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Predlog za izdajo zakona o GOSPODARSKIH DRUŽBAH — ESA 557 

Vlada Republike Slovenije je na 155. seji 6/3-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O GOSPODARSKIH 
DRUŽBAH S TEZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi 
z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Zaradi obsežne in zahtevne vsebine zakona o gospodar- 
skih družbah Vlada Republike Slovenije predlaga, da bi 
v pristojnih delovnih telesih Skupščine Republike Slove- 
nije predstavili in obrazložili zakonske rešitve poleg pred- 
stavnikov Ministrstva za zakonodajo tudi strokovnjaki 
s področja gospodarskega prava, ki so sodelovali pri pri- 
pravi zakona. 

Vlada republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 

- Lojze JANKO, minister za zakonodajo, 
- Jožica VELIŠČEK, namestnica ministra za zakonodajo, 
- Pavle SVETE, namestnik ministra za zakonodajo, 
- Tone DOLČIC. svetovalec ministra za zakonodajo, 

- Borut STRAŽIŠAR, samostojni svetovalec v Ministrstvu 
za zakonodajo, 
- Miro PREK, samostojni svetovalec v Ministrstvu za zako- 
nodajo. 

Predlog za izdajo zakona o gospodarskih družbah s tezami 
bosta obravnavala Odbor za splošno gospodarske zadeve kot 
matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. Odbor 
bo zakon obravnaval v prvih dneh meseca aprila. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o gospodarskih 
družbah s tezami so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor 
občin in Zbor združenega dela. 

POVZETEK 

Področje, ki naj se uredi z zakonom o gospodarskih 
družbah, je sedaj urejeno z zakonom o podjetjih (Uradni 
list SFRJ, št. 77/88,40/89, 46/90 in 61/90). Gre za področje 
urejanja vprašanj statusa subjektov, ki opravljajo gospo- 
darske dejavnosti zaradi pridobivanja dohodka oziroma 
dobička s proizvodnjo in prometom blaga ter opravlja- 
njem storitev na trgu. 

Zaradi čim hitrejšega vključevanja v evropske integracij- 
ske procese in preko tega tudi prilagajanja sodobnemu 
evropskemu pravu ob upoštevanju direktiv Evropske 
skupnosti ter zaradi preskope in premalo jasne pravne 
ureditve tega področja pri nas, se je pokazala potreba po 
novem in popolnejšem urejanju statusnih vprašanj delo- 
vanja podjetnikov. 

Novi zakon naj bi nudil večjo pravno varnost upnikom 
gospodarskih družb, pa tudi vsakemu posameznemu 
družbeniku oziroma delničarju. Zakon naj bi tudi omogo- 
čil izgradnjo sistema, ki je poznan, z manjšimi razlikami, 
v vseh državah s tržnim gospodarstvom. Na ta način bi 
naš pravni sistem na tem področju postal ne samo pri- 
merljiv, ampak tudi usklajen z drugimi sistemi v zahodni 
Evropi. S tem zakonom naj bi se določila kar najširša 
paleta statusnih oblik, tako da bi lahko vsaka pobuda in 
podjetnik našla sebi najustreznejšo obliko. V statusnih 
oblikah, ki naj bi jih določal predlagani zakon, bi se 
opravljali gospodarski posli, ki se opravljajo na podjetni- 
ški način, medtem ko bi se obrtniške dejavnosti oprav- 
ljale v skladu z zakonom o obrti. 

Po ustavi Republike Slovenije je gospodarska pobuda 
svobodna, zakon določa le pogoje za ustanavljanje 
gospodarskih organizacij. Vsebina oziroma predmet 
predlaganega zakona je takšne narave, da ga je možno 
in potrebno urediti le z zakonom. Predlagane poglavitne 
rešitve so v skladu z ustavo Republike Slovenije. 

Zakon bo temeljil na načelu enotnega zakona, načelu 
ločitve podjetnika in obrtnika, načelu omejenega števila 
pravnoorganizacijskih oblik, načelu »pravne osebnosti«, 
načelu firmskega prava, načelu konkurence, načelu 
enotnosti sodnega registra za območje Republike Slove- 
nije, vključno z načeli registrskega prava, načelu varstva 
upnikov, načelu varstva manjšinskih pravic delničarjev, 
načelu enotirnega sistema upravljanja, s tem da bo 
zakon določil kriterije, ko mora družba obvezno imeti 
dvotirni sistem upravljanja. 

Cilji, ki se želijo doseči s predlaganim zakonom so: 

— odpraviti preskopo, nejasno zakonsko urejanje oblik 
gospodarskih subjektov in zagotoviti varnost pravnega 
prometa, varstvo državljanov in s tem večjo pravno var- 
nost v celoti; 
— sprejeti rešitve, ki naj bi bile ne samo primerljive, 
ampak tudi usklajene z rešitvami v državah s tržnim 
gospodarskim sistemom; 

— uskladiti zakonske rešitve s sprejetimi direktivami in 
priporočili Evropske skupnosti; 

— narediti naš gospodarski pravni sistem sprejemljiv in 
razumljiv tudi za tuje gospodarske subjekte. 
S predlaganim zakonom naj bi se sistemsko in celovito 
uredile organizacijske oblike gospodarskih subjektov in 
vloga različnih organizacij, ki so potrebne za njihovo 
delovanje, ne glede na to, da vse te organizacije pri nas 
še ne obstajajo (npr.: notariat, revizorji). Predlagana 
zakonska ureditev posega na številna druga področja, ki 
še niso urejena oziroma je sedanja ureditev neprimerna 
(gre za predpise s področja finančnega poslovanja in 
računovodstva, vrednostnih papirjev, revizijskih služb, 
vpisa v sodni registe, tujih vlaganj, zunanjetrgovinskega 
poslovanja, notariata, soupravljanja delavcev). Souprav- 
ljanja delavcev naj ne bi urejal ta zakon, ampak poseben 
zakon, v katerem bi se opredelili za eno od predlaganih 
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rešitev v Evropski skupnosti, ki pa še niso usklajene. Ne 
glede na to predlagatelj meni, da je tak pristop edino 
pravilen in nujen. Treba pa je te pomanjkljivosti čimprej 
odpraviti s sprejemom ustreznih zakonskih rešitev; do 
takrat pa s prehodnimi določbami zakona predvideti 
začasne rešitve. 

Zakon naj bi določil, da so gospodarske družbe pravne 
osebe, ki na trgu samostojno opravljajo gospodarske 
posle kot svojo izključno dejavnost. Gospodarske posle 
po tem zakonu naj bi opravljal tudi podjetnik — posamez- 
nik kot fizična oseba. S tako rešitvijo bi bila jasno razme- 
jana gospodarska dejavnost, ki se opravlja na podjetni- 
ški način, od dejavnosti, ki presega obseg malega 
obrata oziroma se opravlja na obrtni način, kar bo urejal 
zakon o obrti. 

Zakon naj bi urejal tudi področje likvidacije družbe, kar je 
usklajeno z rešitvami v predlogu za izdajo zakona o pri- 
silni poravnavi in stečaju z osnutkom zakona in v skladu 
z ureditvijo v drugih tržnih sistemah. 

Zakon naj bi pri kapitalskih družbah določil tudi mini- 
malno ustanovitveno osnovno glavnico (osnovni kapi- 
tal). Pri tem so bile za vodilo direktive Sveta Evropske 
skupnosti in rešitve v posameznih zahodnoevropskih 
državah. 
V finančnem delu naj bi se povzeli računovodski stan- 
dardi, kot jih uporabljajo v zahodnih državah. 

Drugi del zakona naj bi podrobneje urejal posamezne 
družbe in sicer: javno trgovinsko družbo, komanditno 
družbo, tiho družbo, delniško družbo, komanditno delni- 
ško družbo, družbo z omejeno odgovornostjo, povezane 
družbe in gospodarsko interesno združenje. Vseboval 
naj bi tudi določbe o tujih podjetjih. 
Kazenske sankcije ter prehodne in končne določbe 
zakona bodo izdelane v fazi osnutka zakona. 
V prehodnih določbah zakona bo treba določiti, da 
v celoti ali delno prenehajo veljati oziroma se uporabljati 

določbe zakonov, ki odstopajo od ureditve po tem 
zakonu. Določiti bo potrebno tudi rok, v katerem bodo 
morali obstoječi gospodarski subjekti prilagoditi svoje 
delovanje določbam predlaganega zakona. Prav tako bo 
potrebno določiti organizacije, ki bodo opravljale naloge, 
določene s predlaganim zakonom, dokler le-te s poseb- 
nimi predpisi ne bodo urejene in začele delovati (n. pr. 
notariat, revizija). 

Sprejetje predlaganega zakona bo zahtevalo dodatne 
stroške v zvezi z avtomatizacijo registrskih sodišč. 
Višino teh stroškov je težko oceniti, vendar predlagatelj 
meni, da ne gre za povsem nove obveznosti. Proces 
informatizacije državne uprave in sodišč poteka že nekaj 
let in se v ta namen že nekaj let iz republiškega prora- 
čuna odvajajo določena sredstva. Delo sodišč se bo 
povečalo in bo najbrž tudi zahtevalo zaposlitev novih 
kadrov, o čemer naj bi se odločalo ob reorganizaciji 
sodstva. 

Predlagani zakon predvideva izdajo podzakonskih aktov 
o ureditvi in delovanju registra ter o načinu in stroških 
objave vpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Obstoječi gospodarski subjekti bodo morali prilagoditi 
dosedanjo organiziranost določbam predlaganega 
zakona. Ce se sprejme rešitev, da bodo morale obsto- 
ječe delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo 
dokapitalizirati minimalni znesek osnovnega kapitala, bo 
t0 z.?. n'ih P°menilo kar precejšnja sredstva. Dokapitali- zaciji pa se bodo lahko izognili s preoblikovanjem v eno 
izmed osebnih družb. 

Pri pripravi predlaganega zakona so neposredno sode- 
lovali strokovnjaki s področja gospodarskega prava. 
V prilogi 1 so podatne direktive Evropske skupnosti, ki se 
nanašajo na ureditev v predlaganem zakonu. 

V prilogi 2 je podan primerjalno pravni prikaz ureditve 
trgovinskih družb v različnih pravnih sistemih. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o gospodarskih družbah 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Področje, ki naj se uredi z zakonom o gospodarskih družbah, 
je sedaj urejeno z zakonom o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 
77/88, 40/89, 46/90 in 61/90). Gre za področje urejanja vpra- 
šanj statusa subjektov, ki opravljajo gospodarske dejavnosti 
zaradi pridobivanja dohodka oziroma dobička s proizvodnjo 
in prometom blaga ter opravljanjem storitev na trgu. Zakon 
o podjetjih je omogočil statusne oblike organiziranja podjetij 
v družbeni, zadružni, mešani oziroma zasebni lastnini. Kljub 
naprednosti pa je imel tudi določene slabosti in pomanjkljivo- 
sti. Tako je bilo v želji čim večje sprostitve zasebnih pobud in 
čim hitrejšega uveljavljanja podjetništva pri nas veliko podro- 
čij pravno nezadostno urejenih oziroma premalo natančno in 
jasno urejenih. Na ta način je bila postavljena pod vprašaj tudi 
varnost pravnega prometa. 

Osnovna glavnica pri družbah z omejeno odgovornostjo in 
delniških družbah zaradi inflacijskih gibanj ne ustreza svo- 
jemu prvotnemu namenu, to je vsaj minimalnemu varstvu 
upnikov. Večinoma je preskopemu, predvsem pa premalo 
jasnemu in zadostnemu pravnemu urejanju kriv hiter podjet- 
niški razvoj, ki ga obstoječa podjetniška zakonodaja ni več 
mogla učinkovito spremljati. Tudi zato je v gospodarskem 
sistemu prišlo do določenih nepravilnosti, nejasnosti in 
zadreg, ki bistveno ovirajo razvoj v smeri tržnega gospodar- 
stva. 

Po statističnih podatkih za 1991 leto je v Republiki Sloveniji 
bilo v sodnem registru vpisanih 21.462 podjetij, od tega 

19.393 družb z omejeno odgovornostjo, 262 delniških družb, 
6 komanditnih družb in 1 družba z neomejeno solidarno 
odgovornostjo članov *). Izredno velika sprostitev je povzro- 
čila tudi nastanek t.i. spečih firm, ki obremenjujejo in dražijo 
obdelavo podatkov in preobremenjujejo registrska sodišča, 
ne dajejo pa gospodarskih učinkov, ki bi jih lahko pričakovali. 

*) Vir: Zavod Republike Slovenije za statistiko, Statistične 
informacije, št. 250 z dne 18. oktobra 1991 

Zaradi čim hitrejšega vključevanja v evropske integracijske 
procese in preko tega tudi prilagajanja sodobnemu evrop- 
skemu pravu ob upoštevanju direktiv Evropske skupnosti in 
zaradi zgoraj navedenih razlogov, se je pokazala potreba po 
novem in popolnejšem urejanju statusnih vprašanj delovanja 
podjetnikov. 

Novi zakon naj bi nudil večjo pravno varnost upnikom gospo- 
darskih družb, pa tudi vsakemu posameznemu družbeniku 
oziroma delničarju. Zakon naj bi tudi omogočil izgradnjo 
sistema, ki je poznan, z manjšimi razlikami, v vseh državah 
s tržnim gospodarstvom. Na ta način bi naš pravni sistem na 
tem področju postal ne samo primerljiv, ampak tudi usklajen 
z drugimi sistemi v zahodni Evropi. S tem zakonom naj bi se 
določila kar najširša paleta statusnih oblik, tako da bi lahko 
vsaka pobuda in podjetnik našla sebi najustreznejšo obliko. 
V statusnih oblikah, ki naj bi jih določal predlagani zakon, bi 
se opravljali gospodarski posli, ki se opravljajo na podjetniški 
način, medtem ko bi se obrtniške dejavnosti opravljale 
v skladu z zakonom o obrti. 
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Po ustavi Republike Slovenije je gospodarska pobuda svo- 
bodna, zakon določa le pogoje za ustanavljanje gospodarskih 
organizacij. Vsebina oziroma predmet predlaganega zakona 
je takšne narave, da ga je možno in potrebno urediti le 
z zakonom. Predlagane poglavitne rešitve so v skladu 
z ustavo Republike Slovenije. 

2. NAČELA, S KATERIMI BODO UREJENA RAZMERJA 

Načela, s katerimi bodo urejena razmerja, so: 

- načelo enotnega zakona. V svetu obstojita dva sistema 
urejanja statusnih vprašanj. Tako so lahko ta vprašanja ure- 
jena v enem samem zakonu ali pa je vsaka pravno- organiza- 
cijska oblika urejena v samostojnem zakonu. Razlog, ki 
govori v prid enotnemu zakonu je, da so določena vprašanja 
skupna vsem pravnoorganizacijskim oblikam in se lahko ure- 
dijo v splošnem delu zakona. Izjeme od pravil, ki bodo postav- 
ljena v splošni del zakona, bodo obravnavane pri posameznih 
družbah; 

- načelo ločitve podjetnika in obrtnika. Zakon naj bi določil 
statusne oblike, v katerih se gospodarska dejavnost opravlja 
na podjetniški način, obrtni zakon pa bi uredil obrtne dejav- 
nosti; 

- načelo omejenega števila pravnoorganizacijskih oblik 
(numerus clausus). Gospodarska dejavnost se bo lahko 
opravljala le v eni izmed zakonsko določenih statusnih oblik 
gospodarskih subjektov; 

- načelo »pravne osebnosti«; vse gospodarske družbe (razen 
tihe družbe) in gospodarsko interesno združenje so pravne 
osebe. V svetu obstojijo sistemi (n.pr. v Nemčiji) kjer določene 
trgovinske družbe niso pravne osebe, imajo pa vse lastnosti 
pravnih oseb, in sistemi (npr. Francija, Italija), kjer so vse 
pravne osebe. Zaradi jasnosti pravnih razmerij naj bi zakon 
določil, da so pri nas vse gospodarske družbe pravne osebe; 

- načela firmskega prava (razvidnost dejavnosti, razvidnost 
pravnoorganizacijske oblike, upraba imen držav ter posamez- 
nih osebnosti); 

- načelo prepovedi konkurence za osebe, določene v zakonu 
ali aktu o ustanovitvi družbe, zaradi zaščite interesa družbe in 
družbenikov; 

- načelo enotnosti sodnega registra za območje Republike 
Slovenije, vključno z načeli registrskega prava (publiciteta, 
javnost, obveščanje o registrskih podatkih); 

- načelo varstva upnikov; 

- načelo varstva manjšinskih pravic delničarjev; 

- načelo enotirnega sistema upravljanja, s tem da bo zakon 
določil kriterije, ko mora družba obvezno imeti dvotirni sistem 
upravljanja. 

3. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI S PREDLAGANIM ZAKONOM 

Cilji, ki se želijo doseči s predlaganim zakonom so; 

- odpraviti preskopo, nejasno zakonsko urejanje oblik 
gospodarskih subjektov in zagotoviti varnost pravnega pro- 
meta, varstvo državljanov in s tem večjo pravno varnost v ce- 
loti; 

- sprejeti rešitve, ki naj bi bile ne samo primerljive, ampak 
tudi usklajene z rešitvami v državah s tržnim gospodarskim 
sistemom; 

- uskladiti zakonske rešitve s sprejetimi direktivami in pripo- 
ročili Evropske skupnosti; 

- narediti naš gospodarski pravni sistem sprejemljiv in 
razumljiv tudi za tuje gospodarske subjekte. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 
'm 

4.1. Zakonodajno—tehnična izhodišča za zakon 

S predlaganim zakonom naj bi se sistemsko in celovito ure- 
dile organizacijske oblike gospodarskih subjektov in vloga 
različnih organizacij, ki so potrebne za njihovo delovanje, ne 
glede na to, da vse te organizacije pri nas še ne obstajajo . 
(npr.: notariat, revizorji). Predlagana zakonska ureditev i 
posega na številna druga področja, ki še niso urejena oziroma 
je sedanja ureditev neprimerna (gre za predpise s področja ; 
finančnega poslovanja in računovodstva, vrednostnih papir- j 
jev, revizijskih služb, vpisa v sodni register, tujih vlaganj, 
zunanjetrgovinskega poslovanja, notariata, soupravljanja i 
delavcev). Soupravljanja delavcev naj ne bi urejal ta zakon, I 
ampak poseben zakon, v katerem bi se opredelili za eno od 
predlaganih rešitev v Evropski skupnosti, ki pa še niso uskla- 
jene. Ne glede na to predlagetelj meni, da je tak pristop edino 
pravilen in nujen. Treba pa je te pomanjkljivosti čimprej 
odpraviti s sprejemom ustreznih zakonskih rešitev; do takrat 
pa s prehodnimi določbami zakona predvideti začasne reši- 
tve. t. 
Zakon naj bi bil glede na obstoječo zakonsko ureditev 
bistveno obsežnejši. Dokaj podrobno in jasno naj bi urejal vse 
bistvene zadeve, ki so za ustanovitev, delovanje in prenehanje 
gospodarski družb, njihovih organov ter odnosov med druž- 
beniki nujne in utemeljene. Za razliko od dosedanje podnor- 
miranosti v zakonu o podjetjih, ki je puščal mnoga bistvena 
vprašanja odprta in je praksa vsak dan opozarjala na pro- ! 
bleme podjetniškega prava, bo problematika urejena tako, da > 
bi se lahko zakon čimprej začel izvajati. Hkrati bo zakon j 
omogočal, da se določena vprašanja lahko v statutu družbe i 
ali drugih internih pravil družbe rešijo drugače, kot jih predvi- j 
deva zakon. Obvezne (kogentne) bodo le tiste zakonske I 
določbe, po katerih se v delovanje družbe vpleta določen 
javni interes. S tem bo gospodarskim subjektom na tem 
področju omogočena sorazmerno velika samostojnost. 

Med različnimi variantami, ki so bile predlagane za naslov 
zakona, se je predlagatelj odločil, da naj bo naslov zakona 
»zakon o gospodarskih družbah«. Tako predlagatelj kot stro; 
kovnjaki, ki so pripravljali predlagani zakon, so menili, da ti 
bil lahko primeren naslov »zakon o podjetjih«, vendar je 
v razpravi prevladal argument, po katerem naj bi že naslov 
zakona pokazal, da gre za novo, celovito, sistemsko urejanje 
vprašanj, ki jih sicer sedaj nezadostno in nejasno ureja zakon 
o podjetjih. V velikem številu držav so uporabljeni pojmi 
»trgovinske družbe, trgovinski zakonik, trgovec«, vendar gre 
za zakonodajo, ki je precej stara. Danes lahko rečemo, da so ti 
pojmi postali preozki, saj ne gre samo za trgovino, ampak za 
niz gospodarskih dejavnosti, ki so nastale in še nastajajo ter 
jih je prinesla nova tehnologija in tehnika. 

•j 
4.2. Vsebina zakona 

4.2.1. Splošni del 

Zakon naj bi določil, da so gospodarske družbe pravne osebe, 
ki na trgu samostojno opravljajo gospodarske posle kot svojo 
izključno dejavnost. Gospodarske posle po tem zakonu naj bi 
opravljal tudi podjetnik - posameznik kot fizična oseba 
S tako rešitvijo bi bila jasno razmejena gospodarska dejav; 
nost, ki se opravlja na podjetniški način, od dejavnosti, W 
presega obseg malega obrata oziroma se opravlja na obrtn1 

način, kar bo urejal zakon o obrti. 

Po predlaganem zakonu naj bi bile tako kapitalske kot osebne 

družbe (razen tihe družbe) pravne osebe, in s tem nosilk® 
pravic in obveznosti. Na ta način bi se poudarila avtonomno®1 

premoženja družbe, ki je ločeno od individualnega premože- 
nja družbenikov. Hkrati s tako zasnovo oziroma izhodiščem ie 

urejen tudi sistem odgovornosti družbenikov za obveznost1 

družbe v kapitalskih in osebnih družbah. Podjetnik - pos3' 
meznik in vse družbe odgovarjajo za obveznosti družbe le 

s svojim premoženjem. Družbeniki osebnih družb pa odgovaf' 
jajo neomejeno, kar pomeni, da član družbe ne jamči samo d" 
višine svojega družbenega vložka, temveč v celotnem obsegi 
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• tudi z osebnim premoženjem. Družbeniki kapitalskih družb, ki 
sicer ne odgovarjajo za obveznosti družbe, pa tudi odgovar- 
jajo v primerih, ko zlorabijo pravnč osebnost družbe in s tem 
oškodujejo upnike ali pridobijo koristi, ki jih sami brez družbe 
ne bi mogli pridobiti (spregled pravne osebnosti). 

Zakon naj bi urejal tudi področje likvidacije družbe, kar je 
usklajeno z rešitvami v predlogu za izdajo zakona o prisilni 
poravnavi in stečaju z osnutkom zakona in v skladu z uredi- 
tvijo v drugih tržnih sistemih. Zakon o gospodarskih družbah 
bo predvidel dva postopka likvidacije: navadnega in skrajša- 
nega. Družba bi lahko prenehala po skrajšanem postopku 
brez likvidacije, če bi po sprejetju sklepa o prenehanju delni- 
čarji dali sodišču overjeno izjavo, da so poplačane vse obvez- 
nosti družbe in da so urejena vsa razmerja z delavci. Delničarji 
naj bi odgovarjali solidarno za obveznosti družbe eno leto po 
izbrisu družbe iz registra. S tem bo zakon omogočil tudi 
cenejši in hitrejši način likvidacije družbe, posledično pa tudi 
večje ugodnosti za družbenike in družbo samo. 

Določbe zakona naj bi bile v delu, ki se nanaša na (irmo, 
sedež, zastopanje, poslovno tajnost ipd., zasnovane tako, da 
se bodo lahko uporabljale tudi za druge gospodarske sub- 
jekte, ki so predmet urejanja v drugih predpisih (za banke, 
zavarovalnice, itd.), in se bo lahko področna zakonodaja 
sklicevala na ta zakon. 

Zakon naj bi pri kapitalskih družbah določil tudi minimalno 
ustanovitveno osnovno glavnico (osnovni kapital). Pri tem so 
bile za vodilo direktive Sveta Evropske skupnosti in rešitve 
v posameznih zahodnoevropskih državah. Taka ureditev naj 
bi pospešila povezovanje gospodarstva Republike Slovenije 
z gospodarstvom Evropske skupnosti. Določitev drugačnega 
zneska minimalnega kapitala je sicer možna, vendar s tem ne 
bi dosegli zgoraj omenjenega cilja. 

Zakon naj bi v finančne delu povzel računovodske standarde, 
kot jih uporabljajo v zahodnih državah. Gre za področje, kjer 
je sedaj izrazito prisotna država, čeprav gre predvsem za 
strokovna vprašanja, ki jih morajo rešiti ustrezne institucije. 
V predpisih o reviziji, ki so v izdelavi, se predlaga, naj bi za 
izdelavo takšnih standardov bil pooblaščen poseben inštitut 
za razvoj, finance in revizijo. 

4.2.2. Posebne določbe 

Drugi del zakona naj bi podrobneje urejal posamezne družbe 
in sicer: javno trgovinsko družbo, komanditno družbo, tiho 
družbo, delniško družbo, komanditno delniško družbo, 
družbo z omejeno odgovornostjo, povezane družbe in gopo- 
dasrko interesno združenje. 

- Javna trgovinska družba je družba dveh ali več oseb, ki se 
združijo zaradi trajnega opravljanja gospodarske dejavnosti 
pod skupno firmo in so neomejeno osebno odgovorni za 
obveznosti družbe. Ta oblika družbe bi omogočila organizira- 
nje tudi ustanoviteljem, ki nimajo zadostnega ustanovitve- 
nega kapitala za ustanovitev kapitalskih družb. 

- Komanditna družba je družba dveh ali več oseb, ki se 
združjo zaradi trajnega opravljanja gospodarske dejavnosti 
pod skupno firmo in pri kateri najmanj en družbenik odgo- 
varja za obveznosti družbe s svojim celotnim premoženjem 
(komplementar), medtem ko najmanj en družbenik za obvez- 
nosti družbe ne odgovarja (komanditist). Komanditna družba 
pomeni prehod med osebnimi in kapitalskimi družbami, kar 
se kaže v tem, da se pri delu družbenikov v takšni družbi že 
pojavlja ločevanje premoženja družbe od premoženja družbe- 
nikov. Posebna oblika komanditne družbe je dvojna družba, 
pri kateri so vsi komplementarji druge družbe in v kateri ni 
nobenega osebno odgovornega družbenika. 

- Tiha družba nastane s pogodbo, na temelju katere tihi 
družbenik s premoženjskim vložkom v družbo koga drugega 
pridobi pravico do udeležbe pri dobičku družbe. Nosilec in 
eden ali več tihih družbenikov se o svojih razmerjih svobodno 
dogovarjajo in morajo pri njihovem uresničevanju ravnati 
s tisto skrbnostjo, ki jo uporabljajo v svojih stvareh. Ta družba 
pomeni tudi izjemo od splošnega pravila, da so družbe pravne 

osebe. Tiha družba niti ni pravna oseba niti nima firme, kar 
izhaja iz narave te družbe. Gre za novo organizacijsko obliko, 
ki je naša obstoječa zakonodaja ne pozna. 

- Delniška družb# je družba, ki ima osnovno glavnico 
(osnovni kapital) razdeljeno na delnice. Delniška družba 
odgovarja za svoje obveznosti upnikom le s svojim premože- 
njem, delničarji pa za obveznosti družbe do upnikov ne odgo- 
varjajo. To poglavje obsega tudi določbe o delnicah, organih 
delniške družbe, spremembah statuta in povečanju oziroma 
zmanjšanju kapitala, ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupš- 
čine. Zakon določa potrebni minimalni kapital za ustanovitev 
družbe ter najnižjo vrednost posamezne delnice, kar je uskla- 
jeno z direktivami Evropske skupnosti. Zakon podrobneje 
ureja vsebino in način izdajanja delnic. Hkrati dopušča tudi 
oba načina ustanovitve delniške družbe, tako simultani kot 
tudi sukcesivni način ustanovitve. Precej podrobno je urejen 
način upravljanja delniške družbe in tudi sam način odločanja 
v posameznih organih delniške družbe. S tem pa seveda 
zakon ne želi pretirano normativno posegati v notranje 
odnose delniške družbe. Zato se veliko število vprašanj lahko 
z notranjimi pravili delniške družbe uredi drugače, kot pa je to 
urejeno v zakonu. S tem zakon poizkuša ohraniti določeno 
avtonomijo gospodarskih subjektov glede svoje notranje 
organiziranosti. Določbe zakona so obvezujoče le v primerih, 
ko bi lahko takšna notranja avtonomija ogrozila pravno var- 
nost oziroma javne interese. 

- Komanditna delniška družba je družba, pri kateri najmanj 
en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim 
premoženjem (komplementar), komanditni delničarji, ki imajo 
delež v osnovni glavnici (kapitalu) pa za obveznosti družbe do 
upnikov ne odgovarjajo. Ta družba v naši statusnopravni 
ureditvi ni posebej urejena. 

- Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere 
osnovno glavnico sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Za 
obveznosti družbe družbeniki ne odgovarjajo. Zakon dopušča 
tudi ustanovitev družbe enega. Taki ureditvi se sedaj pribli- 
žuje tudi ostala zahodnoevropska ureditev na tem področju. 

Zgoraj navedena poglavja o posameznih družbah vsebujejo 
tudi določbe o ustanovitvi posamezne družbe, o pravnih raz- 
merjih med družbeniki, o pravnih razmerjih družbenikov do 
tretjih oseb, o upravljanju družbe in o prenehanju družbe. 

V nadaljevanju so urejene oblike kapitalskega povezovanja in 
obladovanja posameznih gospodarskih družb. Tudi te oblike 
povezanih družb doslej pri nas niso bile posebej urejene. 

Povezane družbe so pravno samostojne družbe, ki so v med- 
sebojnem razmerju tako, da: 

- ima ena družba v drugi večinski delež; 
- je ena družba odvisna od druge; 
- so koncernske družbe; 
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi; 
- so povezane s podjetniškimi pogodbami. 

V okviru tega poglavja so tudi določbe o vodenju in odgovor- 
nosti obvladujoče družbe, zavarovanju družbe in upnikov pri 
podjetniških pogodbah, zavarovanju zunanjih delničarjev pri 
pogodbah o obvladovanju in pogodbah o prenosu dobička, 
vzajemno povezanih družbah ter vključenih družbah. 

Gospodarsko interesno združenje lahko ustanovita dve ali več 
fizičnih ali pravnih oseb (člani), ki odgovarjajo za obveznosti 
združenja s svojim celotnim premoženjem. Za to obliko ni 
potrebna nikakršna osnovna glavnica, cilj gospodarskega 
interesnega združenja pa tudi ni ustvarjanje dobička, temveč 
olajševati in pospeševati gospodarsko dejavnost svojih čla- 
nov ter izboljševati in povečevati rezultate dejavnosti članov. 
Dejavnost združenja se mora navezovati na gospodarske 
dejavnosti članov in ima lahko v razerju do teh dejavnosti le 
pomožen značaj. 

Tuje podjetje je podjetje, ki ima sedež izven Republike Slove- 
nije in se njegov položaj presoja po pravu države, ki ji podjetje 
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pripada. Pri poslovanju v Republiki Sloveniji je glede pravic, 
obveznosti in odgovornosti izenačeno z domačimi družbami, 
če zakon ne določa drugače. Zakon naj bi bil na tem področju 
popolnoma odprt, s čimer omogoča sorazmerno lahek prihod 
in vlaganje tujega kapitala v gospodarske družbe v Republiki 
Sloveniji. 

Kazenske sankcije ter prehodne in končne določbe zakona 
bodo izdelane v fazi osnutka zakona. 

V prehodnih določbah zakona bo treba določiti, da v celoti ali 
delno prenehajo veljati oziroma se uporabljati določbe 
zakona o podjetjih, zakona o vrednostnih papirjih, zakona 
o računovodstvu in finančnem poslovanju, zakona o tujih 
vlaganjih, zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, zakona 
o vpisu podjetij v sodni register. Določiti bo potrebno tudi rok, 
v katerem bodo morali obstoječi gospodarski subjekti prila- 
goditi svoje delovanje določbam predlaganega zakona 
(obvezna dokapitalizacija, če bo taka rešitev sprejeta, oziroma 
preoblikovanje v družbo, za katere izpolnjujejo pogoje, preo- 
blikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v delniško 
družbo oziroma druge družbe glede na zakonske zahteve, 
uskladitev upravljalskih struktur, pravnih aktov, registracije in 
drugo). Predlagane rešitve pa nikakor ne bi pomenile obvez- 
nega prenehanja posameznega gospodarskega subjekta, 
ampak bi se zahtevalo le njihovo preoblikovanje. Prav tako bo 
potrebno določiti organizacije, ki bodo opravljale naloge, 
določene s predlaganim zakonom, dokler le-te s posebnimi 
predpisi ne bodo opredeljene in začele delovati (n. pr. nota- 
riat, revizija). 

5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Sprejetje predlaganega zakona bo zahtevalo dodatne stroške 
v zvezi z avtomatizacijo registrskih sodišč. Višino teh stroškov 
je težko oceniti, vendar predlagatelj meni, da ne gre za 
povsem nove obveznosti. Proces informatizacije državne 

uprave in sodišč poteka že nekaj let in se v ta namen že nekaj 
let iz republiškega proračuna odvajajo določena sredstva. 
Delo sodišč se bo povečalo in bo najbrž tudi zahtevalo zapo- 
slitev novih kadrov, o čemer naj bi se odločalo ob reorganiza- 
ciji sodstva. 

Predlagani zakon predvideva izdajo podzakonskih aktov 
o ureditvi in delovanju registra ter o načinu in stroških objave 
vpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Obstoječi gospodarski subjekti bodo morali prilagoditi dose- 
danjo organiziranost določbam predlaganega zakona. Če se 
sprejme rešitev, da bodo morale obstoječe delniške družbe in 
družbe z omejeno odgovornostjo dokapitalizirati minimalni 
znesek osnovnega kapitala, bo to za njih pomenilo kar pre; 
cejšnja sredstva. Dokapitalizaciji pa se bodo lahko izgnili 
s preoblikovanjem v eno izmed osebnih družb. 

Pri pripravi predlaganega zakona so neposredno sodelovali 
strokovnjaki s področja gospodarskega prava dr. Bojan 
Zabel, dr. Krešo Puharič, dr. Sime Ivanjko, dr. Hilda-Marija 
Pivka, dr. Marko llešič, dr. Rado Bohinc, dr. Mirko llešič in dr. 
Marijan Kocbek. 

6. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED ZAKONODAJE 

V prilogi 1 so podane direktive Evropske skupnosti, ki se 
nanašajo na ureditev v predlaganem zakonu. 

V prilogi 2 je podan primerjalno pravni prikaz ureditve trgo- 
vinskih družb v različnih pravnih sistemih, ki sta ga pripravila 
dr. Marijan Kocbek in dr. Rado Bohinc za Zvezo društev 
pravnikov v gospodarstvu Slovenije. Gradivo je bilo dano na 
razpolago Ministrstvu za zakonodajo Republike Slovenije ozi- 
roma Vladi Republike Slovenije za pripravo zakona o gospo- 
darskih družbah, za kar gre avtorjema in društvu iskrena 
zahvala. 

TEZE za zakon o gospodarskih družbah 

I. DEL: SKUPNE DOLOČBE 

Prvo poglavje: Splošno 

Gospodarska družba 

l.člen 

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

(2) Kot gospodarska dejavnost po tem zakonu se šteje vsaka 
dejavnost, ki se kot pridobitna dejavnost opravlja na trgu. 

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

- kot osebne družbe: javna trgovinska družba, komanditna 
družba in tiha družba, 
- kot kapitalske družbe: družba z omejeno odgovornostjo, 
delniška družba in komanditna delniška družba. 

(4) Družba z omejeno odgovornostjo in delniška družba se 
štejeta za gospodarsko družbo ne glede na njuno dejavnost. 

(5) Za fizično osebo, ki na trgu samostojno opravlja gospodar- 
ske posle kot svojo izključno dejavnost in ta dejavnost pre- 
sega obseg malega obrata (podjetnik-posameznik), veljajo 
določbe prvega dela tega zakona, če ni z zakonom drugače 
določeno. 

Pravna osebnost 

2. člen 

(1) Družbe so pravne osebe. 

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

Pridobitev lastnosti pravne osebe 

3. člen 

(1) Družbe nastanejo in pridobijo lastnost pravne osebe z vpi- 
som v register. 

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

(3) če kdo pred vpisom v register nastopa v imenu družbe, 
odgovarjajo za obveznosti družbe vsi družbeniki solidarno do 
vpisa v register, od tedaj dalje pa tudi družba. Če pri takem 
nastopanju družbeniki pridobijo kakšne pravice, jih morajo 
po vpisu družbe v register prenesti na družbo, razen če 
družba prevzemu nasprotuje. 

Dejavnost 
4. člen 

(1) Družbe smejo kot dejavnost opravljati vse posle razen 
tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski 
posli. 
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(2) Z zakonom se lahko določi, da določene gospodarske 
posle lahko opravljajo le družbe, določene z zakonom, ali le 
določene vrste družb ali le druge organizacije. 

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

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

(5) Pravni posli, ki jih sklene družba s tretjimi osebami in 
s katerimi prekorači v registru vpisano dejavnost ali sicer 
dovoljene posle (prvi, tretji in četrti odstavek tega člena), so 
veljavni, razen če je tretja oseba vedela ali bi morala vedeti za 
prekoračitev. Vendar navedba dejavnosti v registru še ne 
pomeni, da je tretja oseba vedela ali bi morala vedeti za 
prekoračitev. 

Odgovornost za obveznosti 

5. člen 

(1) Podjetnik-posameznik odgovarja za svoje obveznosti 
z vsem svojim premoženjem. Enako odgovarjata tudi podjet- 
nik-posameznik ali družba za obveznosti, ki so nastale iz 
poslovanja tihe družbe. 

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

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

Spregled pravne osebnosti 
6. člen 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena odgovarjajo za 
obveznosti družb tudi njihovi družbeniki v naslednjih pri- 
merih: 

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

(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za 
odgovornost tihega družbenika v tihi družbi. 

Uporaba določb tega dela zakona 

7. člen 

Določbe tega dela zakona veljajo za vse družbe, kolikor v dru- 
gih poglavjih tega zakona posamezna vprašanja niso drugače 
urejena. 

Drugo poglavje: Firma 

Pojem firme 

8. člen 

Firma je ime, s katerim družba posluje. 

Firma podjetnika-posameznika 

9. člen 

(1) Firma podjetnika-posameznika mora vsebovati njegovo 
osebno ime in dodatek »p.p.«. 

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za tiho 
družbo. 

Firma družbe 

10. člen 

(1) Firma javne trgovinske družbe mora vsebovati priimek vsaj 
enega družbenika z navedbo, da je družbenikov več, ter 
dodatek »j.t.d.«. 

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

(3) Firma dvojne družbe mora vsebovati označbo, da gre za 
dvojno družbo. 

(4) Družba z omejeno odgovornostjo oziroma delniška družba 
morata imeti v firmi označbo, da gre za družbo z omejeno 
odgovornostjo (»d.o.o.«) oziroma delniško družbp (»d.d.«). 

(5) Firma komanditne delniške družbe mora vsebovati 
označbo, da gre za komanditno delniško družbo (»k.d.d.«). 

Družba kot družbenik 

11. člen 

Če je družbenik javne trgovinske družbe ali komplementar 
komanditne družbe družba, se v firmo iz prejšnjega člena 
vnese le popolna firma družbe kot družbenika. 

Označba dejavnosti 

12. člen 

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

Dodatni elementi 

13. člen 

(1) Firma lahko vsebuje sestavine, ki družbo podrobneje ozna- 
čujejo. 

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka ne smejo biti take, da 
spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali obsega 
poslovanja ali da bi utegnilo priti do zamenjave s firmo ali 
znakom razlikovanja druge osebe ali bi kršile pravice drugih 
oseb. 

Imena tujih držav 
14. člen 

Firma ne sme vsebovati imen tujih držav ali mednarodnih 
organizacij. 

Uporaba besede »Slovenija« 

15. člen 

Besedo »Slovenija« ali njene izpeljanke je dovoljeno vnesti 
v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije. 

Ime osebe 
16. člen 

Ime ali del imena zgodovinske ali druge znamenite osebe je 
dovoljeno vnesti v firmo le z njenim dovoljenjem; če je že 
umrla, pa z dovoljenjem njenih sorodnikov do tretjega kolena 
ter z dovoljenjem ministra, pristojnega za trg. 

Izbris imena osebe 

17. člen 

Na predlog oseb iz prejšnjega člena sodišče izbriše ime osebe 
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iz firme v registru, če je s poslovanjem družbe kršen njen 
ugled. 

Uporaba firme 

18. člen 

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

(2) Družba lahko uporablja tudi skrajšano firmo, ki se vpiše 
v register. 

Jezik firme 

19. člen 

(1) Firma mora biti v slovenskem jeziku. 

(2) Izjemoma se lahko uporabijo besede ali deli besed v tujem 
jeziku, če: 

- ustrezajo imenom ali firmam družbenikov; 
- predstavljajo zaščiteno blagovno ali storitveno znamko; 
- za tujo besedo ni primernega prevoda v slovenski jezik ali 
gre za mrtev jezik; 
- je pretežni del dejavnosti družbe usmerjen na tuje trge. 

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

Načelo izključnosti 

20. člen 

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

(2) Če ima podjetnik-posameznik ali družbenik javne trgovin- 
ske družbe oziroma komplementar komanditne družbe, čigar 
priimek je del firme, enak priimek, kot je že vsebovan v prej 
registrirani firmi drugega podjetnika-posameznika, javne 
trgovinske ali komanditne družbe, mora v firmo vnesti sesta- 
vino, po kateri se bo njegova firma jasno razlikovala od že 
registriranih firm. 

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

Varstvo firme 

21. člen 

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

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

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

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

Nameravana firma 

22. člen 

(1) Vsakdo lahko zahteva, da sodišče vpiše firmo, ne da bi bila 
hkrati ustanovljena družba ali podjetje posameznika (namera- 
vana firma). 

(2) Nameravana firma mora ustrezati določbam tega poglavja 
o firmi, za vpis nameravane firme pa veljajo vsa pravila o firmi 
družbe.(3) Nameravano firmo sodišče po uradni dolžnosti 
izbriše iz registra, če prijavitelj firme ne prijavi vpisa družbe 
s takšno firmo v enem letu od vpisa firme. 

Prenos firme 

23. člen 

Firma se lahko prenaša samo skupaj s podjetjem. 

Prenehanje članstva v družbi 

24. člen 

Če družbenik, čigar ime je v firmi, preneha biti član družbe, 
lahko družba nadaljuje poslovanje pod staro firmo le z njego- 
vim izrecnim soglasjem. V takšnem primeru mora biti iz firme 
razvidno, da ni več družbenik. 

Tretje poglavje: Sedež 

Pojem sedeža 

25. člen 

(1) Sedež družbe je kraj, kjer družba posluje. 

(2) Za sedež družbe se šteje kraj, ki je kot sedež vpisan 
v register. 

Registrski in dejanski sedež 

26. člen 

(1) Sedež mora biti vpisan v register. 

(2) Če je dejanski sedež različen od registriranega sedeža, se 
lahko tretje osebe glede pravnih posledic, odvisnih od sedeža 
družbe, sklicujejo na dejanski sedež. 

Podružnice 

27. člen 

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

Pravni položaj podružnic 

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

(2) Glede pravic in obveznosti iz poslovanja podružnice se 
krajevna sodna pristojnost določi, kot da bi bil sedež družbe 
tam, kjer je podružnica. 

Četrto poglavje: Zastopanje 

Zastopanje družbe 

29. člen 

(1) Družbo zastopajo osebe, ki so navedene v zakonu ali 
v aktu o ustanovitvi družbe (zastopnik). 

(2) Če ni drugače določeno, lahko zastopnik iz prejšnjega 
odstavka tega člena v okviru svojih pooblastil pisno pooblast1 

za zastopanje drugo osebo (pooblaščenec). 

(3) Pooblaščenec ne sme odtujiti ali obremeniti nepremični;1: 
ne prevzeti meničnih ali poroštvenih obveznosti, ne sklenit; 
posojilne ali kreditne pogodbe in se ne spustiti v spor, če i' 
dobil za vsak posamezen takšen posel posebnega poobla' i 
stila. 
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(4) Pooblastilo pooblaščencu je lahko omejeno na določeno 
vrsto poslov ali na določene posle, vendar imajo te omejitve 
učinek proti tretjemu samo, če je ta zanje vedel ali bi bil moral 
vedeti. 

Prokura 

30. člen 

(1) Družba lahko z izrecno izjavo in po postopku, določenem 
v aktu o ustanovitvi, podeli prokuro eni ali več osebam. 

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

Skupna prokura 

31. člen 

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

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

Obseg prokure 

32. člen 

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

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

Prenehanje prokure 

33. člen 

(1) Prokura se lahko vsak čas prekliče. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko v primeru 
preklica prokurist uveljavlja zoper družbo pravice, ki izhajajo 
iz razmerja, na podlagi katerega je bila podeljena prokura. 

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

Prenos prokure 

34. člen 

Prokurist prokure ne more prenesti na drugo osebo. 

Vpis prokure 

35. člen 

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

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

Pooblaščenec po zaposlitvi 

36. člen 

Oseba, ki za družbo opravlja delo, s katerim je običajno 
zvezano sklepanje in izpolnjevanje določenih pogodb, imajo 
s samim tem pravico skleniti in izpolnjevati takšne pogodbe. 

Trgovski potnik 

37. člen 

(1) Trgovski potnik družbe se šteje za pooblaščenca v okviru 
pisnega pooblastila. 

(2) V primeru dvoma se šteje, da trgovski potnik nima pravice 
sklepati pogodb, temveč samo zbirati naročila, sprejemati 
reklamacije zaradi napak blaga in druge izjave v zvezi z izpol- 
nitvijo pogodb, sklenjenih z njegovim sodelovanjem, ter ukre- 
niti potrebno za ohranitev pravic družbe iz teh pogodb. 

(3) Če je trgovski potnik pooblaščen za sklepanje kupnih 
pogodb, nima pravice sprejemati kupnine in tudi ne prodajati 
blago na kredit, če nima za prodajo na kredit posebnega 
pooblastila. 

Peto poglavje: Poslovna tajnost in prepoved konkurence 

Pojem poslovne tajnosti 

38. člen 

(1) Za poslovno tajnost se štejejo podatki, za katere tako 
določi družba s pisnim sklepom, s katerim morajo biti sezna- 
njeni delavci, uslužbenci, člani organov in druge osebe 
v družbi. 

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

Varstvo poslovne tajnosti 

39. člen 

(1) S pisnim sklepom iz prvega odstavka prejšnjega člena 
določi družba način varovanja poslovne tajnosti in odgovor- 
nost oseb v družbi. 

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

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

Prepoved konkurence 

40. člen 

(1) Družbeniki javne trgovinske družbe, komplementarji 
komanditne družbe, družbeniki in poslovodje družbe z ome- 
jeno odgovornostjo, člani uprave in nadzornega sveta delni- 
ške družbe ne smejo sodelovati v nobeni od teh vlog, pa tudi 
ne kot delavci ali prokuristi v katerikoli drugi družbi ali kot 
podjetnik posameznik z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila 
v konkurenčnem razmerju s prvo. 

(2) Akt o ustanovitvi družbe lahko določi enake omejitve tudi 
za komanditiste v komanditni družbi ali za delničarje v delni- 
ški družbi in komanditni delniški družbi ali za člane gospodar- 
skega interesnega združenja. 

(3) Akt o ustanovitvi družbe lahko določi pogoje, ob katerih je 
osebam iz prvega odstavka tega člena dopustno sodelovati 
v konkurenčni družbi.(4) Z aktom o ustanovitvi družbe se 
lahko določi, da traja prepoved tudi po tem, ko je kdo izgubil 
lastnost osebe iz prvega odstavka. Tako določena prepoved 
ne sme trajati več kot dve leti. 

(5) Če oseba iz prvega odstavka prekrši prepoved konku- 
rence, lahko družba zahteva odškodnino. Namesto tega lahko 
družba od družbenika zahteva, da ji prepusti posle, storjene 
za svoj račun, kot posle, storjene za račun družbe, ali da nanjo 
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prenese koristi iz poslov, sklenjenih za tuj račun, ali da 
odstopi svojo pravico do oškodnine. 

(6) Odškodninska terjatev družbe zastara v dveh mesecih po 
tem, ko družba izve za kršitev in kršitelja, vendar najpozneje 
v petih letih od kršitve. 

Šesto poglavje: Sodni register 

Predmet vpisa 

41. člen 

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

Register 

42. člen 
(1) Register vodi sodišče. 

(2) Za postopek v registrskih zadevah se glede vprašanj, ki 
• s tem zakonom niso urejena, uporabljajo pravila nepravdnega 
postopka. 

(3) Natančnejše predpise o ureditvi in poslovanju registra izda 
minister, pristojen za pravosodje. 

Način vpisovanja 

43. člen 

(1) V register se vpisujejo samo podatki, določeni z zakonom, 
in to samo na podlagi sklepa sodišča. 

(2) Vpisi se opravljajo na prijavo stranke, po uradni dolžnosti 
pa samo, kadar je to z zakonom izrecno določeno. 

Objava vpisa 

44. člen 

(1) Sodišče mora vsak vpis takoj objaviti v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

(2) Vpis se objavi na strankine stroške. 

(3) Podrobnejše določbe o načinu in stroških objave predpiše 
minister, pristojen za pravosodje. 

Javnost registra 

45. člen 

(1) Vsakdo lahko v času uradnih ur sodišča in ob prisotnosti 
delavca sodišča brezplačno pregleduje register, vključno 
s spisi, na katerih temelje vpisi v register. 

(2) Nihče ne sme zahtevati kakršnegakoli pojasnila, zakaj kdo 
želi pregledati register. 

(3) Vsakdo lahko zahteva prepis podatkov iz registra, kakor 
tudi drugih spisov, navedenih v prvem odstavku tega člena. 
Prepise izdaja pooblaščeni delavec sodišča, ki je na zahtevo 
dolžan prepis tudi overiti. 

(4) Na zahtevo izda sodišče tudi potrdilo, da določen vpis 
obstaja, da v določeni zadevi ni poznejših vpisov, da je dolo- 
čeni vpis izbrisan ali da določenega vpisa ni. 

Publiciteta registra 

46. člen 

(1) Če kakšen podatek, ki bi bil moral biti vpisan v register, ni 
bil vpisan, tega podatka tisti, na katerega se nanaša, ne more 
uveljavljati proti tretjemu, razen če dokaže, da je bil tretjemu 
znan. 

(2) Nihče se ne more sklicevati na to, da ni poznal podatkov, ki 
so bili vpisani v register, razen če ta zakon določa drugače. 

Obveščanje o registrskih podatkih 

47. člen 

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

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

(3) Naročilnice veljajo kot sporočila iz prvega odstavka tega 
člena. 

Prijava za vpis 

48. člen 

(1) Prijavo za vpis je treba vložiti pisno. 

(2) Prijavo vloži podjetnik-posameznik oziroma njegov poo- 
blaščenec z overjenim pooblastilom, za družbe pa oseba, ki je 
po zakonu ali po njenih aktih pooblaščena za zastopanje, če 
s tem zakonom ni drugače določeno. 

(3) Če se prijavitelj v prijavi sklicuje na listino, jo mora priložiti 
v izvirniku ali v overjenem prepisu. 

Prijava za prvi vpis 

49. člen 

(1) Družba mora prijaviti svojo firmo, dejavnost, sedež in 
druge sestavine, določene z zakonom. 

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

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

Prijava spremembe 

50. člen 

(1) Družba mora prijaviti za vpis spremembo vseh podatkov, ki 
se po določbi prejšnjega člena ali po drugih določbah tega 
zakona vpišejo v register. 

(2) Za vpis je treba prijaviti tudi vsako spremembo aktov iz 
drugega odstavka prejšnjega člena, začetek likvidacijskega 
postopka z navedbo likvidatorjev in prenehanje družbe. 

Podpisi 

51. člen 

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

Krajevna pristojnost sodišč 

52. člen 

Kolikor ni drugače določeno, je v tem zakonu s sodiščem 
mišljeno tisto sodišče, ki je krajevno pristojno glede na sedež 
družbe. 
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Sedmo poglavje: Poslovne knjige in letni obračun 

1. Oddelek: Temeljne določbe 

Okvir uporabe in načela 

53. člen 

(1) Družbe morajo voditi poslovne knjige ter izdelati letne 
obračune v skladu z določbami tega poglavja in drugimi 
predpisi ter ob upoštevanju računovodskih standardov in 
načel. 

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

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

Male, srednje in velike družbe 

54. člen 

(1) Družbe se delijo na male, srednje in velike in sicer na 
podlagi kriterijev števila zaposlenih, prihodkov in seštevka 
aktive po letnih računovodskih izkazih v zadnjih poslovnih 
letih. Med poslovnim letom se družba ne more uvrstiti v drugo 
kategorijo. 

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

- da poprečno število zaposlenih ne presega 50; 
- da so letni prihodki manjši od tolarske protivrednosti 
/2.000.000 ECU/; 
- da poprečna vrednost aktive na začetku in na koncu 
poslovnega leta ne presega tolarske protiverdnosti /1.000.000 
ECU/. 

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

- da poprečno številg zaposlenih ne presega 250; 
- da so letni prihodki manjši od tolarske protivrednosti 
/8.000.000 ECU/; 
- da poprečna vrednost aktive na začetku in na koncu 
poslovnega leta ne presega tolarske protivrednosti /4.000.000 
ECU/. 

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

- banke; 
- zavarovalne organizacije, razen vzajemnih zavarovalnic ter 
- povezane družbe iz 459. člena, ki so po 63. členu tega 
zakona dolžne predložiti konsolidirani letni obračun. 

Izkazi in poslovna poročila 

55. člen 

(1) Za izdelavo in pravilnost izkazov in poslovnih poročil, 
odgovarja poslovodstvo družbe, ki jih je dolžno predložiti 
organom družbe v rokih, določenih z aktom družbe. 

(2) Poslovna poročila morajo zajemati zlasti: 

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

Revizija in poročanje 

56. člen 

(1) Letne računovodske izkaze velikih in srednjih delniških 
družb, velikih družb z omejeno odgovornostjo, vseh družb, ki 
so vključene v konsolidacijo, in vseh družb, katerih vrednostni 
papirji kotirajo na borzi, mora pregledati samostojno revizij- 
sko podjetje v skladu s posebnimi predpisi. 

(2) Družbe iz prejšnjega odstavka morajo računovodske 
izkaze in poslovna poročila predložiti pooblaščeni organiza- 
ciji, ki se ukvarja z obdelovanjem in objavljanjem podatkov, 
najkasnje v 2 mesecih po preteku poslovnega leta, razen 
konsolidiranih računovodskih izkazov ter podatkov o delu 
poslovnih enot v tujini, za katere ta rok znaša 3 mesece. 

(3) Družbe iz prvega odstavka tega člena so dolžne pooblaš- 
čeni organizaciji dostaviti tudi poročilo o reviziji in sicer 
najkasneje v 15 dneh po izdelavi poročila. 

(4) Poseben predpis, pogodba ali akt družbe lahko določijo, 
kateri računovodski podatki se posredujejo še drugim ose- 
bam in v kakšnih rokih. 

2. Oddelek: Knjigovodske listine in poslovne knjige 

Poslovne knjige 
57. člen 

(1) Družba mora voditi poslovne knjige in sicer na podlagi 
verodostojnih knjigovodskih listin. Poslovne knjige so javne 
listine. 

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

(3) Poslovne knjige se praviloma vodijo po sistemu dvostav- 
nega knjigovodstva. 

Kontni plan in kontni okvirji 

58. člen 

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

(2) Družba samostojno izbere enega od kontnih okvirjev, 
kakršne oblikuje pooblaščeni organ, ter ga uporabi pri razvi- 
janju kontnega plana za vodenje svojih poslovnih knjig. 

3. Oddelek: Letni obračuni 

Vsebina 
59. člen 

(1) Letni obračun obsega računovodske izkaze in pojasnila 
k tem izkazom; izkazi in pojasnila sestavljajo letno računo- 
vodsko poročilo kot podlago za oblikovanje poslovnega poro- 
čila v smislu 55. člena tega zakona. 

(2) Obvezna izkaza sta: 
- bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do 
virov sredstev ob koncu poslovnega leta, ter 
- izkaz uspeha, ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni 
izid v poslovnem letu. 

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

Pojasnila računovodskih izkazov 

60. člen 

(1) Pojasnila računovodskih izkazov morajo obvezno zaje- 
mati: 
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- informacije o uporabljenih metodah vrednotenja postavk 
v računovodskih izkazih; 
- razčlenitev sintetičnih podatkov iz računovodskih izkazov, 
ki omogočajo njihovo lažje razumevanje in analiziranje; 
- podatke o delu organizacijskih enot v tujini. 

(2) Posebni zakon lahko predpiše obveznost predlaganja 
dodatnih računovodskih podatkov za potrebe statističnega 
obdelovanja ali vodenja ekonomske politike, če za to obstoje 
dejanske potrebe. 

Bilanca stanja 

61. člen 

(1) Minimalni obseg podatkov v bilanci stanja je razčlenjen na 
podatke o sredstvih in podatke o obveznostih do virov sred- 
stev. 

(2) Minimalni podatki o sredstvih so: 

- stalna sredstva; 
- neopredmetena osnovna sredstva; 
- opredmetena osnovna sredstva; 
- dolgoročne finančne naložbe; 
- gibljiva sredstva; 
- zaloge; 
- dolgoročne terjatve iz poslovanja; 
- kratkoročne terjatve iz poslovanja; 
- kratkoročne finančne naložbe; 
- gotovina; 
- aktivne časovne razmejitve. 

(3) Minimalni podatki o obveznostih do virov sredstev so: 
- kapital; 
- osnovni kapital; 
- revalorizacijske rezerve; 
- rezerve; 
- nerazdeljeni dobiček prejšnjih let; 
- nepomembna izguba; 
- dolgoročne rezervacije za tveganja in stroške; 
- dolgoročne obveznosti; 
- kratkoročne obveznosti; 
- pasivne časovne razmejitve. 

(4) Podatki se navajajo v tisočih za konec tekočega in za 
konec prejšnjega leta, pri čemer morajo biti p3datki o sred- 
stvih za konec leta razčlenjeni še na bruto znesek, popravek 
vrednosti in neto znesek. 

Izkaz uspeha 
62. člen 

(1) Minimanlni obseg podatkov v izkazu uspeha je razčlenjen 
na podatke o prihodkih in podatke o odhodkih. 

(2) Minimalni podatki o prihodkih so: 

- prihodki od prodaje proizvodov in storitev; 
- prihodki od prodaje blaga in materiala; 
- prihodki od financiranja; 
- izredni prihodki. 

(3) Minimalni podatki o odhodkih so: 

- stroški v začetnih zalogah prioizvodnje in proizvodov; 
- stroški v končnih zalogah prioizvodnje in proizvodov; 
- stroški materiala in nadomestnih delov; 
- stroški tujih stroškov; 
- amortizacija; 
- plače; ( 
- nabavna vrednost prodanega blaga in materiala; 
- davki in prispevki, ki niso odvisni od poslovnega izida; 
- odhodki zaradi financiranja; 
- dolgoročne rezervacije za stroške in tveganja; 
- dodatna revalorizacija kapitala; 
- izredni odhodki; 
- pokritje izgube iz prejšnjih let. 

(4) Minimalni podatki o poslovnem izidu so: 

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

Konsolidirani obračun 

63. člen 

Povezane družbe morajo sestavljati in predlagati tudi konsoli- 
dirane letne obračune, sestavljene iz konsolidirane bilance 
stanja ter konsolidiranoga izkaza uspeha z ustreznimi pojas- 
nili na način, ki ga določajo računovodski standardi. 

Letni obračun in statusne spremembe 

64. člen 

(1) Družba, pri kateri pride do razdelitve, spojitve ali druge 
statusne spremembe, sestavi obračun po stanju na dan pred 
začetkom poslovanja v novem statusu. 

(2) Prav tako mora družba sestaviti obračun po stanju na dan 
pred začetkom postopka likvidacije ali stečaja. 

Hranjenje letnih obračunov in listin 

65. člen 

Družba je dolžna hraniti letne obračune ter knjigovodske 
listine, na katerih le-ti temeljijo, za obdobje, določeno v za- 
konu. 

4. Oddelek: Vrednotenje postavk v računovodskih izkazih 

Podlaga in načela za vrednotenje 

66. člen 

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

Letna inventura (popis sredstev) 

67. člen 

(1) Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po knjigah 
se mora najmanj enkrat letno uskladiti z dejanskim stanjem, ki 
je ugotovljeno pri popisu, če ni za posamezno vrsto sredstev 
določen daljši rok. 

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

Amortizacija 

68. člen 

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

Sredstva v tuji valuti in plemenitih kovinah 

69. člen 

(1) Tuja plačilna sredstva se vrednotijo po srednjem tečaju na 
dan bilanciranja. 

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

70. člen 

Nedenarna sredstva in obveznosti se izkazujejo po njihovi 
realni vrednosti, izraženi v kupni moči denarne enote ob 
koncu poslovnega leta; v primeru inflacije se osnovni kapital 
na kontu popravka vrednosti letno povečuje v breme revalori- 
zacijskih sredstev v skladu z računovodskim standardom. 

Razporejanje dobička in pokrivanje izgube 

71. člen 

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

(2) Družba poravna izgubo pri izdelavi letnega obračuna 
v breme rezerv, neporavnano izgubo iz prejšnjih let pa 
v breme prihodkov v naslednjih letih. 

5. Oddelek: Objavljanje računovodskih izkazov 

72. člen 

Pooblaščena organizacija objavi podatke iz računovodskih 
izkazov družb, ki so po 56. členu tega zakona zavezane 
k reviziji, v posebni letni publikaciji ter jih mora dati na 
razpolago vsakemu interesentu na njegovo zahtevo in proti 
plačilu stroškov. 

II. DEL: DRUŽBE 

Prvo poglavje: Javna trgovinska družba 

1. oddelek: Ustanovitev 

Opredelitev 

73. člen 
(1) Javna trgovinska družba je družba dveh ali več oseb zaradi 
trajnega opravljanja gospodarske dejavnosti pod skupno 
firmo in ob neomejeni osebni odgovornosti družbenikov za 
obveznosti družbe. 

(2) Družbenik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba. 

Subsidiarna uporaba civilnega prava 

74. člen 

6e ni v tem zakonu drugače določeno, se za javno trgovinsko 
družbo uporabljajo pravila o civilnopravni družbeni pogodbi. 

Prijava za vpis v register 

75. člen 

(1) Prijava mora vsebovati poleg podatkov iz 49. člena tega 
zakona še osebno ime, poklic in prebivališče oziroma firmo in 
sedež vsakega družbenika. 

(2) Prijavo morajo vložiti vsi družbeniki. 

2. Oddelek: Pravna razmerja med družbeniki 

Pogodbena svoboda 

77. člen 

(1) Če ni drugače dogovorjeno, morajo družbeniki vplačati 
enake vložke. 

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

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

Dolžnost skrbnega ravnanja 

78. člen 

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

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

Povračilo za stroške in odškodnina 

79. člen 

(1) Družbenik ima pravico od družbe zahtevati povračilo za 
izdatke, ki jih je imel v družbenih zadevah in so bili glede na 
okoliščine potrebni, ter za škodo, ki jo ima neposredno zaradi 
poslovodenja ali zaradi z njim neločljivo povezane nevarnosti. 

(2) Denar, porabljen za plačilo iz prvega odstavka tega člena, 
mora družba obrestovati od dneva plačila. 

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

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

Dolžnost plačila obresti 

80. člen 

(1) Družbenik, ki svoje denarne vloge ne plača pravočasno ali 
denarja sprejetega za družbo, ne izroči pravočasno družbeni 
blagajni ali neupravičeno uporabi denar družbe zase oziroma 
zamudi z drugimi svojimi vlogami, je dolžan plačati zamudne 
obresti od dneva, ko bi moral vplačati oziroma ko bi moral 
izročiti denar ali od dneva ko je denar vzel. 

(2) Uveljavljanje nadaljnje odškodnine ni izključeno. 

