma, 
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zaradi česar se ni mogla vrniti na svoj dom neprekinjeno najmanj 
tri mesece in v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega zakona predloži 
pristojnemu organu sklep o cenitvi škode okrajne komisije za 
vojno škodo." 

Dosedanji peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in 
dvanajsti odstavek postane šesti, sedmi, osmi,deveti, deseti, 
enajsti, dvanajsti, trinajsti odstavek. 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Razširja se pravica do statusa žrtve vojnega nasilja na osebe, ki 
jim je bila porušen stanovanjski objekt zaradi zavezniških vojnih 
akcij proti okupatorju in so bile pregnane na drugo območje. 

Z nadomestitvijo besedila predloga zakona o dopolnitvi zakona o 
žrtvah vojnega nasilja se razširja pravica statusa žrtve vojnega 
nasilja na osebe, ki jim je bil nepredvidoma porušen stanovanjski 

objekt zaradi zavezniških vojnih akcij proti okupatorju in so bile 
pregnane na drugo območje. 

S tem, da se z dodatkom jasno določi upravičence in bistveno 
zmanjša obseg in pogoje za pridobitev statusa žrtve vojnega 
nasilja. 

ČLEN, KI SE SPREMINJA IN 

DOPOLNJUJE 

2. člen 

Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1 .člena tega 
zakona oseba, ki so jo nemške, italijanske ali madžarske 
okupacijske sile od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 zaradi političnih, 
nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov prisilno izselile (izgnanec), 
poslale v taborišče (taboriščnik),zapor (zapornik), na prisilno delo 
(delovni deportiranec) ali internacijo (interniranec) ter oseba, ki je 
pobegnila pred vojnim nasiljem (begunec) in nasilno odvzeta 
staršem (ukradeni otrok). 

Ob pogojih iz tega člena ter iz 3. oziroma 4. člena tega zakona je 
žrtev vojnega nasilja tudi oseba, ki je imela ob pričetku izvajanja 
nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa stalno prebivališče na 
ozemlju, ki obsega državni teritorij Republike Slovenije, ne glede 
na to, na katerem ozemlju je bilo nasilno dejanje ali prisilni ukrep 
dejansko izveden 

Žrtev vojnega nasilja je tudi oseba, ki je pobegnila pred prisilno 
izselitvijo (begunec). 

Žrtev vojnega nasilja (begunec) je po tem zakonu tudi oseba, ki je 
bila v času od 6.4.1941 do 15.5.1945, zaradi izvajanja povračilnih 
ukrepov okupatorja ali njegovih sodelavcev zoper družine 
partizanov, pobitih talcev ali zaradi sodelovanja z NOB, nasilno 
pregnana iz svojega doma in oseba, ki je bila v času od 6.4.1941 
do 15.5.1945 nasilno pregnana iz svojega doma zaradi nasilnega 
dejanja požiga, porušenja ali izropanja njene stanovanjske hiše 
ali stanovanja od okupatorja ali njegovih sodelavcev, zaradi česar 
se ni mogla vrniti na svoj dom neprekinjeno najmanj tri mesece. 

Žrtev vojnega nasilja je tudi oseba, ki je bila rojena staršem,v 
času, ko so zoper njih trajali prisilni ukrepi ali prisilna dejanja iz 
prvega, drugega, tretjega in četrtega osdtavka tega člena. 

Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz prvega člena tega zakona 
tudi oseba, ki ji je bil prisilni ukrep ali nasilno dejanje iz prvega, 
tretjega in petega odstavka tega člena oziroma iz 4.člena tega 
zakona povzročen na ozemlju dežele Furlanije-Julijske krajine v 
Republiki Italiji oziroma na ozemlju dežele Koroške vRepubliki 
Avstriji in oseba, ki je imela od prenehanja prisilnega ukrepa ali 
nasilnega dejanja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede 
na to, na katerem ozemlju bivše Kraljevine Jugoslavije ji je bil 
prisilni ukrep ali nasilno dejanje povzročeno. 
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Šteje se, da je imela oseba iz prejšnjega odstavka, ki ji jebil prisilni 
ukrep ali nasilno dejanje povzročeno na ozemlju bivše Kraljevine 
Jugoslavije, od prenehanja prisilnega ukrepa ali nasilnega dejanja 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, če se je naselila v Sloveniji 
z namenom stalnega prebivanja takoj, ko je bilo to glede na tedanje 
transportne .nastanitvene, zaposlitvene in druge razmere 
mogoče, vendar najkasneje do 31. decembra 1945. 

Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi 
otrok, katerega starša sta bila ubita zaradi sodelovanja v NOB ali 
sta izgubila življenje v okoliščinah za priznanje statusa žrtve 
vojnega nasilja po tem zakonu ali sta bila ubita kot talca. 

Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1 .člena tega 
zakona tudi oseba, ki so ji organi JLA ali organi za notranje zadeve 
dotedanje SFRJ v času od 25. 6. 1991 do 18. 10.1991 zaradi 
razlogov iz prvega odstavka tega člena odvzeli prostost. 

Žrtve vojnega nasilja se v skladu z zakonom lahko združujejov 
društva žrtev vojnega nasilja. 

Društvom žrtev vojnega nasilja se lahko podeli status društva, k 
ideluje v javnem interesu. O podelitvi statusa odloča ministrstvo, 
pristojno za žrtve vojnega nasilja, na podlagi temeljnega akta in 
programa društva, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena 
zlastina področju socialno zdravstvenega skrbstva in 
zgodovinskega izročila okoliščin in trpljenja žrtev vojnega nasilja 
ter na podlagi dejanske aktivnosti in porabe sredstev društva v 
določenem obdobju, iz katerih je razvidno, da delovanje društva 
presega interese njegovih članov. Kriteriji za presojo odoločitvi 
statusa društva so še pretežna poraba sredstev društvaza 
namene javnega interesa, zagotovljen nadzor nad porabo javnih 
sredstev in pogodbeno urejena razmerja med društvom in 
ministrstvom, pristojnim za uresničevanje dejavnosti, ki so javni 
interes. 

Društva žrtev vojnega nasilja pridobijo z dnem uveljavitve tega 
zakona lastninsko pravico na družbeni lastnini, s katero 
razpolagajo ob uveljavitvi tega zakona. 
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Nadomestitev gradiva 

PREDLOGA ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA 0 DOLGU MED 

SLOVENIJO IN ZDRUŽENIM 

KRALJESTVOM ŠT. 1 (1999) 

- EPA 1325 - II 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 437-09/99-2 
Ljubljana, 15.12.2000 

ZADEVA: Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o dolgu 
med Slovenijo in Združenim kraljestvom št. 1 (1999) 
- nadomestitev gradiva 

Na podlagi mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
Državnega zbora Republike Slovenije št. 450-07/00-24/1 z 

dne 8.12.2000 pošilja Vlada RS v prilogi novo prvo stran 
predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o dolgu med Slovenijo 
in Združenim kraljestvom št. 1 (1999) in prosi, da se z njo 
nadomesti prva stran v gradivu, ki ga je poslala v obravnavo 
z dopisom št. 437-09/99-2 z dne 14.9.2000 in št. 437-09/99-2 
z dne 15.12.2000. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG 
14.9.2000 

EVA: 2000-1811-0077 

kraljestvom št. 1 (1999), sklenjen z izmenjavo not 18. maja 2000. 

2. člen 

Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi*: 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O DOLGU MED 

SLOVENIJO IN ZDRUŽENIM KRALJESTVOM ŠT. 1 
(1999) 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o dolgu med Slovenijo in Združenim 

Priloga k sporazumu je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve 
Ministrstva za zunanje zadeve in v Sektorju za mednarodne finančne odnose 
Ministrstva za finance. 
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Umik 

- PREDLOGA ZAKONA 0 UPRAVI - hitri postopek 

- PREDLOGA ZAKONA 0 VLADI - hitri postopek 

- PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBI IN 

DOPOLNITVI ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA 

PRAVNIH OSEB - prva obravnava 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI - Skrajšani 

postopek 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVAH IN 

SPREMEMBAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN 

FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - 

skrajšani postopek 

- PREDLOGA ZAKONA 0. SPREMEMBAH ZAKONA 

O GOSPODARSKIH DRUŽBAH - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 023-08/2000-2 
Ljubljana, 14.12.2000 

Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega postopka 
v Državnem zboru Republike Slovenije naslednje predloge 
zakonov: 

- predlog zakona o upravi - hitri postopek, ki ga je poslala z 
dopisom, št. 016-02/2000-1 dne 4.9.2000, 