Posledice kršitve prepovedi konkurence 

81. člen 

(1) Če družbenik krši prepoved konkurence, odločajo o uve- 
ljavljanju zahtevkov iz 40. člena ostali družbeniki. 

(2) Določbe 40. člena ne posegajo v pravice družbenikov, da 
zahtevajo prenehanje družbe in uveljavljajo ostale zahtevke 
po tem zakonu. 

76. člen 

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

(2) Določbe tega oddelka se uporabljajo samo v obsegu, 
v katerem družbena pogodba pravnih razmerij med družbe- 
niki ne ureja. 

Vložki v družbo 

Vodenje poslov 

82. člen 

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

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

83. člen 

(1) Družbenik ne sme prenesti vodenja poslov na tretjega. Tak 
prenos lahko dovoli pogodba ali drugi družbeniki. 

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

(3) Za ravnanje pomočnika odgovarja družbenik. 

Kolektivno vodenje poslov 

84. člen 

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

(2) Če je v družbeni pogodbi določeno, da lahko družbeniki, ki 
so upravičeni za vodenje poslov, poslujejo samo skupno, je 
potrebna za vsak posel privolitev vseh teh družbenikov, razen 
če grozi nevarnost. 

Neupoštevanje navodil in dolžnost obveščanja 

85. člen 

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

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

Obseg upravičenja za vodenje poslov 

86. člen 

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

(2) Za dejanja, ki gredo preko okvira dejanj iz prejšnjega 
odstavka, je potrebno soglasje vseh družbenikov. 

(3) Za imenovanje prokurista je potrebna privolitev vseh druž- 
benikov, ki so upravičeni za vodenje poslov. Prokuro lahko 
prekliče vsak družbenik, ki jo je upravičen podeliti ali ki je 
upravičen sodelovati pri njeni podelitvi. 

Odvzem upravičenja za vodenje poslov 

87. člen 

Na predlog ostalih družbenikov lahko sodišče odvzame druž- 
benikom upravičenje za vodenje poslov, če obstaja pomem- 
ben razlog, zlasti, če gre za hujšo kršitev obveznosti ali za 
nesposobnost za pravilno opravljanje poslov. 

Odrek vodenju poslov 

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

Pravica do pregleda 

89. člen 

(1) Vsak družbenik, tudi tisti, ki ne sme voditi poslov, se lahko 
osebno seznani z družbenimi zadevami ter ima pravico vpo- 
gleda v družbene knjige, listine in dokumentacijo. 

(2) Dogovor, ki izključuje ali omejuje pravico družbenika iz 
prvega odstavka tega člena, ne preprečuje uveljavitve pravice, 
če obstaja razlog za domnevo o nepoštenem vodenju poslov. 

Odločanje družbenikov 

90. člen 

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

Letna bilanca 

91. člen 

(1) Konec vsakega poslovnega leta se na temelju bilance 
ugotovi letni dobiček ali izguba in se vsakemu družbeniku 
izračuna njegov del. 

(2) Družbeniku pripadajoči dobiček se pripiše njegovemu 
kapitalskemu deležu, izračunana udeležba družbenika pri 
izgubi ter med poslovnim letom dvignjen denar pa se od njega 
odpiše. 

Razdelitev dobička in izgube 

92. člen 

(1) Od letnega dobička pripada vsakemu družbeniku najprej 
delež v višini 5% njegovega kapitalskega deleža. Če letni 
dobiček ne zadostuje, se določijo deleži po ustrezni nižji 
stopnji. 
(2) Pri izračunu deleža dobička, ki družbeniku pripada 
v skladu s prejšnjim odstavkom, se plačila, ki jih je družbenik 
vplačal med poslovnih letom kot vložke, upoštevajo v soraz- 
merju s časom, ki je pretekel od vplačil, če je družbenik 
dvignil med poslovnim letom denar iz svojega kapitalskega 
deleža, se upoštevajo zmanjšani zneski v sorazmerju s časom, 
ki je pretekel od dviga. 

(3) Delež letnega dobička, ki presega v skladu s prvim in 
drugim odstavkom tega člena izračunane deleže dobička, kot 
tudi izguba v poslovnem letu, se razdeli med družbenike po 
enakih delih. 

Vezanost dobička in izgube 

93. člen 

Če vsebuje družbena pogodba določbo, ki se razlikuje od 
določbe tretjega odstavka prejšnjega člena samo glede 
deleža pri dobičku, ali glede deleža pri izgubi, velja v dvomu 
določba za dobiček in izgubo. 

94. člen 

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

88. člen „ , Dvig denarja 
(1) Družbenik se lahko odreče vodenju poslov, če obstaja 
utemeljen razlog. Tej pravici se ne more odpovedati. 
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Prepoved zmanjšanja kapitalskega deleža 

95. člen 

Družbenik ni upravičen, da bi brez privolitve drugih družbeni- 
kov zmanjšal svoj kapitalski delež. 

3. Oddelek: Pravna razmerja družbenikov do tretjih oseb 

Prepoved razpolaganja družbenika 

96. člen 

Družbenik ne more razpolagati s svojim deležem v premože- 
nju družbe brez soglasja ostalih družbenikov. 

Zastopanje 

97. člen 

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

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

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

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

Odvzem pooblastila za zastopanje 

98. člen 

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

Osebna odgovornost družbenikov 

99. člen 

(1) Za obveznosti družbe subsidiarno-odgovarjajo upnikom 
vsi družbeniki z vsem svojim premoženjem. Če družba ne 
izpolni svoje obveznosti v roku, ki je določen v pisni zahtevi 
upnika, odgovarjajo vsi družbeniki kot solidarni dolžniki. 

(2) Drugačen dogovor družbenikov glede njihove odgovorno- 
sti je proti tretjim osebam brez učinka. 

Ugovori posameznega družbenika 

100. člen 

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

(2) Družbenik lahko zavrne zahtevek upnika, dokler obstaja 
pravica družbe, da izpodbija veljavnost pravnega posla, ki 
Predstavlja temelj obveznosti. 

(3) Isto pravico ima družbenik, dokler se upnik lahko pobota 
2 terjatvijo družbe. 

Vrnitev posojil 

101. člen 

Pri družbi, pri kateri noben družbenik ni fizična oseba, veljajo 
smiselno določbe členov 433 in 434; to pa ne velja, če je med 
družbeniki druga javna trgovinska družba ali komanditna 
družba, pri kateri je en osebno odgovoren družbenik fizična 
oseba. 

Odgovornost novega družbenika 

102. člen 

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

(2) Drugačen dogovor družbenikov glede njihove odgovorno- 
sti je proti tretjim osebam brez učinka. 

Predlagalna dolžnost pri plačilni nesposobnosti 
ali prezadolženosti 

103. člen 

(1) Če družba, pri kateri noben družbenik ni fizična oseba, 
postane plačilno nesposobna ali prezadolžena, je treba pred- 
lagati uvedbo stečajnega postopka ali postopek prisilne 
poravnave; to ne velja, če med družbenike družbe spada 
druga javna trgovinska družba ali komanditna družba, pri 
kateri je en osebno odgovoren družbenik fizična oseba. 
Postopek so dolžni predlagati zastopniki družbe in likvida- 
torji. Predlog je potrebno podati brez odlašanja, najkasneje 
pa v roku treh tednov po nastanku dejstva, ki se nanaša na 
plačilno nesposobnost ali prezadolženosti družbe in ga 
posebni zakon določa kot razlog za uvedbo stečajnega po- 
stopka. 

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

(3) Kršitev določbe drugega odstavka tega člena ima za posle- 
dico solidarno odškodninsko odgovornost teh oseb, ki nosijo 
dokazno breme, da so poslovale skrbno in pošteno. Ta 
odškodninska odgovornost se z dogovorom med družbeniki 
ne more niti omejiti niti izključiti. Če je nadomestilo potrebno 
za poplačilo upnikov družbe, odškodninska obveznost ne 
,preneha niti z odrekom ali pobotom družbe niti s tem, da 
dejanje temelji na sklepu družbenikov. 

4. Oddelek: Prenehanje družbe in izločitev družbenikov 

Razlogi za prenehanje 

104. člen 
Javna trgovinska družba preneha: 

- s potekom časa, za katerega je bila ustanovljena; 
- s sklepom družbenikov; 
- z uvedbo stečaja; 
- s smrtjo oziroma prenehanjem družbenika, če iz družbene 
pogodbe ne izhaja drugače; 
- z odpovedjo; 
- na podlagi sodne odločbe. 

Odpoved družbenika 

105. člen 

(1) Če je družba ustanovljena za nedoločen čas, družbenik 
lahko odpove družbeno pogodbo z odpovednim rokom šestih 
mesecev s koncem poslovnega leta. 
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(2) Vsak dogovor, ki bi izključil pravico družbenika do odpo- 
vedi ali ki bi jo otežil na drugačen način, kakor s podaljšanjem 
odpovednega roka, je ničen. 

Prenehanje na podlagi sodne odločbe 

106. člen 

(1) S sodno odločbo se lahko izreče na predlog družbenika 
prenehanje družbe pred potekom za njeno trajanje določe- 
nega časa, ali brez odpovedi, če je bila družba ustanovljena za 
nedoločen čas, če za to obstaja utemeljen razlog. 

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

(3) Dogovor, s katerim se izključi ali pa v nasprotju s temi 
določbami omeji pravica družbenika, da zahteva prenehanje 
družbe, je ničen. 

Družba za čas življenja 

107. člen 

Družba, ki se ustanovi za čas družbenikovega življenja ali ki se 
po preteku za njeno veljavnost določenega roka tiho nada- 
ljuje, glede določb o odpovedi družbenika ali prenehanja na 
podlagi sodne odločbe, velja, kot da bi bila ustanovljena za 
nedoločen čas. 

Varstvo dobre vere družbenika 

108. člen 

Če družba preneha kako drugače kot z odpovedjo, velja 
upravičenje družbenika za vodenje poslov v njegovo korist še 
naprej, dokler ne izve ali ne bi moral izvedeti za prenehanje. 

Smrt ali prenehanje družbenika 

109. člen 

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

(2) Na enak način so dolžni ostali družbeniki začasno dalje 
opravljati posle, ki so jim zaupani. Glede tega velja, da se 
družba nadaljuje. 

(3) Določba prejšnjega odstavka tega člena se uporablja smi- 
selno tudi v drugih primerih prenehanja družbe. 

Izločitev družbenika 

110. člen 

Če je v družbeni pogodbi določeno, da bo v primeru, če 
družbenik odpove pogodbo ali umre oziroma preneha, 
družba še nadalje obstajala med preostalimi družbeniki, se 
izloči družbenik, pri katerem je takšno dejstvo nastopilo, iz 
družbe tisti trenutek, ko bi brez takšnih določb družba sicer 
prenehala. 

Obračun premoženja z izločenim družbenikom 

111.člen 

(1) Delež družbenika, ki se izloči, v družbenem premoženju 
priraste preostalim družbenikom. 

(2) Izločenemu družbeniku se morajo vrniti predmeti, ki jih je 
prepustil v uporabi družbi. Za naključno uničenje, poškodova- 
nje ali zmanjšanje vrednosti predmetov, družbenik ne more 
zahtevati odškodnine. 
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(3) Izločenemu družbeniku je treba izplačati v denarju to, kar 
bi prejel pri obračunu, če bi družba prenehala v času njegove 
izločitve. Če je potrebno, se vrednost družbenega premoženja 
določi s cenitvijo. 

(4) Izločeni družbenik je oproščen plačila družbenih dolgov, 
za katere odgovarja upnikom. Če takšen dolg še ni zapadel, 
mu lahko družba namesto oprostitve nudi zavarovanje. 

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

Udeležba izločenega družbenika v nedokončanih poslih 

112. člen 

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

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

Nadaljevanje družbe z dediči 

113. člen 

(1) Če je v družbeni pogodbi določeno, da se v primeru smrti 
družbenika družba nadaljuje z dediči umrlega družbenika, se 
po smrti družbenika družba nadaljuje z dediči. Vsak dedič 
lahko pogojuje svojo udeležbo v družbi s tem, da se mu na 
podlagi dosedanjega deleža pri dobičku prizna položaj 
komanditista in njemu pripadajoč del zapustnika kot njegov 
komanditni vložek. 

(2) Če preostali družbeniki ne pristanejo na dedičev predlog iz 
prejšnjega odstavka, se lahko izloči iz družbe, ne da bi se 
držal odpovednega roka. 

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

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

(5) Z družbeno pogodbo ni mogoče izključiti uporabe določb 
tega člena; če pa se dedič odloči, da ostane v družbi in za to 
postavi pogoj, da se mu prizna položaj komanditista, je lahko 
njegov delež pri dobičku s pogodbo določen drugače od 
zapustnikovega. 

Izključitev družbenika 

114. člen 

(1) Če nastanejo okoliščine v osebi družbenika, ki po 106. 
členu tega zakona dajejo ostalim družbenikom pravico, da 
zahtevajo prenehanje družbe, lahko sodišče izreče namesto 
prenehanja izključitev tega družbenika iz družbe, če ostali 
družbeniki to zahtevajo. 

(2) Za delitev družbinega premoženja med družbo in izključe- 
nim družbenikom je odločilno stanje družbenega premoženja 
v času, ko je vložena tožba za izključitev. 
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Prevzem po enem družbeniku 

115. člen 

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

(2) Za delitev družbinega premoženja se smiselno uporabljajo 
predpisi, ki veljajo za primer izločitve družbenika iz družbe. 

Prijava registru 
116. člen 

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

(2) Vpis se lahko opravi tudi brez sodelovanja dedičev pri 
priglasitvi, če takšno sodelovanje preprečujejo posebni 
zadržki in če je mogoče razumno domnevati, da je smrt 
družbenika imela za posledico prenehanje ali izločitev. 

5. Oddelek: Likvidacija družbe 

Nujnost likvidacije 

117. člen 

Po prenehanju družbe se opravi likvidacija, razen če se uvede 
stečaj. 

Imenovanje likvidatorjev 

118. člen 

(1) Likvidacijo opravljajo kot likvidatorji vsi družbeniki, razen 
če je s sklepom družbenikov ali z družbeno pogodbo zaupana 
posameznim družbenikom ali tretjim osebam. Več dedičev 
enega družbenika mora imenovati skupnega zastopnika. 

(2) Na predlog enega udeleženca lahko iz utemeljenih razlo- 
gov imenuje likvidatorje sodišče, na območju katerega ima 
družba svoj sedež; sodišče lahko v takem primeru imenuje za 
likvidatorje osebe, ki niso družbeniki. 

Odpoklic likvidatorjev 
119. člen 

Likvidatorje je mogoče odpoklicati s soglasnim sklepom ude- 
ležencev iz prvega odstavka prejšnjega člena; iz utemeljenih 
razlogov lahko likvidatorje odpokliče tudi sodišče na predlog 
enega udeleženca. 

Prijava registru 
120. člen 

(1) Likvidatorje morajo prijaviti za vpis v register vsi družbe- 
niki. Enako velja tudi glede vsake spremembe likvidatorjev ali 
njihovih pooblastil za zastopanje. V primeru smrti družbenika 
se lahko vpis opravi tudi brez sodelovanja dedičev pri priglasi- 
tvi, če takšno sodelovanje preprečujejo posebni zadržki in če 
je mogoče razumno domnevati, da priglasitev ustreza dejan- 
skemu stanju. 

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

(3) Likvidatorji morajo shraniti svoj podpis na sodišču. 

Pravice in obveznosti likvidatorjev 

121. člen 

Likvidatorji morajo dokončati tekoče posle, izterjati terjatve, 

vnovčiti preostalo pfemoženje in poplačati upnike; za dokon- 
čanje nedokončanih poslov smejo sklepati tudi nove posle. 
Družbo zastopajo v mejah svojega delovnega področja v sod- 
nih in izvensodnih zadevah. 

Vrnitev predmetov 

122. člen 

Družbenikom se morajo vrniti predmeti, ki so jih prepustili 
družbi v uporabo. Za naključno uničenje, poškodovanje ali 
zmanjšanje vrednosti predmeta ne morejo zahtevati odškod- 
nine. 

Skupno zastopanje in vodenje poslov 

123. člen 

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

(2) Določba prvega odstavka tega člena ne preprečuje likvida- 
torjem, da ne bi mogli enega izmed sebe pooblastiti za izvrše- 
vanje določenih poslov ali določenih vrst poslov. Za izjavo 
družbi se smiselno uporablja določba zadnjega stavka dru- 
gega odstavka 97. člena tega zakona. 

Neomejenost pooblastil 

124. člen 

Omejitve pooblastil likvidatorjem so proti tretjim osebam brez 
pravnega učinka. 

Vezanost na navodila 

125. člen 

V razmerju do udeležencev morajo likvidatorji, tudi če jih je 
imenovalo sodišče, upoštevati odločitve, ki so jih glede vode- 
nja poslov udeleženci soglasno sprejeli. 

Firma in podpisovanje 

126. člen 

Likvidatorji se morajo podpisovati tako, da k dotedanji firmi, 
ki vsebuje pristavek »v likvidaciji« dodajo še svoj podpis. 

Bilance 

127. člen 

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

Razdelitev premoženja 

128. člen 

(1) Po plačilu dolgov razdelijo likvidatorji preostalo premože- 
nje družbe med družbenike v sorazmerju s kapitalskimi deleži, 
ki se ugotovijo na podlagi končnega likvidacijskega obra- 
čuna. 

(2) Denar, ki ga je možno pogrešati med likvidacijo, se 
začasno razdeli, pri čemer je treba za pokritje še ne zapadlih 
ali spornih obveznosti, kakor tudi za zavarovanje zneskov, ki 
gredo družbenikom ob končni razdelitvi, potrebni znesek 
zadržati. Določba 94. člena tega zakona se med likvidacijo ne 
uporablja. 

(3) Če nastane med družbeniki spor glede razdelitve premože- 
nja družbe, morajo likvidatorji razdelitev premoženja družbe 
odložiti do končne rešitve spora. 
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Poračun med družbeniki 

129. člen 

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

Notranje in zunanje razmerje 

130. člen 

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

Prijava izbrisa firme; poslovne knjige 

131. člen 

(1) Po končani likvidaciji morajo likvidatorji prijaviti vpis 
izbrisa družbe iz registra. 

(2) Knjige in listine družbe, ki je prenehala, se izročijo 
v hrambo enemu od družbenikov ali tretji osebi. Če ni spora- 
zuma, določi družbenika ali tretjo osebo sodišče. 

(3) Družbenikom in njihovim dedičem ostane pravica do vpo- 
gleda in uporabe knjig in listin. 

6. Oddelek: Zastaranje 

Zastaranje terjatev do družbenikov 

132. člen 

(1) Terjatve do družbenikov iz obveznosti družbe zastarajo 
v petih letih po prenehanju družbe ali po izločitvi družbenika, 
razen če velja za isto terjatev do družbe krajši zastaralni rok. 

(2) Zastaranje začne teči z dnem, ko je bilo prenehanje družbe 
ali izločitev družbenika vpisano v register. 

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

Pretrganje zastaranja 

133. člen 

Pretrganje zastaranja proti družbi, ki je prenehala, učinkuje 
tudi proti družbenikom, ki so bili družbeniki v času prene- 
hanja. 

Drugo poglav|e: Komanditna družba 

1. Oddelek: Ustanovitev družbe 

Opredelitev 

134. člen 

(1) Komanditna družba je družba dveh ali več oseb zaradi 
trajnega opravljanja gospodarske dejavnosti pod skupno 
firmo, pri kateri najmanj en družbenik odgovarja za obvezno- 
sti družbe s svojim celotnim premoženjem (komplementar), 
medtem ko najmanj en družbenik za obveznosti družbe ne 
odgovarja (komanditist). 

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

Prijava v register 

> 135. člen 

(1) Prijava družbe v register mora poleg podatkov, ki se 
zahtevajo za javno trgovinsko družbo, vsebovati tudi podatke 
o komanditistih in višini njihovih vložkov. 
(2) V javni objavi vpisa družbe se navede le število komanditi- 
stov, ne pa njihovih osebnih imen oziroma firm. 

2. Oddelek: Pravna razmerja med družbeniki 

Pogodbena svoboda 

136. člen 

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

(2) Določbe tega oddelka se uporabljajo samo v obsegu, 
v katerem družbena pogodba pravnih razmerij med družbe- 
niki ne ureja. 

Vodenje družbe 

137. člen 

(1) Komanditist ni upravičen voditi poslov družbe. 

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

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka 136. člena tega 
zakona odgovarja komanditist kot komplementar, če ravna 
v nasprotju z prvim odstavkom tega člena. 

Posledice kršitve prepovedi konkurence 

138. člen 

Za komanditiste se ne uporabljajo določbe 81. člena tega 
zakona, če družbena pogodba ne določa drugače. 

Pravica nadzora 

139. člen 

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

(2) Če obstajajo utemeljeni razlogi, lahko sodišče na koman- 
ditistov predlog kadarkoli odredi, da se mu izroči prepis 
obračuna ali da se mu dajo druga pojasnila ali predložijo 
poslovne knjige in listine. 

Dobiček in izguba 

140. člen 

(1) Določbi 91. člena tega zakona o javni trgovinski družbi 
veljata tudi za komanditista. Komanditistov dobiček se pripi- 
suje njegovemu kapitalskemu deležu le toliko časa, dokler ne 
doseže zneska njegovega določenega vložka. 

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

Razdelitev dobička in izgube 

141. člen 

(1) Če dobiček ne piesega zneska 5 % kapitalskih deležev, se 
deleži družbenikov v dobičku določajo po določbah prvega in 
drugega odstavka 92. člena tega zakona. 
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(2) Glede dobička, ki presega znesek iz prejšnjega odstavka, 
kot tudi glede izgube velja, če ni dogovorjeno drugače, za 
določeno tisto razmerje deležev, ki ustreza okoliščinam. 

Dvigi gotovine in izplačilo dobička 

142. člen 

(1) Za komanditista ne velja določba 94. člena tega zakona. 

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

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

3. Oddelek: Pravna razmerja družbenikov do tretjih oseb 

Zastopanje 

143. člen 

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

Komanditistova odgovornost 

144. člen 

Komanditist odgovarja upnikom za obveznosti družbe le, če 
v pogodbi določenega vložka še ni vplačal. 

Obseg odgovornosti 

145. člen 

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

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

(3) Dogovor družbenikov, s katerim se komanditistu plačilo 
vložka odpusti ali odloži, je v razmerju do upnikov neveljaven. 

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

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

(6) Proti upnikom družbe, pri kateri ni noben komplementar 
fizična oseba, velja komanditistov vložek za neplačanega, če 
je izposlovan v deležih komplementarjev. To ne velja, če 
k osebno odgovornim družbenikom spada javna trgovinska 
družba ali komanditna družba, pri kateri je en komplementar 
fizična oseba. 

Vračanje posojil 

146. člen 

Prii komanditni družbi, pri kateri ni noben komplementar 
fizična oseba, veljajo smiselno določbe 433 in 434. člena tega 
zakona, s tem da družbenike družbe z omejeno odgovor- 
nostjo zamenjajo družbeniki ali člani komplementarjev 
Komanditne družbe kot tudi koraanditisti. To ne velja, če 
n komplementarjem spada javna trgovinska družba ali 
Komanditna družba, pri kateri je en komplementar fizična 

Zmanjšanje vložka 

147. člen 

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

Odgovornost novega družbenika 

148. člen 

Kdor vstopi v obstoječo družbo kot komanditist, odgovarja za 
družbene obveznosti prevzete pred njegovim pristopom 
v skladu s 144. in 145. členom tega zakona. 

Odgovornost pred vpisom 

149. člen 

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

Komanditistova smrt 

150. člen 

Zaradi komanditistove smrti družba ne preneha. 

4. oddelek: Dvojna družba 

Opredelitev 

151. člen 

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

Družba kot komplementar 

152. člen 

Družba se lahko ustanovi zgolj z namenom vključitve kot 
komplementar v dvojno družbo. 

Firma 

153. člen 
V firmi dvojne družbe mora biti označeno, da gre za dvojno 
družbo. 

Prepoved preoblikovanja v dvojno družbo 

154. člen 

Delniška družba in družba z omejeno odgovornostjo se ne 
. moreta preoblikovati v dvojno družbo. 

Prepoved ustanavljanja novih dvojnih družb 

155. člen 

Dvojna družba ne more biti komplementar v komanditni 
družbi. 

Poslovne listine 

156. člen 

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

(2) Pri vodenju poslov dvojne družbe mora biti pri podpisova- 
nju fizične osebe dodana tudi firma komplementarja. 
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ft 
Javna trgovinska družba kot dvojna družba 

157. člen 

Določbe tega oddelka se smiselno uporabljajo za javno trgo- 
vinsko družbo, pri kateri so vsi družbeniki družbe, ki nimajo 
osebno odgovornih družbenikov. 

Tretje poglavje: Tiha družba 

Opredelitev 

158. člen 

(1) Tiha družba nastane s pogodbo, na temelju katere tihi 
družbenik s premoženjskim vložkom v podjetje koga drugega 
(nosilec tihe družbe) pridobi pravico do udeležbe pri njego- 
vem dobičku. 

(2) Tiha družba ni pravna oseba in nima firme. 

(3) Nosilec in eden ali več tihih družbenikov se o svojih 
razmerjih svobodno dogovarjajo in morajo pri njihovem ures- 
ničevanju ravnati s tisto skrbnostjo, ki jo uporabljajo v svojih 
stvareh. 

Razmerja med nosilcem in tihim družbenikom 

159. člen 

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

Dobiček in izguba 

160. člen 

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

Izračunavanje dobička in izgube 

161. člen 

(1) Na koncu vsakega poslovnega leta mora nosilec izračunati 
dobiček ali izgubo in tihemu družbeniku izplačati dobiček, ki 
mu gre na temelju njegovega vložka. 

(2) Pri izgubi je tihi družbenik udeležen do zneska vplača- 
nega, četudi še ne vpisanega vložka. Tihi družbenik ni dolžan 
vrniti prejetega dobička zaradi poznejših izgub. Dokler je 
njegov vložek zmanjšan zaradi izgub, se letni dobiček uporab- 
lja za kritje izgube, če ni dogovorjeno kaj drugega. 

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

Pravica do obveščenosti 

162. člen 

(1) Tihi družbenik ima pravico zahtevati prepis letne bilance in 
preizkusiti tudi njeno pravilnost tako, da jo primerja s poslov- 
nimi knjigami in listinami. 

(2) Zaradi pomembnih razlogov lahko sodišče na zahtevo 
tihega družbenika določi, naj se mu izroči bilanca oziroma naj 
se mu zagotovijo druga pojasnila ter predložijo poslovne 
knjige in listine, da jih bo lahko pregledal. 

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

Odgovornost 

163. člen 

Ime tihega družbenika ne sme biti v firmi nosilca. Če pa je 

v njej in je tihi družbenik za to vedel ali bi moral vedeti, 
odgovarja upnikom za nosilčeve obveznosti solidarno s svo- 
jim celotnim premoženjem. 

Prenehanje tihe družbe 

164. člen 
i 

Tiha družba preneha: 

- s potekom časa, za katerega je bila ustanovljena; 
- po sporazumu nosilca in tihega družbenika; 
- z opustitvijo podjetniške dejavnosti ali odsvojitvijo družbe; 
- s smrtjo oziroma prenehanjem nosilca, razen če pogodba 
določa kaj drugega; 
- z odpovedjo katerega od tihih družbenikov; 
- na temelju sodne odločbe. 

Obračun 

165. člen 

Če tiha družba ne preneha zaradi stečaja nosilca, mora ta 
napraviti obračun s tihim družbenikom in mu njegovo terjatev 
izplačati v denarju, razen če se s pogodbo nista dogovorila 
drugače. 

Stečaj nosilca 

166. člen 

(1) Če se uvede stečaj nad nosilcem, mora tihi družbenik 
vložiti že dospeli del vložka. Za že vplačan ali v trenutku 
uvedbe stečaja že dospel vložek, ki presega del izgube, ki bi 
ga tihi družbenik moral plačati, sme svojo terjatev do nosilca 
uveljavljati kot stečajni upnik. 

(2) Del vložka, ki do uvedbe stečaja nad nosilcem še ni dospel, 
tihega družbenika ne zavezuje, da bi ga moral vložiti v ste- 
čajno maso, ne glede na del izgube, ki bi jo moral plačati. 

Izpodbijanje vrnitve vložka 

167. člen 

(1) Če se je na temelju sporazuma, ki sta ga v zadnjem letu 
pred uvedbo stečaja sklenila nosilec in tihi družbenik, 
le-temu vložek vrnil v celoti ali deloma, ali če se mu je 
oprostil njegov delež pri izgubi v celoti ali deloma, lahko 
stečajni upravitelj vrnitev ali oprostitev izpodbija ne glede na 
to, ali se je vrnitev ali oprostitev zgodila ob prenehanju ali 
brez prenehanja tihe družbe. 
(2) Izpodbijanje je izključeno, če je do stečaja prišlo zaradi 
okoliščin, ki so nastale šele po sklenitvi sporazuma iz prejš- 
njega odstavka tega člena. 

(3) Glede drugega veljajo za izpodbijanje vrnitve vložka 
določbe predpisov o izpodbijanju pravnih dejanj v stečaju. 

Četrto poglavje: Delniška družba 

1. Oddelek: Splošne določbe 

Opredelitev 
168. člen 

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

(2) Delniška družba odgovarja upnikom za svoje obveznosti le 
ssvojim premoženjem, delničarji pa za obveznosti družbe 
upnikom ne odgovarjajo. 

Število ustanoviteljev 
169. člen 

Delniško družbo ustanovi najmanj 5 delničarjev (ustanovi- 
telji). 
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Osnovna glavnica (osnovni kapital) 

170. člen 

Osnovna glavnica (osnovni kapital) in delnice se glasijo na 
nominalne zneske, izražene v domači valuti. 

Najnižji nominalni znesek osnovnega kapitala 

171. člen 

Najnižji nominalni znesek osnovnega kapitala je tolarska pro- 
tivrednost /25.000 ECU/. 

Najnižji nominalni znesek delnic 

172. člen 

(1) Najnižji nominalni znesek delnic je tolarska protivrednost 
/25 ECU/. Delnice z nižjim nominalnim zneskom so nične. Za 
škodo iz take emisije odgovarjajo izdajatelji solidarno. 

(2) Višji nominalni zneski se morajo glasiti na tolarsko proti- 
vrednost /50 ECU/ oziroma na njihov večkratnik. 

(3) Delnice so nedeljive. 

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

Emisijski znesek delnice 

173. člen 

(1) Delnice se ne smejo izdati za znesek, ki je manjši od 
zakonsko določenega osnovnega kapitala iz 171. člena tega 
zakona. 

(2) Izdaja delnic za višji znesek je dopustna. 

2. Oddelek: Delnice 

Delnice kot vrednostni papirji 

174. člen 

Delnice so vrednostni papirji. 

Prinosniške in imenske delnice 

175. člen 

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

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

(3) Začasnice se glasijo na ime. 

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

Navadne in prednostne delnice 

176. člen 

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

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

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

(3) Prednostne delnice so delnice, ki zagotavljajo njihovim 

imetnikom določene prednostne pravice, npr. prednost pri 
izplačilu ustreznih zneskov ali odstotkov od nominalne vred- 
nosti delnic v primerjavi z imetnikom navadne delnice, pred- 
nost pri izplačilu ob likvidaciji družbe in druge pravice, dolo- 
čene v skladu z zakonom in statutom družbe. 

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

(5) Zbirna prednostna delnica iz četrtega odstavka tega člena 
daje njenemu imetniku prednostno pravico do izplačila vseh 
še neizplačanih dividend, preden se imetnikom navadnih del- 
nic, v skladu s sklepom o izdaji, izplačajo kakršnekoli divi- 
dende. 

(6) Udeležbena prednostna delnica daje imetniku poleg pred- 
nostne dividende še pravico do izplačil takih dividend kot 
pripadajo imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom 
o izdaji. 

Delnice po vrstnem redu izdajanja 

177. člen 

Po vrstnem redu izdajanja je delnica lahko ustanoviteljska 
(delnica prve emisije) ali delnica naslednjih emisij. 

Razredi delnic 

178. člen » 

Delnice z enako pravico ali enake vrste tvorijo en razred. 

Glasovalna pravica 

179. člen 
t 

(1) Vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico. 

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

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

Sestavine delnice 
180. člen 

Delnica mora vsebovati naslednje sestavine: 

- označbo, da je delnica, in označbo vrste ter razreda del- 
nice,- firmo in sedež izdajatelja delnice; 
- firmo oziroma osebno ime kupca delnice (pri imenskih 
delnicah) oziroma označbo, da se delnica glasi na prinosnika 
(prinosniške delnice); 
- skupni denarni znesek, na katerega se izdajajo delnice; 
- označbo odstotka nominalne vrednosti, po katerem se bo 
obračunavala dividenda; 
- roke za izplačilo dividende; 
- kraj in datum izdaje, serijsko številko delnice ter faksimile 
podpisov pooblaščenih oseb izdajatelja delnice. 

Deli delnice 

181. člen 

(1) Delnica je sestavljena iz treh delov. 

(2) V prvem delu delnice (plašč) morajo biti označene vse 
glavne sestavine iz prejšnjega člena tega zakona. 

(3) Drugi del delnice je kuponska pola za izplačilo dividend. 
Posamični kupon za izplačilo dividende mora vsebovati 
naslednje glavne sestavine: 

- zaporedno številko kupona za izplačilo dividende; 
- številko delnice, na podlagi katere se izplačujejo dividende; 
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- ime izdajatelja delnice; 
- leto, v katerem se dividenda izplačuje; ' 
- faksimile podpisov pooblaščenih oseb izdajatelja delnice. 

(4) Tretji del delnice je talon, s katerim imetnik delnice uve- 
ljavlja pravico do nove kuponske pole za izplačilo dividend 
v primeru, če so delničarju pošli vsi kuponi za izplačilo divi- 
dend. 

Sklep o izdaji delnic 

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

(2) S sklepom o izdaji delnic se določi: 

- ime (firma) izdajatelja delnic; 
- oznaka, da se delnica glasi na prinosnika ali na ime; 
- nominalna vrednost delnic; 
- način izplačila dividende; 
- čas vpisa delnic; 
- način vpisa delnic; pri kom in v katerem roku se vplačujejo 
sredstva za nakup delnic; 
- v katerem roku se vračajo vplačana sredstva, če se odstopi 
od izdaje delnic; 
- vrsta in razred delnic; 
- vrstni red uveljavljanja prednosti, če se prednostne delnice 
izdajajo v več serijah; 

« - način objave izdaje delnic; 
- postopek delitve in distribucije delnic; 
- način plačila delnic; 
- določanje pogojev za izplačilo zbirne (kumulativne) divi- 
dende; 
- način razpolaganja z delnicami; 
- možnost zamenjave (konvertiranja) delnic; 
- vsebina»pravic, ki jih uveljavlja imetnik prednostne delnice; 
- prednostna pravica imetnika delnic ob novi izdaji delnic; 
- druga vprašanja v zvezi z izdajanjem delnic, ki jih je 
razumno urediti s sklepom iz prvega odstavka tega člena. 

(3) S sklepom o izdaji delnic se lahko predvidi izdaja potrdila, 
da ima imetnik v njem navedeno število delnic. 

(4) Potrdilo iz tretjega odstavka tega člena se lahko uporablja 
samo kot izkazni papir za uveljavitev pravice do udeležbe na 
skupščini delničarjev z določenim številom glasov, v skladu 
z 179. in 183. členom tega zakona. 

3. Oddelek: Ustanovitev 

1. Pododdelek: Skupne določbe 
Vsebina statuta 

183. člen 
(1) V statutu mora biti določeno: 

- firma in sedež družbe; 
- dejavnosti družbe; 
- znesek osnovnega kapitala, nominalna vrednost delnic, 
število delnic vsakega nominalnega zneska, v primeru več vrst 
delnic oziroma več razredov delnic tudi vrsta in razred delnic 
ter število delnic, ki so bile izdane v posamezni vrsti oziroma 
razredu; i 
- ali so bile delnice izdane na prinosnika ali ime; 
- število članov uprave in nadzornega sveta, če ga družba 
ima, ali akt, v katerem se to število določi; 
- oblika in način objav, pomembnih za družbo oziroma delni- 
čarje; 
- osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež vsakega 
ustanovitelja; 
- čas trajanja; 
- način prenehanja družbe. 

(2) Poleg določb iz prejšnjega odstavka lahko statut vsebuje 
tudi druge določbe, pomembne za družbo, razen tistih, ki so 

.izrecno prepovedane s tem zakonom. 

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

Sprememba vrste delnic 
184. člen 

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

Objave podatkov in sporočil družbe 

185. člen 

(1) Če zakon ali statut določata dolžnost objave določenih 
podatkov ali sporočil družbe, se ti objavljajo v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

(2) V dnevnem časopisju, ki ga določi statut družbe, se objav- 
ljajo drugi podatki ali sporočila, za katere uprava šteje, da so 
pomembni za delničarje. 

Posebne ugodnosti in ustanovitveni stroški 

186. člen 

(1) V statutu se lahko v skladu z zakonom določijo posebne 
ugodnosti posameznim delničarjem ali tretji osebi. Pri tem se 
navede upravičenec teh ugodnosti. 

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

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

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

Stvarni vložki in prevzem stvari 

187. člen 

(1) Če delničarji prispevajo vložke tako, da ne vplačajo nomi- 
nalnega ali višjega emisijskega zneska delnic v denarju 
(stvarni vložki), ali če družba prevzame obstoječe ali bodoče 
obrate ali druge premoženjske predmete (prevzem stvari), se 
v statutu določijo: predmet stvarnega vložka ali prevzema, 
oseba, od katere ga družba pridobi, in nominalni znesek 
delnic, ki jih je treba zagotoviti za stvarni vložek ali prevzem 
stvari. Če družba prevzame premoženjski predmet, za kate- 
rega je zagotovljeno plačilo delnica in, ki se priračuna k nje- 
govemu vložku, se ta šteje za stvarni vložek. 

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

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

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

(5) Za prevzem stvari veljajo v ostalem smiselno določbe tega 
zakona o stvarnih vložkih. 
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2. Pododdelek: Sočasna (simultana) ustanovitev 
Pojem 

188. člen 

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

(2) Vsi ustanovitelji morajo sprejeti in podpisati statut. 

Ustanovitev družbe 

189. člen 

Družba je ustanovljena, ko ustanovitelji vpišejo vso osnovno 
glavnico in pri pooblaščeni banki vplačajo vsaj polovico 
osnovne pglavnice, ki pa ne sme biti nižja od višine, določene 
s 171. členom tega zakona, in prevzamejo delnice. 

Vplačilo delnic 

190. člen 

(1) Delnice se ne morejo izdati pod svojo nominalno vred- 
nostjo. 

(2) Posamezne delnice se lahko vplačajo ali z denarjem ali 
stvarnimi vložki. 

(3) Vsaj tretjino osnovnega kapitala morajo tvoriti delnice, ki 
so vplačane z gotovino. 

(4) Za gotovinsko plačilo velja samo tisto plačilo, ki je bilo 
opravljeno z zakonitimi plačilnimi sredstvi na račun družbe, ki 
se ustanavlja pri banki, ki jo pooblasti Banka Slovenije. Pri 
stvarnih vložkih ter prevzemu stvari in gotovinskih vplačilih 
mora biti družbi omogočeno trajno in svobodno razpolaganje 
z njimi od trenutka vpisa družbe v register. Na vsako delnico, 
ki se vplača z gotovino, mora biti pred vpisom delniške družbe 
v register vplačano najmanj 25 °/o njene nominalne vrednosti. 
Za delnice, ki so bile deloma krite s stvarnimi vložki, mora biti 
pred vpisom družbe v register z gotovino vplačan tisti del, ki 
ni krit s plačilom s stvarnim vložkom. 

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

Imenovanje organov družbe 

191. člen 

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

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

(3) Nadzorni svet imenuje člane prve uprave. 

Ustanovitveno poročilo 

192. člen 

(1) Ustanovitelji morajo sestaviti pisno poročilo o poteku 
ustanovitve družbe (ustanovitveno poročilo). 

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

- pravni posli, s katerimi je družba nameravala pridobivati 
stvarne vložke; 
- nabavni in proizvodni stroški v zadnjih dveh letih; 
- če je v družbo vloženo podjetje, njegov dohodek zadnjih 
dveh let; 
~ ali in v kakšnem obsegu so bile ob ustanovitvi prevzete 
delnice za račun člana uprave ali nadzornega sveta; 

- ali in na kakšen način si je član uprave ali nadzornega sveta 
pridobil posebno ugodnost oziroma odškodnino ali plačilo za 
pripravo ustanovitve. 

Ustanovitvena revizija 

193. člen 

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

(2) Ustanovitveni revizorji morajo opraviti revizijo: 

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

(3) Ustanovitvene revizorje imenuje sodišče. 

(4) Pogoje za imenovanje revizorjev ureja poseben predpis. 

Nesoglasja med ustanovitelji in ustanovitvenimi revizorji 

194. člen 

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

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

Plačilo in povračilo stroškov ustanovitvenih revizorjev 

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

Prijava družbe 

196. člen 

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

Vsebina prijave 

197. člen 

(1) Prijava vsebuje: 

- navedbo zneska, za katerega so bile izdane delnice; 
- dokazilo, da z vplačanim zneskom prosto razpolaga 
uprava; to dokazilo izda pooblaščena banka; 
- zagotovilo ustanoviteljev, da so seznanjeni z dolžnostjo 
informiranja sodišča ter da ni zadržkov oziroma okoliščin, ki 
bi nasprotovale določbi četrtega odstavka 245. člena tega 
zakona; 
- dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz petega odstavka 245. 
člena tega zakona; 
- določitev obsega upravičenja uprave za zastopanje. 

(2) Prijavi iz prvega odstavka tega člena se priložijo še: 

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

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

Zavrnitev prijave za vpis 
198. člen 

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

Vsebina vpisa 

199. člen 

V register se vpišejo: 

- firma; 
- sedež; - dejavnost; 
- višina osnovnega kapitala in morebitnega odobrenega ka- 
pitala; 
- dan sprejetja statuta, osebno ime ter prebivališče članov 
uprave,; 
- trajanje družbe, če je ustanovljena za določen čas; 
- pooblastila članov uprave za zastopanje. 

Objava vpisa 

200. člen 

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

- podatki iz prvega odstavka 183., 184., drugega odstavka 
185., 186 in 187. člena tega zakona; 
- določbe statuta ali drugega akta o sestavi uprave; 
- emisijski znesek delnic; 
- osebno ime, poklic in bivališče ustanoviteljev; 
- osebno ime, poklic in bivališče članov prvega nadzornega 
sveta; 

(2) Sočasno se objavi, da na predloženih dokumentih, zlasti 
pa revizijska poročila članov uprave in nadzornega sveta ter 
tudi ustanovitvenih revizorjev obstoji pravica do vpogleda na 
sodišču. 

Odgovornost ustanoviteljev 

201. člen 

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

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

Odgovornost drugih oseb 

202. člen 

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

- kdor je pri prejemu plačila, ki v nasprotju s predpisi ni bilo 
všteto med ustanovitvene stroške, vedel ali bi bil razumno 
moral vedeti, da gre za namenoma izvršeno utajo, ali kdor je 
k tej utaji vede pripomogel; 

- kdor je s stvarnimi vložki namenoma ali iz hude malomar- 
nosti oškodoval družbo ali takšno oškodovanje omogočil. 
- kdor pred vpisom družbe v register ali v prvih dveh letih po 
njenem vpisu javno napove delnice, zato da bi jih dal v pro- 
met, če je vedel ali bi kot dober gospodarstvenik moral vedeti 
za nepravilnost ali nepopolnost podatkov, danih za ustanovi- 
tev družbe, ali za oškodovanje družbe s stvarnimi vložki. 

Prepovedana izdaja delnic 

203. člen 

(1) Če prevzame družba pred vpisom v register v svojme 
imenu obveznosti po pogodbi z dolžnikom, tako da stopi na 
mesto dosedanjega dolžnika (prevzame dolg), za veljavnost 
tega prevzema ni potreben pristanek upnika, če je družba 
odobrila prevzem dolga v treh mesecih po vpisu družbe v regi- 
ster in je upniku in dolžniku to sporočila. 

(2) Pred vpisom družbe se pravica do deleža ne more prenesti, 
delnice ali začasnice pa ne izdati. Prej izdane delnice ali 
začasnice so nične. Za nastalo škodo na temelju take izdaje 
delnic in začasnic odgovarjajo njihovi izdajatelji imetnikom 
kot solidarni dolžniki. 

3. Pododdelek: Postopna (sukcesivna) ustanovitev 

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

(2) Ustanovitelji sprejmejo statut, objavijo prospekt in prevza- 
mejo del delnic. 

(3) Prospekt mora vsebovati: 

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

Vpis in vplačilo delnic 
205. člen 

(1) Vpisovanje delnic in denarna vplačila zanje se opravljajo 
samo pri bankah, ki jih pooblasti Banka Slovenije. 

(2) Vplačila delnic se lahko opravljajo samo kot redni polog. 

(3) Pri banki iz prvega odstavka tega člena morajo biti vpisni- 
kom na vpogled: statut, poročila ustanoviteljev in revizorjev in 
oglas o javnem vpisu delnic. 

Vpisnica 
206. člen 

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

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

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

Neuspel vpis 

207. člen 

(1) Rok za vpisovanje delnic ne sme biti daljši od treh mese- 
cev, od dne, določenega za začetek vpisovanja. 

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

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

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

Nepravočasna vplačila 

208. člen 
v 

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

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

Razdelitev vpisanih delnic 

209. člen 

(1) Če je vpisovanje delnic uspelo, morajo ustanovitelji v 15 
dneh po preteku s prospektom določenega roka za vpisova- 
nje delnic s prospektom, delnice razdeliti med vpisnike. Del- 
nic ne smejo dodeliti tistim vpisnikom, katerih plačilna nespo- 
sobnost je znana kateremu izmed ustanoviteljev. 

(2) V primeru iz drugega odstavka 207. člena je treba delnice 
razdeliti v roku enega meseca po preteku roka, ki je bil 
s prospektom določen za vpisovanje delnic. 

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

Razpolaganje z vplačili 

210. člen 

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

Sklic ustanovne skupščine 

211. člen 

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

(2) V roku iz prejšnjega odstavka mora biti vpisnikom, ki so 
jim bile dodeljene delnice v banki, pri kateri so se delnice 
vpisovale, po preudarku ustanoviteljev pa tudi na drugih 
mestih, dana možnost, da pregledajo statut, poročila ustano- 
viteljev in revizorjev, vpisnice, poročilo ustanoviteljev o usta- 
novitvenih stroških, sezname o razdelitvi delnic ter seznam 
oseb, ki so prevzele delnice brez vpisa na podlagi prospekta 
z navedbo, koliko delnic katere vrste in razreda je vsaka od 
njih prevzela. 

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

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

Posledice, če se ne opravi ustanovna skupščina 

212. člen 

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

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

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

Sklepčnost in vnovični sklic 

213. člen 

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

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

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

(4) Če skupščina ni sklepčna po pravilih prejšnjih odstavkov 
tega člena in če rok ni bil podaljšan po tretjem odstavku 211. 
člena tega zakona, lahko ustanovitelji vnovič skličejo usta- 
novno skupščino in sicer najkasneje v 15 dneh, med dnevom 
sklica in dnevom nove skupščine pa mora poteči najmanj 8 in 
največ 15 dni. 

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

214. člen 

(1) Po otvoritvi izvoli skupščina predsednika in dva prešte- 
vaica glasov. Nato se preberejo poročila ustanoviteljev in 
revizorjev, priloge k tem poročilom pa samo na zahtevo delni- 
čarjev, ki imajo najmanj 10% od vseh glasov navzočih ali 
zastopanih delničarjev. 

(2) Skupščinski zapisnik vodi notar, podpisati pa ga morajo 
poleg njega še predsednik skupščine, oba preštevalca glasov 
in ustanovitelji družbe. 

Pristojnost ustanovne skupščine 

215. člen 
(1) Ustanovna skupščina: 

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

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

Glasovanje 

216. člen 

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

(2) Glede ugotovitev iz druge alinee prvega odstavka prejš- 
njega člena se mora glasovati posebej za vsak stvarni vložek, 
pri čemer ustanovitelji in vpisniki ali prevzemniki delnic na 
podlagi stvarnih vložkov nimajo glasovalne pravice. O vpraša- 
njih iz tretje alinee prvega odstavka prejšnjega člena ustano- 
vitelji nimajo glasovalne pravice. 

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

(4) Sprememba statuta glede sestavin iz 183. člena tega 
zakona se lahko sprejme le s soglasjem vseh vpisnikov in 
prevzemnikov delnic. O spremembi ostalih določb statuta je 
mogoče odločati le, če so navzoči upravičenci, katerih glasovi 
predstavljajo vsaj dve tretjini osnovnega kapitala. Odločitev 
mora biti soglasna. 

Vnovični preizkus poročila ustanoviteljev 

217. člen 

(1) Če skupščina zavrne predlog, naj se vnovič preizkusi 
poročilo ustanoviteljev, je treba ta preizkus vseeno opraviti, 
če to še pred izvolitvijo organov družbe zahtevajo vpisniki in 
prevzemniki delnic, ki predstavljajo vsaj eno petino vseh del- 
nic, ki so bile vplačane z gotovino. 

(2) Vpisniki in prevzemniki, ki delnice vplačujejo samo goto- 
vinsko, izvolijo tri poverjenike. Enega od njih lahko s poseb- 
nim glasovanjem izberejo vpisniki in prevzemniki, ki so zahte- 
vali vnovični preizkus poročila ustanoviteljev; ti sodelujejo 
tudi pri volitvi ostalih poverjenikov. 

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

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

(5) Pri glasovanju po prejšnjem odstavku, ne morejo ustanovi- 
telji, vpisniki in prevzemniki, od katerih naj bi družba sprejela 
stvarne vložke, glasovati niti v svojem imenu niti kot zastop- 
niki. Ta izključitev od glasovanja se nanaša samo na tiste 
osebe, ki jih zadeva vnovični preskus poročila ustanoviteljev. 

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

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

4. Oddelek: Pravna razmerja med družbo in delničarji 

Načelo enakega položaja delničarjev 

218. člen 

Delničarji imajo pod enakimi pogoji enak položaj. 

Glavna obveznost delničarjev 

219. člen 

Obveznost delničarjev je, da vplačajo nominalni ali višji emi- 
sijski znesek vpisanih delnic na račun družbe ali pa izročijo 
stvari in prenesejo pravice, če gre za stvarne vložke. 

Posledice nepravočasnega vplačila 

220. člen 

(1) Delničarji morajo vplačati vložke na poziv uprave. Poziv se 
objavi v glasilih družbe ali na način, določen v statutu. 

(2) Delničarji, ki zahtevanega zneska ne vplačajo pravočasno, 
so dolžni plačati zamudne obresti po obrestni meri, določeni 
z zakonom, če ni s statutom določena višja obrestna mera.(3) 
Za primer nepravočasnega plačila lahko statut določa tudi 
pogodbeno kazen. 

Izključitev delničarjev zaradi nepravočasnega vplačila 

221. člen 

(1) Delničarjem, ki zahtevanega zneska ne plačajo pravo- 
časno, se lahko da dodaten rok z navedbo, da se jim bodo po 
njegovem izteku odvzele delnice in izvršena plačila. Podalj- 
šani rok je treba objaviti in sporočiti vsakemu delničarju 
s priporočenim pismom. 

(2) Delničarjem, ki zahtevanega zneska kljub temu ne plačajo, 
se odvzamejo delnice in izvršena plačila v korist družbe, tako 
da se odvzem objavi z navedbo značilnosti odvzetih delnic. 

(3) Namesto starih listin se izdajo nove, ki morajo razen 
izvršenih delnih plačil navesti zaostali znesek. 

(4) Izključeni delničar odgovarja družbi za neplačani znesek, 
če družba tega zneska ne dobi plačanega na način, določen 
z 222. členom tega zakona. 

Plačilna obveznost prednikov 
222. člen 

(1) Vsak v delniški knjigi vpisan prednik izključenega delni- 
čarja mora družbi plačati zaostali znesek, če tega ni mogoče 
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zahtevati od njegovih naslednikov. O pozivu za plačilo izklju- 
čenem delničarju mora družba obvestiti njegovega prednika. 

(2) Vsak prednik mora plačati le tiste zneske, ki jih družba 
zahteva v dveh letih od dne, ko je prenos delnice prijavljen za 
vpis v delniško knjigo. Po plačilu zaostalega zneska se izroči 
nova listina. 

(3) Če se plačilo zaostalega zneska od prednikov ne da izter- 
jati, mora družba delnico takoj prodati na borzi ali na drug 
običajen način. 

Prepoved oprostitve dajatvenih obveznosti delničarjem 

223. člen 
(1) Delničarji in njihovi predniki ne morejo biti oproščeni 
plačila obveznosti iz 219. in 222. člena tega zakona. 

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

Prepoved vračila in obrestovanja vložkov 

224. člen 

Vložki se ne smejo vrniti in ne obrestovati. 

Dodatne obveznosti delničarjev 

225. člen 

(1) V statutu je lahko določeno, da je delničar poleg vložka 
v osnovni kapital dolžan izvršiti dodatne storitve neodplačno 
ali proti plačilu. Takšna obveznost je lahko določena le, če je 
za prenos delnic potrebno dovoljenje družbe. Obveznosti 
delničarjev in njihov obseg se navedejo na delnicah ali začas- 
nicah. 

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

Prepoved vpisa lastnih delnic ter prevzema delnic 

226. člen 

(1) Družba ne sme vpisovati lastnih delnic. 

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

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

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

Uporaba letnega presežka in razdelitev dobička 

226. člen 
(1) pri sestavi letnega obračuna lahko uprava odvede največ 
polovico letnega presežka v druge profitne sklade. Pri tem je 
potrebno od letnega presežka odbiti znesek, ki se odvaja 
v zakonske sklade in prenos izgube iz prejšnjih let. V statutu 
je lahko določeno, da sme uprava odvesti več kot polovico 
letnega presežka; vendar na podlagi takega določila uprava 
ne sme odvesti letnega presežka v druge profitne sklade, če ti 
skladi že presegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi po 
odvajanju presegli polovico. 

(2) Skupščina lahko s sklepom o uporabi dobička odvede 
v profitne sklade tudi nadaljnje zneske, ali jih prenese kot 
dobiček. Če je tako določeno v statutu, lahko skupščina 
odloči o drugačni uporabi dobička tudi o tem, da ga ne bo 
razdelila med delničarje. 

(3) Delničarji imajo pravico do deleža dobička, razen če je po 
skupščinskem sklepu o uporabi dobička, izdanem na podlagi 
zakona ali statuta, dobiček izvzet iz razdelitve med delničarje. 

(4) Pred prenehanjem družbe se sme delničarjem razdeliti le 
bilančni dobiček. 

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

(6) Če vložki v osnovno glavnico niso plačani v celoti ali niso 
vplačani za vse delnice v istem razmerju, pripada delničarjem 
dobiček v sorazmerju z izvršenimi plačili. Vložki, ki so bili 
plačani med poslovnim letom, se upoštevajo glede na čas, ki 
je potekel od plačila. 

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

Vmesne dividende 
228. člen 

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

(2) Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica 
zneska, ki ostane od predvidenega letnega presežka po 
odtegnitvi zneskov, ki se po zakonu ^li statutu odvajajo v pro- 
fitne sklade. Prav tako znesek vmesnih dividend ne sme 
preseči polovice dobička iz prejšnjega leta. 

(3) Plačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet. 

Vrnitev prepovedanih plačil 

229. člen 

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

(2) Terjatev družbe lahko uveljavljajo tudi upniki družbe, če jih 
le-ta ne more plačati. Če se nad družbo uvede stečajni 
postopek, uresničuje v tem času pravico upnikov družbe proti 
delničarjem stečajni upravitelj. 

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

Plačilo za dodatne storitve 

230. člen 

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

Vpis v delniško knjigo 

231. člen 

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

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

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

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

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

Prenos imenskih delnic \ 
232. člen 

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

(2) V statutu se lahko prenos imenskih delnic pogojuje z dovo- 
ljenjem družbe. Statut lahko določa, da o dovoljenju odloča 
nadzorni svet ali skupščina. Statut lahko določa razloge, iz 
katerih se sme dovoljenje odreči. 

(3) Če se imenska delnica prenese na drugega, je treba 
prenos prijaviti družbi. Delnico je treba predložiti in dokazati 
prenos. Družba zaznamuje prenos v delniški knjigi. 

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

Pravna skupnost in delnica 

233. člen 

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

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

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

Računanje lastninskega časa delnice 

234. člen 

(1) Če je uresničevanje pravic iz delnice pogojeno s tem, da je 
bil delničar določen čas imetnik delnice, je lastnina izenačena 
z zahtevo po prenosu lastnine, ki jo ima delničar do finančne 
organizacije. 

(2) Lastninski čas pravnega prednika se priračuna delničarju, 
če je delnico pridobil neodplačno, kot skupni pravni nasled- 
nik ali ob delitvi skupnega premoženja neke skupnosti. 

Razveljavitev delnic po amortizacijskem postopku 

235. člen 

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

(2) Če se kuponi za dividende glasijo na imetnika, preneha 
z razveljavitvijo delnice ali začasnice tudi zahteva iz še neza- 
padlih kuponov za dividende. 

Razveljavitev delnic s strani družbe 

236. člen 

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

(2) V pozivu za izročitev delnic mora biti opozorilo o odobritvi 
sodišča za razveljavitev delnic. Do razveljavitve pride le, če je 
bil poziv objavljen na način določen v prvem odstavku 221. 
člena tega zakona. Razveljavitev začne veljati z objavo. 
V objavi se razveljavljene delnice označijo tako, da iz objave 
nedvomno izhaja, da je delnica razveljavljena. 

(3) Namesto razveljavljenih delnic se izdajo nove delnice; te 
se izročijo upravičencu ali se shranijo. Izročitev ali hrambo 
delnic je treba sporočiti pristojnemu organu. 

Zamenjava poškodovane listine 

237. člen 

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

Nova kuponska pola 

238. člen 

(1) Nova kuponska pola se izroči zakonitemu imetniku samo 
na temelju predloženega talona in plašča delnice. 

(2) Novi kuponi za dividende se izdajo samo lastniku delnice 
ali začasnice, če predloži glavno listino. 

Pridobivanje lastnih delnic 

239. člen 

(1) Družba sme pridobivati lastne delnice le: 

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

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

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

Fiktivni posli 

240. člen 

(1) Pravni posel, katerega predmet je zagotovitev predujma ali 
posojila oziroma zavarovanje le-tega s strani družbe zaradi 
pridobitve delnic za družbo, je ničen. To ne velja za tekoče 
pravne posle finančnih organizacij in tudi ne za pridobitev 
z namenom, da bi delnice pridobili delavci družbe ali z njo 
povezane družbe. Vendar je tudi v tem primeru pravni posel 
ničen, če družba ne bi mogla oblikovati sklada za lastne 
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delnice, ne da bi zmanjšala osnovno glavnico ali po zakonu ali 
statutu predpisan sklad, ki se ne sme uporabljati za plačilo 
delničarjem. 

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

Pravice iz lastnih delnic 

241. člen 

Iz lastnih delnic družba nima nobenih pravic. 

Odsvojitev in umik lastnih delnic 

242. člen 

(1) Če je družba pridobila lastne delnice v nasprotju s prvim in 
drugim odstavkpm 239. člena tega zakona, jih je mora odsvo- 
jiti v enem letu po pridobitvi. 

(2) Če skupni nominalni znesek delnic, ki jih je družba prido- 
bila v skladu s prvim odstavkom 239. člena tega zakona in jih 
še ima, presega deset odstotkov osnovnega kapitala, mora 
tisti del delnic, ki te odstotke presega, odsvojiti v treh letih po 
pridobitvi. 

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

Pridobivanje lastnih delnic preko tretjih oseb 

243. člen 

Kdor posluje v lastnem imenu, vendar za račun družbe, sme 
pridobivati ali imeti delnice družbe le, če bi bilo to družbi po 1. 
do 6. alinei prvega odstavka in drugem odstavku 239. člena 
tega zakona dovoljeno. Enako velja, če delnice družbe prido- 
biva ali ima od nje odvisna družba ali družba, v kateri ima 
družba večinski delež in tudi če jih pridobiva ali ima tretja 
oseba, ki posluje v lastnem imenu, vendar za račun odvisne 
družbe ali družbe, v kateri ima družba večinski delež. Po 
izračunu celotnega nominalnega zneska po drugem odstavku 
239. člena in drugem odstavku 242. člena tega zakona, veljajo 
te delnice za delnice družbe. Tretja oseba ali družba mora 
družbi na njeno zahtevo izročiti delnice v last. Družba mora 
povrniti protivrednost delnic. 

Pridobitev lastnih delnic v zastavo 

244. člen 

(1) S pridobivanjem lastnih delnic po 239. členu in 243. členu 
tega zakona se šteje tudi sprejem lastnih delnic v zastavo. 
Vendar sme finančna organizacija v okviru tekočih poslov 
sprejeti v zastavo lastne delnice do celotnega nominalnega 
zneska, določenega v drugem odstavku 239. člena tega za- 
kona. 

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

5. Oddelek: Organi delniške družbe 

1. Pododdelek: Uprava 

Vodstvo družbe 

245. člen 

(1) Delniško družbo vodi uprava na lastno odgovornost. 

(2) Uprava ima lahko enega ali več članov (direktorji). 

(3) Statut določa sestavo in število članov uprave. Če ima 
uprava več članov, se eden izmed njih imenuje za predsed- 
nika. 

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

- je bila obsojena zaradi kaznivega dejanja po .... členu 
kazenskega zakona Republike Slovenije in sicer pet let po 
pravnomočnosti sodbe; 
- je bil proti njej izrečen varnostni ukrep prepovedi opravlja- 
nja tega ali sorodnega poklica in sicer za čas trajanja prepo- 
vedi. 

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

Vodenje poslov in odločanie 
246. člen 

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

(2) Statut lahko določi tudi drugačen način odločanja. 

(3) Vsak član uprave ima en glas. 

(4) Statut ne sme določiti, da pri mnenjskih razlikah glasovi 
enega ali več članov prevladajo nad večino. V primeru ena- 
kega števila glasov je odločujoč glas predsednika, če ni s sta- 
tutom drugače določeno. 

(5) Uprava sprejme poslovnik o svojem delu, če statut ne 
določa drugače. 

Zastopanje in predstavljanje 

247. člen 

(1) Uprava zastopa in predstavlja družbo. Te pravice ne 
morejo biti omejene. 

(2) Če ima uprava več članov, zastopajo družbo skupno, če 
statut ne določa drugače. 

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

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

Pristojnosti in odgovornosti uprave do skupščine 
248. člen 

Pristojnosti in odgovornosti uprave do skupščine so: 

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

Imenovanje in odpoklic uprave 

249. člen 

(1) Člane uprave in predsednika imenuje nadzorni svet za 
dobo največ petih let, z možnostjo neomejenega ponovnega 
imenovanja. Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot 
eno leto pred iztekom mandata. Nadzorni svet lahko odpo- 
kliče posameznega člana uprave oziroma predsednika, če 
ugotovi, da le-ta huje krši obveznosti oziroma da ni sposo- 
ben voditi poslov, oziroma če mu skupščina izreče nezaup- 
nico. 
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(2) Če nadzorni svet odpokliče člana ali predsednika uprave 
brez upravičenega razloga iz prejšnjega odstavka, ima odpo- 
klicani pravico do odpravnine v višini najmanj 24 njegovih 
plač. 

Imenovanje prek sodišča 

250. člen 

Če iz kateregakoli razloga eden ali več članov uprave ni 
imenovan, ga v nujnih primerih na predlog zainteresiranih 
oseb imenuje sodišče. Funkcija sodno imenovanega člana 
uprave preneha s tem, ko je namesto njega imenovan v skladu 
s statutom nov član. Sodno imenovani član uprave ima pra- 
vico do plačila za delo in do poravnave stroškov. Če se glede 
višine stroškov član uprave in družba ne sporazumeta, določi 
stroške in plačilo sodišče. 

Udeležba članov uprave pri dobičku 

251. člen 

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

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

Načelo za prejemke članov uprave 

252. člen 

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

(2) Če po določitvi prejemkov nastopi takšno poslabšanje 
poslovanja družbe, da bi izplačevanje ogrozilo njeno gospo- 
darsko stanje ali ji povzročilo škodo, ima nadzorni svet pra- 
vico, da prej določene prejemke zniža. Znižanje prejemkov ne 
posega v ostala določila pogodbe, član uprave pa ima pravico 
odpovedi pogodbe s koncem naslednjega četrtletja s šestte- 
denskim odpovednim rokom. 

Prepoved konkurence 

253. člen 

(1) Član uprave ne sme brez soglasja nadzornega sveta oprav- 
ljati niti gospodarske dejavnosti niti poslovati v prostorih 
družbe za lasten ali tuj račun. 

(2) Določba prvega odstavka 40. člena tega zakona velja za 
člane uprave delniške družbe ne glede na to, ali je oziroma bi 
lahko bila druga družba z njo v konkurenčnem razmerju, če 
jim nadzorni svet ni dal dovoljenja. 

Zagotovitev posojila članom uprave in prokuristom 

254. člen 

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

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

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo 
smiselno tudi v primerih, ko zagotovi posojilo obvladujoča ali 

odvisna družba, pri čemer sklep o zagotovitvi posojila 
sprejme nadzorni svet obvladujoče družbe, in v primerih, ko je 
posojilojemalec ožji družinski član člana uprave ali proku- 
rista. 

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

Poročila nadzornemu svetu 

255. člen 

(1) Uprava poroča nadzornemu svetu o: 

- načrtovanju poslovne politike in drugih načelnih vprašanjih 
poslovanja; 
- rentabilnosti družbe, še posebej o rentabilnosti lastnega 
kapitala; 
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju 
družbe; 
- poslih, ki so lahko zelo pomembni za rentabilnost ali 
likvidnost družbe. 

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

(3) Poročilo o poslovni politiki se predloži nadzornemu svetu 
najmanj enkrat letno ali ob bistveno spremenjenih okolišči- 
nah, poročilo o rentabilnosti družbe in kapitala pa najmanj 
enkrat letno ob razpravi o letnem obračunu. Poročilo o poslih, 
prometu in finančnem stanju se predloži najmanj četrtletno, 
o rentabilnosti in likvidnosti družbe pa pred pomembnejšimi 
poslovnimi odločitvami. 

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

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

Dolžnost uprave ob izgubi, prezadolžitvi ali plačilni nesposob- 
nosti 

256. člen 

(1) Če se pri izdelavi letne ali vmesne bilance ugotovi, da 
izguba dosega polovico osnovnega kapitala, mora uprava 
takoj sklicati skupščino in jo o tem obvestiti. 

(2) Če je družba plačilno nesposobna oziroma prezadolžena, 
mora uprava takoj, najkasneje pa tri tedne po nastanku dej- 
stva, ki ga poseben zakon določa kot razlog za začetek 
stečajnega postopka, predlagati uvedbo postopka prisilne 
poravnave ali stečajnega postopka. 

(3) Po tem, ko je nastopila plačilna nesposobnost družbe ali 
njena prezadolženost, uprava ne sme izvrševati nobenih pla- 
čil. To ne velja za plačila, ki so tudi po tem času združljiva 
s skrbnostjo poštenega in vestnega gospodarstvenika. 

Skrbnost in odgovornost članov uprave 

257. člen 

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

(2) Člani uprave solidarno odgovarjajo družbi za škodo, ki je 
nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti. Če je sporno, 
ali so si prizadevali za pošteno in vestno izpolnjevanje dolžno- 
sti, morajo to dokazati. 

(3) Člani uprave so dolžni povrniti škodo, če se v nasprotju 
s tem zakonom: 
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- vložki povrnejo delničarjem; 
- delničarjem plačajo obresti ali dividende; 
- lastne delnice družbe ali druge družbe vpisujejo, pridobi- 
vajo, vzamejo v zastavo ali umaknejo; 
- delnice izdajo pred celotnim plačilom nominalnega ali 
višjega emisijskega zneska; 
- razdeli premoženje družbe; 
- izvršijo plačila, po tem, ko je nastopila plačilna nesposob- 
nost družbe ali njena prezadolženost; 
- pri pogojnem povečanju kapitala izdajo delnice v nasprotju 
z določenim namenom ali pred celotnim plačilom njihove 
protivrednosti. 

(4) Članom uprave ni treba povrniti škode, če dejanje temelji 
na zakonitem skupščinskem sklepu. Dolžnost povračila ni 
izključena, če nadzorni svet odobri dejanje. Družba se 
odškodninskim zahtevkom lahko odreče ali jih pobota šele tri 
leta po nastanku zahtevka ali v primeru, če s tem soglaša 
skupščina in če temu pisno ne ugovarja manjšina, ki ima 
skupno vsaj desetino osnovnega kapitala. 

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

Pogodba s članom uprave 

258. člen 

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

Namestniki članov uprave 

259. člen 

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

2. Pododdelek: Nadzorni svet 

Obveznost izvolitve nadzornega sveta 

260. člen 

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

(2) Družba mora imeti nadzorni svet: 

- če znaša njen osnovni kapital tolarsko protivrednost 
/3000000 ECU/, ali 
- če je povprečno letno število zaposlenih večje od 500, ali ' 
- če je bila družba ustanovljena sukcesivno, ali 
- če so njene delnice uvrščene na borzi, ali 
- če je število imenskih delničarjev družbe večje od 100. 

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

Število članov nadzornega sveta 

261. člen 

(1) Nadzorni svet sestavljajo najmanj trije člani. 

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

Posebni pogoji za člane nadzornega sveta 

262. člen 

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

(2) Član nadzornega sveta ne more biti, kdor je: 

- član uprave te družbe; 
- član nadzornega sveta že v desetih družbah; 
— član uprave od družbe odvisne družbe; 
— član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem 
svetu je član uprave te družbe. 

Volitve članov nadzornega sveta 

263. člen 

Člane nadzornega sveta voli skupščina. 

Mandat članov nadzornega sveta 

264. člen 

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

Odpoklic članov nadzornega sveta 

265. člen 

Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta pred izte- 
kom mandata. Za sklep o odpoklicu je potrebna najmanj 
tričetrtinska večina oddanih glasov. Statut lahko določi višjo 
večino in druge zahteve. 

Imenovanje in odpoklic člana preko sodišča 

266. člen 

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

(2) Sodišče odpokliče člana nadzornega sveta na predlog 
nadzornega sveta ali delničarjev, katerih delnice predstavljajo 
vsaj 10 % osnovnega kapitala, če gre za razloge, l<i zadevajo 
člana. 

Nezdružljivost članstva v upravi in nadzornem svetu 

267. člen 

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

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

Objava sprememb v nadzornem svetu 

268. člen 

Uprava mora vsako zamenjavo članov nadzornega sveta takoj 
objaviti in spremembo sporočiti registru. 

Poslovanje nadzornega sveta 

269. člen 

(1) Nadzorni svet mora izmed sebe izvoliti predsednika in 
najmanj enega namestnika. Uprava mora registru prijaviti 
osebno ime predsednika in namestnika. 

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

Odločanje nadzornega sveta 

270. člen 

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

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

(3) Za sprejem sklepa nadzornega sveta je potrebna večina 
oddanih glasov. 

Udeležba na sejah 

271. člen 

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

Sklic seje 

272. člen 

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

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

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

Pristojnosti nadzornega sveta 

273. člen 

(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. 

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

(3) Nadzorni svet lahko skliče skupščino. 

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

Zastopanje družbe proti članom uprave 

274. člen 

Nadzorni svet zastopa družbo proti članom uprave. 

Plačilo članom nadzornega sveta 

275. člen 

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

Pogodbe s člani nadzornega sveta 

276. člen 

Kakršnokoli pogodbo med članom nadzornega sveta in 
družbo mora odobriti nadzorni svet. V nasprotnem primeru je 
član nadzornega sveta dolžan vrniti plačila po takšni pogodbi. 

Zagotovitev posojila članom nadzornega sveta 

277. člen 

(1) Družba sme članom nadzornega sveta zagotoviti posojilo 
le na podlagi sklepa nadzornega sveta. Sklep se sprejme le za 
določena posojila ali vrste posojil in mora določiti način 
obrestovanja in rok odplačila posojila. Za posojila se štejejo 
tudi druga pravna dejanja, ki gospodarsko ustrezajo posojilu. 

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

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo 
smiselno tudi v primerih, ko zagotovi posojilo obvladujoča ali 
odvisna družba, pri čemer sklep o zagotovitvi posojila 
sprejme nadzorni svet obvladujoče družbe, in v primerih, ko je 
posojilojemalec ožji družinski član člana nadzornega sveta. 

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

Dolžnosti in odgovornosti članov nadzornega sveta 
* 

278. člen 

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

3. Pododdelek: Odškodninska odgovornost 

Odškodninska odgovornost 

279. člen 

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

(2) Kot solidarni dolžniki odgovarjajo poleg oseb iz prejšnjega 
odstavka tudi člani uprave in nadzornega sveta, če so pri 
poslovanju kršili svoje obveznosti. V dvomu, ali so svoje 
dolžnosti opravljali pošteno in vestno, morajo to dokazati. 
Članom uprave in nadzornega sveta družbe ni treba povrniti 
škode družbi in delničarjem, če dejanje temelji na zakonitem 
skupščinskem sklepu. S tem, da nadzorni svet odobri dejanje, 
odškodninska odgovornost ni izključena. 

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

(4) Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo, če je bil član 
uprave ali nadzornega sveta, prokurist ali pooblaščenec zave- 
zan k škodljivemu ravnanju pri izvrševanju: 

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

32 poročevalec 



4. Pododdelek: Skupščina 

1. Odsek: Pristojnosti skupščine 

Splošno 

280. člen 

Delničarji' uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na 
skupščini, če zakon ne določa drugače. 

Pristojnosti skupščine 

281. člen 

(1) Skupščina sklepa v primerih, določenih v zakonu in sta- 
tutu, vedno pa o: 
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta; 
- zaključnem računu in uporabi dobička; 
- imenovanju finančnega revizorja; 
- spremembah statuta; 
- ukrepih za pridobitev in zmanjšanje kapitala; 
- imenovanje revizorjev za pregled ustanovitvenih postopkov 
ali poslovanja; 
- prenehanju družbe. 

(2) O vprašanjih vodenja poslov odloča skupščina le na zah- 
tevo uprave. 

2. Odsek: Sklic skupščine 

Splošno 

282. člen 

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

(2) O sklicu skupščine odloči uprava z enostavno večino. Sklic 
• skupščine se mora objaviti. Vsebovati mora firmo, sedež, čas 

in kraj skupščine in pogoje, od katerih je odvisna udeležba na 
skupščini in uresničevanje glasovalne pravice. 

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

Sklic na zahtevo manjšine 

283. člen 

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

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

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

Sklicni rok 

284. člen 

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

(2) Statut lahko pogojuje udeležbo na skupščini ali uresniče- 
vanje glasovalne pravice s tem, da se delnice do določenega 
trenutka pred skupščino shranijo, ali s tem, da se delničarji 
pred skupščino prijavijo. Če statut predvideva takšno 
določbo, potem za izračun sklicnega roka dan skupščine 

zamenja dan, do izteka katerega je treba delnice shraniti ali 
do katerega se morajo delničarji prijaviti. 

(3) Če je udeležba na skupščini ali uresničevanje glasovalne 
pravice po statutu odvisna od tega, da se delnice shranijo do 
določenega trenutka pred skupščino, potem je dovolj, če se 
shranijo ne kasneje kot deseti dan pred skupščino. Zadošča 
hramba pri notarju ali Banki Slovenije oziroma na drug način, 
določen s statutom. 

(4) Če je udeležba na skupščini ali uresničevanje glasovalne 
pravice odvisno od tega, da se delničarji prijavijo pred skupš- 
čino, potem je dovolj, če se prijavijo ne kasneje kot tretji dan 
pred skupščino. 

Objava dnevnega reda 
285. člen 

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

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

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

Sporočila za delničarje in člane nadzornega sveta 

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

(2) Enako sporočilo mora uprava poslati delničarjem, ki: 

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

(3) Vsak član nadzornega sveta lahko zahteva, da mu uprava 
pošlje enaka sporočila. 

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

Predlogi delničarjev 

287. člen 

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

(2) Upravi protipredloga in njegove utemeljitve delničarjem ni 
treba poslati: 

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

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

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

Volilni predlogi delničarjev 

288. člen 

Za delničarjev predlog o volitvi članov nadzornega sveta ali 
finančnih revizorjev se smiselno uporabljajo določbe prejš- 
njega člena. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. 

Sporočanje prek finančnih in drugih organizacij 

289. člen 

(1) Finančna organizacija, ki za delničarje shrani delnice 
družbe mora družbi takoj poslati sporočilo v skladu s prvim 
odstavkom 286 člena tega zakona. 

(2) Če namerava finančna organizacija na skupščini uresniče- 
vati glasovalno pravico za delničarje, mora delničarju sporo- 
čiti lastne predloge za uresničevanje glasovalne pravice 
k posameznim točkam dnevnega reda. Pri predlogih mora 
ravnati v interesu delničarjev. Delničarja.mora prositi tudi za 
navodila za uresničevanje glasovalne pravice in ga opozoriti 
da bo, če ji delničar ne bo pravočasno izdal drugačnega 
navodila, uresničevala glasovalno pravico po svojih predlo- . 
gih. Prošnji za izdajo navodila mora predložiti obrazec, ki ga 
izpolni delničar in s tem izda navodilo za izvajanje glasovalne 
pravice k posameznim točkam dnevnega reda. 

(3) Če je delničar po sklicu skupščine finančni organizaciji 
k posameznim točkam dnevnega reda izdal pisna navodila za 
uresničevanje glasovalne pravice, tej ni treba sporočiti lastnih 
predlogov po prejšnjem odstavku tega člena. 

(4) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena veljajo tudi v pri- 
meru, če delničar pripada združenju delničarjev in to zanj 
pošlje sporočilo oziroma uresničuje glasovalno pravico. 

3. Odsek: Zapisnik in pravica do obveščenosti 

Seznam udeležencev 

290. člen 

(1) Na skupščini se sestavi seznam prisotnih in zastopanih 
delničarjev in njihovih zastopnikov, ki vsebuje osebno ime, 
prebivališče in znesek od vsakega predstavljenih delnic 
z navedbo vrste. 

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

(3) Če so bila finančni organizaciji oziroma združenju dode- 
ljena pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice in če 
pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico v imenu tistega, 
ki mu ta pripada, se v seznamu ločeno navede znesek in vrsta 
delnic, za katere je dobil pooblastila. 

(4) Tisti, kogar delničar pooblasti, da v svojem imenu uresni- 
čuje glasovalno pravico za delnice, ki mu ne pripadajo, mora 
v seznam ločeno navesti znesek in vrsto teh delnic. To velja 
tudi za imenske delnice, ko je pooblaščenec vpisan v delniško 
knjigo kot njihov delničar. 

(5) Seznam se pred glasovanjem da na vpogled uedeležen- 
cem. Podpiše ga predsednik. 

Zapisnik 

291. člen 

(1) Vsak skupščinski sklep se dokumentira v zapisniku 
v notarski obliki. 

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

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

(4) Zapisnik podpiše notar. 

(5) Takoj po skupščini mora uprava poslati registru javno 
overovljen prepis zapisnika in prilog. 

Delničarjeva pravica do obveščenosti 

292. člen 

(1) Uprava mora na skupščini na zahtevo vsakega delničarja 
dati delničarjem zanesljive informacije o zadevah družbe, če 
so potrebne za stvarno presojo predmeta dnevnega reda. 
Pravica do obveščenosti sega tudi na pravna in poslovna 
razmerja družbe s povezanimi družbami. 

(2) Uprava sme zadržati informacije le: 

- če je dajanje informacij po razumni gospodarski presoji 
takšno, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo 
škodo; 
- če se nanašajo na davčne stopnje in višine posameznih 
davkov,- o razliki med vrednostjo, s katero se ocenijo pred- 
meti v letni bilanci, in višjo vrednostjo teh predmetov, razen 
če skupščina potrdi letni obračun; 
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh 

■ metod v dodatku zadostuje, da se posreduje dejanskim raz- 
meram ustrezna slika premoženjske, finančne in profitne situ- 
acije družbe; 
- če bi bilo z izdajanjem informacij storjeno kaznivo dejanje 
ali gospodarski prestopek ali bi bili kršeni dobri poslovni 
običaji. 

(3) Če je bila delničarju dana informacija zunaj skupščine, jo 
je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zah- 
tevo, tudi če ni potrebna za stvarno presojo predmeta dnev- 
nega reda. 

(4) Če delničarju niso dane informacije, lahko zahteva, da se 
njegovo vprašanje in razlog, iz katerega so bile informacije 
zavrnjene, vnese v zapisnik o razpravi. 

Sodna odločba o pravici do obveščenosti 

293. člen 

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

4. Odsek: Glasovalna pravica 

Sklepčnost 
294. člen 

(1) Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko delničar- 
jev z glasovalno pravico, da je zastopanega vsaj 15% 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 število 
udeleženih delničarjev. 
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Načelo enostavne večine glasov 

295. člen 

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

Glasovalna pravica 
296. člen 

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

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

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

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

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

(6) Glasovalno pravico lahko uresničuje pooblaščenec. Za 
pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba 
predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. 

(7) Način uresničevanja glasovalne pravice ureja statut. 

Uresničevanje glasovalne pravice prek finančnih in drugih 
organizacij ter drugih oseb 

297. člen 

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

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

(3) Pooblaščena finančna organizacija sme pooblastiti osebe, 
ki niso zaposlene pri njej, za uresničevanje pooblastila le, če 
pooblastilo to izrecno dovoljuje. 

(4) Na podlagi pooblastila lahko finančna organizacija uresni- 
čuje glasovalno pravico v imenu delničarja. Ce finančna orga- 
nizacija uresničuje glasovalno pravico za delničarja, se poo- 
blastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. 

(5) Če delničar finančni organizaciji ni izdal navodil za uresni- 
čevanje glasovalne pravice, jo mora finančna organizacija 
uresničevati po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, 
razen če sme finančna organizacija domnevati, da bi delničar 
ob poznavanju dejanskega položaja odobril drugačno uresni- 
čevanje glasovalne pravice. 

(6) Finančna organizacija sme uresničevati glasovalno pra- 
vico za imenske delnice, ki ji ne pripadajo, je pa kot njihov 
delničar vpisana v delniško knjigo, le na podlagi pisnega 
pooblastila. 

(7) Če se je finančna organizacija pri uresničevanju glaso- 
valne pravice oddaljila od delničarjevega navodila, ali, če 
delničar ni izdal navodila, od lastnega, delničarju sporoče- 
nega predloga, mora delničarju to sporočiti in navesti razloge 
za to. 

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

- združenja delničarjev; 
- osebe, ki se ukvarjajo s tem, da v imenu delničarjev uresni- 
čujejo glasovalno pravico na skupščini; 
- poslovodje ali zaposleni v finančni organizaciji. 

(9) Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo za osebe, ki želijo 
uresničevati glasovalno pravico, pa so z delničarjem v sorod- 
stvu ali svaštvu do četrtega kolena. 

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

Izključitev glasovalne pravice 

298. člen 

(1) Nihče ne more uresničevati glasovalne pravice zase ali za 
drugega pri sprejemanju sklepa o oprostitvi njegove obvezno- 
sti ali o uveljavljanju zahtevka družbe proti njemu. Nihče drug 
ne more uresničevati glasovalne pravice za delnice, iz katerih 
je tudi delničar po prejšnjem stavku ne more uresničevati. 

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

Glasovanje o volilnih predlogih delničarjev 

299. člen 

Če je delničar podal predlog za volitev članov nadzornega 
sveta ali če na skupščini predlaga njihovo izvolitev, je treba 
o njegovem predlogu sklepati pred predlogom nadzornega 
sveta, če tako zahteva manjšina delničarjev, katerih skupni 
deleži dosegajo desetino zastopanega osnovnega kapitala. 

5. Odsek: Izredni sklep 

Ločeno zasedanje in ločeno glasovanje 

300. člen 

(1) V tem zakonu ali v statutu predpisani posebni sklepi 
delničarjev se sprejemajo bodisi na ločenem zasedanju delni- 
čarjev bodisi na ločenem glasovanju, če zakon ne določa 
drugače. Za sklic ločenega zasedanja in za udeležbo na njem, 
kakor tudi za pravico do obveščenosti se smiselno uporab- 
ljajo določbe o skupščini, za izredne sklepe pa določbe 
o skupščinskih sklepih. 

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

6. Odsek: Delnice brez glasovalne pravice 
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Prednostne delnice brez glasovalne pravice 

301. člen 

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

Pravice prednostnih delničarjev 
302. člen 

(1) Prednostne delnice brez glasovalne pravice zagotavljajo 
razen glasovalne pravice vse druge pravice, ki jih ima delničar 
iz delnice. 

(2) Če prednostni znesek ni izplačan v enem letu ali ne v celoti 
in zaostanek v naslednjem letu ni doplačan, imajo prednostni 
delničarji glasovalno pravico, dokler se zaostanki ne popla- 
čajo. V tem primeru se prednostne delnice upoštevajo tudi pri 
izračunu z zakonom ali statutom zahtevane kapitalske večine. 

Razveljavitev ali omejitev prednosti 

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

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

(3) O soglasju odločajo prednostni delničarji na ločenem 
zboru z izrednim sklepom. Za sklep je potrebna večina naj- 
manj treh četrtin oddanih glasov delničarjev. Ustanovitveni 
akt ne more določati niti drugačne večine niti drugih zahtev. 

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

Navadne delnice brez glasovalne pravice 

304. člen 

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

6. Oddelek: Spremembe statuta in povečanje oziroma zmanj- 
šanje kapitala 

1. Pododdelek: Spremembe statuta 

Skupščinski sklep 

305. člen 

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

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

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

Soglasje prizadetih delničarjev 

306. člen 

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

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

Vpis spremembe statuta 

307. člen 
(1) Uprava mora spremembo statuta prijaviti za vpis v register. 
Prijavi se priloži celotno besedilo statuta, ki mu mora biti 
priloženo notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe sta- 
tuta ujemajo s sklepom o spremembi statuta in nespreme- 
njene določbe s popolnim besedilom statuta, kot je bile 
nazadnje predloženo registru. Če je za spremembo statut? 
potrebno dovoljenje državnega organa, se prijavi priloži tudi 
ta listina. 

(2) Če se sprememba ne nanaša na podatke iz 199. člena tega 
zakona zadostuje pri vpisu sklicevanje na listine vložene pri 
sodišču. Če sprememba zadeva določbe, katerih vsebino je 
treba objaviti, se objavi tudi vsebina sprememb. 

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

2. Pododdelek: Ukrepi za povečanje kapitala 

1. Odsek: Povečanje kapitala z vložki 

Pogoji 
308. člen 

(1) O povečanju kapitala z vložki se odloča z večino najmanj 
treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. 
Statut lahko določa drugačno kapitalsko večino, za izdajo 
prednostnih delnic brez glasovalne pravice pa le višjo kapital- 
sko večino ter dodatne zahteve. 

(2) Povečanje kapitala se lahko izvede samo z izdajo novih 
delnic. 

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

(4) Če je emisijski znesek delnic višji od nominalnega, se 
v sklepu o povečanju osnovnega kapitala določi najnižji zne- 
sek, za katerega se delnice lahko izdajo. 

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

Povečanje kapitala z vložki v stvareh 
309. člen 

(1) Če se vlaga v stvareh (prvi in drugi odstavek 187. člena 
tega zakona), je treba v sklepu o povečanju osnovnega kapi- 
tala določiti predmet vložka, osebo, od katere družba predmet 
pridobi in nominalni znesek delnic, ki jih je treba zagotoviti za 
vložek v stvareh. Sklep o tem se sme sprejeti le, če sta bila 
sprejem vložka v stvareh in podatki iz prvega stavka tega 
člena izrecno in pravilno objavljeni (prvi odstavek 285. člena). 

(2) Povečanje kapitala z vložki v stvareh mora pregledati eden 
ali več revizorjev, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe 
193., 194. in 195. člena tega zakona. Sodišče lahko zavrne 
vpis, če je vrednost vložka v stvareh znatno nižja od nominal- 
nega zneska delnic, ki jih je treba zagotoviti. 
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Prijava sklepa 

310. člen 

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

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

Vpisovanje novih delnic 

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

- dan, ko je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala; 
- emisijski znesek delnic, znesek določenih plačil kakor tudi 
obseg dodatnih obveznosti; 
- določbe, predvidene pri povečanju kapitala z vložki v stva- 
reh, in, če je izdanih več razredov, celotni nominalni znesek 
vsakega razreda delnic; - trenutek, ko postane vpis neobve- 
zujoč, če do takrat ni vpisana izvedba povečanja osnovnega 
kapitala. 

(2) Nična so tista vpisna potrdila, ki ne vsebujejo popolnih 
podatkov ali ki vsebujejo kakšne druge omejitve vpisnikovih 
obveznosti, razen tistih iz 4 alinee prejšnjega odstavka. 

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

Prednostna pravica do novih delnic 

312. člen 

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

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

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

(4) Sklep o popolni ali delni izključitvi prednostne pravice se 
lahko sprejme le, če je bila izključitev objavljena v skladu 
z določbo prvega odstavka 285. člena tega zakona. Uprava 
mora skupščini predložiti pisno poročilo o razlogu za 
popolno ali delno izključitev prednostne pravice; v poročilu je 

(3) Prijavi se priložijo: 

- dvojniki vpisnih potrdil in od uprave podpisan seznam 
vpisnikov, na katerem so navedene delnice vsakega vpisnika 
in njegova vplačila; 
- če gre pri povečanju kapitala za vložke v stvareh, pogodbe, 
na katerih temeljijo ugotovitve po 307. členu ali ki so bile 
sklenjene za njihovo izvedbo, kakor tudi potrdilo, da je bilo 
poročilo revizorjev poslano Gospodarski zbornici Slovenije; 
- obračun stroškov, ki bodo družbi nastali z izdajo novih 
delnic; 
- dovoljenje državnega organa, če je le-to za povečanje 
osnovnega kapitala potrebno. 

(4) Prijava in vpis povečanja osnovnega kapitala se lahko 
združita s prijavo in vpisom sklepa o povečanju. 

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

Začetek veljavnosti povečanja kapitala 

314. člen 

Povečanje kapitala začne veljati z dnem vpisa v register. 

Objava 

315. člen 

V objavi vpisa se poleg njegove vsebine navede emisijski 
znesek delnic, določbe, predvidene pri povečanju kapitala za 
vložke v stvareh in obvestilo o poročilu revizije vložkov v stva- 
reh. Pri objavi teh podatkov zadostuje sklicevanje na listine, 
predložene sodišču. 

Prepoved izdaje delnic in začasnic 

316. člen 

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

2. Odsek: Pogojno povečanje kapitala 

Pogoji 

317. člen 

(1) Skupščina lahko sklene povečati osnovni kapital zaradi 
zamenjave zamenljivih obveznic z delnicami ali zato, da se 
uresniči prednostna pravica do nakupa novih delnic, ki jo 
družba zagotavlja. 

treba utemeljiti predlagani emisijski znesek. 

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

Prijava in vpis povečanja osnovnega kapitala 

313. člen 

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

(2) Za prijavo se smiselno uporabljajo določbe drugega 
odstavka 196. in prvega odstavka 197. člena tega zakona. 

poročevalec 

(2) O pogojnem povečanju kapitala se lahko odloča le zaradi: 

- zagotovitve pravice imetnikom zamenljivih obveznic do 
zamenjave ali uresničitve prednostne pravice do nakupa 
novih delnic; - priprave na združitev več družb; 
- zagotovitve prednostnih pravic delavcem družbe za prejem 
novih delnic v zameno za vložek denarnih terjatev, ki delav- 
cem pripadajo iz udeležbe v dobičku, ki jim jo družba zago- 
tavlja. 

(3) Nominalni znesek pogojnega kapitala ne sme preseči 
polovice osnovnega kapitala, ki obstaja v času sklepanja 
o pogojnem povečanju kapitala. 

(4) Ničen je skupščinski sklep, ki nasprotuje sklepu o pogoj- 
nem povečanju kapitala. 

(5) Določbe o prednostni pravici do nakupa novih delnic se 
smiselno uporabljajo tudi za zamenljive obveznice. 
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Veljavnost sklepa 

318. člen 

(1) Za sklep o pogojnem povečanju kapitala je potrebna 
večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnov- 
nega kapitala. Statut lahko določi tudi višjo kapitalsko večino 
in druge zahteve. Pri tem se upošteva tudi določba tretjega 
odstavka 308. člena tega zakona. 

(2) S sklepom se določi tudi: 

- namen pogojnega povečanja kapitala; 
- krog upravičencev; 
- emisijski znesek ali merila, po katerih se ta znesek izračuna. 

Pogojno povečanje kapitala z vložki v stvareh 

319. člen 

(1) Pri stvarnih vložkih se v sklepu o pogojnem povečanju 
kapitala določi predmet, oseba, od katere družba pridobiva 
predmet in nominalni znesek delnic, zagotovljenih za vložek 
v stvareh. Za stvarni vložek se ne šteje izročitev zamenljivih 
obveznic v zameno za delnice. Sklep se sprejme le, če je bila 
pridobitev vložka v stvareh objavljena izrecno in pravilno, 
v skladu s prvim odstavkom 285. člena tega zakona. 

(2) Prvi odstavek tega člena ne velja za vložek denarnih 
terjatev, ki pripadajo delavcem družbe iz udeležbe v dobičku, 
ki jim jo zagotavlja družba. 

(3) Povečanje kapitala za vložke v stvareh mora pregledati 
eden ali več revizorjev. Pri tem se smiselno uporabljajo 
določbe 195., 196. in 197. člena tega zakona. Sodišče lahko 
zavrne vpis, če je vrednost vložka v stvareh bistveno nižja od 
nominalnega zneska delnic, ki jih je treba zagotoviti. 

Prijava sklepa 

320. člen 

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

(2) Prijavi se priloži; 

- če gre pri pogojnem povečanju kapitala za vložke v stvareh, 
pogodbe, na katerih temeljijo ugotovitve iz prejšnjega člena 
ali ki so bile sklenjene za njegovo izvedbo, in poročilo o revi- 
ziji vložkov v stvareh; 
- obračun stroškov, ki jih bo družba imela z izdajo delnic; 
- dovoljenje državnega organa, če je le-to za povečanje 
osnovnega kapitala potrebno. 

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

Objava vpisa 

321. člen 

V objavi vpisa sklepa o pogojnem povečanju kapitala se poleg 
njegove vsebine navedejo ugotovitve iz drugega odstavka 
318. člena tega zakona, ugotovitve, predvidene v določbi 319. 
člena tega zakona pri pridobitvi vložka v stvareh in opozorilo 
na poročilo o reviziji vložkov v stvareh. Za ugotovitve iz 319. 
člena tega zakona zadostuje sklicevanje na listine predložene 
sodišču. 

Prepoved izdaje delnic 

322. člen 

Pred vpisom sklepa o pogojnem povečanju kapitala se del- 
nice ne smejo izdati. Pred tem upravičenec ne more uveljav- 
ljati svoje pravice do prednostnega nakupa novih delnic. Pred 

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

Izjava o uresničitvi prednostne pravice 

323. člen 
(1) Prednostna pravica se uresničuje z pisno izjavo, ki se izda 
v dvojniku. Navajati mora delež po številu, nominalnem zne- 
sku in, če je izdanih več razredov, razredu delnice, ugotovitve 
iz drugega odstavka 318. člena tega zakona ter ugotovitve, 
predvidene v 319. členu tega zakona pri prejemu vložka 
v stvareh, kakor tudi dan, ko je bil sprejet sklep o pogojnem 
povečanju kapitala. 

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

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

Izdaja delnic 

324. člen 

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

(2) Uprava sme izdati delnice v zameno za zamenljive obvez- 
nice le, če se razlika med emisijskim zneskom obveznic, 
namenjenih zamenjavi, in višjim nominalnim zneskom delnic, 
ki jih je treba zanje zagotoviti, krije iz prostega profitnega 
sklada, v kolikor se ta lahko uporablja v ta namen, ali z dopla- 
čilom imetnika zamenljive obveznice. To ne velja, če celotni 
znesek, za katerega so izdane obveznice, dosega ali presega 
celotni nominalni znesek delnic. 

Začetek veljavnosti pogojnega povečanja kapitala 

325. člen 

Z izdajo delnic je osnovni kapital povečan. 

Prijava izdaje delnic 

326. člen 

(1) Uprava mora v enem mesecu po izteku poslovnega leta 
prijaviti registru skupni znesek, za katerega so bile v prete- 
klem poslovnem letu izdane delnice na podlagi zamenjave 
z zamenljivimi obveznicami oziroma z uresničitvijo pred- 
nostne pravice do nakupa novih delnic. 

(2) Prijavi se priložijo dvojniki izjav ter s strani uprave podpi- 
san seznam oseb, ki so uresničile prednostno pravico ozi- 
roma pravico do zamenjave obveznic. Seznam mora navajati 
delnice, ki pripadajo vsakemu delničarju, in zanje vplačane 
vložke. 

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

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

3. Odsek: Odobreni kapital 

Pogoji 

327. člen 

(1) Statut lahko pooblasti upravo za najdlje 5 let po vpisu 
družbe, da osnovni kapital poveča do določenega nominal- 
nega zneska (odobreni kapital) z izdajo novih delnic za 
vložke. 
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(2) Pooblastilo se lahko podeli tudi s spremembo statuta za 
najdlje 5 let po vpisu spremembe statuta. Za skupščinski 
sklep je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju 
zastopanega osnovnega kapitala. Statut lahko določi višjo 
kapitalsko večino in druge zahteve. Pri tem se upoštevajo 
določbe tretjega odstavka 308. člena tega zakona. 

(3) Nominalni znesek odobrenega kapitala ne sme preseči 
polovice osnovnega kapitala, ki obstaja v času pooblastila. 
Nove delnice se izdajo samo s soglasjem nadzornega sveta. 

(4) Statut lahko določi, da se nove delnice izdajo delavcem 
družbe. 

Izdaja novih delnic 

328. člen 

(1) Če ta zakon ne določa kaj drugega, se za izdajo novih 
delnic smiselno uporabljajo določbe členov 311. do 316. tega 
zakona. Nove delnice se izdajo na podlagi statutarnega poo- 
blastila, brez posebnega sklepa skupščine. 

(2) Pooblastilo lahko predvideva, da uprava odloča o izključi- 
tvi prednostne pravice do novih delnic. Če se pooblastilo, ki to 
določa, podeli s spremembo statuta, se smiselno uporabljajo 
določbe četrtega odstavka 312. člena tega zakona. 

(3) Nove delnice se ne izdajo, dokler se še lahko pridobijo 
neporavnani vložki v dosedanji osnovni kapital. Če-je nepo- 
ravnanih vložkov sorazmerno malo, potem to ne prepričuje 
izdaje novih delnic. V prvi prijavi izvedbe povečanja osnov- 
nega kapitala se navede, kateri vložki še niso plačani v dose- 
danji osnovni kapital in zakaj se ne morejo dobiti. 

(4) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabijo, če se del- 
nice izdajo delavcem družbe. 

Pogoji za izdajo delnic 

329. člen 

(1) O vsebini delniških pravic in o pogojih za izdajo delnic 
odloča uprava, če pooblastilo ne vsebuje nobenih določb. Za 
odločitev uprave je potrebno soglasje nadzornega sveta; 
enako velja za odločitev uprave po drugem odstavku 328. 
člena tega zakona o izključitvi prednostne pravice do novih 
delnic. 

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

Izdaja delnic za vložke v stvareh 

330. člen 

(1) Za vložke v stvareh se izdajo delnice le, če to predvideva 
pooblastilo. 

(2) Uprava mora določiti predmet vložka v stvareh, osebo, od 
katere družba dobiva predmet, in nominalni znesek delnic, ki 
jih je treba za vložek zagotoviti, če to že ni določeno v poobla- 
stilu. To mora biti vnešeno tudi na vpisna potrdila. Uprava 
sprejme to odločitev le s soglasjem nadzornega sveta. 

(3) Izdajo delnic za vložke v stvareh mora pregledati eden ali 
več revizorjev, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe 
195., 196. in 197. člena tega zakona. Sodišče lahko zavrne 
vpis, če vrednost vložka v stvareh bistveno nižja od nominal- 
nega zneska delnic, ki jih je treba zanj zagotoviti. 

(4) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljata 
za vložek denarnih terjatev, ki delavcem družbe pripadajo iz 
udeležbe v dobičku, ki jim jo družba zagotavlja. 

Pogodbe o vložkih v stvareh pred vpisom družbe 

331. člen 

Če so bile pred vpisom družbe sklenjene pogodbe, po katerih 
je treba na odobreni kapital plačati vložek v stvareh, mora 
statut vsebovati določbe, ki so predpisane za izdajo za vložke 
v stvareh. Pri tem veljajo smiselno določbe tretjega in petega 
odstavka 187. člena, 194., 195., 196. in 197. člena tega zakona. 
Ustanovitelja zamenja uprava, prijavo in vpis družbe pa pri- 
java in vpis povečanja osnovnega kapitala. 

4. Odsek: Povečanje kapitala iz sredstev družbe 

Pogoji 

332. člen 

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

(2) Za sklep in za prijavo sklepa se smiselno uporabljata prvi 
odstavek 308. člena ter prvi odstavek 310. člena tega zakona. 

(3) O povečanju se odloča šele potem, ko je sprejet letni 
obračun za zadnje poslovno leto, preteklo pred odločanjem 
o povečanju kapitala (zadnji letni obračun). 

(4) Sklep mora temeljiti na bilanci. 

Preoblikovanje rezerv in dobička 

333. člen 

(1) Rezerve in dobiček, ki naj se preoblikujejo v osnovni 
kapital, morajo biti izkazane v zadnji bilanci. V osnovni kapital 
se rezerve lahko preoblikujejo, če presegajo desetino ali v sta- 
tutu določen višji del dosedanjega osnovnega kapitala. 

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

Bilanca kot osnova 

334. člen 

(1) Sklep lahko temelji na zadnji letni bilanci, če je letna 
bilanca pregledana, če je sprejeta bilanca opremljena 
z neomejenim revizorjevim potrdilom in če je bilanca potrjena 
največ 8 mesecev pred prijavo sklepa za vpis za register. 

(2) Če skupščina ne izvoli drugega revizorja, velja za izvolje- 
nega revizorja tisti, ki ga je za revizorja zadnjega leta obra- 
čuna izvolila skupščina ali ki ga je imenovalo sodišče. 

Prijava in vpis sklepa 

335. člen 

(1) Prijavi sklepa za vpis v register se priloži bilanca, na 
podlagi katere je bil kapital povečan, z revizorjevim potrdilom, 
in zadnja letna bilanca, če še ni predložena. Prijavitelji morajo 
sodišču podati izjavo, da po njihovi vednosti od dne za 
osnovo vzete bilance do dne prijave ni prišlo do zmanjšanja 
premoženja, ki bi nasprotovalo povečanju kapitala, če bi se 
o tem odločalo na dan prijave. 

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

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

poročevalec 39 



Začetek veljavnosti povečanja kapitala 

336. člen 

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

(2) Nove delnice veljajo za polno vplačane. 

Upravičenci iz povečanja kapitala 

337. člen 

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

Delne pravice 

338. člen 

(1) Če pri povečanju kapitala pride do tega, da na delež 
v dosedanjem osnovnem kapitalu odpade le del nove delnice, 
potem je to delno pravico mogoče samostojno prenašati in 
podedovati. 

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

Poziv delničarjem 

339. člen 

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

- za kolikšen znesek je bil povečan osnovni kapital, 
- v kakšnem sorazmerju odpadejo nove delnice na stare. 

Objava mora vsebovati opozorilo, da ima družba pravico, da 
delnice, ki niso dvignjene v enem letu od dneva objave poziva, 
po trikratnem opozorilu proda za račun delničarjev. 

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

(3) Po izteku enega leta od zadnje objave opozorila mora 
družba prodati neprevzete delnice za račun delničarjev po 
uradni borzni ceni s pomočjo borznega posrednika oziroma 
na javni dražbi, če borzne cene ni. Pri tem se smiselno 
uporabljajo določbe četrtega odstavka 350. člena tega za- 
kona. 

(4) Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena smiselno 
veljajo za družbe, ki niso izdale delniških listin. Družbe morajo 
delničarje pozvati, da prevzamejo nove delnice. 

Lastne delnice in delno vplačane delnice 

340. člen 

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

(2) Delno vplačane delnice sodelujejo pri povečanju osnov- 
nega kapitala glede na njihov nominalni znesek tako, da se 
povečanje kapitala izvede le s povečanjem nominalnega zne- 
ska delnic. Če poleg delno vplačanih delnic obstojajo polno 
plačane delnice, se pri njih povečanje kapitala lahko izvede 
s povečanjem nominalnega zneska delnic in z izdajo novih 
delnic; sklep o povečanju osnovnega kapitala mora določati 
način povečanja, če se kapital poveča s povečanjem nominal- 

nega zneska delnic, se povečanje izmeri tako, da z njim na 
nobeno delnico ne odpadejo zneski, ki se ne dajo pokriti 
s povečanjem nominalnega zneska delnic. 

Varstvo pravic delničarjev in tretjih oseb 

341. člen 

(1) Medsebojna razmerja pravic iz delnic se s povečanjem 
kapitala ne spremenijo. 

(2) Če se posamezne pravice delno vplačanih delnic, še zlasti 
udeležba v dobičku ali glasovalna pravica, določajo po 
vložku, plačanem na delnico, te pravice pripadajo delničarjem 
do plačila še neporavnanih vložkov le po višini plačanega 
vložka, povečani za tisto odstotno stopnjo povečanja osnov- 
nega kapitala, ki je izračunana glede na nominalni znesek 
osnovnega kapitala. Če se izvedejo nadaljnja plačila, se te 
pravice ustrezno razširijo. 

Začetek udeležbe v dobičku 

342. člen 

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

nc 
(2) V sklepu o povečanju kapitala se lahko določi, da novi dr 
delnice sodelujejo že v dobičku zadnjega poslovnega leta 
preteklega pred sklepanjem o povečanju kapitala. V tem pri (2; 
meru je treba sprejeti sklep o povečanju osnovnega kapitala sk 
preden se sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička zac de 
njega poslovnega leta, preteklega pred sklepanjem. Skle| po 
o uporabi bilančnega dobička zadnjega poslovnega leta, pre 
teklega pred sprejemom sklepa o povečanju kapitala, začn 
veljati šele, ko je osnovni kapital povečan. Sklep o povečanj (3) 
osnovnega kapitala in sklep o uporabi bilančnega dobičk se 
zadnjega poslovnega leta, preteklega pred sklepanjer 
o povečanju kapitala, sta nična, če sklep o povečanju kapital (4) 
v 3 mesecih po sprejemu ni bil vpisan v register. Ta rok r 
teče, dokler teče na sodišču izpodbojna ali ničnostna tožt r * 
ali dokler še ni izdano državno dovoljenje, zahtevano ' 
povečanje kapitala. ion 

Pogojni kapital 

343. člen 

Pogojni kapital se poveča v enakem razmerju kot osnov 
kapital. Če je bil sklep o pogojnem kapitalu sprejet za zagoi 
vitev zamenljivih pravic imetnikom zamenljivih obvezn 
potem je treba oblikovati posebni sklad za pokrivanje razli 
med emisijskim zneskom obveznic in višjim celotnim non 
nalnim zneskom delnic, ki jih je treba zanje zagotoviti, v ko 
kor ni dogovorjeno, da bodo razliko doplačali upravičenci < 
zamenjave. 

Prepoved izdaje delnic in začasnic 

344. člen 

5) 
tav 

•"rij; 
it 

i 
pra 

j zm 

,'ače 

vpi! 
apit« 

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

5. Odsek: Zamenljive obveznice in obveznice s fleksibilni 
donosom ) Up 

bjavlj 
Izdaja iesec 

aplać 
345 člen 

) Ple 
(1) Obveznice, s katerimi se imetnikom zagotovi pravica čnovr 
zamenjave z delnicami ali pravica do prednostnega nakumese 
delnic (zamenljive obveznice), in obveznice, s katerimi v"'. z 
pravice imetnikov povezujejo z dividendami delničarj 
(obveznice s fleksibilnim donosom), se lahko izdajo le ' Pra\ 
podlagi skupščinskega sklepa. Za sklep je potrebna veči3 ,e9a 
najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovne3 0sn 
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kapitala. Statut lahko določi drugačno kapitalsko večino "in 
druge zahteve. Za sklep se smiselno uporablja določba dru- 
gega odstavka 308. člena tega zakona. 

(2) Pooblastilo upravi za izdajo zamenljivih obveznic se podeli 
za največ pet let. Uprava in predsednik nadzornega sveta 
morata sklep o izdaji zamenljivih obveznic in izjavo o njihovi 
izdaji predložiti registru. Obvestilo o sklepu in izjavi se objavi. 

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

D (4) Delničarji družbe imajo prednostno pravico do nakupa 
11 zamenljivih obveznic, obveznic s fleksibilnim donosom ter 
^ obveznic s posebnimi pravicami do udeležbe v dobičku, pri 

čemer se smiselno uporablja določba 312. člena tega zakona. 
e 3. Pododdelek: Ukrepi za zmanjšanje kapitala 

1. Odsek: Redno zmanjšanje kapitala 

Pogoji 

346. člen C( 
;e (1) Za sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebna 

večina najmanj treh četrtin pri odločanju zastopanega osnov- 
nega kapitala. Statut lahko določi višjo kapitalsko večino in 

)VI druge zahteve. 
its 
3ri (2) Če obstaja več razredov delnic, je za veljavnost skupščin- 
ah skega sklepa potrebno soglasje delničarjev vsakega razreda 
aCj delnic. O soglasju morajo delničarji vsakega razreda sprejeti 
lei poseben sklep. Za ta sklep velja določba prvega odstavka 
)re tega člena, 
čn 
,nji (3) V sklepu se določi, zakaj se kapital zmanjšuje, zlasti če naj 
čk se deleži osnovnega kapitala vrnejo. 
jer 
tal (4) Osnovni kapital se lahko zmanjša: 

- z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic; 
5 - z združevanjem delnic; to je dopustno le, če se najnižji 

lominalni znesek za delnice ne more več zmanjšati. 

5) Sklep mora določiti način zmanjšanja iz prejšnjega od- 
stavka. 

'rijava sklepa 
lov n 
30) 347. člen 
izn i 
izli prava in predsednik nadzornega sveta morata sklep 
ion i zmanjšanju osnovnega kapitala prijaviti za vpis v register, 
f ko 
icj ('ačetek veljavnosti zmanjšanja kapitala 

348. člen 

! vpisom sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala je osnovni 
apital zmanjšan. 

pjSOarstvo upnikov 

349. člen 
ibilni 

) Upnikom, katerih terjatve so bile utemeljene, preden je bil 
bjavljen vpis sklepa, je treba dati zavarovanje, če se v šestih 
iesecih po objavi javijo v ta namen, kolikor ne morejo biti 
oplačani. Upniki se v objavi vpisa opozorijo na to pravico. 

) Plačila delničarjem se izvršijo na podlagi zmanjšanja 
i/ica čn°vnega kapitala šele potem, ko je od objave vpisa preteklo 
nakumesecev, in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno 
rimi vi''' zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje, 
ničarj 
0 le \ ^favica upnikov, da zahtevajo zavarovanje, je neodvisna 
1 večr te9a, ali se plačila delničarjem izvršijo na podlagi zmanjša- 
lovne3 osnovnega kapitala. 

Razveljavitev delnic 

350. člen 

(1) Če se za izvedbo zmanjšanega osnovnega kapitala delnice 
združijo z zamenjavo, žigosanjem ali drugim podobnim 
postopkom, lahko družba razveljavi tiste delnice, ki jih kljub 
pozivu ni prejela. To velja tudi za predložene delnice, ki ne 
dosežejo potrebnega števila, da bi bile nadomeščene z novimi 
in ki družbi niso dane na razpolago, da bi jih vnovčila za račun 
udeležencev. 

(2) Poziv k predložitvi delnic mora opozoriti na razveljavitev. 
Do razveljavitve pride le, če je bil poziv objavljen tako, kot je 
določeno v prvem odstavku 221. člena tega zakona za podalj- 
šan rok. Razveljavitev se opravi z objavo v glasilih družbe. 
V objavi se razveljavljene delnice označijo tako, da je iz objave 
nedvomno razvidno, da je delnica razveljavljena. 

(3) Nove delnice, ki so izdane namesto razveljavljenih, mora 
družba takoj prodati za račun delničarjev po uradni borzni 
ceni s pomočjo borznega posrednika oziroma na javni dražbi, 
če borzne cene ni. 

(4) Če se lahko utemeljeno pričakuje, da dražba ne bo 
uspešna, se lahko delnice prodajo na primernem mestu. Čas, 
kraj in predmet dražbe se objavijo na krajevno običajen način. 
Udeleženci se obvestijo posebej. Obvestilo lahko izostane, če 
ga ni mogoče opraviti. Objava in obvestilo morata iziti naj- 
manj dva tedna pred dražbo. Izkupiček se izplača udeležen- 
cem. 

Prijava 

351. člen 
(1) Uprava mora zmanjšanje osnovnega kapitala prijaviti za 
vpis v register. 

(2) Prijava in vpis zmanjšanja osnovnega kapitala se lahko 
združita s prijavo in vpisom sklepa o zmanjšanju. 

Zmanjšanje pod najnižji nominalni znesek 

352. člen 
Osnovni kapital se lahko zmanjša pod najnižji nominalni zne- 
sek iz 171. člena tega zakona, če se le-ta ponovno doseže 
s povečanjem kapitala, o čemer mora biti sprejet sklep isto- 
časno z zmanjšanjem kapitala in pri katerem povečanje ni 
možno s stvarnimi vložki. 

2. Odsek: Poenostavljeno zmanjšanje kapitala 

Pogoji 

353. člen 

(1) Zmanjšanje osnovnega kapitala, ki je namenjeno izravnavi 
zaradi nižje vrednosti, pokrivanju izgub ali prenosu sredstev 
v rezerve, se lahko izvede poenostavljeno. V sklepu je treba 
navesti namen zmanjšanja kapitala. 

(2) Poenostavljeno zmanjšanje kapitala je dopustno le, če se 
poprej sprosti tisti del rezerve, ki presega 10% po zmanjšanju 
potrebnega osnovnega kapitala, ter če ne obstaja razpoložljiv 
dobiček. 

(3) Za zmanjašnje kapitala po prejšnjih odstavkih tega člena 
se smiselno uporabljajo določbe 346. do 348. člena in 350. do 
352. člena tega zakona. 

Izplačilo dobička 

354. člen 

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

3. Odsek: Zmanjšanje kapitala z umikom delnic 
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Pogoji 

355. člen 

(1) Družba lahko umakne delnice prisilno ali s pridobitvijo 
s strani družbe. Prisilni umik je dopusten le, če je bil določen 
ali dovoljen v prvotnem statutu ali s spremembo statuta pred 
prevzemom ali vpisom delnic. 

(2) Pri umiku se upoštevajo določbe o rednem zmanjšanju 
kapitala. V statutu ali skupščinskem sklepu se določijo pogoji 
za prisilni umik in podrobnosti izvedbe. Za plačilo povračila, 
ki je zagotovljeno delničarjem pri prisilnem umiku ali pri 
pridobitvi delnic zaradi umika, se smiselno uporablja določba 
drugega odstavka 349. člena tega zakona. 

(3) Določb o rednem zmanjšanju kapitala ni treba upoštevati, 
če so delnice, za katere je v celoti vplačan nominalni ali višji 
emisijski znesek: 

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

(4) Tudi v primerih iz prejšnjega odstavka odloča o zmanjša- 
nju kapitala z umikom delnic skupščina. Za sklep zadostuje 
enostavna večina glasov. Statut lahko določa višjo večino in 
druge zahteve. V sklepu se navede namen zmanjšanja kapi- 
tala. Uprava in predsednik nadzornega sveta morata prijaviti 
sklep za vpis v register. 

(5) V primerih iz tretjega odstavka tega člena se v kapitalske 
rezerve odvede znesek, ki je enak celotnemu nominalnemu 
znesku umaknjenih delnic. 

(6) Skupščinski sklep ni potreben, če je prisilni umik delnic 
določen s statutom. Pri uporabi določb o rednem zmanjšanju 
kapitala namesto skupščinskega sklepa zadostuje odločitev 
uprave o umiku. 

Začetek veljavnosti zmanjšanja kapitala 

356. člen 
Osnovni kapital je zmanjšan za celotni nominalni znesek 
umaknjenih delnic z dnem vpisa sklepa v register ali z dnem 
umika delnic, če se zmanjšuje z umikom delnic. Če gre za 
prisilni umik, določen s statutom, in če o zmanjšanju kapitalu 
ne odloča skupščina, se osnovni kapital zmanjša s prisilnim 
umikom. Za umik delnic je potrebno dejanje družbe, ki razve- 
ljavi pravice iz določenih delnic. 

Prijava zmanjšanja 

357. člen 

Za prijavo zmanjšanja kapitala se smiselno uporabljajo 
določbe 346. do 348. člena ter 350 do 352. člena tega zakona. 

7. Oddelek: Ničnost in izpodbojnost sklepov skupščine 

Ničnostni razlogi 

358. člen 
(1) Sklep skupščine je ničen, če: 

- se nanaša na pogojno povečanje osnovnega kapitala in 
nove delnice pri povečanju osnovnega kapitala niso soraz- 
merno razdeljene glede na udeležbo v osnovnemu kapitalu; 
- je sprejet v nasprotju z določbami drugega odstavka 342. 
člena in 352. člena tega zakona; 
- je sprejet na skupščini, ki ni bila sklicana v skladu z 280. do 
286. členom tega zakona in določbami statuta, razen če se so 
kljub temu skupščine udeležili vsi delničarji; 
- sprejeti sklepi niso vnešeni v zapisnik ali če zakon ali statut 
predpisujeta notarsko obliko in sklepi niso zapisani v taki 
obliki; 
- je v nasprotju z moralo in javnim redom; 
- tako določa zakon; 
- sodišče ugotovi ničnost iz kakršnihkoli razlogov. 

(2) Ničnosti skupščinskih sklepov ni možno uveljavljati, če so 
vpisani v register, razen če gre za preslepitev ali če zakon 
izrecno ne določa drugače. 

Roki za uveljavljanje ničnosti 

359. člen 

Ničnost sklepa skupščine iz prejšnjega člena tega zakona se 
lahko uveljavlja v treh mesecih sprejemu; če je bil objavljen, 
pa v treh mesecih po objavi. Če bi sklep moral biti objavljen, 
pa ni bil, se lahko ničnost uveljavlja v 6 mesecih po sprejemu 
sklepa na skupščini. 

Upravičenci do uveljavljanja ničnosti sklepa 

360. člen 
(1) Ničnost sklepa lahko uveljavlja vsak član uprave, vsak član 
nadzornega sveta ter vsak delničar ne glede na razred del- 
nice. 

(2) Drugi organi oziroma osebe lahko uveljavljajo ničnost 
sklepov le, če je to posebej določeno z zakonom. 

Postopek ugotavljanja ničnosti 

361. člen 
(1) Ničnost sklepa se uveljavlja s tožbo. 

(2) Postopek ugotavljanja ničnosti je hiter. 

Pravne posledice ničnosti 

362. člen 

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

Razlogi za izpodbojnost 

363. člen 

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

(2) Tožba iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko vloži 
v roku enega meseca. Ta rok začne teči: 

- če se je tožnik udeležil skupščine, z dnem ko se je končala 
skupščina, 
- če se je ni udeležil, z dnem, ko je zvedel za sklep ali bi bil 
zanj mogel izvedeti. 

(3) Če je bil sklep objavljen, začne teči rok z dnem objave. 

Izpodbijanje zaradi zlorabe glasovalne pravice 

364. člen 
Izpodbijati je mogoče tudi sklep, pri katerem je delničar 
z uporabo svoje glasovalne pravice za sebe ali za tretjega 
priskrbel posebno prednost na škodo družbe ali drugih delni- 
čarjev. Sklepa, s katerim se drugim delničarjem povrne škoda, 
ni mogoče izpodbijati. 

Napoved izpodbijanja 
365. člen 

(1) Delničar, ki je bil navzoč na skupščini, lahko izpodbija 
sklep samo, če je na skupščini takoj zapisniško obvestil 
skupščino o nameravani tožbi; delničar, ki ni bil navzoč, pa le 
v primeru, če mu je bilo protipravno preprečeno, da bi priso- 
stvoval skupščini, ali če ni bil pravilno vabljen na skupščino 
ali če je skupščina odločila o zadevi, ki ni bila na dnevnem 
redu. 
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(2) Uprava mora objaviti, da je vložena izpodbojna tožba. 

Učinek razveljavljenega sklepa 

366. člen 

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

Ničnost volitev 

367. člen 

(1) Volitve članov nadzornega sveta so poleg primerov iz 358. 
člena tega zakona nične tudi: 

- če je nadzorni svet oblikovan v nasprotju z zakonom ali 
statutom; 
- če skupščina izvoli osebo, ki ni bila predlagana v skladu 
z zakonom ali statutom; 
- če je izvoljenih več članov, kot je to določeno z zakonom in 
statutom. 

(2) Tožbo zaradi ničnosti volitev članov nadzornega sveta 
lahko vloži vsak delničar v roku iz 363. člena tega zakona. 

Izpodbojnost sklepa o delitvi dobička 

368. člen 

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

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

Izpodbijanje sklepa o povečanju osnovnega kapitala 

369. člen 

Skupščinski sklep o povečanju osnovnega kapitala se lahko 
izpodbija v skladu z določbami 363. člena tega zakona. 

Izpodbojnost sklepa o sprejetju letnega obračuna 

370. člen 

(1) Poslovno poročilo, ki ga je sprejela skupščina je izpod- 
bojno, če: 

- je vsebina poslovnega poročila v nasprotju z zakonom, 
zlasti pa z določbami, s katerimi se varujejo ali pa v nasprotju 
z javnim interesom pretežno varujejo interesi upnikov ali 
javnimi interesi; 
- ni bilo poslovno poročilo pripravljeno v skladu z zako- 
nom,- so poslovno poročilo v postopku ocenitve ocenjevali 
nepooblaščeni ocenjevalci; 
- ga ni sprejela uprava oziroma nadzorni svet v skladu s sta-, 
tutom. 

(2) Sprejem sklepa o poslovnem poročilu se lahko izpodbija 
v skladu z določbami 363. člena tega zakona. 

(3) Rok za izpodbijanje sklepa o poslovnem poročilu znaša 
3 mesece od sprejema. 

8. Oddelek: Prenehanje delniške družbe 

1. Pododdelek: Redno prenehanje 

Vzroki prenehanja 

371. člen 

(1) Delniška družba preneha: 

- s potekom časa, določenega v statutu, če je bila ustanov- 
ljena za določen čas; 
- s sklepom skupščine, ki mora biti sprejet z najmanj tričetr- 
tinsko večino osnovnega kapitala; statut lahko določi p73 
višjo večino ali predpiše druge pogoje; 
- če uprava ne deluje več kot 12 mesecev; 
- če je s pravnomočno odločbo ugotovljen nezakonit vpis 
v register; 
- če se družba razdeli na več družb, spoji z drugo družbo ali 
pripoji drugi družbi; 
- če se zmanjša osnovni kapital družbe pod minimum iz 171. 
člena tega zakona, razen v primeru iz 352. člena tega zakona; 
- s pravnomočnim sklepom sodišča o zavrnitvi predloga za 
uvedbo stečajnega postopka ali o ustavitvi stečajnega 
postopka, ker stečajna masa ne zadošča za kritje stroškov 
stečajnega postopka; 
- če je nad družbo uveden stečaj v skladu s posebnim 
zakonom. 

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

Sprejem sklepa o prenehanju 

372. člen 

(1) V primerih iz 1., 2. in 5. alinee prvega odstavka prejšnjega 
člena sprejme sklep o prenehanju skupščina, v drugih prime- 
rih pa o prenehanju odloči sodišče. 

(2) Sklep o prenehanju družbe, ki ga sprejme skupščina, mora 
biti v notarski obliki. 

(3) V primeru iz 3. alinee prvega odstavka prejšnjega člena 
lahko vloži pri sodišču predlog za prenehanje družbe upnik ali 
delničarji z vsaj eno desetino osnovnega kapitala. 

(4) V primeru iz 6. alinee prvega odstavka prejšnjega člena 
lahko upnik ali vsak delničar vloži pri sodišču predlog za 
prenehanje. Sodišče sprejme sklep o prenehanju, če delni- 
čarji ne zagotovijo osnovnega kapitala v višini zakonskega 
minimuma v roku, ki ga določi sodišče in ki ne sme biti krajši 
od treh mesecev. 

(5) V primeru iz 1. alinee prvega odstavka prejšnjega člena 
mora skupščina sprejeti sklep o prenehanju napozneje v 30 
dneh po poteku v statutu določenega časa. 

Stečaj 

373. člen 

Razloge in postopek stečaja ureja poseben zakon. 

Vsebina sklepa o prenehanju 

374. člen 

(1) Sklep o prenehanju vsebuje naslednje sestavine: 

- firmo in sedež družbe; 
- organ, ki je sprejel sklep; 
- razlog za prenehanje; 
- rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo 
delnice na prinosnika; rok ne sme biti krajši od 30 dni od 
objave sklepa; 
- osebno ime likvidatorja ter njegov naslov. 
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(2) Sklep o prenehanju lahko vsebuje tudi druge sestavine 
v zvezi s prenehanjem in likvidacijo družbe. 

Vpis sklepa v register 

375. člen 

Sklep o prenehanju družbe je treba prijaviti registru v treh 
dneh po sprejemu in objaviti v Uradnem listu Republike Slo- 
venije in dvakrat v sredstvih javnega obveščanja. 

Postopek likvidacije 

376. člen 

(1) Po vpisu sklepa o prenehanju v register se opravi postopek 
likvidacije, razen če se uvede stečaj. 

(2) Če iz tega oddelka ne izhaja drugače, se za družbo do 
konca likvidacije še naprej uporabljajo predpisi, ki veljajo za 
družbo pred sprejetjem sklepa o prenehanju. 

Označba v firmi 

377. člen 

Po vpisu sklepa o začetku likvidacijskega postopka v register, 
mora družba v svoji firmi uporabljati pristavek »v likvidaciji«. 

Organi likvidacijskega postopka 

378. člen 

(1) Likvidacijo opravijo eden ali več likvidatorjev (likvidator). 

(2) Likvidatorji so člani uprave, če statut, skupščina ali sklep 
o prenehanju ne določijo drugače. 

(3) Na predlog nadzornega sveta ali delničarjev, ki predstav- 
ljajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, iz utemeljenih razlo- 
gov imenuje likvidatorja sodišče. 

(4) Za odločanje likvidatorjev se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona in statuta, ki veljajo za odločanje uprave, če 
s sklepom o prenehanju ni določeno drugače. 

Likvidacijsko podjetje 

379. člen 

(1) Likvidacijski postopek lahko opravlja tudi pravna oseba 
(likvidacijsko podjetje). 

(2) Likvidacijsko podjetje mora imenovati likvidatorje. 

Izjava likvidatorja 

380. člen 

Likvidator mora podati na sodišču pisno izjavo, v kateri se 
zaveže, da bo vestno in pošteno opravljal vse naloge v zvezi 
z likvidacijo. 

Razrešitev likvidatorja 

381. člen 

Organ, ki je imenoval likvidatorja, ga lahko kadarkoli razreši 
brez obrazložitve. 

Pooblastila likvidatorja 

382. člen 

Likvidator je upravičen: 

- zastopati in predstavljati družbo; 
- sestaviti začetno likvidacijsko bilanco; 

- končati začete posle; 
- izplačati vse obveznosti upnikom; 
- objaviti poziv upnikom, naj mu prijavijo svoje terjatve 
v roku, ki ne sme biti krajši od trideset dni in se šteje od dneva 
objave; 
- izterjati terjatve družbe; 
- vnovčiti likvidacijsko maso, če v sklepu skupščine o prene- 
hanju družbe ni določeno, da se likvidacijska masa razdeli 
med delničarje; 
- pripraviti predlog poročila o poteku likvidacijskega 
postopka in delitvi premoženja; 
- predlagati izbris družbe iz registra; 
- opraviti druge naloge v zvezi z likvidacijo, ki so določena 
v zakonu, statutu ali sklepu o prenehanju družbe. 