- predlog zakona o vladi - hitri postopek, ki ga je poslala z 
dopisom, št. 023-21/99-1 dne 24.8.2000, 

- predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o davku 
od dobička pravnih oseb - prva obravnava, ki ga je poslala z 

dopisom, št. 422-02/97-1 (25) dne 10.12.1997, 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
dohodnini - skrajšani postopek, ki ga je poslala z dopisom, št. 
422-03/97-3 (Z5) dne 10.12.1997, 

- predlog zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - skrajšani 
postopek, ki ga je poslala z dopisom, št. 402-06/99-2 (25) dne 
28.1.2000, 

- predlog zakona o spremembah zakona o gospodarskih 
družbah - hitri postopek, ki ga je poslala z dopisom, št. 300-08/ 
99-3 dne 4.9.2000. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 DOPOLNITVI 

ZAKONA 0 MINIMALNI PLAČI, O 

NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ IN O 

REGRESU ZA LETNI DOPUST V 

OBDOBJU 1999 - 2001 

-EPA 1024-II 

) 

DRŽAVNI ZBOR Podpisani poslanec obvešča, da iz zakonodajnega postopka 
REPUBLIKE SLOVENIJE umika predlog zakona o dopolnitvi zakona o minimalni plači, o 

načinu usklajevanju plač in o regresu za letni dopust v obdobju 
Tone Anderlič, poslanec 1999 - 2001 - (ZMPUPR-A) - EPA 1024 - II. 

Ljubljana, 15.12.2000 

ZADEVA: Umik predloga zakona Tone ANDERLIČ, l.r. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBI IN 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 VETERINARSTVU 

-EPA 1092 -II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
SLS + SKD Slovenske ljudske stranke 

mag. Janez KRAMBERGER, 
poslanec DZ 

Ljubljana, 12.12.2000 

ZADEVA: Umik predloga zakona 

Podpisani poslanec obvešča, da iz zakonodajnega postopka 
umika Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 
o veterinarstvu - hitri postopek, EPA 1092-11, ki ga je vložil 
24.2.2000 in je objavljen v Poročevalcu št. 15/00. 

Obrazložitev: 
Predloga zakona umika, ker je Vlada Republike Slovenije v 
zakonodajni postopek vožila predlog zakona o veterinarstvu, 
hitri postopek, EPA 1354-11, ki ustreznejše ureja veterinarsko 
področje, ki ga je potrebno spremeniti. 

mag. Janez Kramberger, l.r. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 VETERINARSTVU 

- EPA 1316 - II - hitri postopek 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
SLS + SKD Slovenske ljudske stranke 

mag. Janez KRAMBERGER, 
poslanec DZ 

Ljubljana, 12.12.2000 

ZADEVA: Umik predloga zakona 

Podpisani poslanec obvešča, da iz zakonodajnega postopka 
umika Predlog zakona o veterinarstvu - hitri postopek, 
EPA 1316-11, ki sta ga vložila z ga. Vido Čadonič Špelič dne 
12.9.2000 in je objavljen v Poročevalcu št. 87/00. 

Obrazložitev: 
Predloga zakona umika, ker je Vlada Republike Slovenije v 
zakonodajni postopek vložila predlog zakona o veterinarstvu, 
hitri postopek, EPA 1354-11, ki ustreznejše ureja veterinarsko 
področje, ki ga je potrebno spremeniti. 

mag. Janez Kramberger, l.r. 
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Poročilo 

12. SREČANJA VODIJ POGAJALSKIH 

, SKUPIN LUKSEMBURŠKE SKUPINE 

KANDIDATK ZA ČLANSTVO V EVROPSKI 

UNIJI, BUDIMPEŠTA, 11. DECEMBER 

2000 

Številka: 900-12/2000-1 
Ljubljana, 27.12.2000 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE - poročilo 12. srečanja vodij pogajalskih skupin luksemburške 
skupine kandidatk za članstvo v Evropski uniji, Budimpešta, 
11. december 2000, 

ki ga je sprejela dne 27.12.2000. 
Vlada Republike Slovenije pošilja Državnemu zboru RS v 
seznanitev: Mirko Bandelj, l.r. 

GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, dne 27.12.2000 

POROČILO 

12. SREČANJA VODIJ POGAJALSKIH SKUPIN LUKSEMBURŠKE SKUPINE 
KANDIDATK ZA ČLANSTVO V EU BUDIMPEŠTA 11. DECEMBER 2000 

12. decembra 2000 so se v Budimpešti na dvanajsti konferenci sestali vodje pogajalskih skupin 
za vstop v EU držav kandidatk Cipra, Češke, Estonije, Madžarske, Poljske in Slovenije. V 
slovenski delegaciji, vodil jo je dr. Janez Potočnik, so Ida Močivnik, veleposlanica RS v 
Budimpešti, Rok Tomšič, 1. sekretar na VP, Andrej Engelman, namestnik direktorja SVEZ, 
Iztok Jarc, državni podsekretar in vodja oddelka za EU na MZZ, Živana Mejač, državna 
podsekretarka in vodja oddelka za pogajanja na SVEZ, in Maja Kezunovič, OPS. 

Dnevni red: 

9.00 ocena vrha EU v Niči in nalog, ki izhajajo iz zaključkov 
11.00 pregled poglavij, ki naj bi bila obravnavana v času švedskega predsedovanja EU 
14.00 pregled poglavij, ki naj bi jih obravnavali belgijsko in špansko predsedstvo; 

poglavje davki (poudarek na zahtevi po prehodnem obdobju za obdavčitev 
tobačnih izdelkov); 
razno 

15.30 tiskovna konferenca 

K točki i. - ovrednotenje Evropskega sveta v Niči 

(opomba: pogajalci so o tej točki razpravljali glede na osnutke zapisanih rezultatov, ki 
so jih prejeli do tistega trenutka; natančnejše analize bodo narejene kasneje) 

Zaključke oz. rezultate vrha v Niči je smiselno razdeliti na dva dela: na tiste, ki se dotikajo 
institucionalne reforme, in tiste, ki govorijo o širitvi EU. Glede kompromisa o institucionalni 
reformi so se vse kandidatke strinjale, da je rešitev, ki od leta 2005 dalje predvideva po enega 
komisarja za posamezno članico (dokler to število doseže 27, nato pa bodo potekali pogovori 
o spremembi), ugodna, saj je bila prav taka rešitev prioriteta kandidatk. Glede glasovanja s 
kvalificirano večino je jasno, da je prišlo do nekaterih kompromisov, vendar bo treba še 
proučiti, kako so v tem zajeti vitalni interesi posameznih držav (kandidatke so pri tem 
omenjale predvsem področje davkov) Pri prerazporeditvi glasov v Svetu in številu poslancev v 
Parlamentu - na število glasov, ki jim je bilo določeno, kandidatke niso imele vpliva - je bil 
ohranjen demografski kriterij - število prebivalstva. Naslednja konferenca o reformi institucij 
bo leta 2004 in tedaj bo že jasno, kakšen je bil vpliv tokratne IGC na širitveno strategijo in 
kakšen bo status sedanjih kandidatk: ali bodo na IGC sodelovale kot članice ali pa bodo še 
vedno kandidatke. Glede zaključkov, ki govorijo o širitvi, so se kandidatke strinjale, da so 
skladni z novembrsko širitveno strategijo Komisije: širitev je nujna in Niča je pri tem politični 
korak naprej. Sedaj je pomembna izpeljava strategije. O poglobljenem sodelovanju so 
pogajalci dejali, da bo do njega prišlo, če bomo to hoteli ali ne, pomembno se je - glede na 
interese države - v oblike takega sodelovanja vključevati.. 

Niča je bila v splošnem označena kot vrh brez poražencev, pozitivno, a brezlpretiranega 
navdušenja ali nezadovoljstva. 
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Dr. Potočnik je v svoji oceni povedal, daje širitev naravnana na leti 2004 ali 2005, vendar se 
ne bomo odpovedali prvotnemu cilju (2003), saj tudi sklepi Niče govorijo, da lahko 
pripravljene kandidatke napredujejo hitreje. Da je treba obdržati prvotne datume, so se 
strinjale tudi druge kandidatke Dr. Potočnik je poudaril tudi, daje Slovenija v skupini manjših 
držav največja, da pa vendarle ne bo pomembno zgolj število glasov, temveč sposobnost 
sklepanja ustreznih koalicij. Nezadovoljstvo s številom glasov v Svetu in številom poslancev 
so izrazili Čehi. 