Nadaljevanje dejavnosti 

383. člen 

Likvidatorji so upravičeni nadaljevati dejavnost s sklepanjem 
novih poslov le s soglasjem organa, ki je sprejel sklep o pre- 
nehanju. 

Ustavitev postopka likvidacije in nadaljevanje postopka ste- 
čaja 

384. člen 

Če likvidator na podlagi prijavljenih terjatev ugotovi, da pre- 
moženje družbe ne zadošča za poplačilo vseh terjatev upni- 
kov v celoti z zakonskimi obrestmi, mora nemudoma ustaviti 
postopek likvidacije in podati predlog za uvedbo stečajnega 
postopka. 

Poročilo o poteku postopka in predlog za razdelitev premo- 
ženja 

385. člen 

Po plačilu dolgov družbe likvidator pripravi poročilo o poteku 
likvidacije ter predlog o razdelitvi premoženja, razen če je 
v sklepu o prenehanju določeno drugače. 

Sprejem poročila o poteku postopka in razdelitvi premoženja 

386. člen 

(1) Predlog poročila o poteku likvidacijskega postopka in 
predlog za razdelitev premoženja sprejme organ, ki je sprejel 
sklep o prenehanju, če v sklepu o prenehanju ni drugače 
določeno. 

(2) Če je za sprejem poročila in sklepa iz prvega odstavka tega 
člena pristojna skupščina, ki se kljub dvakratnemu sklicu ni 
sestala oziroma ni bila sklepčna, je predlog, ki ga pripravi 
likvidator, dokončen. 

Rok za razdelitev premoženja 

387. člen 

Na podlagi sklepa o razdelitvi premoženja likvidator razdeli 
premoženje v roku 30 dni. 

Razdelitev premoženja 

388. člen 

(1) Po poplačilu vseh obveznosti družbe se preostalo premo- 
ženje razdeli med delničarje v sorazmerju z njihovimi deleži. 
Še nevplačani deleži se morajo pred razdelitvijo vplačati 
v skladu s statutom. 

(2) Po končani razdelitvi likvidator izroči sodišču na skupščini 
sprejeto poročilo o poteku likvidacijskega postopka in sklep 
skupščine o razdelitvi premoženja ter izjavi, da je vse premo- 
ženje razdeljeno v skladu s sklepom o razdelitvi, ter predlaga 
izbris družbe iz registra. 
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Odškodninska odgovornost 

389. člen 

(1) Po izbrisu družbe iz registra ni mogoče izpodbijati likvida- 
torjevih dejanj, lahko pa se od njega zahteva povrnitev škode. 

(2) Likvidator odgovarja za škodo, povzročeno pri opravljanju 
likvidacije, do vrednosti petkratnega plačila, ki ga je prejel za 
svoje delo. Če to ne zadošča za poplačilo škode, so solidarno 
odgovorni vsi delničarji do višine izplačanih deležev iz likvida- 
cijske mase. Ne šteje se za škodo, če upnik ni pravočasno 
v skladu s 374. členom tega zakona prijavil svoje terjateve, ki 
likvidatorju ni bila oziroma ni mogla biti znana. 

(3) Določba drugega odstavka tega člena se ne uporablja za 
škodo, ki jo je likvidator povzročil delničarjem. Za tako škodo 
odgovarja likvidator po splošnih pravilih o odškodninski 
odgovornosti. 

(4) Odškodninska terjatev proti likvidatorju zastara v enem 
letu od dneva izbrisa družbe iz registra. 

(5) Če je likvidatorjev več, odgovarjajo solidarno. 

Terjatve delničarjev 
390. člen 

(1) Delničarji lahko v postopku likvidacije uveljavljajo svoje 
terjatve iz pravnih poslov z družbo. 

(2) Terjatev na podlagi vplačila deležev ni mogoče uveljavljati 
v postopku likvidacije, temveč šele po izplačilu vseh obvezno- 
sti upnikom v postopku razdelitve premoženja. 

Položitev pri sodišču 
391. člen 

Če upnikom oziroma delničarjem ni mogoče izplačati njihovih 
terjatev, se plačilo položi pri sodišču, stvari pa shranijo v jav- 
nem skladišču za dobo 6 mesecev. Po poteku tega roka se 
položeni znesek oziroma kupnina za prodano stvar odstopi 
občini, v kateri je imela izbrisana družba sedež, če s sklepom 
o razdelitvi ni drugače določeno. 

Nagrada likvidatorju 

392. člen 

(1) Likvidator ima pravico do povrnitve stroškov in do plačila 
za svoje delo iz premoženja družbe. Višino plačila določi 
skupščina, v primeru spora pa sodišče. 

(2) Plačilo za delo in povrnitev stroškov se izplača likvidatorju 
po izplačilu obveznosti upnikom, vendar pa pred razdelitvijo 
premoženja med delničarje. 

Shranjevanje poslovnih knjig 

393. člen 

Poslovne knjige in dokumentacija o likvidacijskem postopku 
morajo biti shranjene za dobo 10 let pri enem od delničarjev, 
ki ga določi likvidator, ali pa pri organizaciji, določeni z zako- 
nom. Upniki in delničarji imajo pravico vpogleda v navedeno 
dokumentacijo in poslovne knjige še 3 leta po končanem 
likvidacijskem postopku. V registru mora biti vpisano, pri kom 
se nahajajo poslovne knjige. 

2. Pododdelek: Prenehanje družbe po skrajšanem postopku 

Pogoji 

394. člen 

(1) Družba lahko preneha po skrajšanem postopku brez likvi- 
dacije, če po sprejemu sklepa o prenehanju vsi delničarji dajo 

na sodišču overjeno izjavo, da so poplačane vse obveznosti 
družbe in da so urejena vsa razmerja z delavci. 

(2) Delničarji odgovarjajo za obveznosti družbe solidarno eno 
leto po izbrisu družbe iz registra. 

(3) Sodišče lahko zahteva od delničarjev dokazila o izpolnitvi 
pogojev oziroma o resničnosti izjave iz prvega odstavka tega 
člena. Za prevzeto obveznost plačila dolgov lahko sodišče 
zahteva tudi druge oblike zavarovanja. 
Vsebina sklepa o prenehanju družbe po skrajšanem postopku 

395. člen 

Sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku vsebuje 
firmo in sedež, organ, ki je sprejel sklep o prenehanju, poda- 
tek, da gre za prenehanje po skrajšanem postopku in brez 
likvidacije, število delničarjev in njihova osebna imena z na- 
slovi. 

Objava sklepa o prenehanju in prevzemu odgovornosti delni- 
čarjev 

396. člen 
Na podlagi izjav delničarjev in dokazil o izpolnjevanju pogojev 
iz prejšnjega člena objavi sodišče sklep o prenehanju družbe 
z navedbo osebnih imen in naslovov vseh delničarjev, ki so 
prevzeli obveznost plačila morebitnih terjatev tretjim osebam. 

Pritožba proti sklepu o prenehanju 

397. člen 

(1) Proti sklepu o prenehanju družbe po skrajšanem postopku 
lahko delničarji, upniki ali pristojni državni organi vložijo 
pritožbo v roku 15 dni od dneva objave. 

(2) O pritožbi dokončno odloča sodišče, ki sprejme sklep 
o prenehanju. Če ugotovi, da je pritožba utemeljena in da bi 
bili oškodovani upniki ali delničarji, razveljavi sklep o prene- 
hanju po skrajšanem postopku in o tem obvesti organe 
družbe, ki so dolžni nadaljevati postopek likvidacije v skladu 
s tem zakonom, ali pa glede na okoliščine samo sprejme sklep 
o prenehanju. 

(3) Z razveljavitvijo sklepa o prenehanju po skrajšanem 
postopku se razveljavijo tudi izjave delničarjev o prevzemu 
odgovornosti za obveznosti družbe. 

(4) O razveljavitvi sklepa o prenehanju družbe po skrajšanem 
postopku sodišče obvesti javnost na enak način kot o sklepu 
o prenehanju. 

Izbris družbe iz registra 

398. člen 
Če pritožba ni vložena ali sodišče pritožbo zavrne, je sklep 
o prenehanju po skrajšanem postopku dokončen po 15 dneh 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Družba se 
izbriše iz registra z vpisom osebnih imen in naslovov delničar- 
jev, ki so prevzeli obveznosti plačila morebitnih obveznosti 
izbrisane družbe. 

Peto poglavje: Komanditna delniška družba 

Opredelitev 
399. člen 

t 
(1) Komanditna delniška družba je družba, pri kateri najmanj 
en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim 
premoženjem (komplementar), komanditni delničarji, ki imajo 
delež v osnovni glavnici (kapitalu), pa za obveznosti družbe 
do upnikov ne odgovarjajo. 

(2) Za pravna razmerja med osebno odgovornimi družbeniki 
in za njihova razmerja do komanditnih delničarjev, zlasti 
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glede upravičenj komplementarjev za vodenje poslov in 
zastopanje družbe, se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o komanditni družbi. 

(3) Za druga vprašanja glede ureditve komanditne delniške 
družbe se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o delni- 
ški družbi, če v tem poglavju ni določeno drugače. 

Sprejem statuta 

401. člen 

(1) Statut komanditne delniške družbe mora sprejeti najmanj 
5 oseb. V statutu se navede osnovna glavnica družbe, emisij- 
ski znesek delnic in, če obstaja več razredov delnic, tudi 
razred delnic, ki jih prevzamejo komanditni delničarji. 

(2) Pri sprejemu statuta morajo sodelovati vsi komplementarji 
in tisti komanditni delničarji, ki pri ustanovitvi prevzamejo 
delnice. 

(3) Družbeniki, ki sprejmejo statut, so ustanovitelji družbe. 

Vsebina statuta 

402. člen 

(1) Poleg podatkov iz 183. člena tega zakona mora statut 
družbe vsebovati še osebno ime, poklic in prebivališče vsa- 
kega komplementarja. 

(2) Gotovinski in stvarni vožki komplementarjev morajo biti 
v statutu določene po višini in vrsti. 

Komplementarji in njihov vpis v register 

403. člen 

(1) Za komplementarje se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o upravi delniške družbe. 

(2) Ob vpisu družbe v register se namesto članov uprave 
vpišejo vsi komplementarji in obseg njihovega pooblastila za 
zastopanje. 

Glasovanje v skupščini 

404. člen 

(1) Komplementarji imajo na skupščini glasovalno pravico 
v sorazmerju s svojo udeležbo v osnovnem kapitalu. Glaso- 
valne pravice ne morejo uresničevati ne zase in ne za koga 
drugega, kadar skupščina sklepa o: 

- izvolitvi in odpoklicu nadzornega sveta; 
- razrešitvi komplementarjev in članov nadzornega sveta; 
- imenovanju izrednih revizorjev; 
- uveljavljanju odškodninskih zahtevkov; 
- odreku odškodninskim zahtevkom; 
- izvolitvi finančnih revizorjev. 

(2) Za sklepanje na skupščini je potrebno soglasje komple- 
mentarjev, če sklepi zadevajo stvari, za katere je potrebno 
soglasje komplementarjev in komanditnih delničarjev. 
Soglasje komplementarjev ni potrebno za uresničevanje poo- 
blastil, ki jih ima skupščina ali manjšina komanditnih delni- 
čarjev pri imenovanju revizorjev ter uveljavljanju zahtevkov 
družbe iz ustanovitve ali vodenja poslov. 

(3) Skupščinski sklepi, za katere je potrebno soglasje komple- 
mentarjev, se predložijo za vpis v register šele, ko je bilo 
doseženo soglasje. 

(4) Pri sklepih, ki se vpišejo v register, mora biti soglasje 
zapisniško ugotovljeno. 

Odbor komanditnih delničarjev 

405. člen 

(1) Sklepe komanditnih delničarjev izvaja odbor komanditnih 
delničarjev, če statut ne določa drugače. 

(2) V sporih med skupnostjo komanditnih delničarjev in kom- 
plementarji zastopa komanditne delničarje odbor iz prvega 
odstavka tega člena, če skupščina ni izvolila posebnih zastop- 
nikov. Stroške spora, ki gredo v breme komanditnih delničar- 
jev, plača družba, vendar sme zahtevati, da ji le-ti povrnejo 
sorazmeren del upravičeno nastalih stroškov. 

(3) Komplementarji ne morejo biti člani odbora komanditnih 
delničarjev. 

Dvigi komplementarjev 

406. člen 

(1) Če ima komplementar izgubo, ki presega njegov kapitalski 
delež, ne sme dvigniti dividende na svoj kapitalski delež, 
dokler vsota iz bilančne izgube vplačanih obveznosti, deležev 
izgube komplementarjev in zahtevkov iz posojil do komple- 
mentarjev ter njihovih družinskih članov, presega vsoto iz 
prenosa dobička, kapitalskih in drugih skladov ter tudi kapi- 
talskih deležev komplementarjev. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka, družba ne sme odobriti 
nobenega posojila. V nasprotju s tem odobreno posojilo je 
treba vrniti takoj in ne glede na drugačne dogovore. 

(3) Določbe prejšnjih odstavkov se ne nanašajo na plačilo za 
delo, ki ga prejemajo komplementarji, in na plačila, ki niso 
odvisna od dobička. 

Šesto poglavje: Družba z omejeno odgovornostjo 

1. Oddelek: Ustanovitev družbe 

Pojem 

407. člen 

(1) Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere 
osnovno glavnico sestavljajo osnovni vložki družbenikov. 
Vrednost vložkov je lahko različna. 

(2) Na temelju osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo 
vrednostjo pridobi družbenik svoj poslovni delež. Vsak druž- 
benik lahko prispeva le en osnovni vložek in ima le en 
poslovni delež. 

(3) Poslovni deleži iz drugega odstavka tega člena ne morejo 
biti predstavljeni z vrednostnimi papirji. 

(4) Za obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo družbeniki 
ne odgovarjajo. 

Ustanovitelji 

408. člen 

(1) Družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb; 
te postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki. 

(2) Družba ima lahko največ 50 družbenikov. 

(3) Družba ima lahko več kot 50 družbenikov le, če to dovoli 
minister, pristojen za gospodarstvo. 

Družbena pogodba 

409. člen 

(1) Družba se ustanovi s pogodbo, ki mora biti izdelana 
v notarski obliki, podpišejo pa jo vsi družbeniki. 
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(2) Če se za katerega od družbenikov podpiše njegov pooblaš- 
čenec, mora biti priloženo družbenikovo pooblastilo, ki je 
izdelano v notarski obliki. Pooblastilo ni potrebno, če je 
zastopnik že po zakonu upravičen skleniti pogodbo o ustano- 
vitvi družbe v imenu družbenika. 

(3) Pogodba mora vsebovati: 

- navedbo vseh družbenikov, osebno ime in prebivališče 
oziroma firmo in sedež družbenika; 
- firmo, sedež in dejavnost družbe; 
- navedbo osnovne glavnice in vsakega osnovnega vložka 
posebej ter navedbo družbenika za vsak osnovni vložek; 
- čas delovanja družbe, če je ustanovljena za določen čas; 
- morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki proti družbi 
poleg vplačila osnovnega vložka, in morebitne obveznosti 
družbe proti družbenikom. 

(4) Če se osnovna glavnica ali njen del izroči kot stvarni 
vložek, se mora v pogodbi ali v prilogi, ki je sestavni del 
pogodbe, navesti predmet vsakega stvarnega vložka posebej 
ter znesek osnovnega vložka, za katerega se daje stvarni 
vložek, in družbenika, ki je stvarni vložek prispeval. 

(5) Pogodba lahko poleg sestavin iz tretjega in četrtega 
odstavka tega člena vsebuje še druge sestavine. 

Osnovna glavnica in osnovni vložki 

410. člen 
(1) Osnovna glavnica (osnovni kapital) mora znašati vsaj /10 
000 ECU/ v tolarski protivrednosti, vsak osnovni vložek pa 
najmanj /100 ECU/v tolarski protivrednosti. 

(2) Najmanj polovica osnovne glavnice mora biti zagotovljena 
v denarju. 

(3) Kot stvarni vložek se lahko zagotovijo premičnine in nepre- 
mičnine, pravice in podjetja ali del podjetja. Za stvarni vložek 
se šteje tudi plačilo za premoženjske predmete, ki jih je 
družba prevzela in ki jih družba prišteje družbenemu vložku. 

(4) Stvarni vložki ne smejo biti obremenjeni s pravicami druž- 
benika ali drugih oseb. 

(5) Pred prijavo v register mora vsak družbenik vplačati vsaj 
eno četrtino zneska osnovnega vložka, vsota vseh vplačanih 
vložkov v denarju pa mora znašati najmanj /5000 ECU/ v tolar- 
ski protivrednosti. 

(6) Stvarni vložki se morajo v celoti izročiti pred prijavo 
v register. Če vrednost stvarnega vložka ne doseže vrednosti 
prevzetega osnovnega vložka, mora družbenik razliko vpla- 
čati v denarju. 

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

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

(9) Drugi odstavek tega člena ne velja za osnovni vložek 
podjetnika-posameznika, ki je ustanovil družbo skupaj s svo- 
jimi ožjimi družinskimi člani in je kot stvarni vložek prispeval 
svoje podjetje, ki je pred tem obstajalo najmanj dve leti; za vse 
druge družbenike pa se drugi odstavek tega člena uporablja 
brez omejitev. 

Poročilo o stvarnih vložkih 

411. člen 
(1) Če se za ustanovitev družbe zagotovijo tudi stvarni vložki, 
morajo družbeniki pred prijavo v register sestaviti in podpisati 
poročilo o stvarnih vložkih. 
(2) V poročilu se navedejo predmeti stvarnih vložkov in dej- 
stva, ki dokazujejo, da vrednost stvarnega vložka ni manjša od 
višine prevzetega osnovnega vložka. 

(3) Če se v družbo vlaga podjetje, je treba poročilu iz prvega 
odstavka tega člena priložiti bilanco podjetja za zadnji dve 
poslovni leti. 

(4) Če znaša skupna vrednost, za katero se dajejo stvarni 
vložki, več kot /100000 ECU/ v tolarski protivrednosti, morajo 
družbeniki, ki prispevajo stvarne vložke na svoje stroške 
zagotoviti, da stvarne vložke oceni pooblaščeni revizor; listina 
o ocenitvi je sestavni del poročila iz prvega odstavka tega 
člena. 

Ustanovitveni stroški 
412. člen 

(1) Družbeniki so dolžni zagotoviti sredstva za ustanovitev 
družbe sorazmerno z višino svojih osnovnih vložkov. 

(2) Če družbeniki tako sklenejo, se jim stroški za ustanovitev 
družbe vrnejo, enemu ali več družbenikom pa se lahko izplača 
nagrada za delo pri ustanovitvi družbe. 

(3) Stroški in nagrade po drugem odstavku tega člena se 
lahko izplačajo samo iz doseženega dobička družbe; družbe- 
niki pa lahko sklenejo, da imajo ta izplačila prednost pred 
siceršnjimi zahtevki družbenikov do udeležbe pri dobičku. 

Prijava za vpis v register 
413. člen 

(1) Poslovodja prijavi družbo za vpis v register. Prijavi mora 
priložiti: 

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

(2) Poslovodja mora nemudoma obvestiti sodišče, če se je 
spremenil kakšen podatek iz prijave ali iz prilog po prvem 
odstavku tega člena. 

(3) Sodišče lahko zavrne vpis tudi tedaj, če revizor ugotovi ali 
če je očitno, da je poročilo iz prvega odstavka 411. člena tega 
zakona nepravilno, nepopolno ali v nasprotju z zakonom, ali 
če revizor izjavi ali sodišče meni, da je vrednost stvarnega 
vložka bistveno manjša od zneska osnovnega vložka, za kate- 
rega je dan stvarni vložek. 

I 
Odgovornost družbenikov in poslovodij ob ustanovitvi 

414. člen 

(1) Družbeniki in poslovodje odgovarjajo družbi solidarno za 
škodo, ki je povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti 
in ki je nastala zaradi neizročitve ali nepopolne izročitve 
stvarnih vložkov, zaradi previsoke ocenitve teh vložkov ali 
zaradi kakšnega drugega škodljivega ravnanja ob ustanovitvi 
družbe. Ta odgovornost pa ne zadeva tistega družbenika ali 
poslovodje, ki ni vedel in tudi ob skrbnosti dobrega gospodar- 
stvenika ne bi bil moral vedeti za škodljivo dejstvo. 

(2) Družba se ne more odpovedati odškodninskemu zahtevku 
po tem členu niti se ne more poravnati glede tega zahtevka, 
kolikor je povračilo nujno za poravnavo obveznosti tretjim 
osebam. 

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

(4) Enako kot družbeniki in poslovodje iz prvega odstavka 
tega člena so odgovorne tudi osebe, za račun katerih so 
družbeniki prevzeli vložke. Te se ne morejo sklicevati na 
nevednost zaradi takih okoliščin, ki jih je poznal ali bi jih ob 
skrbosti dobrega gospodarstvenika moral poznati družbenik, 
ki je ravnal na njihov račun. 
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2. Oddelek: Razmerja med družbo in družbeniki 

Poslovni delež in njegovi deli 

415. člen 

(1) Poslovni delež lahko pripada eni ali več osebam. Če 
pripada več osebam, uresničujejo pravice in odgovarjajo za 
obveznosti iz poslovnega deleža skupno. 

(2) Družbeniki, ki so imetniki istega poslovnega deleža, se 
lahko sporazumejo, da so v razmerju med njimi samimi udele- 
ženi na tem deležu po enakih ali različnih delih. 

(3) Pravna dejanja družbe proti imetnikom dela istega poslov- 
nega deleža učinkujejo proti vsem imetnikom tega deleža 
tudi, če so opravljena samo proti enemu med njimi. 

(4) Imetniki delov istega deleža lahko izvršujejo pravice in 
obveznosti tudi po skupnem zastopniku. 

(5) Družba lahko družbeniku kot dokaz poslovnega deleža 
izda potrdilo o poslovnem deležu. To potrdilo ni vrednostni 
papir. 

Prenos poslovnega deleža 
416. člen 

(1) Poslovni deleži se lahko odsvojijo in dedujejo. 

(2) Če družbenik k svojemu poslovnemu deležu pridobi enega 
ali več deležev, ohranijo vsi deleži svojo samostojnost. 

(3) Za odsvojitev deleža je potrebna pogodba, ki je izdelana 
v notarski obliki. 

(4) Če z družbeno pogodbo ni drugače določeno, imajo druž- 
beniki pod enakimi pogoji pri nakupu poslovnega deleža 
prednost pred drugimi osebami. 

(5) Družbenik, ki namerava prodati svoj delež, mora ostale 
družbenike pisno obvestiti o nameravani prodaji in pogojih 
prodaje ter jih pozvati, da mu morebitni kupec sporoči svojo 
pripravljenost za nakup v roku v enega meseca od prejema 
obvestila. 

(6) Če je več družbenikov pripravljenih kupiti poslovni delež, 
postanejo imetniki prodanega deleža vsi kupci skupaj. 

(7) Družbena pogodba lahko določi, da je za odsvojitev deleža 
osebam, ki niso družbeniki, potrebno soglasje večine ali vseh 
družbenikov, in določi pogoje za tako soglasje. 

(8) Če nobeden od družbenikov ni pripravljen kupiti deleža in 
družbeniki niso dali soglasja k prodaji deleža osebi, ki ni 
družbenik, lahko družbenik izstopi iz družbe. 

Položaj odsvojitelja in pridobitelja deleža 

417. člen 

(1) Proti družbi se šteje za pridobitelja le tisti, ki poslovodji 
prijavi in dokaže pridobitev. 

(2) Pravna dejanja, ki jih opravi družba proti odsvojitelju ali ki 
jih opravi odsvojitelj proti družbi in se nanašajo na pravna 
razmerja v družbi, učinkujejo kot pridobiteljeva oziroma kot 
dejanja proti pridobitelju. 

(3) Za obveznosti proti družbi, ki so dospele pred prijavitvijo 
prenosa deleža, odgovarjata družbi odsvojitelj in pridobitelj 
solidarno. 

Odsvojitev dela deleža 

418. člen 

(1) Imetnik dela poslovnega deleža lahko odsvoji svoj del 

drugemu imetniku istega deleža ali drugemu družbeniku 
s pisno pogodbo. Proti družbi velja odsvojitev šele, ko se 
prijavi poslovodji. 

(2) Za odsvojitev dela deleža osebi, ki ni družbenik te družbe, 
se smiselno uporabljajo določbe 416. in 417. člena tega za- 
kona. 

Način vplačila osnovnih vložkov 
419. člen 

(1) Pogodba določi, kako družbeniki vplačujejo denarne zne- 
ske osnovnih vložkov. Če ni drugače določeno, so dolžni vsi 
vplačati sorazmerni del svojega osnovnega vložka, vendar pa 
v skladu s 410. členom tega zakona. 

(2) Družbenik ne more biti oproščen vplačila osnovnega 
vložka niti ni mogoče pobotanje zoper zahtevek družbe za 
vplačilo. 

(3) če gre za zmanjšanje osnovnega kapitala, je mogoče 
družbenike oprostiti vplačila osnovnega vložka največ za zne- 
sek, ki je sorazmeren zmanjšanju osnovnega kapitala. 

Zamudne obresti 

420. člen 

Družbenik, ki ni pravočasno vplačal zahtevanega zneska kot 
osnovni vložek, mora plačati zamudne obresti. 

Izključitev družbenika, ki je v zamudi 

421. člen 

(1) Družbeniku, ki je v zamudi z vplačilom osnovnega vložka 
oziroma njegovega dela, lahko pošlje družba pisni poziv, da 
v roku, ki ne sme biti krajši kot en mesec, izpolni svojo 
obveznost. V istem pozivu je treba družbenika opozoriti, da 
bo izključen iz družbe glede tistega poslovnega deleža, na 
katerega se vplačilo nanaša. 

(2) Če rok iz prvega odstavka tega člena poteče, ne da bi 
družbenik izpolnil svojo obveznost, preide družbenikov 
poslovni delež v celoti, vključno z že opravljenimi delnimi 
plačili v družbo, o čemer se družbenik pisno obvesti. 

(3) Družbenik tudi po zamudi odgovarja za plačilo neplača- 
nega zneska. S tem ni izključena njegova siceršnja odškod- 
ninska odgovornost. 

Jamstvo zamudnikovih prednikov 

422. člen 

(1) Za plačilo zneska osnovnega vložka, ki ga ni vplačal 
izključeni družbenik, jamčijo njegov neposredni prednik, ki je 
bil priglašen družbi, in vsi prejšnji predniki. 

(2) Plačilo je treba zahtevati najprej od neposrednega družbe- 
nikovega prednika. Če ta ne plača v enem mesecu od poziva, 
se lahko plačilo zahteva od njegovega prednika. 

(3) Zastaralni rok proti zamudnikovim prednikom začne teči 
z dnem, ko je bil prenos deleža v skladu z 417. členom tega 
zakona priglašen družbi. 

(4) Ko zamudnikov prednik vplača zamujeni znesek, pridobi 
poslovni delež izključenega družbenika. 

Dražba poslovnega deleža 

423. člen 

Če ni mogoče zahtevati plačila zamujenega zneska od zamud- 
nikovih prednikov, lahko družba zamudnikov poslovni delež 
proda na javni dražbi. Drugačen način prodaje je mogoč le 
v soglasju z izključenim družbenikom. 
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Odgovornost družbenikov za vplačilo 

424. člen 

Če osnovnega vložka niso vplačali niti zavezanci niti ni bil 
vplačan s prodajo poslovnega deleža, ga morajo vplačati 
drugi družbeniki sorazmerno z velikostjo svojih poslovnih 
deležev. V enakem sorazmerju se poveča dolžnost drugih 
družbenikov, če od nekaterih med njimi ni mogoče zahtevati 
vplačila. 

Kogentnost določb 

425. člen 

Družba ne more s pogodbo ali s sklepom oprostiti enega ali 
več družbenikov obveznosti, določenih v členih 421. do 424. 
tega zakona. 

Naknadna vplačila 

426. člen 

(1) Pogodba lahko določi, da so družbeniki po ustanovitvi 
dolžni vplačati denarne zneske še poleg osnovnih vložkov 
(naknadna vplačila). S pogodbo se lahko določi, da sklep 
o naknadnih vplačilih sprejmejo družbeniki. Tak sklep morajo 
družbeniki sprejeti soglasno. 

(2) Naknadna vplačila med družbeniki so sorazmerna njiho- 
vim poslovnim deležem, v pogodbi pa je lahko določen tudi 
njihov najvišji znesek. 

(3) Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, 
osnovni vložki in osnovni deleži. 

Zamuda pri naknadnem vplačilu 

427. člen 

(1) Če pogodba za neizpolnitev družbenikove obveznosti pri 
naknadnem vplačilu ne določa kaj drugega, se smiselno upo- 
rabljajo določbe tega zakona o zamudi pri vplačilu osnovnega 
vložka (420. do 424. člen). 

(2) V pogodbi je lahko določeno, da je mogoče zahtevati 
naknadna vplačila že pred popolnim vplačilom osnovnih 
vložkov. 

Obveznosti družbe do družbenikov 

428. člen 

(1) S pogodbo se lahko določi, da je družba dolžna v korist 
enega ali več družbenikov nekaj dati, storiti, dopustiti ali 
opustiti. 

(2) Dolžnost družbe po prvem odstavku tega člena ne sme biti 
v nasprotju z 421. do 424. in 430 členom tega zakona. 

Razdelitev čistega dobička 

429. člen 

(1) Družbeniki imajo pravico do deleža pri dobičku, kakor je ta 
ugotovljen v letni bilanci, če pogodba ne določa drugače. 

(2) Dobiček se deli sorazmerno z višino poslovnih deležev, če 
pogodba ne določa drugače. 

Ohranjanje osnovnega kapitala 

430. člen 

(1) Premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapi- 
tala, se ne sme izplačati družbenikom. 

(2) Družbenikom se lahko vrnejo vplačana naknadna vplačila, 

ki ne služijo kritju osnovnega kapitala v primeru izgube. 
Vračilo se ne sme opraviti prej kot tri mesece po tem, ko je bil 
sklep o vračilu objavljen na predpisan način. Če gre za 
naknadna vplačila pred popolnim vplačilom osnovnega 
vložka ( drugi odstavek 427. člena tega zakona), je vračilo 
naknadnih vplačil pred popolnim vplačilom osnovnega vložka 
nično. Za vrnjena naknadna vplačila se šteje, kot da niso bila 
vplačana. 

Nadomestilo prepovedanih vračil 

431. člen 

(1) Plačila, ki so opravljena v nasprotju s prejšnjim členom, je 
treba družbi vrniti. 

(2) Če je bil prejemnik v dobri veri, je mogoče vračilo zahtevati 
le, če je to nujno za poravnavo obveznosti upnikom družbe. 

(3) Če vračila ni mogoče zahtevati od prejemnika, jamčijo za 
znesek, ki ga je treba vrniti in ki je nujen za poravnavo 
obveznosti upnikom družbe, drugi družbeniki sorazmerno 
s svojimi poslovnimi deleži. Zneski, ki jih ni mogoče zahtevati 
od posameznega družbenika, se v enakem sorazmerju razde- 
lijo med ostale družbenike. Če so neopravičeno izplačilo 
zakrivili tudi poslovodje, odgovarjajo ti kot družbenik z naj- 
večjim poslovnim deležem. 

(4) Zavezanca za plačila po prvem do tretjem odstavku tega 
člena ni mogoče oprostiti dolžnosti plačila. 

(5) Zastaranje zahtevka za vračilo začne teči z dnem, ko je bilo 
neupravičeno plačilo izvršeno. 

Vračilo dobička 

432. člen 

Razen v primeru iz prvega odstavka prejšnjega člena niso 
družbeniki v nobenem primeru dolžni vrniti zneskov, ki so jih 
v dobri veri dobili kot delež pri dobičku. 

Posojila družbi namesto lastnega kapitala 

433. člen 

(1) Če je družbenik v času, ko bi družbeniki kot dobri gospo- 
darstveniki morali zagotoviti družbi lastni kapital, namesto 
tega družbi dal posojilo, potem ta družbenik ne more proti 
družbi uveljavljati zahtevka za vračilo posojila v stečajnem 
postopku ali v postopku prisilne poravnave. Prisilna porav- 
nava se nanaša tudi na družbenikovo terjatev. 

(2) Če je tretja oseba v času, ko bi družbeniki kot dobri 
gospodarstveniki morali zagotoviti družbi lasten kapital, 
namesto tega dala posojilo in ji je družbenik dal zavarovanje 
za vračilo posojila ali se je k temu družbenik zavezal kot 
porok, lahko tretja oseba v stečaju ali v postopku prisilne 
poravnave zahteva le poplačilo za znesek v razmerju, kolikor 
ga ni dobila iz naslova zavarovanja ali poroštva. 

(3) Določbe tega člena veljajo tudi za druga pravna dejanja 
družbenika ali tretje osebe, če ta pravna dejanja gospodarsko 
ustrezajo zagotovitvi posojila. 

Vračilo posojila pred otvoritvijo stečaja 

434. člen 

(1) Če je družba v primerih iz prejšnjega člena vrnila posojilo 
v zadnjem letu pred začetkom stečaja, mora družbenik, ki je 
dal zavarovanje ali je jamčil kot porok, družbi nadomestiti 
vrnjeni znesek posojila. Družbenikova obveznost obstaja le 
do višine zneska, za katerega je družbenik prevzel poroštvo, 
ali do vrednosti zavarovanja v času vračila posojila. Družbenik 
je prost te obveznosti, če predmete, ki so upniku rabili kot 
zavarovanje, da na razpolago družbi za poplačilo. 
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(2) Določbe tega člena veljajo tudi za druga pravna dejanja, ki 
gospodarsko ustrezajo zagotovitvi posojila. 

Lastni poslovni deleži 
435. člen 

(1) Družba ne more lastnih deležev, za katere vložki niso 
v celoti vplačani, niti pridobiti niti sprejeti v zastavo. 

4 

(2) Družba lahko poslovne deleže, za katere so vložki vplačani 
v celoti, pridobi le tedaj, če se pridobitev plača iz premoženja, 
ki presega znesek osnovnega kapitala. Družba lahko sprejme 
take poslovne deleže v zastavo le, če znesek z zastavo last- 
nega deleža zavarovanih terjatev ali znesek vrednosti 
v zastavo sprejetih poslovnih deležev ni višji kot premoženje, 
ki presega osnovno glavnico. 

(3) Družba ne more kupiti vseh osnovnih deležev. 

Amortizacija poslovnih deležev 

436. člen 

(1) Amortizacija poslovnih deležev se sme opraviti le, če je 
dovoljena v družbeni pogodbi. 

(2) Z amortizacijo poslovni delež preneha in dosedanji druž- 
benik nima več pravic in obveznosti, ki izhajajo iz poslovnega 
deleža. 

(3) Družbeniki sprejmejo sklep o amortizaciji z večino glasov 
vseh družbenikov, pogodba lahko določi višjo večino. 

(4) Pogodba določa razloge in postopek za amortizacijo 
poslovnega deleža. 

(5) Brez soglasja imetnika poslovnega deleža pride do amorti- 
zacije le, če so bili razlogi zanjo določeni v družbeni pogodbi 
prej, preden je imetnik pridobil poslovni delež. 

(6) Določbe tega člena ne posegajo v določbo prvega 
odstavka 430. člena tegži zakona o ohranitvi osnovnega kapi- 
tala. 

Izključitev in izstop družbenika 
437. člen 

i 
(1) Družbeniki lahko sklenejo, da se družbenik iz utemeljenih 
razlogov iz družbe izključi, družbenik pa lahko iz utemeljenih 
razlogov izstopi iz družbe. 

(2) Za izključitev in izstop po prvem odstavku tega člena se 
smiselno uporablja 436. člen. 

3. Oddelek: Upravljanje družbe 

Pravice družbenikov 
438. člen 

(1) Pravice, ki jih imajo družbeniki pri upravljanju družbe, in 
način, kako se te pravice izvršujejo, se določijo z družbeno 
pogodbo, če zakon ne določa drugače. 

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

(3) Glede ničnosti in izpodbojnosti sklepov se smiselno upo- 
rabljajo določbe tega zakona o delniški družbi. 

Odločanje družbenikov 

439. člen 
Družbeniki odločajo: 

- o sprejetju letne bilance in o razdelitvi dobička, ki se 
ugotovi s to bilanco; 

- o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov; 
- o vračanju naknadnih vplačil; 
- o delitvi in amortizaciji poslovnih deležev; 
- o postavitvi in odpoklicu poslovodij; 
- o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij; 
- o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca; 
- o uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali 
družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanav- 
ljanju ali poslovodstvu; 
- o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem; 
- o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali pogodba. 

Glasovalna pravica 
440. člen 

(1) Vsakih dopolnjenih /100 ECU/ tolarske protivrednosti 
osnovnega vložka daje družbeniku po en glas. S pogodbo se 
lahko določi, da imajo nekateri družbeniki večje število glasov 
na vsakih /100 ECU/ tolarske protivrednosti osnovnega vložka 
ali da je glasovalna pravica nekaterih družbenikov omejena. 

(2) Za družbenika lahko glasuje tudi pooblaščenec, ki ima za 
to pisno pooblastilo. 

(3) Družbenik, ki naj bi bil s sklepom oproščen obveznosti ali 
se sklep nanaša na pravni posel, začetek ali prenehanje spora 
s tem družbenikom, ne more glasovati v tej zadevi in tudi ne 
more izvrševati glasovalne pravice za drugega. 

(4) Družba ne more izvrševati pravic iz lastnih deležev. 

Skupščina družbenikov 

441. člen 
(1) Družbeniki sprejemajo sklepe na skupščini. 

(2) Družbeniki lahko s pisno izjavo sklenejo, da se skupščina 
ne opravi. Sklep o tem morajo sprejeti vsi družbeniki. V tem 
primeru pošljejo družbeniki svoje glasove poslovodji pisno. 

Sklic skupščine družbenikov 

442. člen 
(1) Skupščino skliče poslovodja. 

(2) Poslovodja skliče skupščino: 

- če naj družbeniki odločajo o sklepih iz 439. člena tega 
zakona; 
- če je to nujno za interese družbe; 
- če se z letno bilanco ali z bilanco med poslovnim letom 
ugotovi, da je izgubljena polovica osnovnega kapitala; 
- v drugih primerih, za katere tako določa zakon ali družbena 
pogodba. v 

Oblika sklica skupščine 
443. člen 

(1) Skupščino mora sklicati poslovodja s priporočenim 
pismom, ki ga mora družbenik prejeti vsaj en teden pred 
dnem zasedanja skupščine, v njem pa mora biti naveden tudi 
dnevni red skupščine. 

(2) Če skupščina ni pravilno sklicana, lahko sprejema sklepe 
le, če so navzoči vsi družbeniki. 

(3) Isto velja za sklepe o zadevah, ki niso bile najavljene na 
način, predpisan za sklic, vsaj tri dni pred zasedanjem skupš- 
čine. 

Sklepčnost in odločanje skupščine družbenikov 

444. člen 

(1) Skupščina družbenikov veljavno odloča, če je navzočih 
toliko družbenikov, da imajo večino glasov iz prvega odstavka 
440. člena tega zakona. 
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(2) Če ni z zakonom ali pogodbo drugače določeno, odločajo 
družbeniki na skupščini z večino oddanih glasov. 

(3) Pogodba lahko določi, da se že v vabilu za skupščino 
določi naknadni dan zasedanja skupščine, če ta ob prvotno 
določenem času ne bi bila sklepčna; skupščina na naknad- 
nem zasedanju veljavno odloča ne glede na število navzočih 
družbenikov. 

(4) Naknadni dan za skupščino ne sme biti določen prej kot 
naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu. 

Pravice manjšinskih družbenikov 

445. člen 

(1) Družbeniki, katerih poslovni deleži ustrezajo skupaj vsaj 
desetini osnovnega kapitala, smejo zahtevati sklic skupščine; 
pri tem morajo navesti zadeve, o katerih naj bi skupščina 
odločala, in vzroke za sklic skupščine. 

(2) Družbeniki, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega 
člena, lahko zahtevajo, da se odločanje o določeni zadevi 
uvrsti na dnevni red že sklicane skupščine. 

(3) Družbeniki iz prvega odstavka tega člena lahko sami 
skličejo skupščino ali uvrstijo zadevo na dnevni red, če nji- 
hova zahteva iz prvega ali drugega odstavka tega člena ni bila 
sprejeta ali če so bile osebe, na katere bi morala biti zahteva 
naslovljena, odsotne. 

(4) Za skupščino, sklicano po tem členu, veljajo splošne 
določbe tega poglavja. Ta skupščina odloča tudi o tem, ali bo 
družba nosila stroške za sklic skupščine ali razširitev dnev- 
nega reda. 

Pravica družbenika do informacij in vpogleda 

446. člen 

(1) Poslovodja mora vsakega družbenika na njegovo zahtevo 
nemudoma informirati o zadevah družbe in mu dovoliti vpo- 
gled v knjige in spise. 

(2) Poslovodja sme zavrniti zahtevo po informaciji ali vpo- 
gledu, če je verjetno, da bi jih družbenik uporabil za namen, ki 
je v nasprotju z interesi družbe in bi s tem družbi ali z njo 
povezani družbi prizadel občutno škodo. O odklonitvi 
dokončno odločajo družbeniki. 

Sodna odločba o pravici do informacije in vpogleda 

447. člen 

Družbenik, ki mu ni bila dana informacija ali mu ni bil dovo- 
ljen vpogled ali mu je poslovodja zavrnil zahtevo v nasprotju 
z drugim odstavkom 446. člena tega zakona, sme zahtevati od 
sodišča, da to s sodno odločbo dovoli izročitev informacije 
oziroma vpogled. 

Nadzorni svet 

448. člen 

če je v pogodbi določeno, da ima družba nadzorni svet, se 
zanj smiselno uporabljajo določbe o nadzornem svetu pri 
delniški družbi, kolikor pogodba ne določa drugače. 

Poslovodja 

449. člen 

(1) Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na 
lastno odgovornost vodijo posle družbe in zastopajo družbo. 

(2) V družbeni pogodbi je lahko določeno, da se poslovodja 
imenuje za določen čas, ki ne sme biti krajši od dveh let. Ista 
oseba je lahko ponovno imenovana za poslovodjo. 

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

- znesek v višini najmanj štiriindvajsetkratne zadnje mesečne 
plače, če je bil mandat poslovodje določen za štiri leta ali dalj; 
- ustrezno nižji znesek, če je bil mandat poslovodje krajši kot 
štiri leta. 

(4) Če ima družba nadzorni svet, imenuje in odpokliče poslo- 
vodjo ta svet. 

(5) Družba ima lahko tudi več poslovodij. Pogodba določa, ali 
delujejo skupno ali kot posamični poslovodje. 

4. Oddelek: Sprememba pogodbe 

Sklep družbenikov 

450. člen 

(1) O spremembi pogodbe odločajo družbeniki na skupščini 
s tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov. Pogodba 
lahko določi za veljavno odločitev še druge zahteve. 

(2) Sklep o spremembi pogodbe mora biti izdelan v notarski 
obliki. 

(3) Če se s spremembo pogodbe povečajo obveznosti družbe- 
nikov do družbe, morajo sklep sprejeti vsi družbeniki. To ne 
velja za zvečanje osnovnega kapitala. 

(4) Poslovodja je dolžan spremembo pogodbe prijaviti regi- 
stru. 

Povečanje osnovnega kapitala 

451. člen 

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

(2) Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvrši tako, da se 
vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki 
(efektivno zvečanje), ali tako, da se za povečanje uporabijo 
rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje). 

(3) Nove vložke lahko prevzamejo dosedanji družbeniki ali 
druge osebe. Družbena pogodba lahko določi, da smejo nove 
vložke prevzeti le dosedanji družbeniki ali da imajo ti pred- 
nost pri prevzemu. Če gre za nominalno povečanje osnov- 
nega kapitala in prevzamejo nove deleže dosedanji družbe- 
niki, so ti deleži sorazmerni z dosedanjimi deleži teh družbe- 
nikov. 

(4) Z novimi vložki pridobijo dosedanji družbeniki nov in 
samostojen poslovni delež. 

(5) Za povečanje osnovnega kapitala veljajo tudi določbe 410. 
člena tega zakona. 

Stvarni vložki 

452. člen 

Za povečanje osnovnega kapitala z izročitvijo enega ali več 
stvarnih vložkov se smiselno uporabljajo določbe o stvarnih 
vložkih pri ustanovitvi družbe. 

Prevzem vložkov 

453. člen 

Vložke povečanega osnovnega kapitala lahko prevzame vsak 
dosedanji ali novi družbenik z notarsko listino, lahko pa tudi 
vsi skupaj z notarsko listino, ki jo podpišejo vsi prevzemniki. 
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Zmanjšanje osnovnega kapitala 

454. člen 

(1) Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital družbe 
zmanjša. 

(2) Zmanjšanje je veljavno le, 

- če je poslovodja vsaj dvakrat objavil sklep o zmanjšanju in 
v objavi pozval upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali 
soglašajo z zmanjšanjem; upnike, ki so družbi znani, mora 
pozvati neposredno; 
- če je družba upnikom, ki niso soglašali z zmanjšanjem, 
poravnala zahtevke ali zagotovila varščino. 

(3) Zmanjšanje se lahko prijavi za vpis v register šele po enem 
letu od zadnje objave po 1. alinei drugega odstavka tega člena 
in po tem, ko poslovodja predloži dokaze o tem, da je družba 
poravnala zahtevke upnikom ali jim zagotovila varščino po 2. 
alinei drugega odstavka tega člena. 

(4) Zmanjšanje osnovnega kapitala ne sme biti v nasprotju 
z določbami 410. člena tega zakona. 

5. Oddelek: Prenehanje družbe 

Razlogi za prenehanje 

455. člen 

(1) Družba preneha: 

- če poteče čas, za katerega je družba ustanovljena; 
- če tako sklenejo družbeniki z vsaj tričetrtinsko večino 
glasov vseh družbenikov; pogodba lahko določi višjo večino; 
- če sodišče ugotovi ničnost vpisa; 
- s stečajem v skladu s posebnim zakonom; 
- s sodno odločbo v skladu z drugim odstavkom tega člena; 
- s spojitvijo, pripojitvijo, razdelitvijo ali s preoblikovanjem 
v kakšno drugo podjetniško obliko. 

(2) Vsak družbenik, katerega poslovni delež znaša vsaj eno 
desetino osnovnega kapitala, lahko s tožbo zahteva, da 
sodišče odloči o prenehanju družbe, če meni, da ni mogoče 
v zadostni meri doseči ciljev družbe ali da obstajajo kakšni 
drugi utemeljeni razlogi za prenehanje družbe. 

(3) Za postopek likvidacije se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o delniški družbi. 

6. Oddelek: Družba z enim družbenikom 

Ustanovitev 

456. člen 

Če ustanavlja družbo samo ena oseba (ustanovitelj), sprejme 
ta oseba akt o ustanovitvi v notarski obliki. 

Vplačilo osnovnega vložka 

457. člen 

(1) Če ustanovitelj pred prijavo družbe za vpis v register ni 
v celoti vplačal denarnega dela osnovnega vložka, mora za 
manjkajoči znesek zagotoviti družbi ustrezno varščino. 

(2) Ustanovitelj mora listino o varščini predložiti sodišču ob 
prijavi za vpis v register. 

(3) Če se v treh letih po vpisu družbe v register vsi poslovni 
deleži združijo v rokah enega samega družbenika ali poleg 
njega še v rokah družbe, mora družbenik v treh mesecih po 
združitvi v celoti vplačati vse denarne zneske osnovnih vlož- 
kov ali zagotoviti družbi ustrezno varščino. 

Upravljanje družbe 

458. člen 

(1) Ustanovitelj samostojno odloča o vprašanjih iz 439. člena 
tega zakona. 

(2) Ustanovitelj mora odločitve iz prvega odstavka tega člena 
vpisovati v knjigo sklepov, ki jo overi notar najkasneje do 
vpisa družbe v register. Sklepi iz prvega odstavka tega člena, 
ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka. 

Sedmo poglavje: Povezane družbe 

1. Oddelek: Splošne določbe 

Vrste povezanih družb 

459. člen 

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki 
so v medsebojnem razmerju tako, da: 

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba z večinskim 
deležem); 
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča 
družba); 
- so koncernske družbe; 
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi; 
- so povezane s podjetniškimi pogodbami. 

Družbe v večinski lasti in družbe z večinskim deležem 

460. člen 

(1) Če večina deležev pravno samostojne družbe pripada 
drugi družbi ali če drugi družbi pripada večina glasovalnih 
pravic (večinski delež), se šteje ta družba za družbo v večinski 
lasti, druga družba pa je družba z večinskim deležem. 

(2) Deleži, ki pripadajo družbi v kapitalski družbi, se ugotovijo 
iz razmerja med seštevkom nominalnih zneskov njenih dele- 
žev in osnovnim kapitalom kapitalske družbe. Lastni deleži se 
pri kapitalskih družbah od osnovnega kapitala odštejejo. 
Deleži, ki pripadajo drugemu ,na račun družbe, so izenačeni 
z lastnimi deleži družbe. 

(3) Glasovalne pravice, ki pripadajo družbi, se ugotovijo iz 
razmerja števila glasovalnih pravic, ki jih lahko uresničuje iz 
svojih deležev, do skupnega števila vseh glasovalnih pravic. 
Od skupnega števila vseh glasovalnih pravic se odštejejo 
glasovalne pravice iz lastnih deležev družbe, kakor tudi iz 
deležev, ki pripadajo drugemu na račun družbe. 

(4) Za deleže družbe z večinskim deležem veljajo tudi tisti 
deleži, ki pripadajo od nje odvisni družbi ali drugemu na 
račun te družbe ali za račun od njega odvisne družbe, če je 
imetnik družbe podjetnik-posameznik, pa tudi deleži, ki 
predstavljajo imetnikovo premoženje. 

Odvisna in obvladujoča družba 

461. člen 

(1) Odvisna družba je pravno samostojna družba, ki jo nepo- 
sredno ali posredno obvladuje neka druga družba (obvladu- 
joča družba). 

(2) Domneva se, da je družba v večinski lasti odvisna od 
družbe, ki ima v njej večinski delež. 

Koncem in koncernska družba 

462. člen 

(1) Koncem tvorijo: 

- ena obvladujoča in ena ali več odvisnih družb, povezanih 
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pod enotnim vodstvom obvladujoče družbe (dejanski kon- 
cem); 
- družbe, ki so povezane s pogodbo o obvladovanju (pogod- 
beni koncem); 
- pravno samostojne družbe, povezane z enotnim vodstvom, 
ne da bi bile pri tem družbe medsebojno odvisne (koncem 
z razmerjem enakopravnosti). 

(2) Domneva se, da tvori odvisna družba z obvladujočo 
družbo koncem. 

(3) V koncem vključene in z enotnim vodstvom povezane 
družbe so koncernska podjetja. 

Vzajemno kapitalsko udeležene družbe 

463. člen 

(1) Vzajemno kapitalsko udeležene družbe so kapitalske 
družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so povezane tako, 
da vsaki družbi pripada več kot četrtina deležev druge družbe. 
Koliko deležev druge družbe pripada družbi, se ugotavlja po 
drugem in četrtem odstavku 460. člena tega zakona. 

(2) Če ima ena vzajemno kapitalsko udeležena družba v drugi 
družbi večinski delež ali če lahko drugo družbo neposredno 
ali posredno obvladuje, velja prva za obvladujočo, druga pa 
za odvisno družbo. 

(3) Če ima vsaka vzajemno kapitalsko udeležena družba 
v drugi družbi večinski delež ali če ga lahko vsaka družba 
drugo neposredno ali posredno obvladuje, veljata obe družbi 
za obvladujoči in za odvisni. 

Dolžnost obveščanja in posledice kršitve dolžnosti 

464. člen 

(1) Kakor hitro ima družba več kot četrtino delnic delniške 
družbe ali deležev druge kapitalske družbe s sedežem v Repu- 
bliki Sloveniji, ji mora to takoj pisno sporočiti. 
(2) Kakor hitro ima družba v drugi družbi večinski delež, ji 
mora to takoj pisno sporočiti. 

(3) Če delež ni več tako visok, da bi morala biti družba o tem 
obveščena, ji je tudi to potrebno takoj sporočiti. 

(4) Sporočilo je treba objaviti. 

(5) Družba, ki je dobila sporočilo, lahko zahteva, da se obstoj 
udeležbe dokaže. 

(6) Družba, od nje odvisna družba ali kdo drug za račun 
družbe ali od nje odvisne družbe, ne morejo uresničevati 
pravic iz delnic in deležev družbe, ki so jo dolžni obveščati, 
dokler družba tega ne stori. 

Pogodba o obvladovanju in pogodba o prenosu dobička 

465. člen 

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

(2) Pogodba, s katero se družba obveže, da svoj celotni 
dobiček prenese na drugo družbo, je pogodba o prenosu 
dobička. Za pogodbo o prenosu dobička velja tudi pogodba, 
s katero družba prevzame obveznost, da bo svojo družbo 
vodila za račun druge družbe (pogodba o vodenju poslov). 

(3) Če si med sabo neodvisne družbe s pogodbo postavijo 
enotno vodstvo, ne da bi ena od njih postala odvisna od druge 
družbe, ki sklepa pogodbo, potem ne gre za pogodbo o obvla- 
dovanju. 

(4) Plačila družbe na podlagi pogodbe o obvladovanju ali 
pogodbe o prenosu dobička ne veljajo za kršitev določb 224. 
in 227. člena tega zakona. 

Druge podjetniške pogodbe 

466. člen 

(1) Podjetniške pogodbe so tudi pogodbe, s katerimi se 
družba: 

- obveže, da svoj dobiček ali dobiček svojih posameznih 
obratov v celoti ali delno združi z dobičkom drugih družb ali 
posameznih obratov drugih družb, da bi se tako delil skupni 
dobiček (profitna skupnost); 
- obveže, da del svojega dobička ali dobiček svojih posamez- 
nih obratov v celoti ali delno prenese na drugega (pogodba 
o delnem prenosu dobička); 
- obveže, da obrat svoje družbe da v zakup nekomu drugemu 
ali ga kako drugače prepusti (pogodba o zakupu obrata, 
pogodba o prepustitvi obrata). 

(2) Pogodba o udeležbi pri dobičku v okviru pogodb tekočega 
poslovnega prometa ali licenčnih pogodb ni pogodba o del- 
nem prenosu dobička. 

Soglasje skupščine k podjetniški pogodbi 

467. člen 

(1) Podjetniška pogodba začne veljati šele, ko da k njej 
soglasje skupščina. Za sklep je potrebna najmanj tričetrtinska 
večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Statut 
lahko določa višjo kapitalsko večino in druge dodatne zah- 
teve. 

(2) Pogodba se mora v pisni obliki objaviti na skupščini. Na 
zahtevo se vsakemu delničarju takoj izroči prepis. Uprava 
mora pogodbo pojasniti na začetku razprave. V zapisnik se 
priloži kot priloga. 

(3) Na skupščini, ki sklepa o soglasju k pogodbi o obvladova- 
nju ali k pogodbi o prenosu dobička, se na zahtevo vsakega 
delničarja dajejo pojasnila o vseh za sklenitev pogodbe 
pomembnih zadevah družbe, s katerim se sklepa pogodba. 

Vpis v register 

468. člen 

(1) Zastopnik družbe mora za vpis v register prijaviti vrsto 
pogodbe in ime sopogodbenika, pri pogodbah o delnem 
prenosu dobička pa poleg tega dogovor o višini odvajanega 
dobička. Prijavi se priloži pogodba in, če začne veljati šele 
s skupščinskim soglasjem drugega sopogodbenika, tudi 
zapisnik tega sklepa in njegove priloge v izvirniku ali javno 
overovljenem prepisu. 

(2) Pogodba začne veljati šete, ko je vpisana v register. 

Sprememba podjetniške pogodbe 

469. člen 

(1) Podjetniška pogodba se spremeni le s soglasjem skupš- 
čine. Smiselno se uporabljata določbi 467. in 468. člena tega 
zakona. 

(2) Za veljavnost soglasja skupščine k spremembi pogodbe- 
nih določb, ki zavezujejo k plačilu nadomestila delničarjem 
družbe, ki niso sočasno tudi delničarji družbe, ki s pogodbo 
postane obvladujoča (zunanji delničarji), ali k pridobitvi njiho- 
vih delnic, je potreben poseben sklep teh delničarjev. Za 
poseben sklep velja prvi odstavek 467. člena tega zakona. 
Vsakemu od teh delničarjev se dajo na skupščini, ki sklepa 
o soglasju, pojasnila o vseh za spremembo bistvenih zadevah 
druge pogodbene strani. 

Razveza podjetniške pogodbe 

470. člen 

(1) Podjetniška pogodba se lahko razveže le ob koncu poslov- 
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nega leta ali drugega v pogodbi določenega obračunskega 
obdobja. Razveza za nazaj ni dopustna. 

(2) Razveza mora biti izražena v pisni obliki. 

(3) Pogodba, ki zavezuje k plačilu nadomestila zunanjim del- 
ničarjem, ali k pridobitvi njihovih delnic, se razveže le, če ti 
delničarji dajo soglasje s posebnim sklepom. Za posebni 
sklep se smiselno uporablja prvi odstavek 467. člena tega 
zakona. 

Odpoved podjetniške pogodbe 

471. člen 

(1) Podjetniška pogodba se lahko odpove zaradi pomemb- 
nega razloga ne glede na odpovedni rok. Pomemben razlog 
obstaja zlasti takrat, kadar druga pogodbena stran predvi- 
doma ne bo mogla izpolniti pogodbenih obveznosti. 

(2) Uprava družbe lahko pogodbo, ki zavezuje k plačilu nado- 
mestila zunanjim delničarjem ali k pridobitvi njihovih delnic, 
brez pomembnega razloga odpove le, če ti delničarji dajo 
soglasje s posebnim sklepom. Za posebni sklep se smiselno 
uporablja prvi odstavek 467. člena tega zakona. 

(3) Odpoved mora biti pisna. 

Prijava in vpis prenehanja podjetniške pogodbe 

472. člen 

Zastopnik družbe mora za vpis v register takoj prijaviti prene- 
hanje podjetniške pogodbe, razlog in trenutek prenehanja. 

2. Oddelek: Vodenje in odgovornost obvladujoče družbe 

1. Pododdelek: Vodenje in odgovornost pri pogodbi o obvla- 
dovanju 

Pravica vodenja 

473. člen 

(1) Pri pogodbi o obvladovanju ima obvladujoča družba pra- 
vico, da odvisni družbi daje navodila za vodenje poslov. Če 
pogodba ne določa kaj drugega, se lahko dajejo tudi navo- 
dila, ki so za družbo škodljiva, če koristijo interesom obvladu- 
joče družbe ali z njo in z družbo koncernsko povezanih družb. 

(2) Organ vodenja mora izpolnjevati navodila obvladujoče 
družbe in ne sme zavrniti navodila, tudi če po njegovem 
mnenju ne koristi interesom obvladujoče družbe ali koncern- 
sko povezanih družb. 

(3) Če je družbi dano navodilo naj izvrši posel, za katerega je 
potrebno soglasje nadzornega sveta, to soglasje pa ni dano 
v ustreznem roku, mora uprava to sporočiti obvladujoči 
družbi. Če obvladujoča družba po tem sporočilu ponovi navo- 
dilo, soglasje nadzornega sveta ni več potrebno; če ima 
obvladujoča družba nadzorni svet, se sme navodilo ponoviti 
le z njegovim soglasjem. 

Odgovornost obvladujoče družbe 

474. člen 

(1) Obvladujoča družba mora drugi pogodbeni stranki porav- 
nati vsako med trajanjem pogodbe nastalo letno izgubo, koli- 
kor ta ni poravnana iz drugih skladov, v katere je bil odveden 
dobiček med trajanjem pogodbe. Enako velja za pogodbo 
o prenosu dobička. 

(2) Če je odvisna družba dala obvladujoči družbi v zakup obrat 
svoje družbe ali mu ga je drugače prepustila, mora obvladu- 
joča družba poravnati letno izgubo, nastalo med trajanjem 
pogodbe, kolikor dogovorjena protidajatev ne zadostuje za 
pokritje. 

Odgovornost zastopnikov obvladujoče družbe 

475. člen 

(1) Zastopniki obvladujoče družbe morajo dajati navodila pra- 
vilno in skrbno. 

(2) Če kršijo svoje obveznosti, morajo družbi kot solidarni 
dolžniki povrniti nastalo škodo. V dvomu, ali so pravilno in 
skrbno izpolnjevali obveznosti, morajo to dokazati. 

(3) Odškodninske zahtevke družbe lahko uveljavlja tudi vsak 
njen član, vendar lahko zahteva le plačilo za družbo. Odškod- 
ninske zahtevke lahko uveljavljajo tudi upniki družbe, če jih 
le-ta ne more poplačati. 

(4) Zahtevki do zakonskih zastopnikov zastarajo v petih letih. 

Odgovornost uprave in nadzornega sveta odvisne družbe 

476. člen 

(1) Člani organa vodenja in nadzornega sveta odvisne družbe 
jamčijo poleg odškodninskih zavezancev iz prejšnjega člena 
kot solidarni dolžniki, če so poslovali tako, da so kršili svoje 
dolžnosti. V dvomu, ali so pravilno in skrbno izpolnjevali 
dolžnosti, morajo to dokazati. 

(2) S tem, ko je nadzorni svet odobril dejanje, odškodninska 
obveznost ni izključena. 

(3) Članom uprave ni treba povrniti škode, če škodljivo deja- 
nje temelji na navodilu, ki ga je bilo treba izpolniti po 473. 
členu tega zakona. 

2. Pododdelek: Vodenje in odgovornost pri dejanskih kon- 
ce rnih 

Obseg vplivanja in poročilo uprave 

477. člen 

(1) V koncernskih družbah, kjer ni sklenjena pogodba o obvla- 
dovanju, obvladujoča družba ne sme uporabiti svojega vpliva 
zato, da bi pripravila odvisno družbo do tega, da bi zase 
opravila škodljiv pravni posel ali da bi nekaj storila ali opustila 
v svojo škodo, razen če obvladujoča družba to izgubo izravna. 

(2) Če med poslovnim letom ne pride do izravnave izgube, je 
treba najkasneje ob koncu poslovnega leta, v katerem je bila 
odvisni družbi izguba povzročena, določiti, kdaj in kako naj se 
izguba izravna. Odvisni družbi je treba zagotoviti pravico do 
prednosti pri izravnavi izgube. 

(3) Organ vodenja odvisne družbe mora v prvih treh mesecih 
poslovnega leta sestaviti poročilo o razmerjih z obvladujočo 
družbo. V tem poročilu se navedejo vsi pravni posli, ki jih je 
družba opravila v preteklem poslovnem letu z obvladujočo 
družbo ali z njo povezano družbo ali na pobudo oziroma 
v interesu teh družb, in vsa druga dejanja, ki jih je storila ali 
opustila na pobudo oziroma v interesu teh družb v preteklem 
poslovnem letu. Pri pravnih poslih se navede plačilo in vra- 
čilo, pri dejanjih pa razlogi zanje in koristi ali izguba za 
družbo. Pri izravnavi izgube se natančno navede, kako je 
izravnava med poslovnim letom dejansko potekala ter ali je 
imela družba zagotovljeno pravico do ugodnosti ter do ka- 
terih. 

(4) Poročilo mora ustrezati načelom vestnosti in resničnosti. 

(5) Na koncu poročila je treba pojasniti, ali je družba v okoliš- 
činah, ki so ji bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni 
posel ali storjeno ali opuščeno dejanje, pri vsakem pravnem 
poslu dobila ustrezno vračilo in ali s tem, ko je bilo storjeno ali 
opuščeno dejanje, ni bilo oškodovana. Če je bila oškodovana, 
mora pojasniti, ali je bila izguba izravnana. Pojasnilo se vnese 
v poročilo o stanju. 
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Revizija in poročilo uprave 

478. člen 

Če mora zaključni račun pregledati finančni revizor, se mu 
istočasno z zaključnim računom in poročilom o stanju pred- 
loži tudi poročilo o odnosih do povezanih družb. 

Odgovornost obvladujoče družbe in njenih zakonskih zastop- 
nikov 

479. člen 

(1) Če obvladujoča družba pripravi odvisno družbo do tega, 
da opravi zase škodljiv pravni posel ali da v svojo škodo nekaj 
stori ali opusti, ne da se izguba dejansko izravna do konca 
poslovnega leta ali ne da se zagotovi pravica do ugodnosti, 
določene za izravnavo, mora odvisni družbi povrniti iz tega 
nastalo škodo. Zahtevek za povrnitev njim nastale škode 
imajo tudi delničarji ali člani družbe, ne glede na škodo, ki jim 
je bila povzročena z oškodovanjem družbe. 

(2) Poleg obvladujoče družbe odgovarjajo kot solidarni dolž- 
niki tisti zastopniki družbe, ki so odvisno družbo pripravili do 
pravnega posla ali ukrepa. 

(3) Za odgovornost zastopnikov se smiselno uporabljajo tudi 
določbe tretjega do petega odstavka 475. člena tega zakona. 

Odgovornost organov odvisne družbe 
480. člen 

(1) Člani organa vodenja odvisne družbe odgovarjajo kot 
solidarni dolžniki, če niso navedli škodljivega pravnega posla 
ali škodljivega dejanja v poročilu o odnosih družbe s poveza- 
nimi družbami ali če niso navedli, da je bila družba oškodo- 
vana s pravnim poslom ali dejanjem in da izguba ni bila 
poravnana. Če je sporno, ali so pošteno in vestno izpolnjevali 
svoje dolžnosti, morajo to dokazati. 

(2) Člani nadzornega sveta odgovarjajo kot solidarni dolžniki, 
če so glede škodljivega pravnega posla ali škodljivega dejanja 
kršili svojo dolžnost, da preverijo poročilo o odnosih s pove- 
zanimi družbami in da o rezultatu pregleda poročajo skupš- 
čini. 

(3) Škode ni treba povrniti, če dejanje temelji na zakonitem 
skupščinskem sklepu. 

3. Oddelek: Zavarovanje družbe in upnikov pri podjetniških 
pogodbah 

Zakonski sklad 

481. člen 
V zakonski rezervni sklad se odvaja : 

- pri pogodbi o prenosu dobička iz celotnega še nepreneše- 
nega in za prenešeno izgubo iz prejšnjega leta zmanjšanega 
dobička tisti znesek, ki je potreben, da se zakonski sklad 
s prištetjem kapitalskega rezervnega sklada v prvih petih 
poslovnih letih, ki se začnejo med obstojem pogodbe, ali po 
izvedbi povečanja kapitala, enakomerno napolni na deseti ali 
s statutom določeni višji del osnovnega kapitala, najmanj pa 
v 2. alinei določeni znesek; 
- pri pogodbi o delnem prenosu dobička tisti znesek, ki bi 
moral biti po predpisih odveden v zakonski sklad iz ustvarje- 
nega neprenešenega dobička, zmanjšanega za prenešeno 
izgubo iz prejšnjega leta; 
- pri pogodbi o obvladovanju tisti znesek, ki je potreben, da 
se napolni zakoniti rezervni sklad iz 1. alinee, določen s pred- 
pisi. 

Najvišji znesek odvajanega dobička 

482. člen 

Ne glede na dogovor o višini prenešenega dobička lahko 

družba prenese kot svoj dobiček največ ustvarjeni letni dobi- 
ček, zmanjšan za prenešeno izgubo iz preteklega leta in za 
znesek, ki se mora v skladu z 481. členom tega zakona odvesti 
v zakoniti rezervni sklad. 

Varstvo upnikov 

483. člen 

(1) Če pogodba o obvladovanju ali pogodba o prenosu 
dobička prenehata, je obvladujoča družba dolžna dati upni- 
kom zavarovanje za terjatve, ki so nastale pred vpisom prene- 
hanja pogodbe v register, če to zahtevajo v šestih mesecih od 
objave vpisa. 

(2) Pravice do zavarovanja nimajo upniki, ki imajo v primeru 
stečaja pravico do prednostnega poplačila. 

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

Primerno nadomestilo 

484. člen 

(1) Pogodba o obvladovanju in pogodba o prenosu dobička 
morata vsebovati določilo o primernem nadomestilu zuna- 
njim delničarjem družbe, ki prepušča vodenje oziroma pre- 
naša dobiček. Primernega nadomestila ni potrebno določiti, 
če družba ob sklepanju o pogodbi nima zunanjega delničarja. 

(2) Primerno nadomestilo predstavlja najmanj letno plačilo 
zneska, ki bi predvidoma bil razdeljen kot poprečna dividenda 
na posamezno delnico glede na dosedanje in bodoče stanje 
družbe z upoštevanjem ustreznih okoliščin. Če je obvladujoča 
družba delniška družba, se kot primerno nadomestilo lahko 
zagotovi znesek, ki kot dividenda odpade na delnice te družbe 
z ustreznim nominalnim zneskom. Ustrezni nominalni znesek 
se določi z razmerjem, po katerem bi bilo treba ob spojitvi na 
vsako delnico družbe zagotoviti delnice druge družbe. 

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

(4) Če v pogodbi določeno nadomestilo ni primerno, lahko 
vsak zunanji delničar v roku 3 mesecev od objave vpisa 
pogodbe v register predlaga, da primerno nadomestilo določi 
sodišče. Sodna odločba velja za vse zunanje delničarje. 

(5) Če nadomestilo določi sodišče, lahko druga pogodbena 
stranka odpove pogodbo v treh mesecih od pravnomočnosti 
odločbe ne upoštevaje odpovedni rok. 

Odpravnina 
485. člen 

(1) Poleg določb o nadomestilu morata pogodba o obvladova- 
nju in pogodba o prenosu dobička vsebovati določilo 
o obveznosti obvladujoče družbe, da na zahtevo zunanjega 
delničarja pridobi njegove delnice za pogodbeno določeno 
odpravnino. 

(2) Kot odpravnina je lahko v pogodbi predvidena zagotovitev 
delnic obvladujoče družbe ali družbe, od katere je obvladu- 
joča družba odvisna ali gotovinsko plačilo. 

(3) Če se kot odpravnina zagotovijo delnice druge družbe, je 
odpravnina primerna, če se delnice zagotovijo v razmerju, 
v katerem bi morale biti pri spojitvi na vsako delnico družbe 
zagotovljene delnice druge družbe, pri čemer se najvišji zne- 
ski lahko poravnajo z gotovinskimi doplačili. Gotovinsko pla- 
čilo je primerno, če upošteva premoženjsko in profitno stanje 
družbe v trenutku, ko skupščina odloča o pogodbi. 

(4) Če pogodba ne določa odpravnine ali če je odpravnina 
neprimerna, lahko vsak zunanji delničar v roku 3 mesecev od 
prijave vpisa pogodbe v register predlaga, da sodišče določi 
primerno odpravnino. 
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(5) Sodišče določi gotovinsko plačilo, če pogodba ne predvi- 
deva pridobitve delnic obvladujoče družbe ali družbe, od 
katere je ta odvisna. Sodna odločba velja za vse zunanje 
delničarje. 

(6) Uprava družbe mora pravnomočno sodno odločbo objaviti 
v glasilih družbe. 

5. Oddelek: Vzajemno povezane družbe 

Omejitev pravic 

486. člen 

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

(2) Omejitev uresničevanja pravic iz deležev ne velja dokler 
družba ne prejme obvestila o udeležbi od druge družbe in ne 
izve za udeležbo, sama pa je takšno obvestilo drugi družbi 
poslala. 

(3) Vzajemno povezani družbi morata druga drugi takoj pisno 
sporočati višino njunega deleža in vsako spremembo. 

6. Oddelek: Vključene družbe 

Vključitev z večinskim sklepom 

487. člen 

(1) Če pripada 95% vseh delnic drugi družbi (glavna družba), 
se lahko delniška družba s sklepom skupščine vključi 
v glavno družbo. 

(2) Sklep o vključitvi je veljaven, če je zanj glasovala najmanj 
tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega 
kapitala. Statut lahko določa višjo kapitalsko večino in 
dodatne zahteve. 

(3) Uprava družbe, ki se vključuje, mora prijaviti vključitev za 
vpis v register z navedbo firme glavne družbe. 

(4) Vključitev v glavno družbo učinkuje od vpisa v register. 

Posledice vključitve z večinskim sklepom 

488. člen 

(1) Vse delnice, ki niso v rokah glavne družbe, preidejo nanjo 
z vpisom vključitve v register. 

(2) Izstopajoči delničarji imajo pravico do primerne odprav- 
nine. Kot odpravnina se jim zagotovijo lastne delnice glavne 
družbe. Če je glavna družba odvisna družba, se izstopajočim 
delničarjem po njihovi izbiri zagotovijo lastne delnice glavne 
družbe ali ustrezno gotovinsko plačilo. Če se kot odpravnina 
zagotovijo delnice glavne družbe, velja odpravnina za pri- 
merno, če se delnice zagotovijo v razmerju, v kakršnem bi 
morale pri spojitvi na vsako delnico družbe biti zagotovljene 
delnice glavne družbe, pri čemer se najvišji zneski lahko 
poravnajo z gotovinskimi doplačili. Primerna odpravnina 
mora upoštevati premoženjsko in profitno stanje družbe v tre- 
nutku, ko skupščina sklepa o vključitvi. Gotovinska plačila kot 
tudi gotovinska doplačila se od objave vpisa vključitve letno 
obrestujejo petodstotno; uveljavljanje nadaljne škode ni izk- 
ljučeno. 1 
(3) Če ponujena odpravnina ni primerna, lahko vsak izstopa- 
joči delničar predlaga, da sodišče določi primerno odprav- 
nino. Enako velja, če glavna družba ni ponudila odpravnine ali 
je ni ponudila pravilno. 

Varstvo upnikov 

489. člen 

(1) Upnikom vključene družbe, katerih terjatve so nastale pred 
vpisom vključitve v register, mora glavna družba na njihovo 
zahtevo dati zavarovanje, če to zahtevajo v roku 6 mesecev po 
objavi vpisa. 

(2) Zavarovanja nimajo pravice zahtevati upniki, ki imajo pra- 
vico do prednostnega poplačila v primeru stečaja. 

Jamstvo glavne družbe 

490. člen 

(1) Od vključitve dalje jamči glavna družba za obveznosti 
vključene družbe, nastale pred vključitvijo upnikom vključene 
družbe. Enako jamči glavna družba za vse obveznosti, nastale 
po vključitvi. 

(2) Glavna družba lahko uveljavlja ugovore le, če bi jih lahko 
uveljavljala tudi vključena družba. 

(3) Izvršilni naslov proti vključeni družbi ni podlaga za izvršbo 
proti glavni družbi. 

Vodenje in odgovornost glavne družbe 

491. člen 

(1) Glavna družba ima pravico, da upravi vključene družbe 
daje navodila za vodenje. 

(2) Glavna družba mora poravnati vsako izgubo v zaključnem 
računu vključene družbe, če ta presega znesek rezerv. 

Pravica delničarjev glavne družbe do obveščenosti 

492. člen 

Vsakemu delničarju glavne družbe je treba dati pojasnila 
o zadevah vključene družbe in tudi o zadevah glavne družbe. 

Prenehanje vključitve 

493. člen 

(1) Vključitev preneha: 

- s sklepom skupščine vključene družbe; 
- če glavna družba ni več delniška družba s sedežem v Repu- 
bliki Sloveniji; 
- če vse delnice vključene družbe niso več v rokah glavne 
družbe; 
- s prenehanjem glavne družbe. 

(2) Če vse delnice vključene družbe niso več v rokah glavne 
družbe, mora glavna družba to takoj pisno sporočiti vključeni 
družbi. 

(3) Uprava vključene družbe mora za vpis v register takoj 
prijaviti prenehanje vključitve, razlog in trenutek prenehanja. 

(4) Zahteve do prejšnje glavne družbe iz obveznosti doslej 
vključene družbe zastarajo v petih letih od objave vpisa, 
kolikor za zahtevek do doslej vključene družbe ni določen 
krajši zastaralni rok. Če upnikov zahtevek dospe kasneje, 
začne zastaranje teči s trenutkom dospelosti. 

Holding podjetje 

494. člen 

(1) Podjetje, ki ima v lasti večino deležev pravno samostoj- 
nega podjetja in opravlja predvsem dejavnost ustanavljanja, 
financiranja in upravljanja teh podjetij (holding podjetje), je 
podjetje z večinskim deležem. 
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(2) Za holding podjetje veljata domnevi iz 461. in 462. člena 
tega zakona. 

Osmo poglavje: Gospodarsko interesno združenje 

Ustanovitev: cilj in dejavnost 

495. člen 

(1) Gospodarsko interesno združeneje lahko ustanovita dve 
ali več fizičnih ali pravnih oseb. 

(2) Cilj združenja je olajševati in pospeševati gospodarsko 
dejavnost svojih članov, izboljševati in povečevati rezultate te 
dejavnosti, ne pa ustvarjati lastnega dobička. 

(3) Dejavnost združenja se mora navezovati na gospodarske 
dejavnosti članov in ima lahko v razmerju do teh dejavnosti le 
pomožen značaj. 

(4) H gospodarskemu interesnemu združenju lahko pristopijo 
tudi osebe, ki opravljajo svoboden poklic, urejen s posebnimi 
predpisi. 

Kapital - pravice članov 

496. člen 

(1) Gospodarsko interesno združenje se lahko ustanovi brez 
osnovnega kapitala. 

(2) Pravice članov združenja ne morejo biti izražene v vred- 
nostnih papirjih; vsaka drugačna določba je nična. 

Pravna osebnost - prevzemanje obveznosti 

497. člen 

(1) Gospodarsko interesno združenje ima lastnost pravne 
osebe z vpisom v register. 

(2) Gospodarsko interesno združenje lahko poleg nalog za 
svoje člane opravlja na običajen način tudi vse gospodarske 
posle za svoj račun. 

Odgovornost članov 

498. člen 

(1) Člani odgovarjajo za obveznosti združenja s svojim celot- 
nim premoženjem; vendar pa je lahko s pogodbo član, ki 
pristopi naknadno, oproščen odgovornosti za obveznosti, ki 
so nastale pred njegovim pristopom, pri čemer pa mora biti 
takšna oprostitev objavljena. Če ni s tretjim sopogodbenikom 
drugače dogovorjeno, je odgovornost članov solidarna. 

(2) Upniki združenja ne morejo zahtevati poplačila od članov, 
dokler niso neuspešno uveljavljali plačila od združenja sa- 
mega. 

Izdajanje obveznic 

499. člen 

Gospodarsko interesno združenje lahko izdaja vrednostne 
papirje pod pogoji, ki veljajo za njihovo izdajo za družbe, 
vendar le, če so člani združenja izključno družbe, ki imajo po 
zakonu pravico izdajati vrednostne papirje takšne vrste ter 
izpolnjujejo za to predpisane pogoje. 

Pogodba o ustanovitvi 

500. člen 

(1) Pogodba o ustanovitvi določi njegovo organizacijo 
v skladu z določbami tega zakona; biti mora sklenjena 
v notarski obliki in javno objavljena. 

(2) Pogodba ureja zlasti: 

- ime združenja, 
- osebna imena ali firme članov združenja, njihovo pravno 
obliko, prebivališče ali sedež ter podatke o vpisu v register, 
- čas, za katerega je združenje ustanovljeno, razen če je 
ustanovljeno za nedoločen čas, 
- cilj in dejavnost združenja, 
- sedež združenja. 

(3) Spremembe ustanovitvene pogodbe je treba opraviti in 
objaviti v enaki obliki kot pogodbo samo; proti tretjim osebam 
učinkujejo te spremembe šele od dneva objave dalje. 

Članstvo v združenju 

501. člen 

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

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

Skupščina združenja 

502. člen 

(1) Skupščina združenja lahko sprejema vse vrste odločitev, 
tudi o predčasnem prenehanju ali podaljšanju združenja, 
v skladu z ustanovitveno pogodbo. Pogodba lahko določi, da 
se lahko vse ali nekatere odločitve sprejmejo le ob določenem 
kvorumu ali z določeno večino; če takšnih določb v pogodbi 
ni, se za odločitev zahteva soglasje vseh članov. 

(2) Pogodba lahko tudi določi, da imajo nekateri člani večje 
število glasov kot ostali; sicer pa se šteje, da pripada vsakemu 
članu en glas. 

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

Upravljanje združenja 

503. člen 

(1) Združenje ima upravo, v kateri je ena ali več oseb. 

(2) Pravna oseba je lahko član uprave pod pogojem, da 
imenuje stalnega predstavnika, ki osebno nosi vse civilne in 
kazenske odgovornosti, kot bi jih imel, če bi bil sam v lastnem 
imenu član uprave. 

(3) Člani uprave družbe in stalni predstavniki članov pravnih 
oseb odgovarjajo posamično ali solidarno proti združenju ter 
proti tretjim osebam za kršitve predpisov, ki se nanašajo na 
združenje, za kršitve statuta ter za napake pri poslovanju. Če 
je pri nastanku določenih posledic sodelovalo več članov 
uprave, sodišče določi njihov delež pri povračilu škode. 

(4) Način upravljanja združenja, imenovanje članov uprave ter 
opredelitev njihovih pooblastil, pravic in pogojev za odpoklic, 
se uredi z ustanovitveno pogodbo ali pa s sklepom skupščine. 

(5) V razmerjih do tretjih oseb združenje zavezuje vsak akt 
posameznega člana uprave, ki sodi v okvir dejavnosti združe- 
nja; omejitve pooblastil so proti tretjim osebam brez učinka. 

Nadzor nad poslovanjem 

504. člen 

(1) Nadzor nad poslovanjem združenja, ki mora biti poverjen 
revizorjem, in nadzor nad poslovnimi knjigami se opravljata 
na način, določen s pogodbo. 
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(2) Če združenje izdaja obveznice, mora nadzor opraviti eden 
ali več revizorjev, ki jih imenuje skupščina in katerih poobla- 
stila in mandat so določeni v pogodbi. 

(3) Nadzor nad poslovnimi knjigami združenj, ki imajo več kot 
100 zaposlenih, morajo opraviti revizorji na način in pod 
pogoji, ki veljajo za družbe. 

Nastopanje združenja navzven 

505. člen 
Vsi akti in dokumenti združenja, ki so namenjeni tretjim ose- 
bam, zlasti pa dopisi, fakture, oglasi in razna obvestila in 
objave, morajo vsebovati jasno označbo firme združenja 
z dodatkom »gospodarsko interesno združenje« ali okrajšavo 
»GIZ«. 

Preoblikovanje družb v združenje in obratno 

506. člen 
(1) Vsaka pravna oseba, katere dejavnost ustreza opredelitvi 
dejavnosti združenja, se lahko preoblikuje v takšno združenje, 
ne da bi moralo priti do prenehanja ene in nastanka nove 
pravne osebe. i 
(2) Združenje se lahko preoblikuje v javno trgovinsko družbo, 
ne da bi moralo priti do prenehanja ene in nastanka nove 
pravne osebe. 

Nesposobnost člana 

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

r 
Prenehanje in likvidacija 

508. člen 

(1) Združenje preneha obstajati: 

- s potekom časa, 
- z uresničitvijo ali ugasnitvijo cilja združenja, 
- na podlagi sklepa članov, 
- iz upravičenih razlogov na podlagi sodne odločbe, 
- s smrtjo, nastankom nesposobnosti ali prepovedi opravlja- 
nja dejavnosti fizične osebe ali s prenehanjem pravne osebe 
- članice združenja, če ni v ustanovitveni pogodbi določeno 
drugače. 

(2) Zaradi prenehanja združenja pride do njegove likvidacije; 
pravna osebnost združenja obstoji za potrebe likvidacije še 
naprej. 

Deveto poglavje: Spojitev in preoblikovanje družb 

1. Oddelek: Splošno 

Splošno pravilo 

509. člen 

Družba se lahko spoji z drugo družbo, razdeli na dve ali več 
družb ali preoblikuje v drugo obliko družbe. 

2. Oddelek: Spojitev 

1. Pododdelek: Spojitev delniških družb 

Pojem spojitve 

510. člen 

Dve ali več delniških družb se lahko spoji, in sicer: 

- s prenosom premoženja ene ali več družb (prevzeta družba) 
na drugo družbo (prevzemna družba) v zameno za zagotovi- 
tev delnic te družbe (spojitev s prevzemom); 
- z ustanovitvijo nove delniške družbe, na katero preide 
premoženje družb, ki se spajajo, v zameno za zagotovitev 
delnic nove delniške družbe (spojitev z novo ustanovitvijo). 

Spojitev s prevzemom 

511. člen 

(1) Pogodba o spojitvi mora vsebovati najmanj naslednje 
sestavine: 

- firma in sedež pri spojitvi udeleženih družb, 
- dogovor o prenosu premoženja vsake družbe, ki se spaja 
v zameno za zagotovitev delnic prevzemne družbe, 
- menjalno razmerje delnic in morebitno višino gotovinskega 
doplačila, 
- podrobnosti v zvezi z prenosom delnic prevzemne družbe, 
- določitev pravic, ki izhajajo iz delnic prevzemne družbe, 
z navedbo, kdaj začnejo veljati, 
- navedba, od kdaj vstopa v pravni promet za prevzeto 
družbo, prevzemna družba, 
- pravice, ki jih prevzemna družba zagotavlja posameznim 
delničarjem ter drugim imetnikom vrednostnih papirjev prev- 
zemne družbe, 
- pogoji oziroma ugodnosti, ki se zagotavljajo članom uprave 
oziroma nadzornega sveta ter revizorju. 

Poročilo o spojitvi 

512. člen 

(1) Uprave družb, sodelujočih v spojitvi, morajo izdelati pisno 
poročilo, v katerem se pravno in gospodarsko pojasni in 
utemelji spojitvena pogodba in še zlasti menjalno razmerje 
delnic. 

(2) Poročilo mora vsebovati tudi kriterije za vrednotenje pre- 
moženja, ki je podlaga za določitev menjalnega razmerja. 

Revizija spojitve 

513. člen 

(1) Pogodbo o spojitvi mora za vsako pri spojitvi sodelujočo 
družbo pregledati eden ali več revizorjev (spojitveni revizorji). 

(2) Uprava vsake od družb, ki se spajajo, imenuje spojitvene 
revizorje za svojo družbo. Revizija enega ali več revizorjev za 
vse družbe zadostuje, če te revizorje imenuje sodišče na 
skupni predlog uprav. 

(3) Spojitveni revizorji morajo o rezultatu revizije poročati 
pisno. Revizijsko poročilo se lahko izda tudi skupaj. Poročilo 
mora vsebovati opredelitev o predlaganem menjalnem raz- 
merju delnic, s tem, da se navede: 

- po kakšnih metodah je bilo ugotovljeno predlagano 
menjalno razmerje; 
- utemeljitev ustreznosti uporabljenih metod; 
- kakšno menjalno razmerje bi bilo določeno pri uporabi 
različnih metod; 
- pri uporabi več metod skupaj se pojasni ponderacijsko 
razmerje vpliva posamezne metode za določitev vrednosti. 

(4) Glede imenovanja revizorjev, njegovih pooblastil oziroma 
pravice do obveščenosti ter glede odgovornosti spojitvenih 
revizorjev, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona 
glede revizije. 

Veljavnost spojitvene pogodbe 

514. člen 

(1) Spojitvena pogodba začne veljati, ko jo potrdijo skupščine 
pri spojitvi sodelujočih družb. 
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(2) Za veljavnost sklepa skupščine je potrebna večina najmanj 
treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. 
Statut lahko določa tudi višjo kapitalsko večino in druge 
zahteve. 

(3) Če obstaja več razredov delnic, je za veljavnost skupščin- 
skega sklepa potrebno soglasje delničarjev vsakega razreda. 

Priprava in izvedba skupščine 

515. člen 

(1) Delničarjem je potrebno na običajen način omogočiti, da 
se seznanijo z dokumentacijo, ki je podlaga za spojitev, in 
sicer: 

- spojitvena pogodba; 
- letni obračuni in poročilo o stanju pri spojitvi sodelujočih 
družb za zadnja tri poslovna leta; 
- zadnji periodični obračuni; 
- poročilo uprav pri spojitvi sodelujočih družb; 
- revizijska poročila. 

(2) Na zahtevo se vsakemu delničarju takoj in brezplačno 
vročijo vsi dokumenti iz prejšnjega odstavka ter zagotovijo 
tudi morebitne druge, za spojitveno odločitev pomembne 
informacije. 

Oblika spojitvene pogodbe 

516. člen 

Spojitvena pogodba mora biti sklenjena v notarski obliki. 

Povečanje osnovnega kapitala za izvedbo spojitve 

517. člen 

(1) Če prevzemna družba poveča osnovni kapital, da bi izvedla 
spojitev, se ne uporabljajo določbe tega zakona o povečanju 
osnovnega kapitala družbe, ki se nanašajo na: 

- prepoved, da se osnovni kapital povečuje, dokler so vpisani 
vložki neporavnani; 
- zahtevo, da je potrebno v prijavi sklepa o povečanju osnov- 
nega kapitala navesti, kateri vložki še niso vplačani; 
- pogoje za vpisovanje novih delnic ter glede sestavin vpis- 
nega potrdila; 
- prednostne pravice delničarjev do nakupa delnic. p73 

(2) Revizije se mora opraviti v primeru povečanega kapitala 
z vložki v stvareh, če sodišče meni, da vrednost vložka v stva- 
reh dosega nominalni znesek zagotovljenih delnic. To velja 
tudi v primeru povečanja osnovnega kapitala po načelih odo- 
brenega kapitala. 

Izvedba spojitve 

518. člen 

Prevzemna družba ne sme povečati osnovnega kapitala za 
izvedbo spojitve, dokler ima v lasti delnice družbe, ki se 
prevzema. Enako velja, če ima družba, ki se prevzema, lastne 
delnice ali delnice prevzemne družbe, ki niso v celoti plačane. 

Prijava spojitve 

519. člen 

(1) Uprava vsake družbe mora prijaviti spojitev za vpis v regi- 
ster po svojem sedežu. Uprava prevzemne družbe ima pravico 
prijaviti spojitev za vpis v register po sedežu prevzete družbe. 

f (2) Prijavi je treba priložiti: 

- izjavo uprave, da spojitveni sklepi v izpodbojnem roku niso 
bili izpodbijani ali da je bilo izpodbijanje pravnomočno zavr- 
njeno; 

- spojitveno pogodbo; 
- zapisnike spojitvenih sklepov; 
- dovoljenje, če je po posebnih predpisih potrebno; 
- zadnja bilanca vsake v spojitvi sodelujoče družbe. 

Vpis spojitve 

520. člen 

(1) Spojitev sme biti vpisana v register po sedežu prevzemne 
družbe šele potem, ko je bila vpisana v register po sedežu 
prevzete družbe. Če se za izvedbo spojitve poveča osnovni 
kapital prevzemne družbe, se spojitev ne sme vpisati, dokler 
ni vpisan povečan osnovni kapital v register. Vpis v registru 
po sedežu vsake pripajajoče se družbe se opremi z zaznam- 
kom, da spojitev začne veljati šele z vpisom v register po 
sedežu prevzemne družbe. 

(2) Vsaka pripajajoča se družba mora imenovati fiduciarja za 
prejem delnic, ki jih je treba zagotoviti in gotovinskih doplačil. 
Spojitev se sme vpisovati šele, ko fiduciar sporoči sodišču, da 
se delnice in gotovinska doplačila nahajajo v njegovih rokah. 

(3) Z vpisom spojitve v register po sedežu prevzemne družbe 
preide premoženje prevzetih družb vključno z obveznostmi na 
prevzemno družbo. Če pri tem iz vzajemnih pogodb, ki jih ob 
času spojitve nobena stran ni izpolnila v celoti, pride do 
medsebojnih obveznosti in terjatev, ki se ne morejo pobotati, 
se njihovo poravnavanje posebej uredi s pogodbo. 

(4) Z vpisom spojitve v register po sedežu prevzemne družbe 
prenehajo obstajati prevzete družbe. Poseben izbris prevzetih 
družb ni potreben. Z vpisom spojitve postanejo delničarji 
prevzetih družb delničarji prevzemne družbe, razen v prime- 
rih, če bi prevzemna družba na podlagi spojitve morala 
postati sam svoj delničar. 

(5) Sodišče po sedežu prevzemne družbe mora po uradni 
dolžnosti sporočiti sodišču po sedežu vsake prevzete družbe 
dan vpisa spojitve. Ko sporočilo prispe, mora sodišče po 
sedežu vsake prevzete družbe po uradni dolžnosti dan vpisa 
spojitve v registru po sedežu prevzemne družbe zaznamovati 
v registru po sedežu prevzete družbe in pri njem shranjene 
listine in druge dokumente poslati sodišču po sedežu prev- 
zemne družbe, ki jih odslej hrani. 

(6) Za zamenjavo delnic prevzetih družb ter za združitev 
delnic veljajo druge določbe tega zakona o zamenjavi in 
združitvi delnic. 

Varstvo upnikov 

521. člen 

(1) Upnike pri spojitvi udeleženih družb je treba zaščititi, če se 
v ta namen javijo v šestih mesecih po objavi vpisa spojitve 
v register po sedežu tiste družbe, katere upniki so. 

(2) Pravice zahtevati zaščito nimajo tisti upniki, ki imajo v pri- 
meru stečajnega postopka pravico do prednostnega popla- 
čila. 

Varstvo imetnikov posebnih pravic 
522. člen 

Prevzemna družba mora imetnikom zamenljivih obveznic, 
obveznic s fleksibilnim donosom in imetnikom potrdil 
o posebnih dividendnih pravicah, ki so jih izdale prevzete 
družbe, zagotoviti pravice v enakem obsegu, kot jih je zago- 
tavljala prevzeta družba. 

Vrednosti, ki jih določi prevzemna družba 

523. člen 

Vrednosti postavk, ki so določene v zaključni bilanci prevzete 
družbe, se v letni bilanci prevzemne družbe knjižijo kot 
nabavni stroški v smislu predpisov o računovodstvu. 
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Odškodninska odgovornost uprave in nadzornega sveta 

524. člen 

Člani uprave in nadzornega sveta prevzete družbe so kot 
solidarni dolžniki dolžni povrniti škodo, ki jo spojitev povzroči 
družbi, njenim delničarjem in upnikom. Člani, ki so pri reviziji 
premoženjskega stanja družb in pri sklenitvi spojitvene 
pogodbe skrbno izpolnili svojo dolžnost, so oproščeni dolž- 
nosti povračila škode. 

Ničnost spojitvenega sklepa 

525. člen 

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

Veljavnost spojitve 

526. člen 

Če je spojitev vpisana v register sedeža prevzemne družbe, 
potem pomanjkljivosti spojitve ne vplivajo na njeno veljav- 
nost. 

Prevzem v posebnih primerih 

527. člen 

(1) Če je najmanj 9/10 osnovnega kapitala prevzete družbe 
v rokah prevzemne družbe, potem ni potrebno soglasje 
skupščine prevzemne družbe za pripojitev te družbe, razen če 
delničarji prevzemne družbe, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala te družbe, zahtevajo sklic 
skupščine, na kateri se odloča o potrditvi spojitve. Od osnov- 
nega kapitala se odštejejo lastne delnice prevzete družbe in 
delnice, ki pripadajo drugemu za račun družbe. 

(2) Če so vse delnice prevzete družbe v rokah prevzemne 
družbe, potem niso potrebni podatki o zamenjavi delnic in 
tudi ne revizija spojitve. 

Naknadna sodna revizija menjalnega razmerja 

528. člen 

(1) Sklep, s katerim je skupščina prevzete družbe potrdila 
spojitveno pogodbo, se ne more izpodbijati zato, ker je 
menjalno razmerje delnic odmerjeno prenizko. Če je odmer- 
jeno prenizko, lahko sodišče na predlog odredi poravnavo 
z gotovinskimi doplačili, ki lahko presegajo desetino celot- 
nega nominalnega zneska zagotovljenih delnic. 

(2) Predlog lahko vloži vsak delničar prevzete družbe, ki bi po 
drugih določbah zakona imel pravico izpodbijati spojitveni 
sklep. Predlog se lahko poda v dveh mesecih od dneva vpisa 
spojitve v register. 

Spojitev z novo ustanovitvijo 

529. člen 

(1) Pri spojitvi delniških družb z ustanovitvijo nove delniške 
družbe se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o spoji- 
tvi s prevzemom. Novoustanovljena družba velja za prev- 
zemno. 

(2) O spojitvi se sme sklepati le, če je vsaka od družb, ki 
sodelujejo v spojitvi, vpisana v registru že dve leti. 

(3) Statut novoustanovljene družbe in imenovanje članov nje- 
nega nadzornega sveta morajo potrditi skupščine spajajočih 
družb. 

(4) Za ustanovitev nove družbe se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o ustanovitvi delniške družbe. 

(5) Uprave družb, ki se spajajo, morajo prijaviti novoustanov- 
ljeno družbo za vpis v register. Z vpisom novoustanovljene 
družbe preide premoženje družb, ki se spajajo, vključno 
z obveznostmi, na novo družbo. 

(6) Medsebojne pravice in obveznosti iz pogodb med druž- 
bami, ki se spajajo, se opredelijo posebej. 

(7) Z vpisom novo ustanovljene družbe prenehajo obstajati 
družbe, ki so se spojile. Poseben izbris družb, ki so se spojile, 
ni potreben. Z vpisom postanejo delničarji družb, ki so se 
spojile delničarji novoustanovljene družbe, s tem da novou- 
stanovljena družba na ta način ne more postati lastnik svojih 
delnic. 

(8) Uprava nove družbe mora prijaviti spojitev za vpis v regi- 
ster vseh družb, ki se spajajo. Spojitev se sme vpisati šele 
potem, ko je bila vpisana nova družba. 

2. Pododdelek: Spojitev komanditnih delniških družb in delni- 
ških družb 

Uporaba določb o spajanju delniških družb 

530. člen 

(1) Komanditne delniške družbe se lahko spojijo med seboj. 
Prav tako se lahko spoji ena ali več komanditnih delniških 
družb z delniško družbo ali ena ali več delniških družb 
s komanditno delniško družbo. 

(2) Za spojitev se smiselno uporabljajo določbe tega zakona 
o spajanju delniških družb. 

3. Pododdelek: Spojitev družb z omejeno odgovornostjo 
z delniško družbo ali komanditno delniško družbo 

Spojitev družb z omejeno odgovornostjo z delniško družbo 

531. člen 

(1) Ena ali več družb z omejeno odgovornostjo se lahko spoji 
z delniško družbo tako, da se premoženje vsake družbe pre- 
nese na delniško družbo v zameno za-zagotovitev delnic te 
družbe. 

(2) Za spojitev po prejšnjem odstavku se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o spojitvi delniških družb. 

(3) Pri spojitvi družbe z omejeno odgovornostjo z delniško 
družbo ali komanditno delniško družbo revizija ni obvezna, 
lahko pa jo predlaga družbenik katerekoli družbe, ki se spaja. 

(4) Za veljavnost sklepa zbora družbenikov o spojitvi je 
potrebna tričetrinska večina oddanih glasov. Družbena 
pogodba lahko določa tudi višjo večino in druge zahteve. 
Sklep o spojitvi mora biti potrjen v notarski obliki. 

(5) O spojitvi se sme sklepati šele potem, ko je delniška 
družba že najmanj dve leti vpisana v registru. 

(6) Glede morebitne škode, ki jo povzročijo poslovodje ozi- 
roma člani organov družb, ki se spajajo, se smiselno uporab- 
ljajo določbe tega zakona o odgovornosti za povrnitev škode 
pri spajanju delniških družb. 

Spojitev družb z omejeno odgovornostjo s komanditno delni- 
ško družbo 

532. člen 

(1) Ena ali več družb z omejeno odgovornostjo se lahko spoji 
s komanditno delniško družbo, tako da se premoženje vsake 
družbe kot celota prenese na komanditno delniško družbo 
v zameno za zagotovitev delnic te družbe. 

(2) Za spojitev se smiselno uporabljajo določbe tega zakona 
o spajanju delniških družb. 
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3. Oddelek: Prenos premoženja 

Splošno 

533. člen 

(1) Delniška družba ali komanditna delniška družba lahko 
prenese svoje premoženje kot celoto na Republiko Slovenijo 
ali na lokalno skupnost v Republiki Sloveniji. 

(2) Za družbo, ki prenaša svoje premoženje po prejšnjem 
odstavku, veljajo smiselno določbe tega zakona o družbi, ki 
se pripaja. Z vpisom prenosa premoženja delniške družbe 
v register po sedežu delniške družbe ta družba preneha 
obstajati. Njeno premoženje preide vključno z obveznostmi 
na prevzemnika. Menjalno razmerje delnic se zamenja z vrsto 
in višino nadomestila za prenešeno premoženje. 

Veljavnost pogodbe 

534. člen 

(1) Pogodba, s katero se delniška družba ali komanditna 
delniška družba obveže, da bo prenesla svoje premoženje po 
prejšnjem členu, je veljavna le na podlagi soglasja skupščine 
družbe. Za veljaven sklep skupščine je potrebna večina, ki 
obsega najmanj 3/4 pri sklepanju zastopanega osnovnega 
kapitala. V statutu družbe je lahko določena tudi višja večina. 

(2) Glede obveščenosti delničarjev ter poteka skupščine in 
pravic delničarjev v tej zvezi se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o spajanju delniških družb. 

4. Oddelek: Preoblikovanje 

1. Pododdelek: Preoblikovanje delniške družbe v komanditno 
delniško družbo 

- . Pogoji 
535. člen 

(1) Delniška družba se lahko preoblikuje v komanditno delni- 
ško družbo. 

(2) Za preoblikovanje je potreben skupščinski sklep in pristop 
najmanj enega komplementarja. Za sklep je potrebna večina 
najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega 
kapitala. Statut lahko določa višjo kapitalsko večino in druge 
zahteve. V sklepu se določi firma družbe in druge statusne 
spremembe, ki so nujne za izvedbo preoblikovanja. Pristop 
osebno odgovornih družbenikov mora biti potrjen v notarski 
obliki. Pri tem morajo komplementarji odobriti statusne spre- 
membe. 

(3) Skupščini, ki sklepa o preoblikovanju, se predloži bilanca, 
v kateri so premoženjski predmeti in obveznosti družbe dolo- 
čeni z vrednostjo na dan bilance. Bilanca se sestavi na dan, 
od katerega dalje komplementarji sodelujejo pri dobičku ali 
izgubi družbe. Ce je ta dan po sklepu o preoblikovanju, se 
bilanca sestavi na dan, ki je največ šest mesecev pred skle- 
pom o preoblikovanju. 

(4) Ustanovitelje zamenjajo komplementarji. 

Prijava preoblikovanja 

536. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
prijaviti osebno odgovorne družbenike. Listine o njihovem 
pristopu se priložijo prijavi za vpis. 

Učinek vpisa 
537. člen 

Od vpisa preoblikovanja dalje obstaja družba kot komanditna 
delniška družba. Komplementarji odgovarjajo neomejeno 
upnikom družb tudi za že obstoječe obveznosti. 

2. Pododdelek: Preoblikovanje komanditne delniške družbe 
v delniško družbo 

Pogoji 

538. člen 

(1) Komanditna delniška družba se lahko preoblikuje v delni- 
ško družbo s sklepom skupščine ob soglasju vseh komple- 
mentarjev. 

(2) V sklepu se določi firma družbe, sestava uprave in druge 
statusne spremembe,ki so nujne za izvedbo preoblikovanja. 

(3) Skupščini, ki sklepa o preoblikovanju, se predloži bilanca 
za zadnje letno in. periodično obračunsko obdobje. Glede 
sestave organov delniške družbe veljajo smiselno določbe 
tega zakona o organih delniške družbe. 

Prijava preoblikovanja 

539. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
prijaviti člane uprave. Listine o njihovem imenovanju se prilo- 
žijo prijavi za vpis. 

Učinek vpisa 
540. člen 

Od vpisa preoblikovanja dalje obstaja družba kot delniška 
družba.Komplementarji zapustijo družbo. Njihova odgovor- 
nost za obveznosti, nastale do vpisa družbe, ostaja nespreme- 
njena. 

3. Pododdelek: Preoblikovanje delniške družbe v družbo 
z omejeno odgovornostjo 

Pogoji 

541. člen 

(1) Delniška družba, ki ima manj kot 50 delničarjev oziroma 
izpolnjuje druge pogoje, se lahko preoblikuje v družbo z ome- 
jeno odgovornostjo na podlagi sklepa skupščine, če izpol- 
njuje vse pogoje za ustanovitev družbe z omejeno odgovor- 
nostjo. 

(2) Sklep o preoblikovanju morajo potrditi vsi delničarji. 
Soglasje delničarja, ki se skupščine ni udeležil in ni bil zasto- 
pan, velja za dano, če delničar v treh mesecih po skupščini 
družbi pisno ne sporoči, da ne da soglasja, in če na zahtevo 
družbe dokaže, da je imetnik delnice od sklica skupščine 
dalje. Odklonitev soglasja se lahko prekliče v treh mesecih po 
skupščini s pisno izjavo. 

(3) Če je sklep o preoblikovanju sprejela večina, ki obsega 
najmanj 9/10 osnovnega kapitala, se sklep o preoblikovanju 
šteje za veljavnega. Delničarji, ki se na skupščini ne pojavijo, 
se upoštevajo le, če se pisno javijo družbi v treh mesecih po 
skupščini in če na zahtevo dokažejo, da so bili imetniki delnic 
od sklica skupščine dalje. Pri izračunu kapitalske večine se od 
osnovnega kapitala odštejejo lastne delnice in delnice, iz 
katerih ne izhajajo nobene pravice. Statut delniške družbe 
lahko določi tudi višjo kapitalsko večino in druge zahteve. 

(4) Pri družbah, ki se lahko preoblikujejo z večinskim skle- 
pom, je objava preoblikovanja kot predmet dnevnega reda 
pravilna le, če ji je priložena izjava družbe, s katero se tistim 
delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, prek zapisnika 
ponudi, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem nastale 
poslovne deleže za primerno odškodnino. 

(5) V sklepu se določi firma družbe in druge statusne značil- 
nosti, ki so nujne za izvedbo preoblikovanja. 

(6) Nominalni znesek poslovnih deležev se lahko določi dru- 
gače od nominalnega zneska delnic v skladu z določbami 
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tega zakona o družbi z omejeno odgovornostjo. Če se nomi- 
nalni znesek določi drugače od nominalnega zneska delnic, 
mora to odločitev potrditi vsak delničar, ki ne more sodelovati 
glede na celotni nominalni znesek njegovih delnic. Soglasje 
mora biti potrjeno v notarski obliki. 

Prijava preoblikovanja 

542. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
prijaviti poslovodje. Prijavi se priloži od prijavitelja podpisan 
seznam družbenikov, iz katerega so razvidni osebno ime, 
poklic in prebivališče ter njihovi kapitalski vložki. 

Učinek vpisa 

543. člen 

Od vpisa preoblikovanja obstaja družba kot družba z omejeno 
odgovornostjo. Delnice postanejo poslovni deleži. Pravice 
tretjih oseb iz delnice se uresničujejo kot pravice iz poslov- 
nega deleža. 

Ugovarjajoči delničarji 
544. člen 

(1) Vsak delničar, ki je preko zapisnika ugovarjal preoblikova- 
nju, lahko v dveh mesecih zahteva, da družba pridobi njegov 
poslovni delež za ustrezno gotovinsko odškodnino. (2) Izpod- 
bijanje sklepa o preoblikovanju se ne more opirati na to, da od 
družbe ponujena gotovinska odškodnina ni ustrezna; v takem 
primeru jo na predlog določi sodišče. Enako velja, če družba 
gotovinske odškodnine ni ponudila ali je ni ponudila pravilno 
in če na to oprta izpodbojna tožba ni bila vložena v izpodboj- 
nem roku ali če je bila umaknjena ali pravnomočno zavrnjena. 

(3) Predlog lahko vloži vsak delničar, ki je preko zapisnika 
ugovarjal preoblikovanju. Predlog se lahko poda le v dveh 
mesecih od dneva, ko vpis preoblikovanja v register velja za 
objavljenega. Če je bila proti sklepu o preoblikovanju vložena 
izodbojna tožba, se začne rok s pravnomočno zavrnitvijo ali 
z umikom tožbe. 

Preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v delniško 
družbo 

Pogoji 

545. člen 

(1) Družba z omejeno odgovornostjo se lahko preoblikuje 
v delniško družbo s sklepom skupščine. 

(2) Uporabljajo se določbe zakona o spremembah družbene 
pogodbe pri družbi z omejeno odgovornostjo. Če je odstop 
poslovnih deležev odvisen od dovoljenja posameznih družbe- 
nikov, je za veljavnost sklepa o preoblikovanju potrebno nji- 
hovo soglasje. Če imajo družbeniki poleg plačila kapitalskih 
vložkov še druge obveznosti do družbe, je za veljavnost 
sklepa o preoblikovanju potrebno soglasje teh družbenikov. 

(3) V sklepu se določi firma in druge spremembe družbene 
pogodbe, ki so nujne za izvedbo preoblikovanja. Družbeniki, 
ki so glasovali za preoblikovanje, se v zapisnik navedejo 
poimensko. 

Ustanovitvena revizija in odgovornost družbenikov 

546. člen 

(1) Če iz naslednjih določb ne izhaja drugače, se za preobliko- 
vanje smiselno uporabljajo določbe tega zakona o ustanovi- 
tveni reviziji. Za ustanovitelje veljajo družbeniki, ki so glaso- 
vali za preoblikovanje. 

(2) V poročilu je treba predstaviti postopek preoblikovanja in 
stanje družbe z omejeno odgovornostjo. 

Prijava preoblikovanja 

547. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
prijaviti člane uprave. Listine o njihovem imenovanju se prilo- 
žijo prijavi za vpis v izvirniku ali overjenem prepisu. Prijavi se 
priloži še seznam z osebnimi imeni, poklicem in prebivališ- 
čem članov nadzornega sveta, revizijska poročila članov 
uprave in nadzornega sveta kot tudi revizorjev z njihovimi 
listinami. 

Učinek vpisa 

548. člen 

Od vpisa preoblikovanja dalje deluje družba kot delniška 
družba. Poslovni deleži postanejo delnice. Pravice tretjih 
oseb iz poslovnega deleža se uresničujejo kot pravice iz 
delnice. 

Ugovarjajoči delničarji 

549. člen 

(1) Vsak družbenik, ki je preko zapisnika ugovarjal preobliko- 
vanju, lahko da svoj delež družbi na razpolago. Uprava lahko 
delničarjem za to postavi rok najmanj treh mesecev. Določitev 
roka je dopustna šele po vpisu preoblikovanja. Znanemu 
delničarju se sporoči posebej, sicer pa se trikrat objavi. 

(2) Družba mora ponujene delnice takoj prodati za delničarjev 
račun po uradni borzni ceni s pomočjo borznega posrednika 
oziroma na javni dražbi, če borzne cene ni. 

Preoblikovanje komanditne delniške družbe v družbo z ome- 
jeno odgovornostjo 

Pogoji 

550. člen 

(1) Komanditna delniška družba se lahko s skupščinskim 
sklepom preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo ob 
privolitvi vseh komplementarjev. 

(2) Skupščini, ki sklepa o preoblikovanju, se priloži bilanca. 
Če je za delitev skupnega premoženja s komplementarjem 
pomembna bilanca, ki je sestavljena na dan pred sklepom 
o preoblikovanju, se predloži ta bilanca, sicer pa bilanca, ki se 
sestavi za čas največ šest mesecev pred sklepom o preobliko- 
vanju, in po načelih, ki so predvidena za delitev skupnega 
premoženja s komplementarji. Bilanca se priloži zapisniku kot 
priloga. 

Preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v koman- 
ditno delniško družbo 

Pogoji 

551. člen 

(1) Družba z omejeno odgovornostjo se lahko preoblikuje 
v komanditno delniško družbo. 

(2) Za preoblikovanje je potreben sklep zbora družbenikov in 
pristop vsaj enega komplementarja. Pristop mora biti potrjen 
v notarski obliki. Pri tem morajo komplementarji odobriti 
statusne spremembe. 

(3) Zboru družbenikov, ki sklepa o preoblikovanju, se predloži 
bilanca, v kateri so premoženjski predmeti in obveznosti 
družbe določeni z vrednostjo, ki jim jo je treba pripisati na dan 
bilance. Bilanca se sestavi na dan, od katerega dalje bodo 
komplementarji sodelovali pri dobičku in izgubi družbe. Če je 
ta dan pred sklepom o preoblikovanju, se bilanca sestavi za 
čas največ šest mesecev pred sklepom o preoblikovanju. 
Bilanca se priloži zapisniku kot priloga. 
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(4) Ustanovitelje zamenjajo družbeniki, ki so glasovali za 
preoblikovanje, kot tudi komplementarji. 

Prijava preoblikovanja 

552. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
prijaviti komplementarje. Listine o njihovem pristopu se prilo- 
žijo v izvirniku ali overjenem prepisu. 

Učinek vpisa 

553. člen 

Od vpisa preoblikovanja obstaja družba kot komanditna del- 
niška družba. Poslovni deleži postanejo delnice. Pravice tret- 
jih oseb iz poslovnega deleža se uresničujejo kot pravice iz 
delnice. Komplementarji neomejeno odgovarjajo upnikom 
družbe tudi za že obstoječe obveznosti. 

Uporabnost predpisov o preoblikovanju v delniško družbo 

554. člen 

Smiselno se uporabljajo predpisi o preoblikovanju družbe 
z omejeno odgovornostjo v delniško družbo. 

Deseto poglavje: Tuja podjetja 

1. Oddelek: Splošno 

Pojem 

555. člen 

(1) Tuje podjetje je po tem zakonu podjetje, ki ima sedež izven 
Republike Slovenije. 

(2) Položaj tujega podjetja se presoja po pravu države, ki ji 
podjetje pripada, če zakon ne določa drugače. 

Poslovanje v Republiki Sloveniji 

556. člen 

Tuje podjetje lahko posluje v Republiki Sloveniji, pri čemer je 
glede svojih pravic, obveznosti in odgovornosti izenačeno 
z domačimi družbami, če zakon ne določa drugače. 

2. Oddelek: Podružnice 

Pravica do obratovanja / 
557. člen 

Tuje podjetje lahko opravlja gospodarsko dejavnost v Repu- 
bliki Sloveniji preko podružnic. 

Vpis v register 

558. člen 

(1) Prijavi za vpis podružnice v register je treba priložiti: 

- izpisek iz registra, iz katerega sta razvidna vsebina in datum 
vpisa matičnega podjetja, 
- sklep organa upravljanja o ustanovitvi podružnice, 
- prepis pravil oziroma pogodbe družbenikov, ki mora biti 
notarsko overjen, 
- ime osebe, ki zastopa podružnico in tujo pravno osebo, 

— overjeno poslovno poročilo zadnjega leta poslovanja tujega 
podjetja v skrajšani obliki, 
— opis dejavnosti in poslov, ki jih opravlja tuja podružnita, 
— soglasje pristojnega organa Republike Slovenije za ustano- 
vitev podružnice in vnos kapitala. 

(2) Listine iz prejšnjega odstavka morajo biti predložene 
v izvirniku in overjenem prevodu. 
Pogoj 

559. člen 

Tuje podjetje lahko ustanovi podružnico, če je že vpisano 
v register države, v kateri ima sedež, najmanj dve leti. 

Nastopanje v pravnem prometu 

560. člen 

Podružnica nastopa v imenu in za račun tuje družbe, pri 
čemer mora uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov 
sedež ter ime podružnice. 

Začetek opravljanja dejavnosti 

561. člen 

Pred vpisom podružnice v register tuje podjetje ne more 
opravljati dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

Glavna podružnica 

562. člen 

(1) Če je tuje podjetje sočasno ustanovilo na območju Repu- 
blike Slovenije več podružnic, mora v prijavi za vpis v register, 
pa tudi v firmi podružnice označeno, katera podružnica je 
glavna na območju Republike Slovenije. 

(2) Če tuje podjetje ustanavlja več podružnic na območju 
Republike Slovenije v zaporedju, je potrebno navesti v prijavi 
za vpis vsake podružnice, zaporedje ustanovitve. 

Zastopniki podjetja v podružnici 

563. člen 

(1) Za vsako podružnico mora biti imenovan en ali več zastop- 
nikov, ki zastopajo tuje podjetje. Tuje podjetje lahko iste 
zastopnike postavi za več podružnic, zastopniki v glavni 
podružnici pa so po zakonu tudi zastopniki v ostalih podruž- 
nicah, tudi takrat, kadar so zanje postavljeni tudi drugi za- 
stopniki. 

(2) Zastopniki morajo imeti stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji. 

Odgovornost za obveznosti 

564. člen 

Za obveznosti, ki nastanejo s poslovanjem podružnic, odgo- 
varja tuje podjetje z vsem svojim premoženjem. 

III DEL: KAZENSKE DOLOČBE 

Kazenske določbe bodo oblikovane v osnutku zakona. 

IV. DEL: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Prehodne določbe bodo oblikovane v osnutku zakona. 
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PRILOGA 1 

DIREKTIVE EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI 

Prva direktiva Sveta o koordinaciji zagotovil, ki jih zaradi 
zaščite interesov članic zahtevajo države članice v podjetjih 
na temelju drugega odstavka 58. člena Rimske pogodbe, da bi 
uskladili nadzor v vsej EGS (Direktiva 68/151/ES; ur. I., št. 65, 
z dne 14/3-1968) 

Druga direktiva Sveta o koordinaciji nadzora v zvezi z usta- 
navljanjem kapitalskih družb ter vzdrževanjem in spremembo 
njihovega ustanovnega kapitala (Direktiva 77/91/ES; ur. I. št. 
26, z dne 31/1-1977) 

Tretja direktiva Sveta, ki temelji na tretjem odstavku 54. člena 
Rimske pogodbe in zadeva integracije kapitalskih družb 
(Direktiva 78/855/ES; ur. I., št. 295, z dne 20/10-1978) 

Četrta direktiva Sveta, ki temelji na tretjem odstavku 54. člena 
Rimske pogodbe o zaključnih računih nekaterih tipov podjetij 
(Direktiva 78/660/ES; ur. I., št. 222, z dne 14/8-1978) 

Šesta direktiva Sveta, ki temelji na tretjem odstavku 54. člena 
Rimske pogodbe in zadeva delitev kapitalskih družb (Direk- 
tiva 82/891/ES; ur. I. št. 387, z dne 31/12-1982) 

Sedma direktiva Sveta, ki temelji na tretjem odstavku 54. 
člena Rimske pogodbe o konsolidiranih računih (Direktiva 83/ 
849/ES; Ur. I., št. 193, z dne 18/7-1983) 
Osma direktiva Sveta, ki temelji na tretjem odstavku 54. člena 
Rimske pogodbe, o odobritvi oseb, ki so odgovorne za izvaja- 
nje nadzora računskih dokumentov (Direkstiva 84/253/ES; ur. 
I„ št. 126, z dne 12/5-1984) 

Enajsta direktiva Sveta, ki zadeva odpiranje predstavništev, ki 
jih v državi članici odpre neko podjetje, ki pripada zakonodaji 
druge članice ali tretje države (Direktiva 89/666/ES; ur. I., št. 
395, z dne 30/12-1989) 
Dvanajsta direktiva Sveta, ki zadeva družbe z omejeno odgo- 
vornostjo z enim članom (Direktiva 89/667/ES; ur. I., št. 395, 
z dne 31/12-1989) 

PRILOGA 2 

KRATKA OCENA RAZVOJA IN STANJA PODJETNIŠKE 

ZAKONODAJE 

Zakon o podjetjih, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ 29. 
decembra 1988 /Ur.l. SFRJ, št. 77/88/ predstavlja prav gotovo 
pomemben konceptualni preobrat ne samo na področju prav- 
no-organizacijskih oblik gospodarskih subjektov, ampak 
tudi konceptualno novost v pogledu pogojev delovanja in 
organiziranja gospodarskih subjektov v povsem novem druž- 
beno-ekonomskem sistemu. Predstavlja enega izmed prvih 
sistemskih zakonov s katerim se je začel graditi nov gospo- 
darski sistem, zasnovan na upoštevanju tržnih zakonitosti, 
utemeljen z ustavnimi amandmaji k Ustavi SFRJ. Zakon 
pomeni novo koncepcijo pri definiranju temeljnega gospo- 
darskega subjekta, glede na dotedanji sistem združenega 
dela, kjer je osrednjo mesto imela temeljna organizacija zdru- 
ženega dela oziroma organizacija združenega dela. Zakon 
uvede kot gospodarski subjekt podjetje, pri čemer glede na 
lastnino sredstev s katerimi posluje podjetje, opredeljuje več 
vrst podjetij in sicer družbeno podjetje, zadružno podjetje, 
mešano podjetje in zasebno podjetje. Predvsem nadaljnje 
novele Zakona o podjetjih postopoma opuščajo monopolno 
obliko družbenega podjetja, ki posluje s sredstvi v družbeni 
lastnini ter se izgrajuje podjetje na temelju zasebno lastniške 
podstati, kjer se približuje klasifikaciji posameznih podjetni- 
ških oblik,kot jih imajo države v zasebnolastninskih sistemih 
s tržnim gospodarstvom. 

V času, ko je bil zakon sprejet, je prav gotovo pomenil »revo- 
lucionarno« spremembo. Ustvaril je pogoje za pričetek 
podjetništva. Pozdravila ga je predvsem praksa, tako na 
področju družbenega sektorja, predvsem pa na področju 
zasebnega sektorja, saj je zakon nakazoval nove možnosti 
podjetniškega organiziranja in delovanja. 

Za tedanji zakon je značilno, da še močno prevladuje druž- 
beno podjetje, torej podjetje, ki posluje s sredstvi v družbeni 
lastnini, ki je v mnogočem zelo podobno bivši delovni organi- 
zaciji, vpliv zakona o združenem delu pa močno razviden tudi 
pri opredeljevanju notranjih organizacijskih oblik, ker se še 
vedno govori o temeljnih organizacijah, prav tako pa tudi na 
področju širših oblik, kjer so se lahko ustanavljala združena 
oziroma sestavljena podjetja, kakor tudi druge določbe 
o združevanju sredstev in podobno. 

Za nadaljnji razvoj podjetniškega prava in podjetniške prakse 
so bila vsekakor najpomembnejša določila o mešanih podjet- 
jih ter o zasebnih podjetjih. Mešano podjetje so lahko po tem 
zakonu ustanavljale domače in tuje pravne in fizične osebe, 
pri čemer so lahko izbrale pravno-organizacijsko obliko šti- 
rih osnovnih družb, kot so poznane v tržnih gospodarstvih. 
Zasebna podjetja pa so se lahko ustanavljala s sredstvi fizič- 
nih in civilno-pravnih oseb, prav tako tudi s strani tujcev 
v povezavi z določbami Zakona o tujih vlaganjih. Značilno je, 
da se je lahko zasebno podjetje ustanovilo bodisi v pravno- 
-organizacijski obliki zasebnega podjetja ali pa v pravno-or- 
ganizacijski obliki omenjenih štirih 73 družb, kot v primeru 
mešanih podjetij. Poleg tega je zakon še vedno dovoljeval 
ustanavljanje pogodbenega podjetja, obratovalnice, podjetja 
drobnega gospodarstva, za zaposlovanje invalidov in 
zadrugo. 

Prva novela Zakona o podjetjih, ki je bila sprejeta že čez pol 
leta, torej 7. julija 1989 /Ur.l. SFRJ, št. 40/89/ pomeni nadaljnji 
korak pri dograjevanju podjetniške zakonodaje. Novela sicer 
ni prinesla pomembnih novosti na področju družb, pač pa je 
pomembna za podjetniško organiziranost na področju druž- 
benega sektorja s tem, ko je poskušala tudi na tem področju 
vnesti kapitalske odnose med podjetji na eni strani, ter na 
drugi strani omogočiti prehod iz družbenih podjetij v podjetja 
v mešani lastnini. Tej koncepcijski spremembi se prilagaja že 
osnovna nova definicija podjetja kot pravne osebe, ki opravlja 
gospodarsko dejavnost zaradi pridobivanja dohodka oziroma 
dobička. V tej smeri gre tudi samo navidezna terminološka 
sprememba razvrstitev podjetij, po novem v podjetja v druž- 
beni lastnini, podjetja v zadružni lastnini, podjetja v mešani 
lastnini in podjetja v zasebni lastnini, z natančnejšim oprede- 
ljevanjem pravno-organizacijskih oblik znotraj posamezne 
zvrsti tega podjetja /prej je bila klasifikacija na družbena 
podjetja, mešana podjetja, zadružna in. zasebna podjetja/. 
Tako na podlagi te novele družbeno podjetje v družbeni 
lastnini ni vedno tudi družbeno podjetje, saj je lahko podjetje 
v družbeni lastnini tudi delniška družba in družba z omejeno 
odgovornostjo, ko posluje s sredstvi v družbeni lastnini., 
Z novo opredelitvijo 36. člena ter z dodatnimi členi od 36.a/ 
- 36.d/, je zakon omogočil ustanavljanje družb tudi na 
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področju družbenega sektorja. Eno ali več družbenih podjetij 
je lahko ustanovilo delniško družbo ali družbo z omejeno 
odgovornostjo, pri čemer se je za ustanovitev in delo teh 
družb opredeljevala smiselna uporaba določb zakona o meša- 
nih podjetjih. S tem je zakonodajalec želel, da bi se tudi na 
področju družbenega sektorja vzpostavljali med posamez- 
nimi gospodarskimi subjekti kapitalski oziroma lastniški 
odnosi. Teh pa seveda ni bilo mogoče v celoti absolutno 
realizirati, ampak je lahko šlo le za njihovo fingiranje, kajti 
v skrajni instanci se je še vedno prišlo do družbenega podjetja 
z anonimno družbeno lastnino. 

Sprememba, ki jo je prinesla novela z novo opredelitvijo 
združevanja in organiziranja podjetij v sestavljene oblike ni 
toliko pomembna. Bistvena in »revolucionarna«, pa je na tem 
področju prav gotovo določba 145.g/ člena, ki je omogočila, 
podjetjem, ki so združena v sestavljeno obliko lahko, povezo- 
vanje prek kapitala, bodisi z izdajanjem delnic ali odstopanja 
deleža in s tem preoblikovanje v delniške družbe ali družbe 
z omejeno odgovornostjo. S tem so se omogočile kapitalske 
povezave med posameznimi podjetji s področja družbenega 
sektorja, ki so tudi v praksi polagoma pripeljale do opuščanja 
zgolj dogovornega oziroma sporazumskega združevanja 
v sestavljene oblike, brez kapitala. 

Z vidika razvoja podjetniške zakonodaje pa je prav gotovo 
najpomembnejša sprememba 3. odstavka 81. člena zakona, ki 
je omogočila svobodno odločitev družbenega podjetja, ki pri 
svojem 73 poslovanju zbira sredstev nosilcev drugih oblik 
lastnine, transformacijo v podjetje v mešani lastnini. S tem je 
bil torej omogočen prehod iz družbenega podjetja v mešano 
podjetje. Na ta način pa je zakon tudi na svojevrsten način 
vpeljal dve vrsti mešanih podjetij; tkim. »prava mešana 
podjetja«, ki imajo v celoti izgrajeno lastniško strukturo, ki so 
torej v celoti v lasti drugih fizičnih ali pravnih oseb, ter tkim. 
neprava mešana podjetja, torej tista, ki nimajo znanega last- 
nika za ves trajen kapital, kajti v njem so družbena sredstva, 
s katerimi podjetje sicer posluje, z njim pa upravljajo oziroma 
samoupravljajo delavci. Tega upravljalskega odnosa pa sama 
novela natančneje ni opredelila, ampak je na nekatera odprta 
vprašanja v tej zvezi podala odgovor šele druga novela 
zakona o podjetjih v sredi leta 1990 v povezavi z zakonom 
o družbenem kapitalu. 

Zakon o prometu in razpolaganju z družbenim kapitalom, ki je 
bil sprejet 21. decembra 1989 /Ur.l. SFRJ, št. 84/89/ je omogo- 
čil bodisi odprodajo dela družbenega podjetja bodisi njegovo 
dokapitalizacijo. V slednjem primeru je določil, da lastniki 
kapitala upravljajo podjetje v sorazmerju z udeležbo njiho- 
vega kapitala v trajnem kapitalu podjetja, zaposleni pa sode- 
lujejo pri upravljanju podjetja na podlagi udeležbe družbe- 
nega kapitala v celotnem kapitalu podjetja in na podlagi 
svojega živega dela. Podobno je veljalo glede udeležbe 
v dobičku 15. člen zakona/. 