Nekatere delegacije (Ciper, Madžarska, Češka) so se spraševale o verodostojnosti "dobrih 
namenov" o hitri širitvi in možnosti sodelovanja najbolje pripravljenih kandidatk na volitvah v 
EP let 2004, češ da zapisano velja šele od "leta 2005 dalje. Menili so, da ne morejo dati 
dokončne celovite izjave, dokler detajlno ne proučijo zaključkov. 

Poljaki so predlagali, da bi zaključke iz Niče imeli za nekakšno pogajalsko stališče EU v 
poglavju 30 - Institucije. Ideja ni naletela na odziv. 

K točki 2. - poglavja švedskega predsedovanja 

Uvodno besedo je imela Slovenija. Dr. Potočnik je povedal, da je oceno dela v času 
švedskega predsedovanja uniji težko narediti, če ne upoštevamo tudi belgijskega, kandidatke 
imajo namreč nekoliko drugačne načrte, kot so začrtani v širitveni strategiji, predvsem zato, 
ker bi pogajanja rade končale do konca leta 2001. Slovenija meni, da bi bilo to mogoče, Če bi 
se ji v naslednjih šestih, mesecih uspelo dogovoriti o začasnem zaprtju poglavij štirih 
svoboščin. Poglavje prost pretok blaga bi lahko zaključili januarja, problematična je namreč le 
še dolžina prehodnega obdobja. Za prost pretok oseb smo EU poslali natančno analizo 
migracij, podali bomo še podatke o dnevnih prehodih (12 962), kjer gre večinoma ža delavce 
"na črno", več jih je Italiji (predvsem področje Trsta) kot v Avstriji (predvsem področje 
Gradca). Po vstopu v EU ne pričakujemo zmanjšanja števila, temveč "legalizacijo". Za prost 
pretok kapitala pogajanja niso več potrebna, glede prostega pretoka kapitala pa je Slovenija 
pripravljena opustiti namero po potencialnem prehodnem obdobju oz. uveljavljanju materialne 
vzajemnosti za nakup nepremičnin za sedanje kandidatke, če ji EU ne bo postavila zahteve za 
PO glede prostega pretoka oseb, ki je v primeru Slovenije popolnoma neupravičeno. O 
poglavju pravo družb je Slovenija pogajanja že sklenila, prav tako za socialno politiko in 
zaposlovanje. Hitro bi se lahko dogovorila tudi o kulturi in avdiovizualni politiki, kjer 
pričakuje rešitev vprašanj glede spornega zakona o medijih. Pri okolju je že dosežena visoka 
stopnja usklajenosti, eno od prehodnih obdobij je že odobreno in poglavje bi v času švedskega 
predsedovanja lahko zaprli. Pri zunanjih ekonomskih odnosih še vztrajjuno na zahtevi glede 
prostotrgovinskih sporazumov, Čeprav bomo verjetno prisiljeni storiti "korak nazaj", seveda pa 
bomo vzdrževali čim tesnejše odnose s Hrvaško in podpirali njene napore za čimprejšnji vstop 
v EU. Pričakujemo, da bi lahko dobro napredovali in celo zaprli nekaj poglavij, ki so sicer 
predvidena za dokončno obravnavo v času belgijskega predsedovanja. To so poglavja davki, 
transport in energetika. Pri zadnji dveh ni več problemov med EU in Slovenijo, temveč znotraj 
EU. Za reševanje bo seveda potrebna ptpjitična volja. 

Poljska: glede prostega pretoka oseb (problem priznavanja poklicnih kvalifikacij) so blizu 
zaprtju, prav tako pri carinski uniji. Prayo družb (problem farmacevtike, patentov) bi prav tako 
lahko zaprli, pri socialni politiki in prostem pretoku kapitala pa vsaj hitreje napredovali, kot 
predvideva "road map". Težja pa bodo poglavja okolje, konkurenca, transport, energetika in 
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davki. Sicer pa je harmonizacija zakonodaje na Poljskem v zadnjem času napredovala; 
sprejem veliko zakonov je iz leta 2002 premaknjen v leto 2001. 

Ciper: V času švedskega predsedovanja bi lahko zaprli prost pretok kapitala (prehodno 
obdobje za nakup nepremičnin), prost pretok oseb (v principu brez problemov), prost pretok 
storitev (banke), transport (francosko predsedstvo izrazilo dvome glede pomorske varnosti). 
Malce težja pa bodo poglavja energetika (zapleti glede prehodnega obdobja in liberalizacije 
energetskega trga), regionalna politika (dodatna pojasnila bodo oddali do konca decembra), 
okolje (kar dobro napredujejo, precej zahtev po prehodnih obdobjih), konkurenca (več 
problemov), davki (odprta vprašanja glede DDV za restavracije in hotele), kmetijstvo. 

Estonija: zaprtje v času švedskega predsedovanja je možno za poglavja prost pretok oseb 
(sheme socialne varnosti), prost pretok storitev (problem dolžine prehodnega obdobja za 
banke in zavarovalnice), okolje (zadnje stališče Komisije precej ugodno, zahteva pa dodatna 
pojasnila). Dejali so, da bi bilo za kandidatke neugodno, če bi road map za Komisijo postal 
preveč obvezujoč 

Češka: poleg poglavij, ki so na programu, bi radi odprli še poglavja: konkurenca (želijo 
hitrejši napredek), energetika (nuklearka - odvisno bo od splošne naravnanosti EU do tega 
vprašanja), davki (problem trošarine za cigarete, DDV za gradnjo), transport (dobili namige, 
da v poglavju ne bo mogoče napredovati; želijo tehnične konzultacije), finančni nadzor (bi 
lahko zaprli, ker je potrebni zakon v parlamentu). Glede prostega pretoka kapitala in oseb je 
švedsko predsedstvo pokazalo pripravljenost za nadaljevanje pogajanj v pozitivni smeri, kmalu 
bo znana dolžina prehodnih obdobij glede nakupa nepremičnin in kmetijske zemlje. Podali so 
veliko dodatnih informacij. Stanje na področju prost pretok storitev bo bolj jasno konec leta 
2001. Pri okolju bodo še premislili o potrebnosti enega ali dveh zahtevanih prehodnih obdobij, 
radi bi zaprli poglavje v prihodnjih mesecih. Težava bo EPPC direktiva, kjer bo treba pregledati 
500 -600 podjetij Pri kulturi in avdiovizualni politiki so v podobnem stanju kot Slovenija, v 
pravu družb pa nimajo ambicij za zapiranje v času švedskega predsedovanja. 

Madžarska: Pričakujejo pozitivne premike ali zaprtje poglavja pravo družb, sicer pa ga bodo 
smatrali kot "set aside" poglavje, ki bo obravnavano v končnem paketu. (OP.: tu se je 
ponovno pokazalo - in o tem se je med sestankom začela krajša razprava - da med 
kandidatkami ni enotnosti glede pomena "set aside" poglavij, kamor po slovenski razlagi 
spadajo poglavja, o katerih je razjasnjeno in rešeno vse, kar se dotika acquis, poglavje pa ni 
zaprto zaradi vidikov, ki se dotikajo neke možne bodoče spremembe v ureditvi, stališču ali 
splošni naravnanosti EU oz. kjer je jasno, da bo rešitev mogoče najti šele kasneje, glede na 
razvoj drugih dogajanj (npr. za Slovenijo poglavje carinska unija - prostotrgovinski 
sporazumi). "Set aside " pa naj ne vključuje poglavij, kjer obstaja nesoglasje glede problema 
v sami EU oz. med članicami ali kjer gre za poskus blokiranja pogajanj; v primeru Slovenije 
je to poglavje energetike. V takih primerih je treba najti rešitev in \vtrajati pri reševanju, 
torej pogajanjih.) Avdiovizualna politika je le Še notranja zadeva (zakon je v parlamentu), pri 
poglavju prost pretok oseb čakajo odgovor Komisije na dodatna pojasnila, pri prostem 
pretoku storitev so skrčili zahteve (poglavje bi lahko dali kot set aside), prost pretok kapitala 
je za Madžarsko zelo težko poglavje, veijetno bo obravnavano v končnem paketu, pri okolju 
imajo veliko zahtev, nimajo velikih upov, da bi ga zaprli v času švedskega predsedovanja. Radi 
bi napredovali pri poglavju davki (DDV za ogrevanje in restavracije), pri carinski uniji so blizu 
zaprtju, pri transportu ne upajo na zaprtje, o kmetijstvu pa bi radi nadaljevali pogajanja. 
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K točki 3 - poglavja, ki bodo obravnavana v času belgijskega predsedstva 