Na podlagi teh določb Zakona o prometu in razpolaganju 
z družbenim kapitalom ter v povezavi z 81. členom Zakona 
o podjetjih je bilo možno preoblikovati družbena podjetja 
v kapitalsko družbo, v katero je bil vložen zasebni kapital. 
S tem je nastala svojevrstna /»jugoslovanska«/ kapitalska 
družba. V tej kapitalski družbi dvojni lastninski moment, ki je 
značilen za sleherno kapitalsko družbo, ni bil v celoti realizi- 
ran. Podjetje kot pravna oseba je bila sicer lastnik svojega 
premoženja. Lastnik podjetja kot pravne osebe pa so bili le 
delno druge fizične ali pravne osebe izven tega podjetja /torej 
ne to samo podjetje/, delno pa je bilo pravno gledano podjetje 
sam svoj lastnik. Torej v primeru delniške družbe je imelo 
podjetje svoje lastne delnice oziroma v primeru družbe z ome- 
jeno odgovornostjo pa svoje lastne deleže. Pravice iz takšnih 
delnic oziroma deležev pa so uresničevali zaposleni v tem 
podjetju. V praksi so se izoblikovale najrazličnejše rešitve, 
tudi takšne, ki so v celoti »zamrznile« družbeni kapital v takš- 
nem mešanem podjetju z neupravljalsko delnico ter prepustili 
upravljanje v celoti lastnikom, ki pa so predstavljali zgolj 
minimalno udeležbo v celotnem kapitalu podjetja. Takšna 
lastninska oziroma upravljalska struktura je svojevrstna in 
pravzaprav ni poznana v kapitalskih družbah v državah s trž- 
nim gospodarstvom, saj je takšno imetništvo lastnih delnic 

podjetja oziroma deleža izrecno prepovedano oziroma dovo- 
ljeno v izjemnih primerih v minimalnih obsegih. Shematično 
gledano je lahko pomenila takšna kapitalska družba dvoje: ali 
še nadalje kvazi samoupravljanje iz naslova družbenega kapi- 
tala, kar ne ustreza upravljalski shemi v kapitalski družbi 
zasnovani na zasebno lastniškem odnosu, ali pa prepustitev 
upravljanja in prilaščanja zgolj zasebnim lastnikom, vendar 
v tem primeru na škodo anonimnega družbenega kapitala 
v 73 tem podjetju, ki je na nek način zamrznjen v družbi. 

Tega vprašanja ni mogla razrešiti tudi druga novela Zakona 
o podjetjih z dne 8. avgusta 1990 /Ur.l. SFRJ, št. 46/90/. 37. 
člen citirane novele je s spremembo 122. člena Zakona 
o podjetjih prinesel opredelitev, da v primeru, če je v podjetju 
v mešani lastnini v celotnem kapitalu podjetja zastopan tudi 
družbeni kapital, imajo glasovalno pravico v skupščini tudi 
predstavniki družbenega kapitala, ki so lahko delavci tega 
podjetja in osebe - strokovnjaki zunaj podjetja, v sorazmerju 
z deležem družbenega kapitala v celotnem kapitalu, če s sta- 
tutom oziroma pravili ni drugače določeno. Istočasno spre- 
ieta in objavljena novela zakona o spremembah in dopolni- 
tvah Zakona o prometu in razpolaganju z družbenim kapita- 
lom pa je s spremembo 5. člena omogočila tudi s statutom 
avtonomno določanje premoženjskih pravic pri delitvi 
dobička v takšnem mešanem podjetju. Tako Zakon o družbe- 
nem kapitalu kot novela Zakona o podjetjih sta predvsem 
z izdajanjem internih delnic in z drugimi načini spodbujala 
k transformaciji družbenih podjetij v podjetja v mešani last- 
nini, vendar pri tem glede na nerazrešeno lastninsko vpraša- 
nje družbenega kapitala, nista mogla vzpostaviti prave lastni- 
ške in upravljalske strukture v mešanem podjetju, v katerem 
bi bili znani lastniki za celoten trajen kapital, ki bi bili tudi 
upravljalci tega podjetja in upravičenci do premoženjskih 
pravic, torej dobička in likvidacijskega deleža. Z prepustitvijo 
načina ureditve upravljalskih in premoženjskih pravic avtono- 
miji družbenikom ter delavcem v takšnem podjetju, kar je 
sicer z vidika svobodnega urejanja odnosov med družbeniki 
v zasebno lastninskih sistemih pravilno izhodišče, pa te 
določbe v še bolj povdarjeni obliki omogočajo zgoraj ome- 
njeni anomaliji, ali oškodovanje družbenega kapitala v korist 
zasebnih lastnikov, ali kvazi lastninsko upravljanje in prilašča- 
nje, z nadaljevanjem samoupravljanja v kapitalski družbi. 
Ravno to vprašanje pa poskuša sedaj razrešiti novi republiški 
zakon o privatizaciji, ki naj bi z uporabo posameznih metod 
privatizacije omogočil izgraditev normalnih kapitalskih družb 
s pravo lastniško strukturo za ves trajen kapital, bodisi s strani 
investitorjev bodisi v preostalem delu s strani države s preno- 
som tega kapitala na državni sklad v obliki prednostnih del- 
nic. 

Sicer pa je druga novela Zakona o podjetjih izjemno 
pomembna glede nadaljnjega razvoja in smeri dograjevanja 
podjetniške zakonodaje. Po uveljavitvi novele v bodoče ni več 
mogoče na novo ustanavljati družbenih podjetij, saj so tudi 
v celoti črtana določila o ustanavljanju podjetij v družbeni 
lastnini. Črtane oziroma izpuščene so tudi druge določbe 
povezane z družbenim podjetjem od notranjega organiziranja 
in podobno, opredelitev upravljalske strukture pa je zelo 
zracionalizirana. V zvezi z delniškimi družbami so črtane vse 
določbe, ki so podrobneje opredeljevale delnice /členi 87. 
- 93./, ker bi se naj glede tega uporabljala določila zakona 
o vrednostnih papirjih. Zelo pomembna pa je sprememba 
glede organiziranja sestavljenih oblik, kjer se izpuščajo 
sestavljene oblike, ki temeljijo na dogovornem principu in se 
še bolj jasno uveljavljajo povezovanje podjetij na kapitalski 
osnovi vključno z možnostjo ustanavljanja podjetij, ki 73 
opravljajo dejavnosti ustanavljanja, finansiranja in upravljanja 
- torej holding podjetij /145.b/ člen/. Pomembne so tudi 
druge določbe 145.b/ člena, ki omogočajo prenašanje kapi- 
tala med podjetji bodisi z istočasnim prenašanjem upravljal- 
skih pravic, ali brezplačnim prenašanjem sredstev. 

Zadnja, torej tretja novela Zakona o podjetjih /Ur.l. SFRJ, št. 
61/90/ je po svojem obsegu najmanjša. Z vidika razvoja 
podjetniške zakonodaje pa je pomembno predvsem določilo 
novega 196.d/ člena, ki zahteva uskladitev organiziranosti 
sestavljenih oblik združevanja s tem zakonom do 30. junija 
1991. Le-te se bi torej naj organizirale bodisi po določilih 
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145.a/ člena, bodisi po določilih 145.b/ člena Zakona o po- 
djetjih. 

Razvoj podjetniške zakonodaje je z obravnavanimi novelami 
Zakona o podjetjih pripeljal do situacije, ko je od osnovnega 
Zakona o podjetjih sprejetega v letu 1988 ostalo zelo malo, 
tako v kvantitativnem pogledu v številu veljavnih členov, kot 
tudi v kvalitativnem pogledu določb, ki še imajo realno veljavo 
za naša podjetja. Praktično gledano se lahko uporabljajo 
nekatera določila, ki se nanašajo na notranjo upravljalsko 
strukturo družbenih podjetij, predvsem pa določila v zvezi 
z ustanavljanjem in poslovanjem podjetij v mešani in zasebni 
lastni. To vprašanje se bo po sprejetju republiške zakonodaje 
o privatizaciji še bolj zaostrilo in pojavilo še predvsem v drugi 
luči. Kot rečeno bi naj po konceptu republiške zakonodaje 
o privatizaciji imeli v bodoče le prava podjetja organizirana 
v obliki družb, ki imajo znanega lastnika za celoten trajni 
kapital. Za te družbe seveda ne bo več mogoče uporabljati 
določb Zakona o podjetjih, ki se nanašajo na upravljanje 
v družbenih podjetjih, prav tako pa so za te družbe zelo težko 
uporabljive druge določbe zakona tako o statusno pravnih 
atributih podjetja, kot firme zastopstva, upravljalske strukture 
vključno z načini prenehanja in podobno, ki so v sedanjem 
zakonu normirana iz osnovnega izhodišča veljave za druž- 
beno podjetje in le analogne uporabe za podjetja v mešani in 
v zasebni lastnini. Že samo to dejstvo zahteva, da se v Slove- 
niji izgradi povsem na novo celovita podjetniška zakonodaja. 

V kolikor je bila v prvih časih izgradnje podjetniške zakono- 
daje na prehodu iz sistema združenega dela v sistem podjetij 
še dopuščena oziroma celo v praksi pozdravljena in dobrodo- 
šla skromna normiranost tega področja, saj je bila s tem 
v praksi dana v določenem pogledu večja fleksibilnost, pa 
takšno stanje v novih pogojih, predvsem v pogojih procesov 
začete in uveljavljene privatizacije ni več dopustno. Kriterij 
deregulacije je bilo mogoče pozitivno vrednotiti z vidika prejš- 
njega sistema združenega dela, ki je urejal vse drugo, kot pa 
prava vprašanja, torej statusno pravno-organizacijska vpra- 
šanja, ampak vprašanja urejanja družbeno-ekonomskih 
odnosov in urejanja dobrega gospodarjenja in podobno. Kri- 
terij deregulacije je v pogojih tržno zasnovanega gospodar- 
skega sistema potrebno vrednotiti z vidikov različnih intere- 

sov povezanih s podjetjem in to predvsem zaradi gospodar- 
ske sigurnosti podjetja in s tem njegovega finansiranja, zaradi 
zaščite upnikov in investitorjev, zaradi zaščite samih družbe- 
nikov. Predvsem pa je vrednotenje tega 73 potrebno zaradi 
ureditve konsistentne upravljalske strukture, ki bo delovala 
v vseh bodočih situacijah, ki jih je možno predpostavljati, 
kakor tudi zaradi preprečevanja zlorab pri združevanju kapi- 
tala v širše oblike ter nenazadnje ustrezne vključitve delavcev 
v sodelovanje pri upravljanju. Zelo pomembne so tudi oprede- 
litve glede knjigovodstveno finančnih vprašanj, vprašanj kar- 
telskega združevanja in podobno. Kot je poznano, imajo 
ravno iz teh razlogov vse države z razvitim tržnim gospodar- 
stvom temelječim na zasebni lastnini obsežne in podrobno 
normirane predpise s področja organiziranja in delovanja 
podjetij oziroma družb, bodisi v kodeksih ali pa v posameznih 
zakonih o posameznih tipih družb. 

Prav gotovo drži ocena, da naša sedanja podjetniška zakono- 
daja, opazovana oziroma primerjana s stanjem podjetniškega 
prava tako v Evropi kot v svetu pomeni samo skrčen pregled 
nekaterih temeljnih značilnih opredelitev podjetij v srednjee- 
vropskih pravnih sistemih s tem, da nobeno od velikih vpra- 
šanj evropskega podjetniškega prava oziroma prava družb 
nima mesta v »podjetniški zakonodaji« /B. Zabel, referat 
v Opatiji, Reguliranje mešovitih poduzeća u Zakonu o podu- 
zećima, Privreda i pravo 5-6/89, stran 272./. V celoti držijo 
ocene citiranega avtorja, da je strokovno gledano Zakon 
o podjetjih zelo slab, da ima veliko napak od neusklajenosti, 
neusklajene terminologije in celo protislovnosti, da je deregu- 
lacija pojmovana zelo mehanično, da določene določbe teme- 
ljijo na napačnih predpostavkah glede na funkcije določenih 
pravnih institutov in da Zakon o podjetjih pravzaprav izpušča 
urejanje temeljnih lastninskih odnosov, ki so bistveni za orga- 
niziranje in delovanje družb. Te ocene pa predvsem v luči 
procesov privatizacije in organiziranja podjetij zgolj v obliki 
kapitalskih družb dobijo še veliko pomembnejšo dimenzijo. 
Novo izhodišče za podjetniško zakonodajo, ki družbe klasifi- 
cira ne po kriteriju lastnine sredstev, ki se v podjetju uporab- 
ljajo, ampak po kriteriju ali se v odgovornost za obveznosti 
podjetja kot pravne osebe na trgu vključujejo družbeniki 
s svojim premoženjem ali ne, terja kompletno novo zakono- 
dajo. 

A. PRIMERJALNA UREDITEV 

I. PRIMERJALNI PRIKAZ PRAVNE 

Pravna ureditev družb sodi v različnih pravnih redih v različna 
pravna področja. Po svojem izvoru je pravo družb vsekakor 
del premoženjskega, lastninskega prava. Današnje oblike 
gospodarskih družb, ki so v funkciji integracije in koncentra- 
cije kapitala, se pravno vse bolj razlikujejo od svojega zgodo- 
vinskega prototipa, to je od klasične civilnopravne družbe. 
Pravo gospodarskih družb se večinsko že obravnava v okviru 
samostojnega gospodarskopravnega področja. 

Tako npr. nemško-avstriiski pravni sistem negativno oprede- 
ljuje razliko med eno in drugo skupino družb: vse družbe, ki 
niso trgovinske, spadajo v področje civilnega prava. Pri tem 
se civilne družbe oblikujejo za namene, ki praviloma niso 
pridobitne narave (šport, umetnost, kultura), lahko pa so tudi 
izrazito pridobitne. Tako se po civilnopravnih pravilih obrav- 
navajo družbe obrtnikov ali malih trgovcev in tiste s področja 
intelektualnih storitev (zdravniki, odvetniki, arhitekti), ki pač 
po pravilih gospodarskega prava (HGB) ne morejo pridobiti 
statusa gospodarske družbe. 

Švicarsko pravo je v enotni zakonodaji (OR) uredilo tako 
trgovinske družbe kot tako imenovane navadne družbe. Ven- 
dar pa je razlika med njimi v zakonu izrecno poudarjena. 

Francosko pravo izrazito razlikuje med civilnimi in gospodar- 
skimi družbami. Kriterij razlikovanja je praviloma poslovni 
predmet. Poleg tega je za gospodarske družbe oblika izrecno 
predpisana, kar za druge družbe ne velja, tako da je razliko- 
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valni znak lahko tudi oblika. Le trgovinske družbe so podvr- 
žene trgovinskemu pravu, le zanje velja stvarna pristojnost 
trgovinskih sodišč, samo te so podvržene stečajnem pravu 
tretje knjige CDC, le zanje je predpisano vodenje poslovnih 
knjig, samo nje zadeva dolžnost registracije itd. 

Italijansko pravo skuša odpraviti razlikovanje med obema 
vrstama družb. Tako je ureditev enotna, in sicer v CC (Codice 
civile). Vendar pa gre izrecno za dve vrsti družb, in sicer za 
tako imenovane navadne (societa semplice) ter tiste, ki imajo 
za predmet eno izmed gospodarskih dejavnosti. Tako družbe 
s področja poljedelstva, gospodarstva, živinoreje, intelektual- 
nih storitev (zdravniki, odvetniki) oziroma družbe manjšega 
obsega izrecno spadajo med civilnopravne družbe. 

Za angleško pravo bi lahko rekli, da ne dela razlik med 
civilnopravnim in gospodarskopravnim področjem, saj takšna 
razvrstitev prava sploh ne obstaja. Edina razvrstitev je na: 
običajno (precendenčno) pravo (common law), moralno 
pravo (equity law) in zakonsko pravo (statutary law). Enako 
velja za ameriški pravni sistem. Kljub temu pa angleško pravo 
pozna zelo pestre tipe družb prav po kriteriju javnosti oziroma 
zasebnosti in namembnosti. Tako npr. Companies act iz leta 
1948 razlikuje tri 73 glavne tipe družb, in sicer: 

- družbe, ustanovljene na podlagi vladne listine (Chartered 
companies), in sicer praviloma na področjih javnih služb 
(javne šole, univerze, radio, televizija, različne finančne insti- 
tucije); 
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- družbe, ustanovljene z aktom parlamenta (act of parlament) 
pretežno na področjih tako imenovane gospodarske infra- 
strukture, kot npr. elektrogospodarstvo, plin, voda, železnice. 
Zakonska ustanovitev teh družb je praviloma povezana s pri- 
silno akvizicijo zemlje in z njihovim monopolnim položajem, 
zaradi česar poslujejo na podlagi posebnih predpisov (com- 
panies clauses acts); 
- druge gospodarske družbe oziroma tako imenovane regi- 
strirane družbe (registred companies). 

Naslednja razvrstitev družb po angleškem pravu je na tako 
imenovane javne družbe in zasebne družbe. Po companies 
act iz leta 1980 mora biti javna družba izrecno registrirana in 
ima obliko delniške družbe ali družbe z omejenim jamstvom. 
Predvidena je tudi spodnja meja ustanovitvenega kapitala, 
ustanovita jo lahko najmanj dve osebi, iz firme pa mora biti 
razvidno, da gre za javno družbo (public limited company). 
Družbe, ki nimajo statusa javne družbe, se štejejo za zasebne 
družbe (private company). V okvir zasebnih družb zakonodaja 
razvršča tako imenovane majhne družbe (do 50 zaposlenih ter 
vrednostni kriteriji glede prometa in sredstev) in srednje 
družbe (do 250 zaposlenih), za katere veljajo posebni pogoji 
ustanovitve in delovanja. 

Naslednja razvrstitev po angleškem pravu je na družbe z ome- 
jeno in neomejeno odgovornostjo za dolgove. Tako je odgo- 
vornost lahko omejena z deleži (limited by shares) ali z jam- 
stvom (by quarantee). 

Poleg navedenih oblik angleško pravo pozna tudi tako imeno- 
vano partnersko družbo (partnership). ki se od družb (compa- 
nies) razlikuje predvsem po pravnem položaju angažiranega 
kapitala (lastnine), po odgovornosti družbenikov za dolgove 
in po režimu upravljanja. Najkrajše povedano, družba (com- 
pany) je umetna pravna tvorba trajne narave. Družba je lastnik 
premoženja, vstopa v pogodbena razmerja, je lahko tožena in 
tožj in njena pravna osebnost je ločena od družbenikov. 
Partnerska družba ni pravna oseba, čeprav je lahko tožena in 
tudi toži v svojem imenu ter tako vstopa tudi v pravni promet. 
Družbeniki jamčijo za dolgove družbe s svojim premoženjem. 

Tudi za ameriško pravo ne moremo govoriti o ločeni pravni 
ureditvi civilnopravnih družb in gospodarskih družb. Pravo 
družb (corporation law) je enotno, kot so formalno enotne 
tudi pravnoorganizacijske oblike. Najširša in univerzalna raz- 
vrstitev pravnega organiziranja keterekoli dejavnosti in 
s kakršnimkoli namenom je taka: 

- posamezni podjetnik (sole proprietor ship); 
- partnerske družbe (partnership); 
- korporacije (corporations). 

Vendar pa je tako poenostavljena in univerzalistična shema 
zgolj navidezna, saj pravni red že pri partnerskih družbah 
pozna zelo raznovrstne tipe, še večja pestrost pravnih razlik 
pa je pri korporacijah. Tako imamo pri partnerskih družbah 
poleg tako imenovanega splošnega (general partnership) še 
dejansko partnerstvo (partnership by estoppel), nadalje joint 
venture, posebej rudarsko partnerstvo (mining partnership) in 
omejeno partnerstvo (limited partnership). Različen položaj 
pravne osebnosti posebej glede partnerjevih odgovornosti za 
obveznosti je tako kot po angleškem pravu tudi po ameriškem 
glavni razlikovalni znak med partnersko družbo in korpora- 
cijo. Vendar pa tudi to razlikovanje ni dosledno (izjema je npr. 
v pravnoorganizacijski obliki omejenega partnerstva - limi- 
ted partner ship in seveda v znanem institutu spregled pravne 
osebnosti - lifting the veil). 

Kljub na videz enotnemu tipu ameriške korporacije so razlike 
med posameznimi tipi zelo velike. Kot smo že poudarili, se za 
korporacije štejejo celo mesta in države (po naše družbeno- 
politične skupnosti) ter tudi vse nepridobitne institucije (s 
Področja družbenih dejavnosti), kot so šolstvo, zdravstvo, 
kultura, znanost itd., vključno s področji javnih služb (po naš.e 
gospodarska infrastruktura, torej elektrogospodarstvo, PTT, 
komunala itd.). Tako ameriško pravo deli korporacije na 
splošne (public), javne (public authority) in zasebne, ki so 
spet lahko pridobitne (profit) in nepridobitne (non profit). 

Razlikovanje je izrecno poudarjeno tudi v pravni ureditvi. 
Tako obstaja posebna ureditev za pridobitne korporacije, pri 
čemer gre večinoma za tako imenovano zakonsko pravo (sta- 
tuta^ law) posameznih zveznih držav. Poleg posameznih 
zakonov o gospodarskih korporacijah, ki se glede nekaterih 
vprašanj med državami tudi bistveno razlikujejo, obstaja 
poenoten model, ki ga je pripravilo vseameriško pravniško 
združenje in ki ga je kot svoj zakon sprejela večina zveznih 
držav (Model business corporation act). Podobno velja za 
zakonsko ureditev partnerskih družb. Tudi tu pojeg zakonov 
posameznih držav obstajata dva modela posebej za splošna 
partnerstva in posebej za omejena, ki sta bolj ali manj sprejeta 
v posameznih ameriških državah (Uniform partnership act, 
Uniform limited partnership act). 

V ameriški literaturi se korporacija označuje kot glavno oro- 
dje kapitalizma in kot ena izmed najznačilnejših pravnih 
iznajdb zahodnega političnega sistema, naslonjenih na razvoj 
in varstvo zasebnolastninskih pravic (property rights). 

Prelomnega pomena za razvoj ameriškega korporacijskega 
prava in s tem nedvomno tudi korporacij kot institucij kapitala 
je v letu 1829 sprejeti General incorporation laws, ki je nado- 
mestil prejšnji koncesijski sistem ustanavljanja in določil dve 
temeljni pravili, ki veljata še danes, to je: omejitev odgovorno- 
sti za dolgove na osamosvojeno lastnino korporacije ter traj- 
nost in s 73 tem institucionalizacija korporacije kot samostoj- 
nega subjekta. 

Ameriško pravo sicer izrecno poudarja, da so delničarji last- 
niki korporacij in jih primerja z nosilci obveznic oziroma 
zadolžnic, ki imajo pravni položaj upnikov korporacije. Ven- 
dar pa pravni položaj delničarja in pravna narava delnic kot 
tudi premoženja (kapitala) delniške družbe z vidika lastnine in 
upravljanja (premoženjskih in članskih pravic) načelno ne 
odstopa od splošnega tipa delniške družbe. Premoženjsko- 
pravna samostojnost delniške družbe, ki se kaže v nesporno- 
sti njene pravne osebnosti, osamosvojenem premoženju kot 
jamstveni masi ter popolni pravni ločitvi tako osebnosti kot 
premoženja delničarjev, kaže na to, da je delničar kot lastnik 
družbe bodisi zgolj pravna konstrukcija ali pa nova kategorija 
lastnine, povsem različna od klasično pojmovane zasebne 
lastnine. To bi bila sicer sprejemljiva teoretična opredelitev, 
saj tako lahko trdimo tudi za pravno naravo naše družbene 
lastnine, če ne bi bilo očitno, da celoten kapitalistični pravni 
sistem temelji na zasebnolastninskih temeljih in na povsem 
klasičnem pojmovanju pravic iz zasebne lastnine (property 
rights). 

Čeprav so torej gospodarske družbe po svojem izvoru sicer 
družbe civilnega prava in v pravnih virih obstajajo razlike 
glede njihove razvrstitve v eno ali drugo pravno področje, je 
danes nesporno, da so to samostojne pravne kategorije, ki jih 
ni mogoče pojasnjevati zgolj s tradicionalno lastninsko- 
pravno metodologijo. Pravne distinkcije se nanašajo pravi- 
loma na vsa pravno odločilna vprašanja, in sicer na položaj in 
naravo lastnine, na naravo pravne osebnosti družbe, kot tudi 
na razmerje do upravljanja v njej. 

Znano je, da je civilno pravo izoblikovalo dva tipa družbeni- 
štva, in sicer navadno družbeno pogodbo in traino civilno 
družbo (družbeno razmerje). Pri navadni družbeni pogodbi 
gre za običajno obligacijsko razmerje, za sodelovanje v skup- 
nem namenu. Obligacijsko razmerje družbenikov ne preraste 
v skupnost s samostojno osebnostjo, tako da problem nasto- 
panja in pooblastil v pravnem prometu niti ne obstaja. Nadalje 
družbeniki vodijo posle po dogovoru, angažirani kapital 
ostane last družbenikov oziroma je kvečjemu solastnina. 
Upravljanja družbe v smislu odločanja po večinskem načelu 
ali kapitalskih deležih ni; poslovne odločitve posameznih 
družbenikov so praviloma vezane na medsebojno soglasje. 
Obligacijsko družbeno razmerje je praviloma vezano na zača- 
sen namen in preneha, ko je posel opravljen. 

Poleg navedenih pozna civilno pravo tudi trajna družbena 
razmerja (societetna), glede katerih se pojavlja cela vrsta 
teoretičnih in praktičnih vprašanj - od tistih, ki se nanašajo 
na premoženjskopravno samostojnost teh družb, na pravno 
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naravo premoženja pri upravljanju takih družb, do tistih vpra- 
šanj, ki posegajo v razmejitev med civilnopravno in gospodar- 
skopravno ureditvijo teh družb. Različne ureditve civilnih 
družb kot trajnih družbenih razmerij v pravnih redih in razno- 
vrstnost pri uporabi te institucije v praksi povzroča« zelo 
različne teoretične sklepe o pravni naravi tovrstnih razmerij. 
Tako je lahko 73 premoženje v teh družbah individualna 
lastnina družbenikov, prav tako je lahko solastnina z idealnimi 
ali realno določljivimi deleži, v največ primerih pa bo šlo za 
kolektivno ali skupno ročno lastnino. Pravni položaj takšne 
družbe kot samostojnega subjekta in razmerij upravljanja 
v njej je odvisen prav od lastninske oblike družbenega premo- 
ženja. Najpreprostejša je oblika sodelovanja za skupni 
namen, ki predstavlja individualno lastnino in soglasno vode- 
nje poslov brez konstituiranja kakršnekoli družbene psebno- 
sti. V najbolj razviti obliki pa je družbeno premoženje osamo- 
svojena lastnina družbe, ki je pravna osebnost, ki v svojem 
imenu in na svoj račun vstopa v pravni promet, in kjer pravica 
družbenikov ni več lastninska, ampak obligacijska. Vmes pa 
je še veliko možnosti oziroma kombinacij. Poglavitne oblike 

družb, ki jih poznata angleško in ameriško pravo, smo že 
našteli. Za evropsko kontinentalno pravo pa slej ko prej še 
vedno velja tradicionalna razvrstitev na osebne in kapitalske 
družbe, in sicer: 

a) Osebne družbe 1. javna trgovinska družba (nemško: Offene 
Handelsgeselschaft; francosko: societe en nom collectif; itali- 
jansko: societa in nome collettivo; angleško: partnership); 2. 
komanditna družba (nemško: Komanditen Geselschaft; 
v francoščini: societe en commandite; italijansko: societa in 
accommandita semplice; angleško: limited partnership); 
3. tiha družba (stille Gesellschaft; societe en participation; 
associazione in participazione); 

b) Kapitalske družbe: 1. družba z omejeno zavezo (Gesellsc- 
haft mit beschraenkter Haftung; societe a responsabilite limi- 
tee; a garancia limitata; private company); 2. delniška družba 
(Aktien Gesellschaft; societe per actions tudi societe ano- 
nyme; societa per azioni; company limited by shares). 

II. ZAKONSKO TEHNIČNO UREJANJE TRGOVINSKIH DRUŽB 

V trgovinskem pravu lahko ugotovimo, da imajo posamezne 
države različne pristope pri zakonskem urejanju trgovinskih 
družb. Pri tem gre za razlike tako glede vprašanja, v katerih 
zakonih se te družbe urejajo z vidika vsebine, ali gre za 
posebno trgovinsko zakonodajo ali gre za skupno snov trgo- 
vinskega prava in sicer civilnega prava, ter po drugi strani za 
različne pristope pri urejanju posameznih tipov trgovinskih 
družb v različnih zakonih. 

Države, kjer velja načelo dualizma, imajo posebno trgovinsko 
zakonodajo, ki se nanaša na trgovce (gospodarske subjekte). 
To so Nemčija, Avstrija in Francija. Druga skupina držav, kjer 
se upošteva princip »monizma« pa imajo snov trgovinskega 
Erava združeno v skupni civilni zakonodaji, kot npr. Italija in 

vica. 

tako ima npr. Italija vse trgovinske družbe, tako osebne kot 
kapitalske urejene v državljanskem zakoniku - Codice civile, 
ki ne ureja samo vprašanje trgovinskih družb ampak tudi 
vprašanje civilnega prava. 

Države, ki upoštevajo koncept dualizma imajo ločeno trgovin- 
sko in civilno pravo. Vendar je tudi med njimi zelo različen 
tehnični pristop pri urejanju trgovinskih družb v zakonodaji. 
Pri tem gre za tri različne variante: 

- ureditev vseh. trgovinskih družb v enem zakonu - npr. 
Francija 
- Zakon o trgovinskih družbah iz leta 1966 s kasnejšimi 
novelami; 
- več zakonov, ločeno po posameznih pravno-organizacij- 
skih oblikah; poseben Zakon o javno trgovinski družbi, pose- 
ben Zakon o komanditni družbi, poseben Zakon o družbi 
z omejeno zavezo ter poseben Zakon o delniški družbi: npr. 
Anglija (partnership act 1890, limited partner ship act 1907, 
companies act, in ZDA); 
- poseben zakon za osebne družbe in posebni zakoni za 

kapitalske družbe, npr. Nemčija ureja v trgovinskem zakoniku 
(Handelsgeseltzbuch) tako javno trgovinsko družbo kot tudi 
komanditno družbo, družbo z omejeno zavezo v posebnem 
zakonu o družbi z omejeno zavezo, ter prav tako v posebnem 
zakonu delniško družbo. Enako velja za Avstrijo (Handelsge- 
seltzbuch iz leta 1987, Gesetz uber Gesellschaften mit besc- 
hankter Haftung iz leta 1906) ter zakon o delniških družbah 
- Aktien Gesetz iz leta 1965. / 

V slednjem primeru je potrebno poudariti, da se splošna 
določila trgovinskega zakonika, ki ureja javno trgovinsko 
družbo, uporabljajo tudi za komanditno družbo. Posebno 
poglavje trgovinskega zakonika o komanditnih družbah ima 
le specifičnosti, ki se nanašajo na komanditno družbo, v osta- 
lem pa veljajo pravila o javno trgovinski družbi, ker pač gre za 
osebno družbo. Podobno razmerje za urejanje teh dveh družb 
velja tudi v ZDA, čeprav gre za urejanje v dveh posameznih 
zakonih. Poudariti je potrebno, da takšna uporaba prava velja 
tudi v primeru obeh kapitalskih družb v ZDA, in sicer veljajo 
splošna določila Zakona o delniških družbah - korporacijah 
tudi za družbe z omejeno zavezo - closed corporation, kjer 
pa je situacija različna, kajti ta problematika je urejena bodisi 
v dodatkih k splošnim korporacijskim zakonom ali pa so 
sprejeti posebni .zakoni. 

V državah, kjer je upoštevano načelo dualizma, velja poseben 
odnos med trgovinskimi zakoni ter med civilnim pravom. Ker 
je javna trgovinska družba najnižja oblika trgovinskih družb, 
se v svojih značilnostih npr. v Nemčiji, v veliki meri stika 
s splošno družbo civilnega prava in zato veljajo določila BGB 
(državljanski zakonik) kot subsidiarni pravni vir, če trgovinski 
zakonik (HGB) tega sam ne izključuje. Zanimivo pa je, da to 

■velja le za nemško pravo, ne velja pa za Avstrijo. V Nemčiji sta 
bila namreč BGB in HGB istočasno izdelana zakonika. 
V Avstriji pa določbe 27. poglavja ODZ ne prihajajo v poštev 
kot subsidiarni vir pri uporabi javne trgovinske družbe po 
trgovinskem zakoniku. 

III. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED ZAKONSKE UREDITVE D. D. IN D. D. O. 

Avstrija 

Avstrija je n pr. zakonsko posebej uredila delniško družbo in 
posebej družbo z omejeno odgovornostjo. Tako je delniška 
družba urejena z Actiengesetz, zakonom iz leta 1965, družba 
z omejeno odgovornostjo pa z GmbH Gesetz iz leta 1906. 
Poleg tega je področje gospodarskih poslov urejeno z Han- 
delsgesetzbuch iz leta 1897. Vsi trije predpisi so bili seveda 
večkrat kasneje dopolnjeni in spreminjani. 

Avstrijska zakonodaja torej s posebnimi zakoni ureja dve 
glavni pravnoorganizacijski obliki podjetij, posebej delniško 

družbo (Artiengesellshaft. AG1 ter posebej družbo z omejeno 
odgovornostjo (Gesellshaft mit beschrenakter haftung, 
GmbH). 

Čeprav je kar precejšen del gospodarstva v Avstriji v lasti 
države, ne obstaja poseben tip državnega podjetja, niti ni 
posebnega predpisa o pravnoorganizacijski strukturi tovrst- 
nih podjetij. Sektorji državnega lastništva se upravljajo izk- 
ljučno na lastniških načelih, in sicer praviloma v obliki delni- 
ških družb (AG), kjer je pač večinski delničar država. 

V avstrijski gospodarski praksi ima družba z omejeno odgo- 
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vornostjo veliko večji pomen kot delniška družba in jih je tudi 
več po številu. 

Bistvene pravne razlike med avstrijsko AG in GmbH so na- 
slednje: 

- minimalni delniški kapital je pri AG precej višji kot pri 
GmbH; 
- GmbH ne more povabiti javnosti k vpisovanju deležev, kar 
pa je povsem običajno za AG; 
- deleži v GmbH ne morejo biti na prinosnika, kar je dopustno 
in precej razširjeno pri AG; 
- prenos deleža na drugega lastnika mora biti v notarski 
obliki, pri AG pa se lastništvo prenaša z izročitvijo delnic; 
- pri GmbH ni obvezno, da se njeni računi javno objavijo in 
podvržejo reviziji, kot je to obvezno za AG. 

Sicer se razlike med eno in drugo pravnoorganizacijsko 
obliko avstrijskega podjetja zmanjšujejo oziroma odpravljajo. 
Ostajajo slejkoprej tiste, ki se nanašajo na večjo javnost 
poslovanja AG, zaradi varovanja položaja številnih delničarjev 
ter na drugi strani tiste pri GmbH, ki izhajajo iz bolj trdne 
medsebojne povezanosti in osebne vključenosti družbenikov 
v GmbH. 

Švica 

Švicarska ureditev statusnega prava podjetij je vsebovana 
v poglavjih od 24 do 29 obligacijskega zakona iz leta 1911 (ki 
je bil seveda kasneje večkrat spreminjan oziroma dopolnje- 
van). Švicarski obligacijski zakon (Oblipationenrecht - OR. 
Code des Obliaations. Codice delle obbligazioni) je zakon na 
zvezni ravni in velja za vso Švico. 

Del podjetniške zakonodaje je kantonalne, in sicer tisti, ki se 
nanaša na vodenje trgovinskega registra, na notariat itd. in 
velja le v posameznem kantonu, zato se medsebojno tudi 
razlikuje. Švicarska sodna praksa je pomembno vodilo pri 
odločanju predvsem nižjih sodišč, tako da v nekem smislu 
sodišča kreirajo novo pravo, seveda ne na način, kot to velja 
za precendenčno pravo. 

Lastninske kategorizacije podjetij seveda tudi švicarsko pravo 
ne pozna, pozna pa osnovno razvrstitev kapitalskih družb na 
tako imenovane iavne in na privatne družbe. Seveda ne po 
lastninskem kriteriju, ampak po tem, koliko je pri eni oziroma 
drugi pravnoorganizacijski obliki varovan javni interes. Tako 
javna družba ustreza nemški AG oziroma delniški družbi, na 
drugi strani pa zasebna pravnoorganizacijski obliki GmbH, to 
je družbi z omejeno odgovornostjo. 

Švicarska trojezična zakonodaja še najbolj nazorno prikazuje 
razvrstitev kapitalskih družb evropskega kontinentalnega 
prava. To kar v anglosaksonski zakonodaji poznamo kot Cor- 
poration (v ZDA) oziroma Public company (v Angliji), pravno 
povsem ustreza nemški oziroma avstrijski Actiengesellshaft, 
francoski Societe anonyme oziroma italijanski Societa ano- 
nima. Na drugi strani ameriški Closed Corporation ustreza 
angleška Private company oziroma na evropskem kontinentu 
v Nemčiji in Avstriji Gesellschaft mit beschrenkter haftung, 
v Franciji Societe a responsabilite limitee, v Italiji pa Societa 
a garanzia (responsabilita) limitata. 

švicarski Obligationsrecht, OR v nemškem, francoskem in 
italijanskem besedilu privzema prav to terminologijo oziroma 
kategorizacijo obeh najznačilnejših kapitalskih pravnoorgani- 
zacijskih oblik podjetja (kapitalskih družb). 

Za razliko od avstrijske prakse so v Švici GmbH mnogo 
redkejše. Prav majhne so namreč prednosti GmbH v primer- 
javi z AG, je pa tudi v tem pravnem redu glede AG večja pravna 
strogost in formalnost postopkov. 

Razlike med delniško družbo in družbo z omejeno odgovor- 
nostjo po švicarski pravni ureditvi so podobne kot v avstrij- 
skem pravu, in sicer: 

~ minimum delniškega kapitala je pri GmbH precej nižji kot 
Pri AG, predpisan pa je tudi maksimum; 

- GmbH ne more izdajati vrednostnih papirjev, kot so delni- 
ška potrdila na prinosnika ali takšna, ki so prenosljiva z indo- 
samentom; 
- GmbH ne more vabiti javnosti k vpisovanju delnic ali ob- 
veznic; 
- deleži v GmbH so vedno na ime; 
- prenos deležev je omejen in mora biti v notarski obliki, 
nikakor ne zgolj s prodajo vrednostnih papirjev na trgu; 
- zakon, posebej pa pogodba lahko predpiše posebne obvez- 
nosti članov GmbH, kot npr. obveznost vplačila v primeru 
deficita v delniškem kapitalu ali pa obveznost dodatnega 
plačila pri povečanju delniškega kapitala ob določenih pogo- 
jih; lahko se omeji umik članov iz GmbH v določenih primerih; 
- revizija računov pri GmbH ni zakonsko Obvezna. 

Tudi švicarska pravna ureditev, čeprav, da se v njej prepletajo 
elementi germanskega in romanskega pravnega kroga, ne 
pozna lastninskega razvrščanja podjetij in se drži osnovne 
sheme javnih in zasebnih družb. Potrebna je tudi osnovna 
distinkcija med obema pravnoorganizacijskima oblikama, 
namreč večja medsebojna povezanost družbenikov, bolj 
poudarjena osebna vključenost pri GmbH ter pri delniški 
družbi, večje število elementov javnosti, zaradi dejstva pač, da 
gre za javno zbiranje kapitala v pridobitne namene. 

Nemčija 
Nemška ureditev je prav tako značilna po tem, da sta obe 
veliki pravnoorganizacijski obliki urejeni vsaka s posebnim 
predpisom. Tako je delniška družba urejena z zakonom 1965 
(Actiengesetz). družba z omejeno odgovornostjo pa z zako- 
nom iz leta 1892 (GmbH GesetzV Trgovinski zakonik iz leta 
1897 (Handelaesetzbuch) ureja gospodarske posle in se 
seveda uporablja za vse oblike družb. Vsi ti predpisi so bili 
seveda večkrat spreminjani in dopolnjevani. 

Tipologija kapitalskih družb je v Nemčiji domala enaka tisti iz 
avstrijskega ali švicarskega prava. Tudi razlike med AG- in 
GmbH so podobne; tako je pri GmbH nižji minimum kapitala, 
ni prenosniških delnic, ni javnega poziva k vpisovanju delnic 
oziroma obveznic, pri manjših GmbH podjetjih ni obvezna 
revizija, niti ne nadzorni odbor. 

Zaradi precejšnje poenostavitve formalnosti v zvezi z delova- 
njem predvsem manjših GmbH, je le-teh v veliko ogromno 
število in daleč presegajo tako po številu kot po pomenu 
delniško družbo. 

Vsekakor velja tudi za nemško ureditev, da sta obe temeljni 
pravnoorganizacijski obliki najširše uporabljeni za kakršne- 
koli potencialne ustanovitelje, investitorje, torej družabnike in 
je ob tem povsem nepomembno, kakšne vrste lastnino vla- 
gajo kot osnovni kapital. Izbira ene ali druge oblike je odvisna 
pač od gospodarskih namenov, od željenih namer in intere- 
sov glede medsebojne povezanosti družbenikov ter njihove 
osebne vključenosti v posle. 

Francija 

Francija je leta 1966 sprejela zakon o trgovinskih družbah (Loi 
sur les societes commerciales) ter dekret o trgovinskih druž- 
bah (Decret sur les societes commerciales) leta 1967. 

Trgovinski zakonik (Code de commerce) iz leta 1807 se 
seveda 73 nanaša tudi na gospodarske posle vseh tipov 
družb. 

Podobno kot v germanskem pravnem krogu velja tudi za 
francosko ureditev, da pozna dva temeljna tipa družb, in 
sicer: 

- Societe anonvme. SA ali anonimna družba, ki v celoti 
ustreza delniški družbi; 
- Societe a responsabilita limitee SARI ali družba z ome- 
jeno odgovornostjo, kjer tudi v terminologiji ni nobenih razlik 
z germanskim pravnim krogom. 

Pač pa je zanimiva značilnost francoske ureditve v tem, da 
podobno kot pri nas, oba temeljna tipa kapitalskih družb ureja 
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v enem samem predpisu in ne posebej, kot smo videli npr. 
v nemškem ali avstrijskem pravu. 

Tudi za Francijo velja, da je SARL precejšnjega praktičnega 
pomena predvsem za podjetja manjšega in srednjega obsega. 
V številu je okrog 300 tisoč SARL in okrog 100 tisoč SA, 
vendar so slednje mnogo večje po osnovnem kapitalu ter tudi 
po pomenu. 

Ena izmed razlik med njima je tudi v Franciji predpisani 
minimum osnovnega kapitala, ki je pri SARL nižji. Sicer so 
razlike med njima domala enake tistim iz germanskega prav- 
nega kroga, torej ni prinosniških delnic, ni javnega poziva za 
zbiranje kapitala, omejen je promet z deleži itd. Ena od značil- 
nejših razlik v francoski ureditvi se nanaša na oblikovanje 
poslovodstva družbe, ki je pri SA predpisana precej formalno, 
kar za SARL ne velja. 

Italija 

Tudi v Italiji sta obe temeljni pravnoorganizacijski obliki kapi- 
talskih družb urejeni v civilnem zakoniku (Codice civile) iz leta 
1942 (5. knjiga, 5. poglavje). Civilni kodeks je bil seveda 
večkrat dopolnjevan, vendar posebnih zakonov o delniški 
družbi in družbi z omejeno odgovornostjo italijansko pravo ne 
pozna. 

Societa per azioni. SPA ali delniška družba ter Societa 
a responsabilita limitata. SRL se pravno razlikujeta glede 
podobnih vprašanj, torej glede minimalnega kapitala preno- 
sljivosti deležev, javnega zbiranja kapitala itd. Sicer velja 
predvsem, da je veliko število tudi manjših in srednjih podjetij 
organiziranih kot delniške družbe in za razliko od drugih 
držav ta pravnoorganizacijska oblika ni uporabna zgolj za 
večja podjetja. 

ZDA 

Ameriška ureditev je zanimiva predvsem po tem, da gre za 
federalno državo, z različnim statusnim pravom v federalnih 
enotah. ZDA namreč nimajo zveznega zakona o korporativni 
ureditvi. Vsaka od zveznih držav ima svoj zakon o korporaci- 
jah in so med njimi tudi znatne razlike glede prisilnega ureja- 
nja določenih notranjih razmerij v korporaciji. Razlike v uredi- 
tvah 73 zadevajo predvsem položaj delničarjev z vidika njiho- 
vih pravic upravljanja ter na drugi strani večje ali manjše 
samostojnosti in neodvisnosti managementa. 

Prav zaradi znatnih razlik med statusnim pravom posameznih 
zveznih držav je ameriško odvetniško združenje pripravilo 
tako imenovani modelni zakon o korporacijah (Model busi- 
ness Corporation act, MBCA). ki se uporablja, če ga posa- 
mezna država sprejme v svoj pravni red. 

Sicer je ameriški primer skoraj edinstven po tem, da se sta- 
tusno pravo ureja na ravni federalnih enot. Petdeset različnih 
korporacijskih zakonodaj vsekakor otežuje pravne procedure 
na tem področju. Bolj je razširjen primer, da je korporacijska 
oziroma podjetniška zakonodaja sprejeta na zvezni ravni in 
velja za federalne enote; tako n.pr. v federalnih državah, kot 
so Nemčija, Švica in seveda doslej tudi pri nas. 

, Ameriški pristop glede pravne ureditve podjetja oziroma kor- 
poracije je še bolj monotipen, kot to velja za evropsko konti- 
nentalno zakonodajo. Zakonodaja namreč izhaja iz ene same 
pravnoorganizacijske oblike opravljanja gospodarske dejav- 
nosti, namreč korporacije (Corporation). Le-ta je praviloma, 
glede zbiranja kapitala in članstva načelno odprta, za razliko 
od tako imenovanih korporacij zaprtega tipa (Closed comnra- 
tion), ki ustreza pravnim razmerjem, ki jih poznamo pri druž- 
bah z omjejeno odgovornostjo. 

Korporacija zaprtega tipa je v ameriškem pravu torej le pod- 
vrst korporacije kot splošne pravnoorganizacijske oblike, ne 
pa posebna oblika, tako kot velja za evropsko kontinentalno 
pravo. Razlikovanje, ki je v evropskem kontinentalnem pravu 
razdelilo pravne organizacijske oblike na delniško družbo in 
družbo z omejeno odgovornostjo, je na nek način zabrisano 
že v angleškem pravu, ki deli družbe na javne in zasebne 
(public. private comoaniesl. skoraj v celoti pa je izginilo 
v ameriški zakonodaji. 

Tudi statut evropske družbe kot eno od področij harmoniza- 
cije prava v evropski integraciji po letu 1992 izhaja iz enotne, 
monotipne oblike podjetja. Ta najsodobnejši pristop je rezul- 
tat več kot stoletnih izkušenj v razvoju prava družb, katerega 
vse bolj temeljna značilnost je enotnost, uniformnost 
podjetja. Seveda so v posamičnih rešitvah vsebovane vari- 
ante, ki poudarjajo ali elemente javnosti in s tem delniške 
družbe ali bolj zasebnosti in s tem družbe z omejeno odgovor- 
nostjo. Vendar ureditev inačic ene ali druge tradicionalne 
pravnoorganizacijske oblike obsega enotni statut evropskega 
podjetja in ne morda statut dveh različnih vrst družb. 

Primerjalnopravno smo obravnavali zgolj oblike kapitalskih 
družb in njihovo zakonsko ureditev, zavestno pa smo opustili 
podoben prikaz na področju osebnih oziroma partnerskih 
družb. Primerjalna analiza tovrstnih pravnoorganizacijskih 
oblik bi dalo podobno ugotovitev, da namreč obstaja visoka 
stopnja sorodnosti pravnih razmerij znotraj posameznih zvrsti 
osebnih družb, čeprav jih 73 pravni viri precej različno poime- 
nujejo. T$ko npr. nemška in avstrijska javnotrgovinska družba 
(Ofentlir.hegesellsr.haft) ustreza francoski oziroma italijanski 
Societe on nome collectiff oziroma Societa in nome collectivo 
in je pravno na moč podobna angleški oziroma ameriški 
General partnership. 

Na drugi strani je nemška oziroma avstrijska Komanditge- 
sellschaft zelo podobna tudi terminiloško identični francoski 
in italijanski inačici in ustreza angleški oziroma ameriški 
Limited partnership. 

To kar na evropskem kontinentu razumemo kot osebne 
družbe (za razliko od kapitalskih družb, kamor sodita delniška 
družba in družba z omejeno odgovornostjo), poimenujejo 
v angloameriški terminologiji kot komercialna partnerstva. 
Le-ta so ponekod urejena s posebnimi zakoni, drugod pa 
podobno, kot to velja za kapitalske družbe, v enotni civilni ali 
trgovinski zakonodaji. 

Bežna primerjalna analiza pravne ureditve kapitalskih pravno- 
organizacijskih oblik nas vodi do naslednjih skupnih ugoto- 
vitev: 

1. Podjetja brez lastnikov v primerjalnih pravnih sistemih niti 
v teoriji ne obstajajo; ne obstajajo tudi lastninske kategoriza- 
cije podjetij oziroma pravnoorganizacijskih oblik (družb). 
2. Pravni redi različno urejajo statusnopravno tvarino; ali 
z enotnimi civilnimi ali trgovinskimi kodeksi ali pa s poseb- 
nimi zakoni za posamezne pravnoorganizacijske oblike; 
v državah razvitega tržnega gospodarstva sta torej v uporabi 
oba pristopa. 
3. Razvrstitev na kapitalske in osebne družbe oziroma komer- 
cialna partnerstva je domala identična v vseh primerjanih 
sistemih; prav tako delitev kapitalskih družb na delniško 
družbo in na družbo z omejeno odgovornostjo, čeprav je 
izrazoslovje, ki se uporablja v različnih pravnih virih, včasih 
povsem različno. 
4. Pravne razlike med delniško družbo in družbo z omejeno 
odgovornostjo se v pravnih sistemih zmanišuieio oziroma 
skorajda odpravljajo; to posebej velja za nastajajoče pravo 
evropske integracije; vendar pa je praktičen pomen in število 
delniških družb in družb z omejeno odgovornostjo v posa- 
meznih državah zelo različno in ni mogoče posploševati v prid 
ene ali druge. 

70 p&ročevalec 



HI/1. PRIMERJALNI PRIKAZ STATUSNE UREDITVE DELNIŠKE DRUŽBE 

Ime (firma) delniške družbe 

Po nemškem pravu se mora firma nemške delniške družbe 
nanašati na vrsto poslov, s katerimi se družba ukvarja. Lahko 
sicer vsebuje tudi dodatke, kot so osebna imena ali fantazijski 
dodatki. Firma mora vsebovati besedo Aktiengesselshaft, ki 
pa je lahko na začetku ali na koncu. Okrajšava AG se pri polni 
firmi ne uporablja, ampak zgolj v dnevni gospodarski praksi. 
Pri formalni uporabi firme torej zgolj kratica ni dovoljena. 

Firma se mora razlikovati od vseh dotlej registriranih firm, ki 
73 poslujejo v istem okrožju oziroma od firme katerekoli, 
družbe, ki posluje po vsej Nemčiji. Gospodarska zbornica 
(Industrie und Handelskammer) lahko predlaga sodišču, da je 
firma neprimerna. 

Sprememba firme je možna le na podlagi sklepa skupščine 
delniške družbe in mora seveda biti vpisana v trgovinski 
register ter javno objavljena. 

Glede firme avstrijske delniške družbe velja vse, kar smo 
navedli pri nemški AG. 

Firma francoske SA (denomination sociale) se lahko nanaša 
na poslovanje družbe ali vsebuje ime katerega koli ustanovite- 
lja, ali pa je fantazijsko ime. 

Obvezno mora firma fancoske SA vsebovati besede societe 
anonyme ali okrajšavo SA na začetku ali na koncu. Znesek 
delniškega kapitala mora biti prav tako dodan firmi. Firma ne 
sme biti takšna, da bi zavajala. Firma nove družbe ne sme 
ustvarjati zmede glede na firme že registriranih družb v isti 
dejavnosti ali na istem območju. 

Glede spremembe firme velja, kot smo navedli pri nemškem 
pravu, da je namreč treba spremeniti družbena pravila na 
skupščini delničarjev, jih registrirati in javno objaviti. 

Firma (denominazione sociale) italijanske SPA mora vsebo- 
vati besede societa per azioni, na začetku in na koncu. Kratica 
SPA je prav tako dovoljena. Ime firme se po italijanskem pravu 
izbere prosto. Lahko se nanaša na posel, ki ga opravlja 
družba, ali vključuje osebna imena ali fantazijske besede. 

Ne sme pa ime firme biti zavajajoče. Prav tako velja pravilo 
glede novonastalih firm, da ne smejo ustvarjati zmede glede 
na že registrirane firme. 

Glede spremembe imena firme velja enako kot v vseh drugih 
ureditvah. 

Po angleški ureditvi mora firma delniške družbe na koncu 
vsebovati besede »limited« ali okrajšavo LTD. Za register niso 
sprejemljiva imena, ki bi zavajala tako, da bi ustvarjala lažen 
občutek o velikosti družbe oziroma o njeni dejavnosti, ali 
o tem, da ima kraljevski patronat itd. Prav tako se firma lahko 
zavrne zaradi prevelike sorodnosti z že registrirano firmo. 
V praksi se firma navadno poprej uskladi z registrom. 
po registraciji mora družba firmo uporabljati na vsaki lokaciji, 
kjer opravlja dejavnost, nadalje na pečatih, poslovnih pismih 
in drugi dokumentaciji. 

Sedež delniške družbe 

-Eo nftmSki ureditvi se sedež (Sitz) določi s pravili družbe in je 
običajno v kraju, kjer družba posluje oziroma ima svoje vod- 
stvo. Sedež družbe se vpisuje v trgovinski register. Registri- 
rani sedež mora družba uporabljati v poslovni korespondenci 
in dokumentaciji. 

Delniška družba lahko ustanovi poslovne enote (Zvveignider- 
lassungen). Poslovna enota mora biti vpisana v trgovinski 
register sedeža družbe ter tam, kjer jo ustanavljajo. 

Sprememba sedeža družbe je povezana s spremembo pravil 
družbe, za kar je potrebna odločitev skupščine delničarjev. 
Spremembo sedeža je prav tako treba registrirati. 

Za razliko od nemške ureditve, ki je sicer povsem enaka 
avstrijski, mora biti po avstrijskem pravu sedež delniške 
družbe obvezno v državi. To namreč za nemško ureditev ne 
velja, saj le-ta dovoljuje sedež delniške družbe tudi zunaj ZR 
Nemčije, le da se v kraju, kjer opravlja dejavnost v Nemčiji, 
registrirata tako poslovna enota kot tudi sedež družbe. 

Po francoski ureditvi morajo prav tako pravila družbe določati 
kraj, ki se registrira kot sedež (Siege) delniške družbe. Sedež 
je lahko različen od kraja, kjer je vodstvo družbe, vendar mora 
biti resničen, zato da je kot tak dosegljiv tretjim osebam. 

Če gre za spremembo sedeža delniške družbe zgolj znotraj 
enega departmaja ali v sosednji departma, je postopek veliko 
preprostejši kot v drugih primerih. Zadostuje namreč zgolj 
odločitev direktorjev, ki jo naknadno potrdijo na skupščini 
delničarjev. Če gre za spremembo sedeža zunaj omenjenih 
pogojev, pa je potrebna takojšnja odločitev skupščine ter 
sprememba pravil družbe. 

Francoska zakonodaja predvideva tudi spremembo nacional- 
nosti delniške družbe, torej prenos sedeža iz Francije v drugo 
državo. V takem primeru namreč družba ne preneha, nada- 
ljuje kot pravna oseba, vendar so postopki v zvezi s spre- 
membo sedeža vezani na spremembo pravil, odločitev skupš- 
čine itd. 

Ureditev sedeža (sede) po italijanskem oravu. je podobna 
francoski ureditvi. Tudi ta dovoljuje, da je sedež družbe 
drugje kot vodstvo podjetja, npr. pri eni izmed poslovnih enot. 

Glede spremembe sedeža znotraj Italije je ureditev podobna 
kot drugje, v zakonodaji pa je predviden tudi prenos sedeža 
družbe v tujino. Za takšne primere je potrebna odločitev 
izredne skupščine ter kvalificirana večina pri odločanju. Del- 
ničar, ki ne soglaša, ima pravico, da mu družba odkupi del- 
nice po trenutni tržni ceni. 

Angleško pravo formulira sedež kot naslov, ki mora biti vpisan 
v register družb, na katerega se pošiljajo uradna in druga 
obvestila ter korespondenca in kjer se hranijo dokumenti in 
knjige, ki so na vpogled inšpekciji. 73 

Poslovni predmet delniške družbe 

Pn namškpm pramj se poslovni predmet (Gegenstand des 
Unternehmens) določi s pravili družbe. Če gre za industrijsko 
ali trgovsko podjetje, je potrebno navesti vrsto proizvodov 
oziroma blaga, s katerimi se ukvarja družba. Dejanja vodstva 
družbe zavezujejo družbo, tudi če so zunaj poslovnega pred- 
meta. Ultra vires teorija namreč v nemškem pravu ni bila 
nikdar uveljavljena; tudi ne po uveljavitvi prve EGS direktive iz 
leta 1968. 

Sprememba poslovnega predmeta terja spremembo družbe- 
nih pravil, za kar je potrebna odločitev skupščine delničarjev, 
kot tudi sprememba v registraciji poslovnega predmeta. Spre- 
membo je treba\tudi javno objaviti. 

Po avstrijskem pravu se poslovni predmet določa na splošen 
način. Glede veljavnosti dejanj, ki presegajo poslovni predmet 
ter ultra vires teorije velja enako kot pri nemški ureditvi. 
Enako kot v nemškem pravu velja tudi glede spremembe 
poslovnega predmeta. 

Tudi po francoski ureditvi naj bi se poslovni predmet (object 
social) z družbenimi pravili določal bolj splošno. 

Dejanja direktorjev zavezujejo družbo tudi, če presegajo 
poslovni predmet, razen če družba lahko dokaže, da so tretje 
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osebe vedele oziroma bi lahko vedele za omejitve. Vendar se 
sama objava družbenih pravil pri tem ne šteje za zadosten 
dokaz tega dejstva. 

Glede spremembe poslovnega predmeta velja enako kot pri 
nemški oziroma avstrijski ureditvi. 

Po italijanskem pravu se poslovni predmet (oggetto sociale) 
z družbenimi pravili določi le s splošnim opisom poslovnih 
aktivnosti delniške družbe. 

Glede veljavnosti pravnih poslov, ki so zunaj poslovnega 
predmeta, velja, da se dejstva, če je en izmed direktorjev 
prekoračil poslovni predmet, ne sme uporabiti nasproti tretji 
osebi, če je le-ta ravnala v dobri veri. 

Glede spremembe poslovnega predmeta velja enako kot pri 
drugih ureditvah. Italijansko pravo pa varuje še delničarja, ki 
ne soglaša s spremembo poslovnega predmeta, v takšnem 
primeru ima namreč pravico zahtevati od delniške družbe, da 
odkupi njegove delnice po trenutni tržni ceni. 

Za angleško pravo je znano pravilo, da so pravni posli, ki so 
zunaj registriranega poslovnega predmeta ultra vires in s tem 
prima facie neveljavni. 

Zato je treba v družbenih pravilih dovolj široko navesti pred- 
met poslovanja, tako da obsega ne samo aktivnosti, ki so 
v teku ob ustanovitvi, ali zaradi katerih je bila delniška družba 
73 ustanovljena, ampak tako da bo pokrita tudi morebitna 
razširitev družbene dejavnosti v prihodnosti, da bi se na ta 
način izognili naknadnemu spreminjanju oziroma razširjanju. 

Pomen ultra vires teorije je vse manjši, še posebej po uveljavi- 
tvi prve EGS direktive, ki je predvidela, da je lahko ultra vires 
pogodba ponovno začela veljati, če je bila tretja oseba v dobri 
veri, kar pomeni, da ni vedela, da je bil posel sklenjen zunaj 
poslovnega predmeta družbe. 

Odgovornost delničarjev za obveznosti delniške družbe 

V vseh obravnavanih ureditvah je odgovornost delničarjev za 
obveznosti družbe enako urejena. To ni presenetljivo, saj je 
ureditev, po kateri delničar ne odgovarja ?a dolgove delniške 
družbe, ena izmed najbolj značilnih pravnih determinant del- 
niške družbe. 

Enaka je tudi ureditev glede delničarjeve obveznosti za vpla- 
čilo zneska, ki izhaja iz nominalne vrednosti delnice. 

Enaka je tudi ureditev tedaj, ko se število delničarjev zmanjša 
na enega samega. V takšnem primeru je v obravnavanih 
pravnih redih dovoljeno, da edini delničar ohrani družbo kot 
»one man company.« Po nemškem, avstrijskem in franco- 
skem pravu tudi v takšnem primeru edini delničar ni osebno 
odgovoren za dolgove družbe. Pač pa po italijanski ureditvi 
edini delničar postane tudi z osebnim premoženjem odgovo- 
ren za obveznosti, ki so nastale v času, ko je postal edini 
delničar. 

Enotna je torej za vse pravne rede ureditev, da je delniška 
družba pravna oseba, ločena od delničarjev, da je v tem 
smislu lastnik premoženja, ki predstavlja jamstveno maso za 
obveznosti, ki jih prevzema, ter da je to premoženje v celoti 
ločeno od premoženja delničarjev, ki so sicer lastniki delniške 
družbe. t 
Kapital delniške družbe 

Nemška ureditev 

Osnovni kapital 

Omenili smo že, da je pri ustanovitvi nemške delniške družbe 
potrebno celotni delniški kapital vpisati ter izdati zanj delnice 
in da je treba 25 % njegove nominalne vrednosti ter premijo 
(Aufgeld ali Agio) pred registracijo tudi plačati. Enaka 
določba velja pri postopku v zvezi s povečanjem (zvišanjem) 
osnovnega delniškega kapitala. 

Ostanek, torej nad 25% že plačanega, je treba vplačati na 
podlagi zahteve, ki jo določi upravni odbor. Po nemškem 
pravu ni nikakršnega zakonsko predpisanega roka, vendar pa 
je v praksi običajno, da je celoten vpisan delniški kapital treba 
plačati v 73 kratkem času po ustanovitvi delniške družbe. 
Enako velja v postopku za povečanje (zvišanje) delniškega 
kapitala. 

Povečanje in zmanjšanje 
Za povečanje osnovnega delniškega kapitala (Kapitalerho- 
ehung) je potrebna odločitev skupščine ter zaznamba v trgo- 
vinskem registru. To je tako imenovano redno zvišanje osnov- 
nega delniškega kapitala, ki se ga doseže z izdajo novih 
delnic. Obstoječi delničarji imajo praviloma predkupno pra- 
vico do nakupa delnic nove izdaje, vendar skupščina z odloči- 
tvijo lahko takšno pravico tudi odpravi. 

Posebna oblika povečanja osnovnega delniškega kapitala, ki 
pa je to zgolj navidezno, je kapitalizacija rezerv ali pa izdaja 
bonusnih delnic (Gradisaktien), to je delnic, ki se brezplačno 
podelijo obstoječim delničarjem. 

Nadalje nemška ureditev v zvezi s povečanjem delniškega 
kapitala daje možnost pooblastila, ki oa skupščina izglasuje 
upravnemu odboru, da povečuje delniški kapital z izdajanjem 
novih delnic. Takšna možnost mora biti predvidena v družbe- 
nih pravilih ali pa je pravila potrebno v tej smeri poprej 
spremeniti na skupščini. Pooblastilo za izdajanje delnic, ki ga 
tako dobi upravni odbor, ne sme presegati polovice dotlej 
izdanega kapitala, poleg tega pa je pooblastilo časovno ome- 
jeno na dobo petih let. 

Posebna oblika je tako imenovano poooino povečanje kapi- 
tala (bedingte Kapitalerhoehung). Zakon namreč dovoljuje 
povečanje kapitala ob pogoju, da bi zagotovili delnice za 
imetnike menjalnih obveznic ali v pripravah na spojitev 
z drugo delniško družbo ali pa v primerih, da se družba odloči 
za tako imenovane delavske delnice. Tudi za pogojno poveča- 
nje velja, da ne sme presegati polovice sicer izdanega kapi- 
tala, obstajajo pa še številna druga pravila in pogoji v zvezi 
s tem. Med drugim je potrebna tudi odločitev skupščine 
delniške družbe. 

Zmanjšanje delniškega kapitala po nemški ureditvi prav tako 
terja poprejšnjo odločitev na skupščini delniške družbe in jo 
je treba zaznamovati v trgovinskem registru. 

Zmanjšanje kapitala (Kapitalherabsetzung) po nemški zako- 
nodaji terja prav tako odločitev skupščine delničarjev ter 
zaznambo v trgovinskem registru. Znižanje osnovnega kapi- 
tala družbe namreč pomeni izgubo za delničarje in se največ- 
krat uporablja, če je treba družbo gospodarsko sanirati. Pri 
tem obstajajo posebna pravila zaradi varstva upnikov, če se 
zniža delniški kapital. 

Avstrijska ureditev 
V avstrijski ureditvi veliaio enaki pogoji glede vpisovanja in 
izdajanja celotnega kapitala ter glede vplačevanja najmanj 
25% pred ustanovitvijo družbe oziroma v zvezi s povečanjem 
kapitala, 73 kot smo to predstavili po nemškem pravu. 

Pač pa velja v avstrijski ureditvi za povečanje kapitala poseb- 
nost, potrebno je namreč dovoljenje ministrstva za finance. 
Enako velja glede postopkov odločanja na skupščini ter 
v zvezi s potrebnimi spremembami v registraciji. 

V avstrijskem pravu veljajo tudi pravila, ki smo jih omenili pri 
nemškem pravu v zvezi z kapitalizacijo iz rezerv ali z brezplač- 
nimi delnicami, nadalje glede prednostne pravice obstoječih 
delničarjev v zvezi z vpisovanjem delnic novih emisij ob pove- 
čanju kapitala, nadalje glede pogojnega povečanja ter pove- 
čanja po pooblastilu direktorjev, kot tudi glede zmanjšanja 
kapitala. 

Francoska ureditev 

Povedano v zvezi z opisanim ter izdanim in plačanim kapita- 
lom ob ustanovitvi oziroma povečanju kapitala delniške 
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družbe, ki se nanaša na nemško in avstrijsko pravo, velja 
skoraj v celoti tudi za francosko pravo. Tudi francoska uredi- 
tev pozna povečanje kapitala po pooblastilu, izrecno pa je 
možno tudi pooblastilo direktorjev za zmanjšanje kapitala. 
Tudi glede postopkov odločanja in registracije sprememb ob 
povečanju in zmanjšanju kapitala velja v francoskem pravu 
sorodna ureditev. 

Italijanska ureditev 

V italijanskem pravu je ureditev delniškega kapitala na moč 
podobna doslej opisanemu. Omenimo le nekaj posebnosti, 
ker sicer velja skorajda enaka ureditev tako glede vpisovanja 
in plačevanja kapitala ob ustanovitvi delniške družbe oziroma 
ob povečanju kapitala, nadalje glede pogojev in postopkov 
v zvezi z povečanjem in zmanjšanjem kapitala, prednostno 
pravico, kapitalizacijo rezerv, podeljevanja novih delnic brez- 
plačno obstoječim delničarjem, pristojnosti skupščine delni- 
čarjev v zvezi s tem ter zahtev po registraciji teh sprememb. 

Posebnost glede na druge obravnavane ureditve je v tem, da 
je v italijanskem pravu potrebno najmanj 30% nominalne 
vpisane vrednosti delnic plačati pred registracijo ustanovitve 
družbe oziroma povečanja kapitala (v prej obravnavanih ure- 
ditvah le 25%). Nadalje velja za italijansko pravo posebnost, 
da je potrebno pri povečanju kapitala za dva milijona lir ali več 
pridobiti posebno dovoljenje države. Zanimiva je tudi uredi- 
tev, da se prednostna pravica obstoječih delničarjev glede 
vpisovanja delnic nove emisije ob povečanju kapitala lahko 
odpravi na veliko preprostejši način, če gre za to, da se nove 
delnice razdelijo zaposlenim v delniški družbi. 

V vseh obravnavanih ureditvah je še zanimiva možnost, ki je 
nismo posebej navajali, da namreč ob povečanju delniškega 
kapitala nove delnice odkupijo banke oziroma njihove asoci- 
acije. Banke pri 73 tem nastopajo različno, najbolj običajen 
primer pa je, da so v vlogi posrednika pri prodaji tako pridob- 
ljenih delnic na sekundarnem trgu vrednostnih papirjev. Mož- 
nost prodaje delnic nove izdaje ob povečanju delniškega 
kapitala preko banke je v sodobni praksi vedno pogostejša. 

Angleška ureditev 

Angleško pravo se glede pravnega položaja in razmerij v zvezi 
z osnovnim delniškim kapitalom v marsičem razlikuje od 
obravnavanih evropskih kontinentalnih ureditev. Predvsem ni 
za ustanovitev delniške družbe predpisan nikakršen mini- 
malni znesek, kot to izrecno velja za nemško, avstrijsko, 
francosko in italijansko pravo (zneske smo omenili v poglavju 
o ustanovitvi delniške družbe). Pač pa mora biti v ustanovitve- 
nem sporazumu izrecno navedena višina tako imenovanega 
nominalnega delniškega kapitala, kakor angleška zakonodaja 
imenuje kapital, ki ga je delniška družba pooblaščena obliko- 
vati ter izdati za ta znesek delnice. Namesto izraza nominalni 
delniški kapital se uporablja za isti pomen tudi izraz avtorizi- 
rani kapital (authorizedcapifal). Sicer pa iz angleške ureditve 
lahko razberemo še naslednjo razvrstitev pojmov, vezanih na 
kapital: 

- delovni kapital (vvorking capital) je skupen izraz za denar in 
druga sredstva, ki jih delniška družba uporablja pri svojem 
poslovanju; 
- delniški kapital (share capital) je tisti del delovnega kapi- 
tala, ki se oblikuje z izdajo delnic; 
- izdani delniški kapital (issued share capital) je tisti del 
nominalnega kapitala, ki je bil že izdan, za katerega so torej 
bile izdane delnice, za razliko od neizdanega (unissued share 
capital) delniškega kapitala, to je tistega, za katerega je treba 
delnice še izdati glede na pooblastilo iz ustanovitvenega 
sporazuma o obsegu nominalnega delniškega kapitala; 
- Plačani kapital (oaid up capital) je znesek, ki ga je družba že 
sprejela v obliki plačil za izdane delnice, z razliko od neplača- 
nega (unpaid ali uncalled capital) kapitala, torej tistega, ki Š3 
mora biti plačan glede na izdane delnice oziroma glede na 
nominalni oziroma avtorizirani delniški kapital; 
- kreditni kapital Moan capital) je izraz, ki se uporablja za tisti 
del delovnega kapitala, ki se oblikuje z izdajo obveznic in zato 
nima nič skupnega z delniškim kapitalom. 

Nominalni delniški kapital se lahko naknadno tudi povečuje 
tako, da postopek povečevanja terja odločitev skupščine del- 
ničarjev z navadno večino (ordinary resolution). 

111/2. PRIMERJALNA UREDITEV UPRAVLJANJA DELNIŠKE DRUŽBE 

Nemška ureditev 

Skupščina delničarjev 

Nemška delniška družba ima skupščino (Hauptverstam- 
mlung), ki se sestaja enkrat letno. Skupščina se lahko sestane 
tudi med letom, če gre za odločitve, ki jih mora sprejeti po 
zakonu ali aktih delniške družbe, ali če je sicer potrebno, da 
v okviru svoje pristojnosti sprejme odločitve, ki so nujne za 
poslovanje. 

Značilnost nemškega prava npr. glede na francosko je, da ne 
dela nobenih razlik med tako imenovanimi rednimi in izred- 
nimi skupščinami. 

Pristojnosti skupščine delniške družbe so naslednje: 

- imenovanje članov nadzornega odbora, razen tistih, ki jih 
imenujejo druga telesa ali delavski svet; 
- sprejemanje letnih obračunov in poročil; 
- sprejema odločitve glede delitve dobička ter razglasitev 
dividende; 
- razrešuje člane upravnega odbora in nadzornega odbora 
ter odloča o zaupnici; 
- imenuje revizorje; 
- sprejema in spreminja pravila družbe; 
~ sprejema odločitve glede delniškega kapitala, vključno 
z odločitvami glede njegovega povečanja ali zmanjšanja; 
- sprejema odločitve glede konvertibilnih obveznic ter obvez- 
nic z udeležbo v dobičku; 
- sprejema pogodbe o združevanju; 
- odloča o spojitvi oziroma konverziji; 
~ odloča o prenehanju družbe. 

V zvezi z delovanjem skupščine delniške družbe oziroma 
njenimi pristojnostmi je zelo pomembna določba, da ta organ 
lahko deluje le v okviru predpisanih pristojnosti. Skupščina 
izrecno ne sme izvajati pristojnosti, ki so dane upravnemu 
odboru ali nadzornemu odboru, niti jima ne sme dajati navo- 
dil, razen če jih odbora zahtevata. 

Skupščino normalno sklicuje upravni odbor, v določenih pri- 
merih pa jo lahko skliče tudi' nadzorni odbor ali sodišče. 
Skupščino je treba sklicati tudi na zahtevo delničarjev, ki 
imajo najmanj 5% celotnega delniškega kapitala. 

Skupščina mora biti sklicana najmanj en mesec pred dnevom 
zasedanja, obvestilo o sklicu se objavi v uradnem listu in 
javnih glasilih. 

Na skupščini se obvezno glasuje po številu delnic in ne 
delničarjev. Le polno plačane delnice štejejo glas, razen če 
v pravilih družbe ni določeno drugače. 

Odločitve oziroma sklepi (resolucije, beschlusse) se nor- 
malno sprejemajo z havadno večino. Nekatere pomembne 
sklepe pa skupščina sprejema s tričetrtinsko večino. Po 
zakonu so to naslednji sklepi: 

- sprememba družbenih pravil; 
- povečanje delniškega kapitala, vključno s pooblaščenim ter 
pogojno povečanim;- zmanjšanje delniškega kapitala; 
- kapitalizacija dobičkov ali rezerv; 
- odpoved pravice obstoječih delničarjev, da vpisujejo del- 
nice nove izdaje; 
,- izdaja konvertibilnih obveznic ter obveznic z udeležbo 
v dobičku; 
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- odpoklic članov nadzornega odbora; 
- sprejem pogodb o združevanju; 
- odločitve glede konverzij ali fuzij; 
- odločitve glede prenehanja družbe. 

Delničarji, ki predstavljajo najmanj 5% delniškega kapitala ali 
pa delnice v nominalni vrednosti enega milijona mark, smejo 
predlagati, da se uvrstijo na dnevni red skupščine dodatne 
točke. Razen tega lahko vložijo predlog za drugačno odloči- 
tev od tiste, ki jo je predlagal upravni odbor. 

Delničar lahko vlaga tudi drugačne predloge glede izvolitev 
ali imenovanj. Le-te mora družba objaviti na njegovo zah- 
tevo. 

Delničar ima pravico zahtevati-informaciie na sejah skupščine 
glede katerega koli vprašanja, ki je na dnevnem redu. Upravni 
odbor je dolžan posredovati informacije, razen če bi to ško- 
dilo družbi ali če gre za varovanje poslovne tajne. Če delničar 
ni dobil odgovorov na svoje zahteve oziroma vprašanja, pa ni 
bilo razloga za to, da je bil zavrnjen, lahko ponovi zahtevo 
prek sodišča. 

Zapisnik zasedanja skupščine mora biti v notarski obliki. 

Odločitve skupščine, ki so v nasprotju z zakoni ali pravili 
družbe, so lahko ali nične ali pa spodbojne. 

V nemškem pravu velja načelo, da morajo biti vsi delničarji ob 
enakih pogojih obravnavani enako. Vendar pa zakon skorajda 
ne pozna pravil o varstvu manjšinskih delničarjev, vendar pa 
upoštevaje splošna načela dobre vere (treu und glauben). 
Sodna praksa izhaja iz tega, da obstajajo meje pri uporabi 
pravic večinskih delničarjev ter prepovedujejo zlorabo na 
račun manjšinskih delničarjev. 

Upravni odbor 

Upravni odbor (Vorstand) vodi delniško družbo z vso odgo- 
vornostjo. Skupščina delniške družbe mu namreč ne more 
nalagati instrukcij, pač pa ga do določene mere vežejo sklepi 
nadzornega odbora. Upravni odbor predstavlja delniško 
družbo nasproti tretjim osebam. 

Upravni odbor šteje enega ali več članov (Vorstandsmitgli- 
eder), 73 kot se imenujejo direktorji. 

Če delniški kapital presega tri milijone DEM, morata biti 
direktorja vsaj dva, razen če pravila družbe ne predvidevajo 
drugače. 

V delniških družbah, ki imajo več kot dva tisoč zaposlenih. 
vendar zunaj dejavnosti rudarstva in železarstva, mora 
obvezno biti tako imenovani delavski direktor (Arbaitsdirek- 
tor). Le-tega imenujejo delničarji in zaposleni na njegovo 
izbiro nimajo nobenega \?pliva. V delniških družbah 
s področja rudarstva in železarstva pa mora biti delavski 
direktor ne glede na število zaposlenih. Vendar pa ta ne more 
biti imenovan ali odpoklican v nasprotju z glasovanjem delav- 
skih predstavnikov v nadzornem odboru. 

Sicer upravni odbor, torej direktorje, imenuje nadzorni odbor. 
' in to za dobo petih let. Za direktorja ni nujno, da je državljan 

ali prebivalec ZR Nemčije. Direktor ne more biti pravna oseba. 
Glede imenovanja delavskih direktorjev bo govor posebej 
v poglavju o delavski participaciji (Mitbestimung). 

Če je direktorjev več, potem nadzorni odbor imenuje tudi 
predsednika upravnega odbora (Vorsitzender des Vor- 
standes). 

Direktorja lahko odpokliče nadzorni odbor zaradi razlogov, ki 
se nanašajo na opravljanje njegovih dolžnosti, lahko pa mu 
nezaupnico izglasuje skupščina delniške družbe. Zanimivo pa 
je, da ni nobene starostne omejitve za direktorja. 

Tako imenovanih kvalifikacijskih delnic nemško pravo ne 
pozna. 

Plačilo direktorjem določa nadzorni odbor. Direktorji preje- 
majo plačo, lahko pa so tudi udeleženi v dobičku. Pogodbeno 
določeno plačilo direktorjem se lahko kadarkoli zmanjša, če 
to terja finančno stanje delniške družbe. Vsa plačila članom 
upravnega odbora morajo biti razvidna iz letnega poročila. 

Direktorjem je izrecno prepovedano, da bi brez dovoljenja 
nadzornega odbora vodili kakršnekoli posle ali da bi se lotili 
kakšnih zasebnih transakcij s področja poslovanja delniške 
družbe. Direktor tudi ne sme brez dovoljenja postati član 
vodstvenih organov drugih družb. 

Odgovornost direktorjev je v ravnanju s spretnostjo in skrb- 
nostjo dobrega poslovnega managerja ter v varovanju kot 
tajnosti zaupnih informacij družbe. Ce se direktorji pregrešijo 
zoper navedene obveznosti, so za to tudi odgovorni. Prav tako 
odgovarjajo za kršitev večjega števila zakonskih norm, za 
katere je to izrecno določeno. 

Nadzorni odbor 

Navadno nadzorni odbor odloča z večino glasov. V pravilih 
družbe 73 se lahko predvidi, da ima predsednik odločilni glas. 
Nadzorni odbor izvoli predsednika in podpredsednika. 

V družbah z več kot 2000 zaposlenimi zunaj rudarstva in 
železarstva sta predsednik in podpredsednik izvoljena z dvo- 
tretjinsko večino članov nadzornega odbora. Če takšna 
večina ni dosežena, predsednika izvolijo predstavniki delni- 
čarjev, podpredsednika pa predstavniki zaposlenih, v obeh 
primerih z navadno večino. 

Za izvolitev članov upravnega odbora je prav tako potrebna 
dvo- tretjinska večina. Če le-te ne dosežejo, zadošča 
v ponovljenem glasovanju navadna večina. V delniških druž- 
bah z 2000 in manj zaposlenimi imajo delničarski predstavniki 
v nadzornem odboru vedno dvotretjinsko večino. V delniških 
družbah z 2000 in več zaposlenimi pa običajno delničarski 
predstavniki uživajo prednost z odločilnim glasom predsed- 
nika ter pravilom o imenovanju upravnega odbora. Edino 
v delniških družbah s področja rudarstva in železarstva je 
enakopravno razmerje sil med delničarskimi in delavskimi 
predstavniki. 

Zanimivo je, da tudi za članstvo v nadzornem odboru ni 
nikakršne omejitve glede starosti. Člani so lahko imenovani 
za dobo štirih let, seveda z možnostjo ponovne izvolitve. Člani 
upravnega odbora, ki jih imenuje organ zunaj delniške 
družbe, so na enak način tudi razrešeni, člane, ki jih imenuje 
skupščina delniške družbe, pa skupščina tudi razrešuje, in 
sicer s tričetrtinsko večino. Pravna oseba ne more biti član 
nadzornega odbora. 

Posamezniki so lahko člani nadzornega odbora v več delni- 
ških družbah, vendar največ do 10. Oseba, ki je imenovana za 
člana upravnega odbora v delniški družbi ali v katerikoli 
izmed njenih filial, ne more biti član nadzornega odbora. 

Imena članov nadzornega odbora se objavijo v uradnem listu 
ter v javnih občilih. 

Glavne pristojnosti nadzornega odbora so: 

- imenovanje članov upravnega odbora; 
- nadzorstvo nad delom upravnega odbora; 
- določitev plačila članom upravnega odbora; 
- določitev politike delniške družbe; 
- sklic seje skupščine delniške družbe, če je to potrebno, pa 
tega ni storil upravni odbor. 

Nadzorni odbor ne more sodelovati pri konkretnem vodenju 
poslov delniške družbe, tudi ne predstavlja delniške družbe, 
razen v razmerjih do članov upravnega odbora. Upravni odbor 
mora redno poročati nadzornemu odboru o zadevah, ki se 
nanašajo na politiko, potek poslov, ekonomsko stanje delni- 
ške družbe, promet in dobiček ter druga pomembna poslovna 
dejanja delniške družbe ali njenih filial. 
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Nadzorni odbor lahko v vsakem trenutku zahteva informacijo 
od upravnega odbora o zadevah, ki so pomembne za poslova- 
nje delniške družbe. Nadzorni odbor lahko pregleduje knjige 
in arhiv delniške družbe ter v ta namen tudi najema izvedence. 

Nadzorni odbor lahko izrecno zahteva, da se za posamezna 
dejanja zahteva njegovo soglasje. 

Člani nadzornega odbora so za svoje delo tudi plačani, plačilo 
jim določa skupščina in lahko obsega ob določenih pogojih 
tudi udeležbo v dobičku delniške družbe. 

Glede odgovornosti članov nadzornega odbora velja isto kot 
za odgovornost članov upravnega odbora. 

Skupščina vsako leto odloča o zaupnici članom nadzornega 
odbora in članom upravnega odbora. Izglasovanje zaupnice 
seveda ne pomeni razbremenitve kakršnekoli odgovornosti za 
poslovanje in odločitve članov navedenih organov v obdobju, 
za katero se daje zaupnica. 

Avstrijska ureditev 

Skupščina delničarjev 

Tudi po avstrijskem pravu ima delniška drtižba skupščino, ki 
se sestaja najmanj enkrat letno. Vmes se sestaja skupščina, 
kadar izvaja pristojnosti, ki so predpisane z zakoni in pravili 
delniške družbe. Nobenih razlik ni med rednimi in izrednimi 
sejami skupščine. 

Pristojnosti skupščine delniške družbe po avstrijskem pravu 
so skorajda enake kot po nemškem pravu, zato jih posebej ne 
naštevamo. 

Tudi za skupščino avstrijske delniške družbe velja, da lahko 
dela le v okviru svojih pristojnosti in da se ne sme ukvarjati 
z vprašanji, ki so v pristojnosti uprave, razen na njeno izrecno 
zahtevo. 

Glede sklicevanja skupščine (upravni odbor ter 5 % delničar- 
jev), pravočasnosti obvestil (najmanj 14 dni prej), načina 
obveščanja (v uradnem listu ter drugih javnih občilih), 
poprejšnjega deponiranja delničarskih potrdil zaradi ude- 
ležbe, kraja zasedanja in načina glasovanja velja vse, kar smo 
povedali pri nemški ureditvi. 

Tudi glede odločitev, ki jih mora skupščina sprejemati z naj- 
manj tričetrtinsko večino, velja, da gre za skorajda identična 
vprašanja (sprememba družbenih pravil, povečanje in zmanj- 
šanje kapitala, izdaja posebnih vrst obveznic, fuzije, konver- 
zije, združevanja kapitala, prenehanje podjetja itd.). 

. Družbena pravila lahko razširijo vprašanja, za katera je 
potrebna tričetrtinska večina, vendar pa ne smejo zožiti šte- 
vila vprašanj, za katera je takšna večina zakonsko predpisana. 

Tudi glede pravic posameznega delničarja oziroma 5% večine 
delničarjev glede vključevanja dodatnih točk na dnevni red ter 
nasploh glede informacij, ki so povezane z dnevnim redom, 
velja vse, kar smo povedali ob nemškem pravu. Celo pred- 
nostni delničar, ki nima pravice glasovanja, ima pravico do 
vprašanj. 

Upravni odbor, direktorji 

Tudi avstrijsko pravo pozna tako imenovano dvopartitno vod- 
stveno strukturo, torej upravni odbor (Vorstand) ter nadzorni 
odbor (Aufsichtsrat). Upravni odbor vodi delniško družbo, kot 
določa avstrijski zakon, z lastno odgovornostjo ter v korist 
družbe z upoštevanjem interesov delničarjev, zaposlenih in 
dejavnosti. Upravni odbor lahko nadzira nadzorni odbor, 
skupščina pa mu ne more dajati nobenih instrukcij. Upravni 
odbor zastopa delniško družbo nasproti tretjim. 

Glede sestave upravnega odbora velja, da ga lahko sestavlja 

en ali več članov, ne more pa biti član pravna oseba; ni nujno, 
da je avstrijski državljan ali prebivalec. 

Direktorje imenuje nadzorni odbor za dobo petih let. Predsed- 
nika upravnega odbora (če je članov več) imenuje nadzorni 
odbor. 

Direktorje lahko odpokličejo zaradi enakih razlogov kot po 
nemškem pravu. Tudi avstrijsko pravo ne pozna kvalifikacij- 
skih delnic. 

Imena članov upravnega odbora morajo biti objavljena v trgo- 
vinskem registru ter v poslovnem poročilu delniške družbe. 

Plačilo direktorjem določa nadzorni odbor in mora biti pri- 
merno glede na položaj družbe. Poleg plače so lahko direk- 
torji tudi udeleženi v dobičku delniške družbe. Podatki o pla- 
čilih direktorjem morajo biti objavljeni. 

Direktor ne sme brez dovoljenja nadzornega odbora voditi 
kakršnihkoli poslov ali zasebnih poslovnih operacij na 
področju, s katerim se ukvarja delniška družba, niti postati 
direktor ali član vodstvenega osebja v katerikoli drugi firmi. 

Odgovornost direktorjev je enaka kot po nemškem pravu. 

Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor ima po avstrijskem pravu funkcijo nadzora 
nad vodstvom delniške družbe. Zato nadzorni odbor aktivno 
ne sodeluje pri vodenju delniške družbe, niti je ne more 
predstavljati, razen v razmerjih do članov upravnega odbora. 
Dve tretjini članov nadzornega odbora predstavljata delni- 
čarje, ena tretjina pa zaposlene. 

Predstavniki delničarjev so izvoljeni na skupščini. Pravila 
družbe lahko določijo, da največ do ene tretjine članov ime- 
nujejo lastniki določenih delnic. Manjšinski delničarji imajo 
ob določenih pogojih pravico imenovati predstavnike v nad- 
zorni odbor. Banke običajno zastopa predstavnik v nadzor- 
nem odboru pomembnejših delniških družb. 

Po zakonu o delavski organizaciji (Arbeitsverfassungsgesetz) 
iz leta 1974 ima delavski svet pravico imenovati svojega člana 
v nadzorni odbor, in sicer na vsaka dva delničarska predstav- 
nika po eneaa predstavnika zaposlenih. Ce je število članov 
nadzornega odbora - predstavnikov delničarjev liho, je lahko 
imenovani dodatni član predstavnik zaposleni h. 

V nadzornem odboru je od 3 do 20 članov, odvisno od obsega 
delniškega kapitala, dodatno pa so v njem predstavniki, ki jih 
imenuje delavski svet. 

Člani nadzornega odbora sp imenovani za največ štiri leta, 
vendar so lahko ponovno imenovani. Starostne omejitve ni. 
Člane, ki jih imenuje skupščina, le-ta tudi razrešuje, in sicer 
s tričetrtinsko večino. 

Pravna oseba ne more biti član nadzornega odbora. Prav tako 
ne more biti član nadzornega odbora oseba, ki je član nadzor- 
nega odbora že v desetih ozjroma ob določenih pogojih 
dvajsetih nadzornih odborih. Člani nadzornega odbora ne 
morejo biti tudi člani upravnega odbora ter nihče, ki je zapo- 
slen v delniški družbi, razen seveda tistih, ki jih imenuje 
delavski svet. 

Glede razmerja med nadzornim odborom in upravnim odbo- 
rom velja povedano ob nemški ureditvi. Enako velja tudi glede 
plačila, odgovornosti ter zaupnice članom nadzornega 
odbora avstrijske delniške družbe. 

Manjšinske pravice 

Pač pa avstrijsko pravo nekoliko podrobneje ureja tako ime- 
novane manjšinske pravice delničarjev. Delničarji, ki pred- 
stavljajo 5% kapitala, lahko zahtevajo sklic skupščine delni- 
ške družbe. Nadalje lahko zahtevajo dodatne točke za vključi- 
tev v dnevni red skupščine. Katerikoli delničar lahko na seji 
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skupščine brez omejitev terja informacije v zvezi z delom 
delniške družbe. 

Delničarji, ki predstavljajo 10% kapitala, lahko nasprotujejo 
izboru revizorjev na skupščini delniške družbe in terjajo od 
sodišča, da določi druge revizorje. 

Skupščina lahko imenuje posebne revizorje (Sonderprufer), 
ki naj raziščejo vprašanja, vezana na ustanovitev in vodenje 
delniške 73 družbe. Če skupščina odkloni odločitev o poseb- 
nih kontrolorjih, lahko delničarji, ki predstavljajo 10% kapi- 
tala, terjajo takšno odločitev od sodišč na podlagi dokaza 
o nepravilnostih. 

Če se na skupščini volijo trije ali več članov nadzornega 
odbora, ima manjšina, ki predstavlja najmanj eno tretjino 
glasov, pravico imenovati svojega predstavnika v nadzorni 
odbor. 

Obtožbo proti članom upravnega odbora ali nadzornega 
odbora zaradi odgovornosti na račun malomarnosti je treba 
obravnavati na zahtevo delničarjev, ki predstavljajo 10% kapi- 
tala, razen če je očitno neutemeljena.Če se delniška družba 
spremeni v družbo z omejeno zavezo ali obratno, lahko delni- 
čar, ki temu nasprotuje, da svoje delnice na razpolago in 
družba jih mora prodati v njegovem imenu. 

Če pride do spojitve, so člani upravnega in nadzornega 
odbora družbe, ki se spaja, odgovorni družbi, delničarjem in 
upnikom za škodo, ki so jo povzročili s svojo malomarnostjo. 

Francoska ureditev 

Skupščina delniške družbe 

Francoska zakonodaja prav tako pozna skupščino delniške 
družbe (Assemblee generale), le da razlikuje med tako imeno- 
vanimi rednimi in izrednimi zasedanji skupščine. Redna 
skupščina (Assemblee generale ordinaire) se mora sestati 
najmanj enkrat letno, lahko pa tudi pogosteje. Pristojnosti 
redne skupščine so podobne pristojnostim iz nemškega 
prava, in sicer: 

- zavzema stališča ter odloča o letnem obračunu, poročilu 
direktorjev in nadzornega odbora, poročilu revizorjev ter raz- 
glasi dividende; 
- imenuje in odpokliče direktorje ter člane nadzornega 
odbora in kontrolorje ter jim določa plačila; 
- odloči o izdaji obveznic; 
- razpravlja tudi o drugih vprašanjih, ki niso v pristojnosti 
izredne skupščine. 

Izredna skupščina (Assemblee generale extraordinaire) 
odloča o: 

- spremembah družbenih pravil, vključno s povečanjem ali 
zmanjšanjem delniškega kapitala; 
- spojitvi in konverziji; 
- spremembi nacionalnosti družbe ter o prenehanju družbe. 

Skupščino običajno sklicujejo direktorji, če pa tega ne storijo, 
jo lahko skličejo revizorji ali pa delničarji, ki predstavljajo 
najmanj 10% kapitala, in sicer prek sodišča. 

Sklic skupščine se objavi v časopisih, če pa gre za delnice 
oziroma obveznice, ki so ponuđene javnosti, je potrebno sklic 
objaviti tudi v uradnem listu (BALO). 

Sklepi skupščine, ki so v nasprotju z zakonom ali družbenimi 
pravili, so spodbojni pred sodiščem na podlagi posebnega 
postopka (action en nullite). 

Skupščina varčevalnih delničarjev 

Francosko pravo ima posebno ureditev tudi glede uresničeva- 
nja pravic nosilcev tako imenovanih varčevalnih delnic. Ker 
le-ti nimajo glasovalne pravice na skupščini delniške družbe, 
imajo v skladu s posebnim zakonom pravico do posebne 

skupščine nosilcev varčevalnih obveznic (assemble speciale 
des actionnaires dividende prioritaire sans droit de vote). 
Pristojnosti take skupščine so naslednje: 

- oblikuje stališča ter seznani skupščino delničarjev z njimi 
pred zasedanjem; 
- imenuje enega ali več predstavnikov (mandataires), da 
predstavlja imetnike varčevalnih obveznic ter da obrazloži 
stališča njihove skupščine na skupščini delničarjev, vendar 
brez pravice glasovanja; 
- razpravlja o odločitvah skupščine delničarjev, ki se nana- 
šajo na pravice imetnikov varčevalnih delnic. Odobritev 
takšne odločitve je pogoj za veljavnost odločitve delniške 
skupščine o takšnem vprašanju. 

Administrativni svet, direktorji, predstavniki 

Glede organizacije oziroma postavitve vodstva obstajata 
v francoskem pravu dve možnosti, in sicer: 

- enoviti sistem; 
- dvopartitni sistem. 

V pravilih družbe mora biti določeno, kateri izmed obeh 
sistemov se uporablja. Možna je tudi sprememba iz enega 
sistema v drugega. Dandanes večina francoskih delniških 
družb posluje pod enovitim sistemom, ki ga imenujejo tudi 
klasičen sistem. 

Enoviti sistem predpostavlja, da delniško družbo vodi admini- 
strativni svet (conseil administration), ki ga sestavlja dolo- 
čeno število direktorjev (administrateurs). Formalno ima 
administrativni svet vsa pooblastila delovati v imenu delniške 
družbe. 

Praktično pa delniško družbo v Franciji vodi predsednik admi- 
nistrativnega sveta. Predsednika voli svet izmed svojih članov 
in nanj delegira skoraj vsa pooblastila.Predsednik je tudi 
polno odgovoren za vodenje poslov delniške družbe. Pred- 
stavlja delniško družbo nasproti tretjim. Predsednik, ki je 
pooblaščen opravljati vsa dejanja v imenu družbe, razen 
tistih, ki so izrecno v pristojnosti skupščine delniške družbe 
oziroma administrativnega sveta v polni sestavi. Pač pa lahko 
administrativni svet v polni sestavi kadarkoli odpokliče pred- 
sednika, če ta ravna v nasprotju z usmeritvami oziroma sta- 
lišči, ki jih je svet sprejel. 

Predsednik francoske delniške družbe ne more biti pravna 
oseba:poleo tega ne more biti hkrati predsednik treh delni- 
ških družb, lahko pa je hkrati tudi predsednik v matični družbi 
in filiali. 

Francoska delniška družba ima lahko tudi generalnega direk- 
torja. ki ima nalogo pomagati predsedniku. Če gre za delniško , 
družbo s kapitalom več kot 500 tisoč frankov, sta lahko tudi 
dva generalna direktorja (directeur general). Za generalnega 
direktorja ni nujno, da je član administrativnega sveta. Kar 
zadeva tretjih, so pooblastila generalnega direktorja enaka 
tistim, ki jih ima predsednik delniške družbe. 

Minimalno število direktorjev (administrateurs), torej članov 
administrativnega sveta je 3, maksimalno pa 12. Pravna oseba 
je sicer lahko tudi član administrativnega sveta, vendar mora 
imenovati fizično osebo, ki je njen stalni predstavnik. 

Tudi v francoskem pravu velja, da je lahko posameznik direk- 
tor v več francoskih delniških družbah; zgornja omejitev je 
osem direktorstev. 

Ob določenih pogojih je lahko direktor francoske delniške 
družbe tudi tujec. Predsednik delniške družbe pa je tujec 
lahko le s pogojem, da ima tako imenovano trgovsko osebno 
izkaznico (carte de commersant etranger). 

Več kot desetina direktorjev ne sme biti zaposlenih v delniški 
družbi. Tisti, ki so zaposleni v delniški družbi, imajo lahko le 
dveletni mandat. 
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Direktorje imenuje skupščina delniške družbe za največ do 
6 let. Generalne direktorje imenuje administrativni svet na 
predlog predsednika. 

Direktorje lahko kadarkoli razreši skupščina delniške družbe 
in nimajo pravice do nikakršnega odškodninskega zahtevka 
ob predčasni odpovedi pogodbe. 

Starostna omejitev za direktorja se lahko predvidi v družbenih 
pravilih. Sicer pa po zakonu število direktorjev, starejših od 70 
let, ne sme presegati eno tretjino vseh članov administrativ- 
nega sveta. Starostna omejitev za predsednika in generalnega 
direktorja je 65 let. 

Kvalifikacijske delnice so za direktorja obvezne in pomenijo 
jamstvo za primer kršitve dolžnosti. 

Imena direktorjev se objavijo v trgovinskem registru in v jav- 
nih občilih. 
Plačila direktorjem določa skupščina delničarjev. Le-ta so 
lahko v fiksnem znesku ali pa v nadomestilu za udeležbo na 
sejah administrativnega sveta (jetons de presence). Po letu 
1975 je dovoljeno plačilo tudi za udeležbo v dobičku. 

Kakršnakoli razmerja pogodbene narave, v katera vstopajo 
direktorji, mora poprej odobriti administrativni svet, obveš- 
čeni morajo biti kontrolorji ter skupščina,delničarjev. 

Direktorji so po francoskem pravu odgovorni za kršitev 
zakona ali pravil družbe, pa tudi za napake pri vodenju (fautes 
commises dans leur gestion). Odgovorni so delniški družbi, 
delničarjem ter upnikom. Delničarji, ki predstavljajo 5% kapi- 
tala, lahko sprožijo postopek za ugotavljanje odgovornosti. 

Posebna pravila o odgovornosti direktorjev in drugega vod- 
stvenega osebja so določena za primer, če delniška družba 
bankrotira. V tem primeru so odgovorni tudi materialno za 
presežek obveznosti nad aktivnim premoženjem, kar je ure- 
jeno v stečajni zakonodaji. 

Direktorij 

Drugačna je organizacija vodstva v tako imenovani dvopar- 
titni vodstveni strukturi. Delniško družbo vodi tako imenovani 
direktorij (directoire), ki ga imenuje nadzorni svet (conseil de 
surveillance). 

Direktorij je sicer organ, ki ima svojega predsednika, vendar 
predsednik nima nikakršnih posebnih pooblastil. V manjših 
delniških družbah je direktorji lahko ena sama oseba, to je 
edini generalni direktor (directeur general uniqe). 

Sicer je pri kolektivnem direktoriju minimalno število članov 
2; za delniške družbe s kapitalom manj kot 250 tisoč frankov 
pa zadošča en sam direktor (directeur general uniqe). Maksi- 
malno število članov direktorija je 5. Člani direktorija so lahko 
samo fizične osebe, ne pa institucije. Nihče ne more biti član 
direktorija v več kot dveh francoskih delniških družbah. Član 

. direktorija ne more biti hkrati tudi član nadzornega sveta iste 
delniške družbe. Člani direktorija so imenovani za čas do 
štirih let. Predčasna razrešitev je možna na skupščini na 
predlog nadzornega sveta. Starostna omejitev je 65 let, če 
pravila ne določajo drugače. 

Za člane direktorija velja, da ni treba, da so imetniki kvalifika- 
cijskih delnic. 

Nadzorni svet 

Član nadzorrtega sveta ne more biti član direktorija, niti ne 
sme biti zaposlen v delniški družbi. Člani nadzornega sveta 
jnorajo obvezno biti imetniki kvalifikacijskih delnic. 

Plačilo za člane nadzornega sveta določa skupščina delničar- 
jev. Plačilo je lahko v obliki nadomestila za navzočnost na 
sejah ali pa v letnem znesku. Člani nadzornega sveta ne smejo 
biti udeleženi v dobičku (tantieme). 

Člani nadzornega sveta so odgovorni tako kot člani uprav- 
nega sveta pri enovitem vodstvenem sistemu. Za razmerje 
med direktorijem in nadzornim svetom velja, da svet kontro- 
lira direktorij. Direktorij mora trimesečno poročati nadzor- 
nemu svetu. Le-ta lahko zahteva, da se določene pomembne 
odločitve vežejo na njegovo poprejšnje soglasje. 

Manjšinske pravice 

Francosko pravo vsebuje tudi določila o varstvu manjšinskih 
delničarjev. 

Tako lahko delničarji, ki predstavljajo 10% kapitala, zahtevajo 
od sodišča, da skliče skupščino delničarjev. Nadalje lahko 
delničarji, ki predstavljajo 5% kapitala, z določenimi izjemami 
zahtevajo vključitev dodatnih točk na dnevni red skupščine. 
Vsak delničar ima pravico pred sejo skupščine zahtevati izvod 
letnega obračuna in poročil ter tudi drugih listin. Na seji 
skupščine ima vsak delničar pravico postavljati vprašanja, na 
katera je vodstvo dolžno odgovarjati. 

Delničarji, ki predstavljajo 10% kapitala, lahko na seji skupš- 
čine nasprotujejo izboru določenih revizorjev in zahtevajo od 
sodišča, da imenuje druge. 

Delničarji, ki predstavljajo 10% kapitala, lahko prek sodišča 
zahtevajo imenovanje izvedenca, ki preveri del ali celotno 
poslovanje delniške družbe ter izdela poročilo. Poročilo je 
treba posredovati vodstvu delniške družbe skupaj s poroči- 
lom siceršnjih družbenih revizorjev ter tudi skupščini delniške 
družbe. 

Sicer se v francoski sodni praksi za primere zapostavljanja 
manjšinskih delničarjev uporablja splošno pravilo o zlorabi 
pravic (abus de droit). Tako so iz sodne prakse celo znani 
primeri, da je sodišče razglasilo za neveljavno odločitev 
večinskih delničarjev na skupščini, ki jim je manjšina naspro- 
tovala, namreč o tem, da se ne izplačajo dividende. 

Italijanska ureditev 

Skupščina delničarjev 

Tudi italijansko pravo razlikuje med redno in izredno sejo 
skupščine delničarjev. Tako redno zaseda najmanj enkrat 
letno, po potrebi pa tudi večkrat. 

Pristojnosti redne skupščine so podobne kot drugje in obse- 
.gajo sprejem letnega obračuna, imenovanje direktorjev, kon- 
trolorjev, 

določanje njihovih plačil, delitvena odločitev glede dobička 
ter razglasitev dividende itd. V družbenih pravilih se lahko 
določijo tudi druga vprašanja, o katerih se odloča na skupš- 
čini. Lahko pa na dnevni red skupščine vodstvo predloži tudi 
obravnavanje drugih vprašanj. 

Izredna seia skupščine delničarjev je tako kot drugod pri- 
stojna za najpomembnejše odločitve, kot so sprememba pra- 
vil, povečanje ali zmanjšanje kapitala, izdaja obveznic, kon- 
verzije, spojitve, podaljšanje trajanja družbe, prenehanje 
družbe. 

Direktorji sklicujejo skupščino, kadar se jim zdi potrebno in 
so tudi odgovorni, da skupščina razpravlja in odloča o vpraša- 
njih, za katera je pristojna. Skupščina mora biti sklicana na 
zahtevo 20% delničarjev. Če skupščine ne skličejo direktorji, 
pa je to potrebno, lahko to storijo revizorji, v določenih 
primerih pa tudi sodišče. 

Skupščino je treba sklicati najmanj 15 dni pred zasedanjem, 
obvestilo mora biti objavljeno v uradnem listu in tudi v drugih 
glasilih. 

Skupščina običajno zaseda na sedežu delniške družbe, razen 
če ni drugače predvideno s pravili družbe. 
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Pravila lahko predvidijo, da imajo le delničarji, ki so vpisani 
v register, in delničarji, ki so deponirali delniška potrdila, 
pravico biti navzoči in odločati. 

Za kvorum je praviloma potrebno, da so navzoči delničarji 
z najmanj polovico kapitala. Če tega ni, se seja skupščine 
ponovi in na ponovljeni seji kvorum ni potreben. Navedeno pa 
ne velja za izredne seje skupščine. 

Sklepi redne skupščine so sprejeti, če zanje glasuje absolutna 
večina, le da družbina pravila lahko predpišejo kvalificirano 
večino. Natančne so zakonske določbe o odločanju oziroma 
potrebnem kvorumu, in sicer: 

Prvi sklic redne skupščine sprejema sklepe, če svoje glasove 
oddajo delničarji, ki predstavljajo več kot polovico kapitala 

Pač pa na ponovljeni izredni skupščini zadošča že glasovanje 
delničarjev, ki predstavljajo tretjino kapitala, razen če ne gre 
za odločanje o spremembi poslovnega predmeta, za konver- 
zijo v drugačni tip družbe, za predčasno prenehanje, spre- 
membo sedeža ter za izdajo prednostnih delnic. 

Na tretji ponovljeni izredni skupščini zadošča že ena petina 
zastopanega kapitala za veljavno sklepanje, razen če ne gre 
za prej navedene primere. 

Za veljavno odločanje o spremembi poslovnega predmeta, 
konverziji, predčasnem prenehanju družbe, spremembi 
sedeža ter o izdaji prednostnih delnic pa je na drugič ponov- 
ljeni skupščini 73 potrebna polovica, na tretjič ponovljeni 
skupščini pa najmanj tretjina kapitala, zastopanega z navzo- 
čimi delničarji. 

Način glasovanja je enak kot povsod, vsaka delnica šteje en 
glas. Seveda vse z upoštevanjem vrst delnic ter pravic, ki iz 
njih izhajajo glede načina odločanja. Imetniki tako imenova- 
nih varčevalnih delnic izrecno nimajo pravice glasovati. 

V pravilih delniške družbe je dovoljeno predvideti tudi glaso- 
vanje s predstavniki (rapresentanza), vendar morajo imeti 
pooblastilo v pisni obliki in je enkratno. Glede tega, kdo je 
lahko pooblaščenec za glasovanje, so v italijanskem pravu 
zelo podobna pravila in številne prepovedi. 

Delničarji, ki predstavljajo eno tretjino kapitala, lahko zahte- 
vajo dodatna pojasnila in dodatne obravnave, če ne zadoš- 
čajo vprašanja, ki so uvrščena na dnevni red. Sicer italijansko 
pravo nima drugih določil o tem, kako delničarji lahko zahte- 
vajo pojasnila, postavljajo vprašanja ali kaj podobnega. 

Sklepi skupščine so lahko spodboini. če ne spoštujejo predpi- 
sov ali družbenih pravil in jih sodišče lahko razveljavi. Nični so 
sklepi, ki so v nasprotju z zakoni. 

Skupščina varčevalnih delničarjev 

Tudi italijansko pravo predvideva možnost oblikovanja 
posebne skupščine za imetnike tako imenovanih varčevalnih 
delnic (assemblea speciale dei possessori di azioni di rispar- 
mio). Na takšni skupščini tovrstni delničarji imenujejo ali 
odpokličejo skupnega predstavnika, odobrijo odločitve 
skupščine delničarjev, ki se nanašajo na pravice imetnikov 
varčevalnih delnic, ter odločajo o drugih vprašanjih, ki so 
v skupnem interesu. 

Skupni predstavnik mora zagotoviti izvrševanje odločitev 
skupščine varčevalnih delničarjev, nadalje mora varovati nji- 
hove interese v razmerju do delniške družbe itd. Skupni 
predstavnik ima pravico pregledati knjige in račune delniške 
družbe, nadalje biti navzoč na sejah skupščine delničarjev, 
ima pa tudi pravico zahtevati od sodišča, da razglasi za 
neveljavne sklepe skupščine delniške družbe, če so izpolnjeni 
pogoji za to. 

Administrativni svet, direktorji 
Italijansko delniško družbo vodi tako imenovani administra- 
tivni svet (consialio di amministrazione). V praksi se v pravilih 

delniške družbe predvidi, da je vodenje tekočega poslovanja 
delegirano na ooslovodečeaa direktorja (amministratore 
delegato) ali na izvršilni odbor (comitato esecutivo). 

Italijanska delniška družba ima generalnega direktorja (diret- 
tore generale). Poslovodeči direktor in generalni direktor sta 
običajno različni osebi, kar pa ni nujno. 

Število direktorjev (amministratori) je določeno v pravilih 
družbe. Lahko je tudi en sam (amministratore unico). 

Direktorji morajo biti posamezniki in ne morejo biti institucije. 
Ni pa nujno, da so italijanski državljani. 

Direktorje imenuje (nominati) skupščina delničarjev za dobo 
do 3 let. Prvi direktorji pa so imenovani že v družbenih 
pravilih. 

Če je država udeležena v delniški družbi s kapitalom, je 
v pravilih lahko predvideno, da enega ali več direktorjev 
imenujejo pristojni državni organi. 

Glede prenehanja funkcije oziroma odpoklica direktorjev 
velja enako kot po francoskem pravu. Pač pa po italijanskem 
pravu ni nikakršnih starostnih omejitev za direktorje. 

Za direktorja sicer ni obvezno, da je delničar. Vendar pa mora. 
ali imeti kvalifikacijske delnice na ima ki jih deponira kot 
varščino (cauzione, garanzia) za primer kršitve svojih dolžno- 
sti, ali pa mora varščino zagotoviti v obliki državnih obveznic. 

Italijansko pravo ima posebej določbo, da morajo direktorji, 
člani odbora revizorjev, ter generalni direktorji delniških 
družb, ki sodelujejo na borzi, sporočiti podatke o tem, koliko 
in kje imajo delnice pri družbi ali drugje ter enako za člane 
najožje družine. Posebej je predpisano, da smejo imeti del- 
nice le na ime. Imena in drugi podatki direktorjev se vpisujejo 
v register družb ter objavljajo v uradnem listu. V registru 
družb se deponirajo tudi njihovi podpisi. 

Plačila direktorjem določa skupščina oziroma administrativni 
svet. Plačila obsegajo plačo, običajno pa tudi udeležbo 
v dobičku. 

Za direktorje po italijanskem pravu prav tako velja konku-. 
renčna prepoved ter prepoved kolizij interesov. 

Odgovornost direktorjev je tudi materialna, in sicer za kakrš- 
nokoli škodo, ki utegne nastati zaradi napak pri opravljanju 
dolžnosti. Vsak delničar ali upnik ter seveda delniška družba 
imajo pravico sprožiti postopek za ugotavljanje odgovornosti 
in poravnavo škode. 

Manjšinske pravice 

Italijansko pravo pozna vrsto določb o varstvu manjšinskih 
delničarjev. 

Tako je treba sklicati skupščino delničarjev na zahtevo delni- 
čarjev, ki predstavljajo 20% kapitala delniške družbe. 

Delničarji, ki predstavljajo 5% kapitala, imajo posebno pra- 
vico do preverjanja vsebine letnega obračuna. 

Vrhovno sodišče lahko razglasi sklepe skupščine za spod- 
bojne, če so bili sprejeti le v interesu večinskega ali večinskih 
delničarjev, ne pa v interesu drugih, posebej delniške družbe. 
Vsak delničar ima pravico vložiti pritožbo pri revizorjih. Če 
pritožbo vložijo delničarji, ki predstavljajo 5% kapitala, 
morajo revizorji preiskati zadevo brez odlašanja. Če se izkaže, 
da je pritožba utemeljena, morajo takoj sklicati sejo skupš- 
čine. 

Če gre za utemeljen sum resnejših kršitev direktorskih dolž- 
nosti, lahko delničarji, ki predstavljajo 10% kapitala, sprožijo 
postopek pred sodiščem (denunzia al tribunale). Če sodišče 
ugotovi nepravilnosti, lahko med drugim tudi skliče sejo 
skupščine, v resnejših primerih pa sodišče samo odpokliče 
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direktorje ali revizorje ali imenuje sodnega direktorja (ammi- 
nistratore giudiziario). Sodni direktor lahko sproži postopek 
za ugotavljanje odgovornosti direktorjev in revizprjev. 

Angleška ureditev 

Članstvo 

Tako kot so precejšnje razlike med angleško in evropsko 
kontinentalno zakonodajo glede položaja delničarjev ter 
glede pravne narave delnic, so občutne tudi razlike glede 
organizacije in upravljanja delniške družbe. 

Angleško pravo posebej opredeljuje status članstva (mem- 
bership) v delniški družbi. Status članstva je mogoče pridobiti 
na dva načina, in sicer s podpisom ustanovitvenega spora- 
zuma ter z registracijo oziroma vpisom v register članov. 
V prvem primeru se status članstva pridobi s trenutkom usta- 
novitve delniške družbe, v drugem primeru pa z registracijo. 
Za registracijo v register članov je pogoj ali izpolnitev prijave 
za podelitev delnic ali pa veljavna pridobitev delnice od upra- 
vičenega nosilca. 

Status članstva lahko pridobijo fizične ali pravne osebe, razen 
če je v družbenih pravilih drugače predvideno. Ne more pa 
seveda delniška družba sama postati svoj član niti ne član 
svoje holdinške družbe. Tujci, ki bi želeli postati člani angle- 
ške delniške družbe, morajo prej dobiti dovoljenje finančnega 
ministrstva. 

Članstvo v delniški družbi je torej strogo vezano na registra- 
cijo članov, register članov pa odraža pravno lastništvo delnic 
oziroma družbe. Izjema v tem pravilu je institut zaupništva 
(nominee shareholder, trustee). Prek tega instituta se je pogo- 
sto dogajalo, da so bili v register članov vpisani le njihovi 
zaupniki, ne pa tisti, ki so imeli kot člani interes v dobičku 
delniške družbe. Vendar je po letu 1967 predpisano, da ima 
delniška družba pravico biti obveščena, kdo je resnični kupec 
njenih delnic in da jo le-ta mora o tem obvestiti (notify) ob 
vpisu v register članov. Pogoj za takšno obveznost je, da je 73 
takšnih delničarjev več kot 10% in da gre za delnice, pri 
katerih volilna pravica ni omejena. Velja pa to le za delniške 
družbe, ki so vpisane na borzi. 

Delniška družba mora voditi tudi poseben reoister članov, ki 
so zastopani prek zaupnikov, ki mora biti na razpolago 
inšpekciji oziroma ministrstvu za trgovino (Board of trade). 

Skupščina članov 

Angleško pravo pozna redne in izredne seie skupščine ter 
v tej zvezi tako imenovane redne, izredne ter specialne sklepe; 
ki se sprejemajo na skupščinah (resolutions). 

Redna letna skupščina (annual general meeting) je najmanj 
enkrat letno. Običajno jo skličejo direktorji, če pa tega ne 
storijo, jo lahko skliče ministrstvo za trgovino na zahtevo 
članov oziroma delničarjev. Redna letna skupščina mora biti 
sklicana najmanj 21 dni pred dnevom zasedanja, in to s pis- 
nim obvestilom vsakemu članu. 

Pristojnosti redne letne skupščine so predvidene v družbenih 
pravilih, običajno pa gre za naslednja vprašanja: 

- razglasitev dividend; 
- obravnava letnega obračuna ter poročil direktorjev in revi- 
zorjev;- izvolitev direktorjev ter imenovanje revizorjev in 
določitev njihovih plačil (remuneration). 

Na redni letni skupščini se lahko obravnavajo tudi druga 
vprašanja, vendar mora biti to poprej napovedano v obvestilu 
0 sklicu. Člani delničarji, ki imajo najmanj eno dvajsetino 
volilnih pravic oziroma najmanj 100 delničarjev, ki so vplačali 
v poprečju vsaj vsak 100 funtov, imajo pravico zahtevati, da 
delniška družba vključi na dnevni red obravnavanje katerega- 
koli vprašanja, ki zadeva njihove interese. 

Jžredna seia skupščine delniške družbe mora biti sklicana 

najmanj 14 dni prej; če pa gre za skupščino, ki naj bi spreje- 
mala tako imenovane posebne sklepe (special resolution), to 
so namreč sklepi, ki se nanašajo na spremembo poslovnega 
predmeta ali na spremembo družbenih pravil, pa mora biti 
obvestilo o sklicu odposlano članom najmanj 21 dni pred 
zasedanjem. 

Izredna seja skupščine mora biti sklicana na zahtevo članov, 
ki imajo najmanj eno desetino plačanih volilnih delnic. Direk- 
torji morajo uresničiti takšno njihovo zahtevo s sklicem 
skupščine najkasneje v 21 dneh, potem ko sprejmejo takšno 
zahtevo. Če direktorji tega ne storijo, lahko predlagatelji ' 
sklica to storijo sami na stroške delniške družbe. Tudi sodišče 
lahko skliče izredno skupščino na lastno pobudo ali pa na 
zahtevo kateregakoli direktorja ali člana delniške družbe. 
Sodišče lahko da na dnevni 73 red tudi tista vprašanja, za 
katera meni, da je potrebno, da jih skupščina obravnava. 

Delniška družba je po angleškem pravu sklepčna, če so glede 
udeležbe izpolnjeni pogoji, kakršne predvidevajo družbena 
pravila. Če pa v družbenih pravilih ni določil o kvorumu, je 
delniška družba sklepčna, če so osebno navzoči vsai triie 
člani delniške družbe. Sodišče v posebnih okoliščinah lahko 
glede sklepčnosti odredi tudi drugače. 

Člani delniške družbe imajo pravico sodelovati na skupščini 
osebno ali z glasovalnim pooblaščencem (proxy). Seveda ni 
treba, da je glasovalni pooblaščenec član delniške družbe. 
Pristojnosti glasovalnih pooblaščencev so zakonsko precej 
natančno urejene. 

Skupščino vodi predsednik. Pravila družbe običajno dolo- 
čajo, da je predsednik upravnega odbora tudi predsednik 
zasedanja skupščine. Lahkp ga nadomešča tudi kdo izmed 
članov upravnega odbora. Če takšnega določila ni v pravilih 
družbe, potem predsednika pač imenujejo na zasedanju 
skupščine. Predsednik skupščine nima kakšne posebne gla- 
sovalne pravice, razen če ie v družbenih pravilih predvideno, 
da ima tako imenovani odločujoči glas (casting vote). Pristoj- 
nosti predsednika skupščine so predvsem v vodenju seje, 
vzdrževanju reda, vključno z možnostjo razpustitve zaseda- 
nja, če niso izpolnjeni pogoji za delo. Način glasovanja je 
enak kot v vseh drugih obravnavanih ureditvah, torej po 
načelu ena delnica en glas. Glasuje se z dvigom rok, lahko pa 
je v družbinih pravilih predvideno tudi pisno glasovanje. Druž- 
bena pravila pa ne morejo izključiti možnosti za tajno glasova- 
nje, če na skupščini postavi takšno zahtevo najmanj pet 
članov oziroma člani, ki imajo najmanj eno desetino glasoval- 
nih pravic. 

Upravni odbor, direktorji 

Organ uprave angleške delniške družbe je upravni odbor 
(Board of directors). Posebnega nadzornega organa angleško 
pravo ne pozna. Člani delniške družbe nadzirajo upravni 
odbor prek pristojnosti, ki jih uresničujejo v oblikah redne ali 
izredne skupščine. Pristojnosti upravnega odbora so dolo- 
čene v pravilih družbe, zakon pa se zadovoljuje z opredeli- 
tvijo, da je upravni odbor pristojen opravljati vse tiste posle, ki 
so potrebni za normalno vodenje družbe, razen poslov, ki so 
v skladu z družbenimi pravili in zakonom izrecno pridržani 
skupščini. 

Če direktorji, to so člani upravnega odbora, delujejo v dobri 
veri, niso dolžni v ničemer upoštevati želja ali instrukcij posa- 
meznih članov oziroma delničarjev. 

Delniška družba mora imeti najmanj dva direktorja (imenujejo 
se lahko ali directors ali managers ali governors). Način in 
pogoji za njihovo imenovanje ter pristojnosti morajo biti ure- 
jeni v družbenih pravilih. Direktor je lahko' katerakoli oseba. 
tudi 73 pravna oseba. V zakonu ni v zvezi s tem nikakršnih 
omejitev, celo glede starosti ali državljanstva ne. 

Prvi direktorji so imenovani v družbinih pravilih oziroma 
v ustanovitvenem sporazumu in je njihova običajna naloga, 
da vodijo posle do prve redne letne skupščine, na kateri se 
dokončno opravijo imenovanja. Skupščina je sicer pristojna 
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za imenovanje direktorjev, vendar lahko upravni odbor 
začasno imenuje koga za direktorja, kar mora potrditi skupš- 
čina na prihodnjem zasedanju. 

Direktorji so imenovani ali za dobo enega leta ali za daljše 
razdobje ali pa celo za nedoločen čas, vse odvisno od tega, 
kako je to vprašanje urejeno v družbinih pravilih. 

Ni zakonske obveznosti, da bi direktorji morali biti člani delni- 
ške družbe, vendar pa se lahko v družbenih pravilih predvidi, 
da morajo direktorji biti imetniki kvalifikacijskih delnic. 
V takšnem primeru morajo biti delnice pridobljene v dveh 
mesecih od imenovanja. 

Direktorja lahko kadarkoli odpokličejo na redni seji skupščine 
članov. Ob predčasnem odpoklicu ima odškodninski zahte- 
vek, če je sklenil pogodbo za določeno razdobje, pa ta čas še 
ni potekel, niti ni bilo drugih razlogov za odpoklic. 

Direktor je uradnik delniške družbe ter nien zastopnik in se 
pravno ne šteje za zaposlenega v podjetju, torej kot delavec 
delniške družbe. Seveda je v praksi marsikje njegov položaj 
podoben nekakšnemu delovnemu razmerju. Vendar je pravni 
status direktorja bližji mandatarskemu oziroma zaupniškemu 
(trustee) in se v tem razlikuje od mezdno najete delovne sile. 

Vendar pa direktor ni plačan po pravilih, ki veljajo za zastop- 
nika. V družbinih pravilih se običajno predvidi plačilo za 
direktorje, višina plačila je prepuščena sklepu skupščine čla- 
nov. Večinoma je v družbinih pravilih poleg običajne direktor- 
ske nagrade, ki je razmeroma skromna, predvideno še sklepa- 
nje različnih posebnih pogodb, v katerih se predvidijo plačila, 
ki so znatnejša. 

Načelno je prepovedano, da bi delniška družba dajala direk- 
torjem kakršenkoli kredit. 

Direktor ima dve temeljni dolžnosti, in sicer izvrševati svoja 
pooblastila v dobri veri in v interesu delniške družbe kot 
celote ter delovati z razumno skrbnostjo in spretnostjo (reaso- 
nable care and skill). Direktorji niso niti dolžni niti smejo 
kakorkoli ravnati v interesu zgolj posameznega člana delniške 
družbe, ampak morajo zastopati interese družbe kot' celote. 

Kadar je direktorjev več, delujejo kot upravni odbor, ki izvoli 
predsednika. Predsednik nima kakšnih posebnih pooblastil 
ali odgovornosti zunaj upravnega odbora in skupščine. 
Možno je tudi, da v družbinih pravilih predvidijo, da upravni 
odbor imenuje nekoga, ki je pooblaščen opravljati tekoče 
posle, tako 
imenovanega poslovodečeaa direktorja (manaaina director). 
Poslovodečih direktorjev je lahko tudi več, če je en, deluje kot 

i izvršni šef (chief executive) delniške družbe. 

Vsaka delniška družba mora imeti tudi sekretarja (secretary), 
ki je tako kot direktorji uradnik (officer) delniške družbe. 
Angleška zakonodaja je zelo stroga glede javnosti vsega, kar 
je vezano na posle, delnice, plačila in podobne materialne 
transakcije direktorjev. Vsaka delniška družba mora voditi 
register svojih direktorjev in sekretarjev ter register, iz kate- 
rega so razvidni njihovi zaslužki pri delnicah, obveznicah in 
podobno. Vsa plačila direktorjem morajo biti razvidna iz poro- 
čil, ki se pripravljajo za skupščino članov. Pa tudi sicer so na 
razpolago inšpekciji. 

Po angleškem pravu je delniška družba dolžna imenovati 
revizorje (auditors). Le-ti imajo nalogo pregledati družbin 
obračun ter o tem izdelati poročilo. 

Revizorji se imenujejo na redni letni skupščini, če pa ta tega 
ne stori, jih lahko imenuje tudi ministrstvo za trgovino. 

Za kontrolorja ne more biti imenovan nekdo, ki ni član 
ustrezne britanske organizacije, ki jo priznava ministrstvo za 
trgovino, oziroma nekdo, ki nima ustreznega pooblastila mini- 
strstva za trgovino, da lahko opravlja takšne posle. 

Revizor je nekakšen funkcionar delniške družbe oziroma njen 
uradnik, v določenih okoliščinah pa tudi njen zastopnik. 
Odgovoren je za razumno skrbnost pri vodenju kontrole, in ( 
sicer delniški družbi, lahko pa tudi tretjim osebam. 

Manjšinske pravice 

Varstvo manjšinskih delničarjev je v angleškem pravu veliko 
bolj poudarjeno kot v evropskih kontinentalnih sistemih. 

Predvsem velja generalno pravilo, da vsak član delniške 
družbe lahko sproži pred sodiščem postopek za odpravo 
večinskih odločitev, če so takšne, da zatirajo manjšino. Mož- 
nosti kvalificirane manjšine v zvezi z zahtevo za sklic skupš- 
čine smo že omenili. Enako kvalificirana manjšina (najmanj 
ena desetina plačanih volilnih delnic) ima nadalje možnost 
zahtevati od sodišča, da prepreči spremembo poslovnega 
predmeta delniške družbe. Nadalje lahko manjšina, ki pa 
mora šteti najmanj 200 članov oziroma najmanj eno desetino 
delniškega kapitala, vloži pri ministrstvu za trgovino predlog, 
da le-to imenuje posebne inšpektorje, ki naj preiščejo stanje 
poslov v delniški družbi ter lastništvo družbinih vrednostnih 
papirjev. 

Med najbolj učinkovitimi pravili manjšinskega varstva je 
zakonska možnost, da nezadovoljni manjšinski delničar vloži 
pri sodišču prošnjo za likvidacijo delniške družbe. Sodišče 
ima široke možnosti za odločanje na podlagi takšne vloge in 
ugodi predlogu 73 ter začne postopek za likvidacijo družbe, 
če ugotovi, da so posle v delniški družbi resnično vodili 
škodljivo in nepravično do predlagatelja postopka ali če ugo- 
tovi, da ni potrebnega razumevanja med člani družbe, da je 
izgubljeno zaupanje, ki je potrebno, da bi vodili posle še 
naprej. 

Ker pa utegne biti likvidacija družbe neprimerna, pa tudi 
neugodna odločitev za manjšinskega delničarja, ima le-ta 
pravico predlagati sodišču drugačne ukrepe, ki bodo odpra- 
vili zanj škodljivo ravnanje večinskih delničarjev oziroma 
vzpostavili prejšnje stanje. Sodišče ima na podlagi takšne 
vloge zelo široke možnosti za ravnanje v prid manjšinskega 
delničarja, vključno s tem, da samo odloči o vprašanju, ki so 
ga v škodo manjšinskega delničarja sprejeli organi delniške 
družbe oziroma da terja sprejetje, povsem konkretnih poslov- 
nih odločitev, ki bi odpravile manjšinskemu delničarju nastalo 
škodo. 