Uvod so imeli Estonci, ki so povedali, da želijo - tako kot Slovenija - precej poglavij iz tega 
obdobja prenesti že v švedsko predsedovanje. Predvidevajo, da bodo tekla in se zaključila 
pogajanja o transportu in energetiki, o konkurenci, davkih in carinski uniji, pravosodju in 
notranjih zadevah (to bi sicer radi zaključili še pod švedskim predsedstvom), nadaljevala naj bi 
se pogajanja o kmetijstvu. Preference Estonije so, da pričnejo pogajanja o poglavjih regionalna 
politika, proračun in institucije še pred letom 2002. Dvomili so o sposobnosti EU, da bi bila 
pripravljena dovolj zgodaj (glede na cilje kandidatk) pripraviti odgovore na finančne, 
proračunske in kmetijske probleme, ki naj bi se obravnavali v končnem paketu. 

Poljska: zapiranje poglavij kmetijstvo, ribištvo, pravosodje in notranje zadeve, regionalna 
politika, proračun, institucije in razno. Ohranili bodo sedanje ciljne datume, predlagali so 
pospešitev procesa glede na širitveno strategijo. Glede kmetijstva so še povedali, da se 
zavedajo, da se vse kandidatke "bojijo" poljske, a da to poglavje ne bo problematično, saj so 
že poslali dodatna pojasnila, celotno poglavje pa razdelili na veterinarske in fitosanitarne 
zadeve (tu so že oddali dodatna pojasnila) ter ostalo (o čemer naj bi se dokončno dogovorili v 
končnem paketu). Glede poglavja institucije pričakujejo screening, in sicer dovolj zgodaj, da bi 
lahko končali pogajanja do 1.2002. 

Češka: ni izrazila optimizma glede konca pogajanj do leta 2002. Uspeh bo, če bo narejen 
napredek na področju kmetijstva in zadevah tretjega stebra. Menijo, da bi bilo treba v 
pogajalski metodologiji narediti premik in sicer tako, da bi v večji meri izkoriščali strokovno 
pomoč EU (tehnični ekspertni sestanki). Prejšnji teden so oddali dodatna pojasnila o 
kmetijstvu. 

Slovenija: Različni razlogi dovoljujejo optimizem glede belgijskega predsedovanja, odločilna 
pa bo seveda sposobnost Komisije za pravočasne odgovore. Pojasnila za kmetijstvo smo 
oddali v začetku novembra, odgovora še nismo prejeli. Glede pravosodja in notranjih zadeve je 
situacija še nejasna, komplicirano je tudi področje regionalne politike, proračun bo prav tako 
končni zalogaj. Za vsa ta poglavja se moramo sami truditi za ustrezen tempo in s tem vplivati 
na Komisijo, če želimo, da bodo pogajanja končana do konca leta 2001. 

Ciper: teoretično lahko zaprejo vsa poglavja, probleme imajo le na področjih kmetijstvo in 
proračun. ■ ■ • v 

Madžarska: Najtežja bodo poglavja konkurenca in pravosodje in notranje zadeve, poleg 
kmetijstva seveda, kjer bi želeli pogajanja pospešiti, saj se jim urnik in oddaja stališč EU ne zdi 
optimalna in optimistična. O poglavju konkurenca se je nato pričela razprava glede 
implementacijskih pravil in obstoječih ugodnosti. 
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K točki 4 - poglavje davki in trošarine za cigarete 

Prehodno obdobje za postopno povečanje trošarin za cigarete s sedanje stopnje na vsaj 
minimalno zahtevano v EU (57%) so zahtevale vse kandidatke razen Madžarske in Cipra. V 
razpravi je bilo ugotovljeno, da so jih k temu vodili podobni razlogi, in sicer vplivi na 
proračun, vplivi na inflacijo, tihotapljenje in čmi trg. Slovenija zahteva prehodno obdobje do 
leta 2005, Češka do 2008. Estonija nima lastne produkcije tobaka, ampak vse uvozi. 

Vodje pogajalskih skupin so se odločili, da po srečanju ne bodo podali skupne izjave, in sicer 
zato, ker še niso imeli celovitih in uradnih zaključkov vrha v Niči in ker so predvidevali, da 
bodo takšno sporočilo oblikovali predsedniki vlad na srečanju v Bratislavi. 

Naslednje srečanje bo v Estoniji, o datumu se bodo pogajalci še dogovorili. 
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