Vendar pa so angleška sodišča zavzela dovolj restriktivno 
sodno prakso glede razlage zakonskih določil o varstvu manj- 
šinskih delničarjev. Tako npr. ne štejejo za zatiranje manjšin- 
skega delničarja enkratne odločitve ali ravnanja večine, 
ampak mora to biti trajnejša oziroma ponavljajoča se praksa, 
da bi nastopil pogoj za sodno varstvo manjšine. 

111/3. DELNICA V PRIMERJALNIH UREDITVAH 

V literaturi se sicer najbolj razširjeno uporablja opredelitev, 
da so delničarji lastniki oziroma solastniki podjetij ali da gre 
za tako imenovano lastninsko finansiranje. Vendar pa za 
pravno teorijo velja, da so pogledi zelo raznovrstni, še pose- 
bej v različnih pravnih sistemih, če sprejmemo tezo, da je 
premoženje delniške družbe osamosvojena lastnina te družbe 
kot pravne osebe, potem delničarji niso lastniki družbe, 
ampak uresničujejo z naslova vplačanega deleža (delnice) 
nekatere premoženjske in članske pravice oziroma so upravi- 

čenci iz vrednostnega papirja. To pomeni, da nimajo prav niti 
tisti, ki trdijo, da so delničarji upniki družbe, niti tisti, ki 
pravijo, da so dolžniki, in še najmanj tisti, ki zatrjujejo, da so 
delničarji solastniki. 

Izraz delnica ima trojen pomen, in sicer: 
- kot alikvotni del osnovnega kapitala; 
- kot listina; 
- kot vsebina članskih pravic družbe. 
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Delnica kot listina je vrednostni papir in se lahko glasi le na 
ime prinosnika. Evropski pravni sistemi poznajo obe obliki, 
razlike pa so v tem, kateri od obeh vrst dajejo prednost. 
Prenosniške delnice so cirkulacijsko preprostejše od imen- 
skih in se prenašajo z indosamentom ter se štejejo za ordrske 
papirje. Prenos delnic na prinosnika se opravi z enostavno 
tradicijo. 

Vsi evropski pravni sistemi nadalje razvrščajo delnice na tako 
73 imenovane navadne ali osnovne in na prednostne. Za 
razliko od navadnih delnic predvideva nemški pravni sistem 
pri prednostnih delnicah posebne pravice, kot so: pravica do 
večkratne glasovalne pravice, pravica do prednostne ali višje 
dividende, pravica do posebnega prednostnega nakupa del- 
nic novih emisij ob povečanju delniškega kapitala. Pred- 
nostna pravica do večkratne glasovalne pravice je praviloma 
izključena in se sme ustanoviti le na podlagi dovoljenja držav- 
nih organov. 

Po ameriškem pravu je prodaja delnic najbolj razširjen način 
oblikovanja kapitala za poslovni podjem oziroma za ustanovi- 
tev korporacij. Povračilo za kupljeno delnico je poleg denarja 
lahko tudi premična ali nepremična stvar ali celo storitev, ki 
sodi v dejavnost korporacije, ki je delnice izdala. Omejitve 
prenosnosti, torej cirkulacijske sposobnosti delnice so v ame- 
riškem pravu dopustne le izjemno, in sicer za namene tako 
imenovanih korporacij zaprtega tipa (običajno družinske kor- 
poracije). 

V primerjalnih pravnih ureditvah so številne zvrsti delnic. 
Najbolj znano je razlikovanje na tako imenovane običajne, 
navadne in prednostne delnice. Navadne delnice so najbolj 
pogoste in običajno obsegajo članske pravice upravljanja, so 
torej tradicionalno volilne delnice. Prav tako jim pripadajo 
premoženjske pravice, torej udeležba pri profitu in pravica do 
udeležbe pri likvidacijskih sredstvih ob prenehanju korpora- 
cije. Prednostni delničarji pa uživajo različne prednosti, npr. 
višjo stopnjo dividende od navadnih ali prednost pri vrstnem 
redu razdelitve dobička ali tudi likvidacijskih sredstev. Na 
drugi strani imetniki prednostnih delnic praviloma nimajo 
članskih pravic, kar pomeni, da ne sodelujejo pri upravljanju 
korporacij. Prednostnih delnic je lahko več vrst. Tako so npr. 
lahko konvertibilne, to je takšne, ki jih je možno spremeniti 
v navadne. Nadalje so lahko kumulativne ali nekumulativne. 
Če namreč v tekočem letu ni izplačana dividenda, se divi- 
dende v naslednjih letih kumulirajo in so prednostni delničarji 
ob dobičku v naslednjih letih upravičeni do njegove razdelitve 
pred navadnimi delničarji. 

Ureditev delnice in položaja delničarjev v primerjalnem 
pravu 

Nemška ureditev 

Minimalna vrednost 

.Minimalna nominalna vrednost (Nennvvert) delnice, na katero 
je razdeljen kapital nemške delniške družbe, je 50 DEM. 
Seveda so dopustne večje nominalne vrednosti delnice 
(Aktien), vendar morajo biti deljive s 100. 

Vrste in rodovi delnic 

V nemškem pravu so izrecno prepovedane delnice, v katerih 
bi bila vrednost določena v odstotku, skratka relativno 
(Ouoten aktien) in ne v absolutnem znesku. 

Praviloma so delnice nemške AG prinosniške (Inhaberaktien). 
Imenske delnice (Namensaktien) so sicer dovoljene, vendar 
so v rabi redkeje. Izrecno so imenske delnice prepovedane za 
delnice, ki še niso v celoti plačane. 

Tako imenovana delniška potrdila, certifikati (Aktienurkun- 
den) za prinosniške in imenske delnice so listine, ki so naslov 
za uveljavljanje pravic. Običajno je zraven tudi serija kuponov 
za plačilo dividend. Pri imenskih delnicah mora biti na delni- 
škem potrdilu popolna veriga morebitnih poprejšnjih indosa- 
mentov. Imetniki navadnih delnic (Stammaktien) imajo po 

nemškem pravu pravico udeležbe na dobičku, potem ko so 
izplačani upravičenci prednostnih dividend in ko je usmerjen 
v rezerve predpisani del dobička. Ob likvidaciji delniške 
družbe so imetniki navadnih delnic upravičeni do dela premo- 
ženja, vendar šele po poplačilu vseh dolgov ter po izplačilu 
nominalne vrednosti prednostnih delnic. 

Imetniki prednostnih delnic (Vorzuosaktien^ so upravičeni do 
fiksne dividende preden je plačana dividenda imetnikom 
navadnih delnic. Kot že omenjeno, imajo prednost tudi pri 
poplačilu ob prenehanju delniške družbe. Običajno izhajajo iz 
prednostnih delnic enake volilne pravice, kot to velja za 
navadne delnice. Pač pa niso dovoljene navadne nevolilne 
delnice. Dovoljene pa so tako imenovane kumulativne pred- 
nostne delnice brez pravice glasovanja. Teh je lahko največ 
toliko, kolikor je po nominalni vrednosti volilnih delnic. Ven- 
dar pa velja, da imetniki teh delnic pridobijo volilno pravico, 
češ da je v zaostanku izplačilo njihovih dividend. 

Izrecno so po nemškem pravu prepovedane delnice z več- 
kratno glasovalno pravico. Zakon sicer predvideva možnost 
izjeme, vendar je zato potrebno dovoljenje oblasti in mora biti 
v javnem interesu. 

Delavske delnice v nemškem pravu niso urejene. Izjema je že 
omenjeno določilo v zvezi s pogojnim povečanjem delniškega 
kapitala z namenom, da se delnice podelijo delavcem. Nem- 
ška delniška družba lahko do določenega limita pridobi tudi 
lastne delnice, vendar zgolj zato, da bi jih ponudila svojim 
delavcem. Drugih norm o delavskem delničarstvu nemško 
pravo ne pozna. 

Kot smo že ugotovili, morajo biti vse delnice vpisane in 
razdeljene ob ustanovitvi delniške družbe oziroma ob poveča- 
nju delniškega kapitala. Izjema v tem pravilu je le pri avtorizi- 
ranem in pogojnem povečanju kapitala, o čemer smo govorili 
v poglavju o kapitalu delniške družbe. 

Običajno se delnice plačujejo z gotovino. Nemško pravo pa 
izrecno dovoljuje tudi vložek v stvareh oziroma pravicah (Sac- 
heinlage), 73 kot so npr. zemljišča, delnice drugih podjetij, 
pravice industrijske lastnine itd., ne dovoljuje pa storitev. 
Podrobnejša določila o vložkih o stvareh in pravicah morajo 
biti v statutu oziroma pravilih družbe ter v poročilu ustanovite- 
ljev. Vrednost ocenitve stvari oziroma pravic, ki so vložek 
oziroma plačilo za delnice, mora preveriti revizor, ki ga ime- 
nuje sodišče. 

Prenosljivost 

Po nemškem pravu se imenske delnice prenašajo z indosa- 
mentom. Delniška družba vpiše novega delničarja potem, ko 
preveri, če je na delniškem potrdilu vpisana celotna veriga 
dosedanjih indosamentov. Pri tem velja pravilo, da oseba, ki 
pridobi imensko delnico v dobri veri, s tem pridobi pravni 
naslov za pravice, ki iz tega izvirajo, četudi je bil naslov 
njegovega predhodnika napačen. Takšna ureditev izhaja iz 
nemške menične zakonodaje oziroma zakonodaje s področja 
vrednostnih papirjev. 

Prenos imetniških delnic se opravi z izročitvijo delniškega 
potrdila pridobitelju. Velja presumpcija, da je imetnik lastnik 
delnice, razen če delniška družba ne dokaže nasprotnega. 
Oseba, ki pridobi imetniško delnico v dobri veri, pridobi s tem 
pravni naslov, četudi je imel pravni naslov njegovega pred- 
hodnika napake. 

Cirkulativnost delnic se po nemškem pravu lahko omeji s pra- 
vili delniške družbe. Tako je lahko predvideno v pravilih, da je 
za prenosljivost imenskih delnic potrebno soglasje upravnega 
odbora. 

Lastne delnice 

Nemška delniška družba ne sme vpisovati svojih lastnih delni- 
c(Eigene Aktien). Filiala ne sme kupovati delnic matične 
družbe. < 
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Vendar pa nemško pravo dopušča izjeme v pravilu, ki sicer 
prepoveduje nakup lastnih delnic. Izjeme so možne tedaj, če 
se npr. delniška družba s tem izogne resni škodi, nadalje zato, 
da se tako odkupljene delnice ponudijo zaposlenim delav- 
cem, ali da se zavaruje delničarska manjšina, nadalje v prime- 
rih spojitev, zmanjševanja delniškega kapitala, ali če prido- 
biva lastne delnice brezplačno. 

Vendar pa v večini primerov pridobitev lastnih delnic ne sme 
presegati desetih odstotkov celotnega delniškega kapitala. 
Ista omejitev velja, če želi filiala pridobivati delnice matične 
družbe. 

Glede pridobivanja lastnih delnic veljajo še nekatere omejitve; 
predvsem te delnice nimajo nobenih volilnih pravic, posebej 
jih je treba izkazati v letnih poročilih upravnega odbora ter 
v bilancah, oblikovati je treba posebno rezervo itd. Za vpiso- 
vanje lastnih delnic proti navedenim pravilom veljajo sankcije 
ničnosti. 

Obveznice 
Nemška delniška družba lahko izdaja tudi obveznice (Schuld- 
verschreibungen). Običajno so obveznice prinosniške, dovo- 
ljene pa so tudi obveznice na ime ali obveznice po odredbi. Če 
so izdane prinosniške obveznice ali obveznice po odredbi 
zaradi oblikovanja osnovnega kapitala delniške družbe, je za 
njihovo izdajo potrebno soglasje oblasti. 

Obveznice se lahko zavarujejo s premičninami ali nepremični- 
nami delniške družbe. 

Obveznice lahko vsebujejo klavzulo o konvertibilnosti v del- 
nice. To so tako imenovane konvertibilne obveznice (Wan- 
delschuldverschreibungen). 

Nemško pravo pozna tudi obveznice s fleksibilnim donosom 
oziroma z udeležbo na dobičku (Gevvinnschuldverschreibun- 
gen). Ne glede na to, kakšen tip obveznic izda delniška 
družba, imajo delničarji pravico do nakupa. Skupščina delni- 
ške družbe lahko odpravi to pravico delničarjev.Odločitev 
o izdaji navadnih delnic lahko sprejme upravni odbor delniške 
družbe, vendar pa v praksi glede tega upravni odbor predlaga 
odločitev skupščine, ki o tem odloči z navadno večino. Za 
izdajo konvertibilnih obveznic ali participativnih obveznic (ko 
gre za fleksibilno udeležbo na dobičku) pa je predpisana 
odločitev skupščine s tričetrtinsko večino. Možno pa je tudi, 
da skupščina pooblasti upravni odbor za izdajanje tudi kon- 
vertibilnih delnic za dobo petih let. 

Avstrijska ureditev 

Minimalna vrednost 
Ureditev v avstrijskem pravu je na moč podobna nemški 
Minimalna nominalna vrednost delnice znaša 100 avstrijskih 
šilingov, lahko pa je vrednost tudi 500 ali 1000 šilingov ali pa 
mnogokratnik od 1000 šilingov. Niso dovoljene delnice, ki bi 
bile določene v ulomku ali v odstotku. 

Vrste in rodovi delnic 
V praksi je največ prinosniških delnic. Imenske delnice so 
sicer dovoljene, prepoved velja zgolj za delnice, ki še niso 
v celoti plačane. 

Tudi avstrijsko pravo pozna navadne in prednostne delnice: 
glede pravic, ki izhajajo iz enih in drugih, velja enako kot 
v nemškem pravu. 

Glede nevolilnih delnic velja, da niso dovoljene za navadne 
delnice. Lahko pa so nevolilne kumulativne prednostne delni- 
ce,vendar spet le do ene polovice nominalne vrednosti volil- 
nih delnic. Prepovedane so delnice z večkratno glasovalno 
pravico.Delavske delnice niso urejene z zakonom. 

Glede ocenitve stvari in pravic, ki so lahko vložek namesto 
plačila delnice v gotovini, velja enako kot v nemškem pravu. 
Postopek in kriteriji ocenitve morajo biti predvideni v statutu, 
predpisan pa je tudi revizor, ki ga imenuje sodišče. 

Prenosljivost 

Enake določbe kot v nemškem pravu veljajo glede prenoslji- 
vosti ter s tem povezanimi pravicami pridobitelja in odsvojite- 
Ija ter glede vpisovanja novih delničarjev v delniško knjigo 
(Aktienbuch) in glede imenskih delnic. Tudi tu je dobrover- 
nost pogoj za pridobitev pravnega naslova, ne glede na 
napake v pravnem naslovu prednika. Enako velja za prinosni- 
ške delnice, pri katerih ni vpisovanja v knjigo. 

Francoska ureditev 

Minimalna vrednost 

Minimalni nominalni znesek (valeur nominale) za delnico po 
francoskem pravu je 100 francoskih frankov. Tudi v Franciji 
niso dovoljene delnice z odstotkom ali ulomkom (kvotne 
delnice). 

i 
Vrste in rodovi delnic 

Delnice v francoski delniški družbi so lahko na prinosnika (au 
porteur) ali na ime (nominativesl Imenske delnice so prepo- 
vedane za delnice, ki še niso v celoti plačane. Imenske delnice 
tudi ne morejo biti delavske in direktorske delnice. Delniška 
potrdila se praviloma ne izdajajo, razen v nekaterih izjemnih 
primerih. Vpis v register delničarjev je dokaz lastništva. 

Pač pa se delniška potrdila vedno izdajajo za prinosniške 
delnice, za katere so pravni naslov. Sestavni del delniškega 
potrdila za prinosniške delnice je tudi lista kuponov za izpla- 
čilo dividend. 

Imetniki navadnih delnic so po francoskem pravu upravičeni 
do udeležbe na neto dobičku delniške družbe po poplačilu 
rezerv in izplačilu obresti na obveznice ter ob izplačilu pred- 
nostnih dividend. Glede pravic navadnih delničarjev na likvi- 
dacijskem premoženju velja enako kot v nemškem pravu; 
navadni delničarji so namreč na vrsti po plačilu vseh upnikov 
ter po izplačilu nominalnih vrednosti prednostnih delnic. 

Imetniki prednostnih delnic (Actions de priorite) so navadno 
upravičeni do prednostnih dividend (premier dividend), pre- 
den je izplačana katera koli dividenda navadnim delničarjem. 
Prednostni delničarji imajo, kot smo omenili, prednost tudi ob 
prenehanju delniške družbe. 

Delniška družba lahko uporabi dobiček pa tudi del rezerv za 
poplačilo nominalnega kapitala nekaterim delničarjem. 
Takšne delnice potem postanejo izplačane (action de jouis- 
sance) ali, kot jih tudi imenujejo, užitniške delnice. Imetniki 
teh delnic nimajo več nikakršnih pravic na nominalni vredno- 
sti kapitala ob prenehanju delniške družbe. Sicer pa ohranijo 
pravico prejemati dividendo ter tudi pravico voliti. Te delnice 
v praksi sicer niso najbolj pogoste. 

Tudi francosko pravo pozna izjemo v pravilu ena delnica en 
glas. To so tako imenovane delnice z dvojno glasovalno 
pravico ter na drugi strani nevolilne prednostne delnice ter 
tako imenovane varčevalne delnice. 

Delnice z dvojno glasovalno pravico so dovoljene v zelo 
redkih primerih ter v praksi redko uporabljene. Pač pa se 
lahko s pravili delniške družbe omeji število glasov, ki bi jih 
imel posamezni delničar. 

Tako imenovane varčevalne delnice (action dividende prio 
ritaire sans droit de vote), ki jih predvideva francoska bančna 
zakonodaja, lahko izda delniška družba pod pogojem, da je 
izplačala vsaj dve dividendi v zadnjih treh letih. Varčevalne 
delnice ne smejo presegati treh četrtin delniškega kapitala. Za 
varčevalne delnice veljajo vse pravice, ki veljajo za navadne 
delnice, razen pravice voliti in biti voljen. Vendar pa ob dolo- 
čenih pogojih, ki se nanašajo predvsem ng redno izplačilo 
dividend, takšni delničarji lahko pridobijo tudi volilno pravico. 
Zanimiva je še določba, da direktorji in vodilno osebje delni- 
ške družbe ter njihovi sorodniki ne smejo biti imetniki varče- 
valnih delnic. 
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Tudi po francoskem pravu se delnice praviloma izplačajo 
z gotovino (action de numeraire). Predvidena pa je tudi mož- 
nost plačila s stvarmi oziroma pravicami, ko enako kot v nem- 
škem pravu, preverjajo vrednotenje le-teh, posebej imeno- 
vani revizorji (commissaires des apports). Prav tako je zakon- 
sko podrobneje urejen postopek v zvezi z ocenitvijo stvari in 
pravic. Tudi v francoskem pravu velja prepoved vložka s stori- 
tvami ali delom. 

Prenosljivost 

Glede prenosa (cession ali transfert) imenskih delnic velja 
Običajen postopek, to je indosament in izročitev ter preregi- 
stracija lastništva. Obvezni so tudi podpisi odsvojitelja in 
pridobitelja. Prenos je pravno učinkovit z vpisom v register 
delničarjev, ki je konstitutiven, saj ustanavlja lastništvo prido- 
bitelja delnice. Postopek prenosa prek borze je seveda pre- 
prostejši in ga ureja borzni zastopnik (agent de change). 
Družbena pravila lahko predvidijo tudi omejitve prenosljivosti 
delnic. Takšne omejitve niso možne edino, če je družba vpi- 
sana v borzi. T udi sicer so omejitve prenosljivosti v praksi zelo 
redke. 

Prinosniške delnice se prenašajo z izročitvijo delniškega potr- 
■dHjL Tudi francosko pravo pozna podrobnejša določila glede 
pravnega položaja odsvojitelja in pridobitelja, dobre vere, 
originarnosti oziroma derivativnosti pridobitve pravnega 
naslova itd. 

Lastne delnice 

Praviloma francoska delniška družba ne more pridobiti last- 
nih delnic, vendar je izjemno to možno tedaj, ko gre za 
zmanjšanje delniškega kapitala, ali ko gre za podelitev delnic 
delavcem, zaposlenim v delniški družbi zaradi udeležbe na 
dobičku (profit - sharing). 

Za tujce ni po francoskem pravu nikakršnih ovir, da bi pridobi- 
vali delnice francoskih delniških družb do višine 20% kapitala. 
Pač pa je potrebno dovoljenje devizne kontrole, če gre za 
pridobitev odstotka kapitala, ki presega 20%. 

Obveznice 

francoska delniška družba ne sme izdati nhvf>7nin pred izte- 
kom dveh let po ustanovitvi, razen če gre za obveznice, za 
katere daje garancijo država. 

6e so obveznice ponujene v odkup javnosti, je odkup pogoj, 
da je delniški kapital najmanj 500 tisoč frankov, javno pa 
Morajo biti objavljeni podatki o delniški družbi v uradnem 
9'asilu (BALO). 

Odločitev o izdajanju obveznic mora sprejeti redna skupš- 
čina. Odločitev o konvertibilnih (menjalnih) obveznicah ali 
o obveznicah z udeležbo na dobičku terja poprejšnjo odloči- 
tev izredne skupščine. 

izdajo obveznic sicer ni potrebno nikakršno dovoljenje, 
j(6ndar pa je potrebno poprej obvestiti ministrstvo za finance, 
Ce gre za izdajo, ki presega 15 milijonov frankov. 

Obveznice, ki so za javnost, so praviloma na prinosnika, 
Vendar pa so dovoljene tudi obveznice na ime. 

Obveznice imajo lahko tudi garancijo v premoženju delniške 
okužbe (vendar zgolj v fiksnih skladih in ne v likvidnih sred- 
stvih), vendar je bolj običajno, da takšnega zavarovanja ni. 

francoska delniška družba izda tako imenovane konverti- 
rana. obveznice (obligations convertibles en actions), se 
e~te lahko spremenijo v delnice, ki se izdajo v ta namen le na 
zahtevo imetnika obveznice. 

^elniška družba, ki sodeluje v borzi, lahko izda tako imeno- 
ane zamenljive obveznice (obligations echangeables contre 
otions). V takem primeru se delnice izdajo vnaprej in jih 

imajo banke, dokler imetnik obveznice ne zahteva zamenjave 
obveznice za delnico. 

Pravila glede prenosljivosti obveznic so enaka kot za preno- 
sljivost delnic. 

Francosko pravo predvideva tudi možnost, da se imetniki 
obveznic organizirajo v skupščino, ta imenuje predstavnika, 
ki brani njihove interese. O tem obstaja v zakonodaji 
podrobna ureditev. 

Italijanska ureditev 

Minimalna vrednost 

Italijanska zakonodaja nima pravila o minimalni vrednosti 
delnice (minimalni), kot smo to videli v drugih zakonodajah. 
Vendar je v praksi najbolj razširjena vrednost tisoč lir. Pač pa 
so izrecno tudi v italijanski ureditvi prepovedane kvotne del- 
nice, torej takšne, ki imajo določeno vrednost z odstotkom ali 
ulomkom. 

Vrste in rodovi delnic 

Italijanska ureditev pozna tako prinosniške (azioni al porta- 
tore) kot imenske delnice (azioni nominative). Običajno pa je 
izdaja prinosniških delnic prepovedana za fiskalne namene. 
Varčevalne delnice, ki jih tudi pozna italijansko pravo, se 
izdajajo na prinosnika. 

Italijansko pravo pozna tudi tako imenovana delniška potrdila 
(tituli) predvsem za delnice, ki se glasijo na ime, ob določenih 
pogojih pa tudi za prinosniške delnice. 

T udi italijansko pravo pozna delitev na navadne in prednostne 
delnice (azioni privilegiate), vendar pa se te v praksi malo 
uporabljajo. Pravne značilnosti navadnih in prednostnih del- 
nic so podobne tistim, ki smo jih opisovali pri nemški ali 
francoski ureditvi. 

Redkeje v praksi, vendar zakonsko možne, so tudi izplačane 
ali užitniške delnice (azioni di godimento). 

Nevolilne ter delnice z večkratno glasovalno pravico v italijan- 
ski zakonodaji niso dovoljene. Varčevalne delnice pa izrecno 
ne dajejo volilne pravice. Vendar pa lahko družbena pravila 
predvidijo, da imajo prednostni delničarji pravico voliti samo 
na izredni, ne pa na redni seji skupščine. Delnice, ki 73 
vsebujejo omejitve pri volilnih pravicah, ne smejo po obsegu 
presegati 50% celotnega kapitala. 

Italijanska zakonodaja predvideva, da se lahko podelijo delav- 
cem posebne delavske delnice tudi neodplačno. Posebej je 
urejen tudi način glasovanja v zvezi z odločitvijo o delavskih 
delnicah ob povečanju delniškega kapitala. Kljub poenostavi- 
tvam so delavske delnice v Italiji v praksi prav tako redke. 

Varčevalne delnice (azioni di risparmio), ki ne dajejo glaso- 
valne pravice, lahko uživajo prednosti pri delitvi dobička ali 
pri izplačilu premoženja ob prenehanju delniške družbe. Ven- 
dar pa obseg teh delnic skupaj z drugimi delnicami, ki imajo 
omejitve v glasovalni pravici, ne sme presegati polovice delni- 
škega kapitala. 

Varčevalne delnice se lahko izdajo ob povečanju delniškega 
kapitala, lahko pa se obstoječe delnice konvertirajo v varče- 
valne delnice. 

Tudi v italijanski ureditvi se delnice običajno dajejo proti 
gotovinskemu plačilu (danaro). vendar pa je predvideno tudi 
plačevanje v stvareh ali pravicah. Postopek v zvezi z verifika- 
cijo vrednotenja tovrstnih vložkov je podoben, kot smo ga že 
spoznali, opravi ga namreč posebni revizor, ki ga imenuje 
sodišče. 

Če se delnice izdajajo s premijo (sopra prezzo), je treba 
tovrstni ekstra dohodek usmeriti v rezerve, dokler le-te ne 
presegajo 20% delniškega kapitala. 

Poročevalec 83 



Prenosljivost 

Zelo podrobno je v italijanskem pravu urejen prenos delnic, 
vendar so načela podobna, kot smo jih že spoznali. Omenimo 
le, da je s pravili družbe možno predvideti, da je za prenos 
delnic na ime potrebno soglasje uprave. Lahko pa pravila tudi 
predvidijo, da se doiočene vrste delnic prenašajo le na itali- 
janske državljane. 

Lastne delnice 

Tudi v italijanski ureditvi so nakupi lastnih delnic (acgisto 
delle proprie azinnh praviloma prepovedani. Vendar obstajajo 
tudi izjeme v tem pravilu. Velja pa, da lastne delnice ne dajejo 
glasovalne pravice. 

Obveznice 

Možna je tudi izdaja obveznic (emissione di obbligazioni), 
vendar le na podlagi odločitve izredne skupščine. Z nekate- 
rimi izjemami celotna vrednost vseh izdanih obveznic ne sme 
presegati trenutno 73 vplačanega kapitala. Odločitev o izdaji 
obveznic je treba predložiti registru družb ter jo javno objaviti. 
Če izdaja obveznic presega dva milijona lir, je potrebno dovo- 
ljenje oblasti. 

Obveznice so lahko prinosniške ali imenske, vendar so 
v praksi bolj pogoste prinosniške. Spodnja meja glede nomi- 
nalne vrednosti obveznice ni predpisana. 

Obveznice se lahko zavarujejo s premoženjem delniške 
družbe ali z zastavno pravico, ki jo je treba vpisati v register 
družb. 

Tudi italijansko pravo pozna konvertibilne obveznice (obbli- 
gazioni convertibili in azioni). Vendar pa mora skupščina ob 
sklepanju o izdaji konvertibilnih obveznic odločiti tudi o pove- 
čanju nominalne vrednosti delniškega kapitala, do katerega 
pride zaradi izdaje delnic, v katere se spremenijo obveznice. 

Italijanska zakonodaja predvideva tudi skupščino nosilcev. 
obveznic ter imenovanje skupnega predstavnika. 

Angleška ureditev 

Minimalna vrednost 

V angleškem pravu so pravila v zvezi z delnicami in položajem 
delničarjev podobna kot v evropski kontinentalni ureditvi, 
vendar veljajo nekatere posebnosti. Angleško pravo tako ne, 
določa nainižieaa zneska vrednosti delnice, prepoveduje pa, 
tako kot vse obravnavane evropske kontinentalne zakono- 
daje, izdajo delnic pod njihovo nominalno vrednostjo. Možna 
pa je seveda izdaja in prodaja delnic nad nominalno vred- 
nostjo oziroma s premijo (agio, premium). Velja pa pravilo, da 
je treba tovrstni presežek usmeriti na poseben račun (sepa- 
rate share premium account). 

Vrste in rodovi delnic 
Delnice se prav tako praviloma prodajajo za gotovino, 
dopustno je sicer tudi plačilo v stvareh ali celo storitvah, 
vendar pa je takšen vložek veliko bolj izjemen, kot smo to 
videli pri obravnavanih evropskih zakonodajah. Nikakršni 
zunanji kontrolorji niso vključeni v oceno vrednosti stvari, ki 
naj bi bile vložek oziroma stvarno poplačilo za izdano delnico. 

Tudi angleško pravo pozna navadne in prednostne delnice, 
pri čemer so prednosti podobne tistim, ki smo jih spoznali pri 
kontinentalnih zakonodajah. 

Vendar pa je pri prednostnih delnicah običajno, da njihovi 
imetniki prejemajo le fiksen znesek dividende in praviloma 

niso udeleženi v delitvi dobička nad tem; lahko so izključeni 
celo od pravice, biti udeležen v preostali aktivi likvidacijskega 
premoženja. Prednostne delnice imajo lahko tudi omejene 
glasovalne pravice. 

Angleška delniška družba lahko izda tudi nevolilne delnice, ki 
so sicer enake navadnim (ordinary) delnicam, le da ne zago- 
tavljajo glasovalne pravice. Lahko pa se izdajajo tudi delnice 
z večkratno glasovalno pravico (multiple voting shares), ki 
omogočajo, da njihovi imetniki z relativno majhnim zneskom 
delniškega kapitala zadržijo večinsko glasovalno kontrolo. 

Vse te možnosti glede različnih vrst delnic ter z njimi poveza- 
nimi ugodnostmi oziroma omejitvami je treba predvideti 
v ustanovitvenem sporazumu, ki lahko vsebuje tudi poobla- 
stilo direktorjem, da izdajajo takšne ali drugačne vrste delnic, 
seveda v obsegu nominalne vrednosti delniškega kapitala. 

Angleško pravo pozna sicer tako imenske kot prinosniške 
delnice, vendar so prinosniške v praksi veliko poredkeje upo- 
rabljene. Praviloma se v praksi skoraj izključno uporabljajo 
delnice na ime. Delniške družbe so dolžne voditi register 
članov. 

Prenosljivost 

Delnice so tudi po angleškem pravu prosto prenosljive, razen 
če omejitve niso predvidene v pravilih delniške družbe. Pre- 
nos se opravi z izročitvijo izpolnjenega formularia o transferu 
ter delniškega potrdila delniški družbi zaradi registracij prido- 
bitelja. Prenos lastništva ter članstvo pridobitelja v delniški 
družbi nastane šele s trenutkom vpisa v register delničarjev. 

Tudi angleško pravo pozna pravilo, da delniška družba ne 
sme kupovati svojih lastnih delnic niti ne sme kupovati delnic 
holdinške družbe. Vendar pa so tudi pri tem izjeme, tako npr. 
lahko delniška družba odkupi iz dobička tako imenovane 
prednostne odkupne delnice. Tudi v tem primeru pa mora biti 
protivrednost usmerjena v poseben rezervni sklad (capital 
reedemption reserve fund), podobno kot pri prodaji delnic 
s premijo. 

Izrecna je tudi prepoved, da delniška družba izplačuje divi- 
dende iz delniškega kapitala. Dividende se lahko plačajo 
samo iz dobičkov tekočega leta in iz nerazdeljenih rezervnih 
skladov prejšnjih let, ki niso bili kapitalizirani oziroma na 
katere niso bile izdane nove delnice. 

Sicer se dividende izplačujejo v rokih, ki so predvideni v pravi- 
lih delniške družbe, običajno je to dvakrat na leto. Zanimiva je 
ureditev, po kateri direktorji nimajo nikakršnih obveznosti 
priporočati plačila dividend, tudi če je dovolj razpoložljivega 
dobička za delitev, in tudi prednostni delničarji ne morejo 
sprožiti nobenih aktivnosti za izplačilo dividend, razen seveda 
če o tem ni bila že sprejeta odločitev. Zato v praksi obstajajo 
zelo trdni kriteriji, ki pomagajo definirati, kaj je razpoložljiv 
dobiček. 

Angleško pravo seveda pozna tudi obveznice. Tudi zanje velja 
pravilo, da so v praksi skoraj izključno na ime oziroma da 
prinosniških praktično ni. Register imetnikov obveznic sicer 
ni obvezen, se ga pa lahko predvidi v pravilih delniške družbe. 

Možne so tudi konvertibilne obveznice, ki se spremenijo v del- 
nice na točno določen dan oziroma v točno določenem roku. 

Glede prenosa obveznic velja enako kot pri prenosu delnic. 

Posebna oblika obveznic so tiste, katerih kredit je zavarovan 
(debenture). Način zavarovanja je lahko različen, vključno 
z zastavno pravico. 
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IH/4. PRIKAZ PRIMERJALNE UREDITVE FINANČNIH RAZMERIJ V DELNIŠKI DRUŽBI 

Nemška ureditev 

Dividende 

Po nemškem pravu je odločitev o alokaciji dobička (Bilanzge- 
winn) ter razglasitev dividende pridržana skupščini delničar- 
jev. Odločitev običajno predlaga upravni odbor. 

Tako imenovane vmesne dividende (Abschlagszahlungen) so 
sicer zakonsko dovoljene, vendar s precej omejitvami ter 
izrecno le na koncu finančnega leta. 

Dividende se običajno plačajo na podlagi predloženega 
kupona ter delniškega potrdila. To velja tako za prinosniške 
kot za imenske delnice. 

Rezerve 

Po nemškem pravu obstaja dvoje vrst rezerv; tako imenovane 
zakonske rezerve (Gesetzliche Ruecklage) in proste rezerve 
(Freie Ruecklagen). Skrite rezerve (Stille Reserven) niso dovo- 
ljene. Glede zakonskih rezerv velja določilo, da je potrebno 
zanje izdvojiti najmanj 5% letnega dobička, in sicer toliko 
'asa, dokler zakonske rezerve ne dosežejo 10% kapitala. 

Upravni odbor in nadzorni odbor lahko predlagata skupščini, 
da odloči o tem, da se še večji del dobička usmeri v proste 
rezerve. Vendar pa ta alokacija ne sme presegati ene polovice 
letnega dobička, razen če družbina pravila ne določajo dru- 
9ače. 

Letni obračun, poročilo 

Letni dobiček se mora izkazati v celoti. Ni dovoljeno 
Podvrednctenje sredstev ali nadvrednotenje obveznosti in na 
'a način oblikovanje skritih rezerv. 

Skupščina lahko odloči o tem, da se oblikujejo večje rezerve, 
vendar manjšina, ki predstavlja 5% kapitala ali ima delnice 
v nominalni vrednosti 1 milijon DEM, lahko nasprotuje takšni 
odločitvi. 

Na koncu vsakega finančnega leta mora upravni odbor pripra- 
vi letni obračun (Jahresabschluss). Le-ta obsega bilanco 
(Bilanz) in obračun dobička ali izgube (Gevvinn und Verlu- 
s'rechnung), pripraviti pa mora tudi letno poročilo (Gesc- 
"eftsbericht). Tako letno poročilo kot letni obračun mora 
uPravni odbor predložiti revizorjem. 

Nemški zakon je zelo natančen glede tega, kaj vse mora 
vsebovati letni obračun, kakšna je bilanca, kontni plan in 
Podobno. 

2akon tudi podrobno določa vsebino letnega poročila. Tako 
^orajo biti npr. podane informacije o lastnih delnicah, o vseh 
vplačilih članom upravnega odbora in nadzornega odbora, 
0 Poslovnih razmerjih do drugih družb in številna druga 
J^ašanja. Ko so računi pregledani, mora upravni odbor pred- 

Zornemu odboru. Ob tem mora oblikovati tudi predlog glede 
a'°kacije dobička. 

Nadzorni odbor mora pregledati letni obračun ter poročila, 
ključno s predlogom za razdelitev dobička. Na tej podlagi 
"?dzorni odbor pripravi tudi svoje lastno poročilo za skupš- C|no delničarjev. 

^ običajnih okoliščinah se šteje, da je obračun sprejet, kadar 
nadzorni odbor odobri letni obračun ter poročila, ki jih je 
Popravil upravni odbor. V takem primeru je predložitev let- ne9a obračuna skupščini zgolj informativne narave. Vendar pa, če se upravni odbor in nadzorni odbor ne strinjata o let- 
nem obračunu oziroma oba tako želita, potem se letni obra- 
čun predloži v odločanje oziroma odobravanje skupščini del- 
n,čarjev. V takšnem primeru upravni odbor skliče skupščino 

delničarjev. Pred zasedanjem skupščine morajo biti obračuni 
na razpolago, da jih delničarji lahko poprej pregledajo; kopijo 
obračuna je treba poslati vsakemu delničarju, ki to terja. 

Skupščina mora odločati le. kadar oride do nesoglasja med. 
upravnim in nadzornim odborom ter se do spornega vpraša- 
nja opredeliti. Vedno pa mora skupščina odločiti o razdelitvi 
dobička ter razglasiti dividendo. 

Po seji skupščine mora upravni odbor poslati po en izvod 
letnega obračuna, letnega poročila in revizijskega poročila 
trgovinskemu registru. Navedene dokumente je treba tudi 
objaviti v uradnem in drugih glasilih. Objavljena informacija 
mora vključevati tudi odločitev glede delitve dobička ter 
o dividendi. Objavljena morajo biti tudi imena članov uprav- 
nega odbora ter imena predsednikov upravnega in nadzor- 
nega odbora. 
Revizija 

Po nemški zakonodaji morajo letni obračun in letno poročilo 
obvezno pregledat finančni revizorji. 

Finančni revizorji (Abschlussprufer) morajo biti kvalificirani 
strokovnjaki (VVirtchaftsprufer), lahko so fizične osebe ali 
institucije. Osebe ali institucije, ki so povezane z delniško 
družbo, ne morejo nastopati kot revizorji. 

Revizorje imenuje skupščina delniške družbe za eno leto. Ob 
imenovanju lahko upravni ali nadzorni odbor ali delničarji, ki 
predstavljajo 10% oziroma 2 milijona nemških mark kapitala, 
zahtevajo pri sodišču odpoklic imenovanega revizorja na 
skupščini delničarjev ter imenovanje drugega. Skupščina 
lahko prekliče imenovanje revizorja, vse dokler ni predložil 
poročila. 

Revizorji morajo preveriti, ali so vsi računi opravljeni tako, kot 
zahteva zakonodaja ter družbena pravila. Preveriti morajo 
tudi vsebino letnega poročila in ugotoviti, ali ustreza predpi- 
som glede tega, kaj vse mora vsebovati, in če ne daje napač- 
nega vtisa o položaju in poslih v delniški družbi. 

Revizorji so upravičeni vpogledati v knjige in arhive delniške 
družbe in imajo pravico terjati odgovore oziroma postavljati 
vprašanja direktorjem in drugemu osebju. Revizijsko poročilo 
mora vsebovati vse tisto, kar je pomembno za položaj delni- 
ške družbe, za stanje njenih računov in poslov ter za njen 
razvoj. 

Revizorji morajo opravljati svojo dolžnost vestno in nepri- 
stransko ter jih veže poslovna tajnost. Za izvrševanje svoje 
naloge so odgovorni delniški družbi, in sicer do višine 500 
tisoč DEM za vsak pregled. Ob razlikah glede mnenja med 
delniško družbo in revizorjev je dopustno vložiti zahtevo za 
obravnavanje pred sodiščem. 

Avstrijska ureditev 

Dividende 

Tudi po avstrijskem pravu je odločitev o razdelitvi dobička ter 
obiava dividende pridržana skupščini delničarjev ter temelji 
običajno na predlogiTupravnega odbora. 

Vmesna dividenda po avstrijskem pravu ni dovoljena. 

Glede načina izplačila dividend velja enako kot v nemškem 
pravu, torej na podlagi predložitve kupona ter delniškega 
potrdila. 

Rezerve 

Glede oblikovanja zakonskih rezerv velja enako kot v nem- 
škem pravu, to je 5% letnega dobička, dokler se ne doseže 
10% delniškega kapitala. Možne so tudi tako imenovane pro- 
stovoljne rezerve. 
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Vendar pa izrecno zakonsko niso prepovedane tako imeno- 
vane .gkrite^rezerve^ ki jih je mogoče doseči s podvrednote- 
njem sredstev ali prevrednotenjem obveznosti, vendar pa je 
takšen način dopusten le v zmernih okvirih. 

Letni obračun, poročilo 

Za letni obračun velia po avstrijskem pravu vse tisto, kar smo 
povedali ob nemški ureditvi. V kratkem povzetku torej velja, 
da je obvezen letni obračun ter letno poročilo, katerih vsebina 
je skrbno zakonsko predpisana in ju je treba predložiti nad- 
zornemu odboru, revizorjem in potem vse skupaj skupščini 
delničarjev. Skupščina delničarjev odloča le ob nesoglasju 
med upravnim in nadzornim odborom. Celotna dokumenta- 
cija skupaj z imeni članov upravnega odbora ter predsedni- 
kom upravnega in nadzornega odbora mora biti tudi po 
avstrijskem pravu objavljena. 

Revizije 

Tudi problematika revizorjev delniške družbe je po avstrij- 
skem pravu urejena na moč podobno kot v nemškem. 

Prav tako je obvezen revizijski pregled pooblaščenih in nepri- 
stranskih finančnih strokovnjakov, ki jih imenuje skupščina 
delničarjev za eno leto. 

Glede nalog, pooblastil ter odgovornosti revizorjev med nem- 
škim in avstrijskim pravom ni bistvenih razlik. Odgovornost 
revizorja za malomarnost pri opravljanju naloge je po avstrij- 
skem pravu omejena na 250 tisoč avstrijskih šilingov. 

Francoska ureditev 

Dividende 

Ureditev glede delitvene odločitve, objave dividende je tako 
kot v nemškem in avstrijskem pravu v pristojnosti skupščine 
delničarjev. Izrecno je določilo, da se dividende lahko plačajo 
samo iz neto dobička. 

Vmesne dividende (accomptes dividends) so dovoljene. 

Dividende se izplačujejo na podlagi kuponov in delniškega 
certifikata. 

Imetniki varčevalnih delnic imajo pravico do tako imenovane 
73 prednostne dividende (dividende prioritaire), ki se izpla- 
čajo, preden se opravi kakršnakoli poprejšnja delitev dobička. 
Dividenda na varčevalnih delnicah ie tudi kumulativna, tako 
da je treba morebitne deficite na dobičku v tekočem letu 
poravnati v naslednjih treh letih. Glede višine prednostnih 
dividend pri varčevalnih delnicah velja, da kolikor dobiček je, 
morajo biti tovrstne dividende vsaj 5% nad vplačano vred- 
nostjo plus morebitna premija oziroma morajo biti vsaj enake 
z drugimi prednostnimi dividendami. 

Rezerve 

5% letnega dobička je treba vnesti v zakonski rezervni sklad 
(fonds de reserve legale), dokler ni doseženo 10% delniškega 
kapitala. S sklepom skupščine na podlagi predloga direktor- 
jev se lahko oblikujejo tudi večje rezerve. 

Letni obračun, poročilo 

Po francoskem pravu mora lotni obračun delniške družbe 
obsegati: 

- splošni trgovski obračun (compte d' exploitation generale); 
- inventuro sredstev in obveznosti (inventaire de I' actif et du 
passif); 
- obračun dobička in izgube (compte de pertes et profits); 
- bilanco (bilan). 
Obveznost sestave takega obračuna po zakonu ima upravni 
svet delniške družbe oziroma direktor v dvopartitni vodstveni 

• strukturi. Poleg tega morata upravni svet ter nadzorni svet, če 

obstaja, pripraviti poročilo o stanju v delniški družbi ter 
o poslovanju v preteklem letu. 

Obračun morajo pregledati revizorji, ki morajo pripraviti tudi * 
poročilo. 

Upravni svet mora nadalje pripraviti še poročilo o vseh izplači- 
lih za prvih deset najbolje plačanih zaposlenih v delniški 
družbi z nad 200 zaposlenimi oziroma v delniških družbah 
z do 200 zaposlenimi za prvih pet najbolje plačanih. 

Vsi navedeni dokumenti (obračuni, poročila) morajo biti na 
razpolago za pregled delničarjem najmanj 15 dni pred zase- 
danjem skupščine. Na zahtevo posameznih delničarjev jim je 
treba dokumente poslati, sicer pa zadošča, da so na razpo- 
lago na sedežu delniške družbe. 

Skupščina je pristojna obravnavati ter odobriti letni obračun, 
poslovna poročila ter poročila kontrolorjev. 

Po odobritvi na skupščini je treba celotno dokumentacijo 
poslati trgovskemu registru, kjer je na razpolago javnosti. 

Če gre za delniško družbo, ki je vpisana na borzi, oziroma če 
njena sredstva po bilanci presegajo 10 milijonov frankov, 
mora biti obračun objavljen v uradnem listu (BALO). 

Francoska zakonodaja vsebuje vrsto določil glede tega, kako 
je treba sestaviti letni obračun, posebej glede tega, kako 
vrednotiti sredstva ter kako obračunati amortizacijo. 

Če sredstva delniške družbe presegajo 10 milijonov frankov, 
morajo biti obračuni pripravljeni skladno z modelom, ki ga je 
pripravilo nacionalno knjigovodsko združenje (Conseil Nati- 
onal de la Comptabilite). Ta model je poznan kot splošni 
kontni plan (plan comptable general) in je tudi posebej pred- 
pisan z dekretom oktobra 1965 ter dopolnjen v januarju 1971. 
Model sicer ni splošno obvezen za obračun v vseh delniških 
družbah, je pa splošno obvezen za obračunavanje davčnih 
obveznosti. 

Revizije 

Letni obračun v francoski delniški družbi je treba prav tako 
kontrolirati. Profesionalni status revizorjev (commissaires aux 
comptes) je zakonsko predpisan s posebnimi dekreti. Revi- 
zorji so strokovno kvalificirane osebe in kot taki vpisani 
v poseben register revizorjev. 

Revizor ne more biti predsednik ali direktor v katerikoli 
družbi, niti ne oseba, ki ima kakršnekoli poslovne vezi z dolo- 
čeno delniško družbo ali z njeno filialo. 

Revizorje imenujejo na skupščini delničarjev za največ 6 let. 
Tudi po francoskem pravu velja, da ima kvalificirana manjšina 
delničarjev (10% kapitala) možnost na skupščini nasprotovati 
izbiri predlaganih revizorjev oziroma zahtevati od sodišča, naj 
imenuje druge. 

i 
Posebej velja, da morajo imeti banke in podobne institucije, ki 
so vpisane na borzi, ter družbe, katerih kapital presega 5 mili- 
jonov frankov, najmanj 2 revizorja. 

Naloga revizorjev je enaka, kot smo jo spoznali v drugih 
zakonodajah, preveriti in potrditi namreč regularnost obraču- 
nov. Zato imajo pravico ob vsakem času vpogledati v knjige, 
arhive, pogodbe, zapisnike, skratka vso dokumentacijo delni- 
ške družbe ter tudi postavljati vprašanja vodstvenemu osebju. 

O vsaki nepravilnosti, ki jo ugotovijo, morajo odvisno od 
primera obvestiti vodstvo ter nadzorni svet. 

Naloga revizorjev je, da pripravijo letno poročilo ter ga predlo- 
žijo skupščini delničarjev. Če ocenijo, da ni mogoče potrditi 
letnega obračuna oziroma nasploh finančnega položaja, 
kakor je bil prikazan, morajo navesti razloge za to ter vse 
skupaj predložiti skupščini delničarjev. Revizorji so za 73 
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malomarnost pri opravljanju svojih dolžnosti odgovorni delni- 
ški družbi kot tudi tretjim osebam. Niso pa revizorji odgovorni 
za ravnanje direktorjev, razen če so dopustili, da o njihovih 
napakah in nepravilnostih niso obvestili pristojnih organov 
delniške družbe. Dolžnost revizorjev je tudi, da o ugotovljenih 
nepravilnostih, ki utegnejo imeti znake kaznivega dejanja, 
obvestijo organe pregona. 

Italijanska ureditev 

Dividende 

Tudi po italijanskem pravu skupžčina delničarjev odloča 
o delitvi dobička oziroma o dividendi, tako da mora upoštevati 
predpise, ki se nanašajo na imetnike varčevalnih delnic ter na 
oblikovanje rezerv. 

Dividende (dividendi) se lahko plačajo samo iz neto dobička. 
Dobiček se lahko usmeri za nakup novih delnic ali za podeli- 
tev delnic zaposlenim v delniški družbi. 

Vmesne dividende (atconti sui dividendi) lahko plačuje delni- 
ška družba, ki je registrirana na borzi, vendar mora o tem 
obvestiti pristojne borzne organe. Imetniki varčevalnih delnic 
so upravičeni do prednostne dividende (dividendo privilegi- 
ato), in sicer v višini 5% nominalne vrednosti. Prednostne 
dividende imetnikom varčevalnih delnic se izplačajo pred 
Plačilom drugih dividend, vendar potem, ko so del dobička 
Usmerili v zakonsko določen obseg rezerv. 

Ostanek dobička je treba razdeliti tako, da so dividende na 
varčevalne delnice vsaj 2% večje od dividend na druge del- 
nice, upoštevajoč nominalno vrednost delnic. 

Dividende na varčevalne delnice so kumulativne, tako da je 
treba deficite v tekočem letu poravnati v naslednjih letih. ' 

V družbinih pravilih se lahko predvidi, da so dividende na 
Varčevalne delnice tudi višje od zakonsko določenega mini- 
ftiuna. 

Pri izplačilu dividende mora delničar predložiti v delniški 
družbi oziroma njeni banki registrirano delniško potrdilo. Za 
'četnike varčevalnih delnic pa zadošča predložitev imetni- 
skega kupona. Razlika med varčevalnimi delnicami ter vsemi 
drugimi so predvsem v ureditvi obdavčevanja dividende. Divi- 
oenda na varčevalno delnico namreč ne gre v dohodek, ki je 
Predrr jt obdavčenja, dividende drugih delnic pa je treba 
'*kaz i v obdavčljivem dohodku. 

"»it?. „ 

®jede zakonskih rezerv velja posebnost glede na doslej 73 
poravnavane ureditve, saj obveznost 5% izdvajanja od letnega 
Jjobička velja, dokler se ne doseže 20% delniški kapital (v 
arugih ureditvah 10%). 

^tni obračun, poročilo 

po italijanskem pravu velja, da mora vodstvo pripraviti 
obračun, ki obsega bilanco (bilancio) ter obračun 

°bička in izgube (conto dei profitti e de le perdite). Dodatno 
"Orajo direktorji pripraviti tudi poslovno poročilo frelazinne 
®9li ammistratori). Letno poročilo morajo prav tako pregle- 
di revizorji, ki morajo izdelati revizijsko poročilo. 

^gtni obračun mora biti na razpolago na sedežu družbe pred 
asecJanjem skupščine delničarjev, ni pa ga potrebno poslati 
6lr>ičarjem. 

obračun mora pokazati stanje glede sredstev delniške 
s, u2be ter glede dobička oziroma morebitnih izgub. Italijan- 
t * zakonodaja predpisuje dokaj podrobno vsebino in struk- r° bilance ter obračuna dobička in izgube, pa tudi poslov- 
; poročila. Dokumentacija, ki jo je treba pripraviti za 

sedanje skupščine delničarjev, mora v celoti ustrezati nave- enim zakonskim zahtevam. 

Skupščina delničarjev odloča o odobritvi letnega obračuna 
ter obravnava poslovno poročilo ter poročilo kontrolorjev. Po 
sprejemu na skupščini delničarjev je treba letni obračun ter 

v uradnem listu. Dodatne zahteve veljajo še za delniške 
družbe, ki so registrirane na borzah. 

Revizije 

Obračune vsake delniške družbe je treba podvreči reviziji. 
Delniška družba mora imeti tako imenovani odbor revizorjev 
(collegio sindacale). Ta odbor se šteje za organ delniške 
družbe. Poleg tega mora delniška družba, ki je registrirana na 
borzi vrednostnih papirjev, obvezno imenovati revizijsko 
organizacijo (societa di revisione), ki bo pregledala njene 
obračune. Ta revizijska organizacija ni organ delniške družbe. 

Revizijski odbor sestavljajo 3 do 5 revizorjev (sindaci) in 
2 namestnika. V delniških družbah s kapitalom nad 500 milijo- 
nov lir morata imeti vsaj 2 revizorja in 1 namestnik status 
profesionalnih revizorjev v skladu s predpisi. 

Člani revizijskega odbora ne smejo biti direktorji družbe niti 
zaposleni v delniški družbi ali njeni filiali. Ne smejo biti sorod- 
niki direktorjev. 

Revizijske organizacije so organizacije s posebnim statusom 
in so vpisane v poseben register. So povsem neodvisne in ne 
smejo 
opravljati nobenih drugih poslov, razen finančne kontrole, 
revizije. Osebje, zaposleno v revizijskih organizacijah, ima 
posebne strokovne kvalifikacije in mora opraviti posebne 
kvalifikacijske izpite. 

Predsednik in člani revizijskega odbora so imenovani za 
obdobje 3 let. Prvi revizorji so imenovani že v družbinih 
pravilih. Za družbe, ki so vpisane na borzi vrednostnih papir- 
jev, velja, da morajo imenovati revizijske organizacije prav 
tako na skupščini, tudi za dobo 3 let. Imenovanje se lahko 
dvakrat ponovi, vendar potem mora miniti obdobje 5 let, 
preden je lahko imenovana spet ista revizijska organizacija. 

Člane revizijskega odbora lahko skupščina tudi razreši, če za 
to obstajajo upravičeni razlogi, ter na podlagi odobritve 
sodišča. 

Naloga revizijskega odbora je nadzorovati poslovanje delni- 
ške družbe oziroma njenih direktorjev; spremljati, da se 
poslovanje vodi v skladu z zakonodajo ter družbinimi pravili, 
ter zagotavljati, da se knjigovodstvo in obračuni delniške 
družbe vodijo korektno. 

Revizijski odbor ima pravico pregledovati knjige, obračune 
ter arhiv delniške družbe, pa tudi katerokoli drugo dokumen- 
tacijo kadarkoli, lahko zahteva informacije od direktorjev. 
Posebej imajo nalogo pregledati stanje finančnih sredstev, 
gotovine ter naložb vsako četrtletje. Člani revizijskega odbora 
se udeležujejo sestankov upravnega odbora, ne smejo pa 
dajati instrukcij direktorjem. O svojih ugotovitvah, nepravilno- 
stih in podobnem morajo poročati skupščini delničarjev. 
Odbor kontrolorjev dela kot organ in se sestaja najmanj 
enkrat četrtletno. Na podlagi ugotovitve, da je stanje v obra- 
čunu, vodenju knjig in v finančnem poslovanju v redu, izdajo 
o tem ustrezno potrdilo (certificazione). 

Člani revizijskega odbora ter revizijske organizacije morajo 
s potrebno skrbnostjo opravljati svoje naloge, sicer odgovar- 
jajo za malomarnost ter za nepravilno ugotavljanje in verifici- 
ranje stanja ter izdajo certifikatov nasproti delniški družbi, pa 
tudi nasproti tretjim osebam. 

Angleška ureditev 

Po angleškem pravu se dividende objavljajo tako, kot je pred- 
videno v družbinih praviliTiT" običajno je to dvakrat letno. 
Vmesna dividenda se izravna na koncu finančnega leta ob 
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letnem obračunu. Končno dividendo objavi skupščina na 
podlagi obračuna. 

Angleška sodna praksa je izoblikovala pravila oziroma krite- 
rije za ugotovitev tako imenovanega deljivega dobička fdivisi- 
ble profit). V praksi je namreč lahko sporno, ali je smotrno 
usmeriti ustvarjeni dobiček v dividende oziroma ali ne bi bilo 
bolje za gospodarsko stabilnost delniške družbe naložiti ga 
v investicije. Zato omenjena pravila navajajo, kaj vse je 
potrebno odšteti od 73 ustvarjenega dobička, da bi dobili tako 
imenovani neto dobiček, ki je razpoložljiv za delničarske 
dividende. 

Odločitev o delitvi slej ko prej končno sprejme skupščina 
delničarjev (članov). 

Vsaka delniška družba po angleškem pravu mora voditi pred- 
pisane knjige ter voditi evidenco o vseh vsotah, ki so prejete 
ali porabljene, o prodaji in nakupih blaga ter o sredstvih in 
obveznostih delniške družbe. 

Po 18 mesecih od dneva ustanovitve delniške družbe in 
potem vsaj enkrat letno morajo direktorji predložiti skupščini 
delničarjev obračun dobička in izgube (profit and loss acco- 
unt), ki ne sme vsebovati podatkov, starejših od devetih mese- 
cev, ter bilanco (balance sheet). Bilanca mora vsebovati 
podatke, ki so izrecno predpisani. 

Če ima delniška družba filiale, mora sestaviti tudi skupni 

obračun (group acctounts), ki kaže na stanje poslov ter 
dobička in izgub družbe in njenih filial skupno. 

Finančnemu obračunu mora biti priloženo tudi poslovno 
poročilo, ki ga sestavijo direktorji, ter poročilo revizorjev. Vse 
skupaj morajo v enem izvodu dobiti najmanj 20 dni pred 
zasedanjem skupščine delničarjev vsi delničarji, pa tudi imet- 
niki obveznic. 

Tudi sestava poslovnega poročila (directors report) je predpi- ° 
sana. Poročilo mora vsebovati podatke o glavnih poslovnih ju 
aktivnostih družbe in njenih filial med letom in o pomembnej- ro 
ših spremembah prj poslovanju. Poročilo mora nadalje obse- ča 
gati tudi vse v zvezi z direktorskimi zaslužki, nadalje glede 
sprememb v sredstvih delniške družbe, o morebitnih novih 
delnicah, o prometu delniške družbe, o številu zaposlenih ter 
o stroških dela, o davkih, prispevkih itd. Glede revizijskega 
poročila velja, da mora vsebovati mnenje, ali je obračun 
pripravljen v skladu s predpisi in strokovno korektno ter ali 
^a!e/,eSnićn0 'n Pravo s'iko finančnega stanja in poslov Če ke družbe. Morebitne nepravilnosti v tej zvezi morajo na 
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revizorji izrecno poudariti v svojem poročilu. 

Angleški predpisi določajo, da mora vsaka delniška 
letno predložiti registru družb predpisane podatk 
nanašajo predvsem na delnice in delničarje. Podatk6 
posredovati registru v 42 dneh od dneva zasedanja sk 
Priložiti je potrebno tudi letni obračun, poslovno in i 
poročilo ter izjavo direktorja ali sekretarja o tem, kds< 
nazadnje izdane delnice ter da izdaja delnic ne l 
zakonskih omejitev. 
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111/5. INTEGRACIJE, STATUSNE SPREMEMBE, PRENEHANJE V PRIMERJALNI UREDITVI 
ha 
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Nemška ureditev 

Kapitalsko združevanje 

Po nemškem pravu se podjetja združujejo ali na podlagi 
kapitala (Verhunriem unternehmen) ali na podlagi združeval- 
nih pogodb (Unternehmensvertraol. ali pa na obeh podlagah. 
Tako je lahko podjetje dominantno, ali pa odvisno spet na 
podlagi kapitala ali pa na podlagi pogodbe o dominaciji ali na 
obeh podlagah. 

Nemška zakonodaja, ki se nanaša na združena podjetja ter na 
združevalne sporazume, je zelo obsežna in vsebuje številne 
definicije in pravila. Omejujemo se le na najbolj pomembna. 

Združevanje na podlagi kapitala povzroči, da se podjetje 
lahko pojavlja v eni izmed naslednjih kategorij: 

- starševsko podjetje (Muttergesellshaft) ali kot pravi zakon 
mit Mehrheit beteiligtes Unternehmen, je podjetje, ki je lastnik 
oziroma kontrolira večino glasov v odvisni družbi oziroma 
filiali; - odvisna družba, filiala (Tochteregesellshaft), ali kot jo 
imenuje zakon In Mehrheitsbesitz stehendes Unternehmen, je 
podjetje, ki je večinsko last oziroma pod večinsko kontrolo 
starševske družbe; - dominantna družba (Herrschendes 
Unternehmen) je družba, ki izvaja dominanten vpliv nad 
odvisno družbo; starševska družba je vedno dominantna 
družba; 
- odvisna družba (Abhaengiges Unternehmen) je družba, nad 
katero izvaja kakšna druga družba indirdkten ali direkten 
dominanten vpliv; filiala je vedno odvisna družba; 
- holdinška družba (Holdinggeshellshaft). ali kot se ponekod 
imenuje Leitende Gesellshaft, je družba, ki jo lastnik oziroma 
enotno kontrolira več filial oziroma odvisnih družb; 
- skupina družb (Konzernunternehmen) so podjetja, ki so last 
ali jih kontrolira~holdinška družba; 
- vzajemno združena podjetja (wechselseitio beteiligtes 
Unternehmen) so nemške družbe, od katerih je vsaka lastnik 
več kot 25% druge družbe. 

Holding, skupine družb 

Poleg navedenih možnih oblik družb po kriteriju kapitalske 

kontrole oziroma kapitalskega obvladovanja, so možn 
različne oblike tako imenovanih skupin (Unterordungs1 

zerne), v katerih je ena družba dominantna, druge p; fr 
odvisne. Poleg tega so možne oblike tudi tako imenov;' dnia 

koordiniranih skupin, v okviru katerih nobena izmed drui. 
odvisna. f 

Nemška holdinška družba mora pripraviti skupni skupt 
obračun (Konzernabschlus). konsolidirano bilanco ter ( 
čun dobička in izgube, in sicer za vse odvisne družbe v 1 

skupini, skupaj z lastnim obračunom. Konsolidacija i - 
predpisana po nemškem pravu za tuje holdinške družt ii 
imajo filiale v Nemčiji. Poleg tega mora skupina družb pr • 
vili tudi skupno poslovno poročilo. Zakonodaja nata " 
predpisuje obliko ter strukturo in vsebino skupinskega ^ati 
čuna. o- 
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Skupni obračun mora tudi biti podvržen reviziji ter pred - r 
v odobritev nadzornemu odboru holdinške družbe. Nac ijk 
odbor holdinške družbe sprejme obračun za skupino t /fuge , 
ter ga predloži v informacijo skupščini holdinške dr, ice' k' t 
Obračun je treba predložiti tudi trgovinskemu registru U "ega ' 
javno objaviti. lenojr 

Akvizicija, prevzem 

Če nemška družba pridobi več kot 25% druge nemške d(; 
ške družbe, ii mora to sporočiti. Če pa nemška družba prič* 
več kot 50% druge nemške družbe, ki pa ni delniška druž 
ampak je npr. družba z omejeno zavezo, ji mora to sporoi! 

pod tem pogojem. 
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■■ jotov 
Dolžnost obveščanja nastopi tudi, če posamični nakup pre 

. sega 25% (ali 50% v družbi z omejeno zavezo), ali če štogod 
obstoječa manjša holdinška družba poveča za 25% (v primerke, j 
družbe z omejeno zavezo 50%). Prav tako nastopi dolžnOSpo izg 
obveščanja ob zmanjšanju deležev za 25% oziroma 50%. 0žaj u 

jodbe 
Dolžnost obveščanja obsega obvestitev druge družbe, polegodbe 
tega pa objavo v uradnem listu ter v časopisju, ki ga določpravic 
družba. žba je 

88 poročevale<rogex 



Dolžnost obveščanja se nanaša tudi na vzajemno združena 
podjetja. V takšnem primeru družba, ki obvesti, najprej zadržT 
volilne pravice v drugi družbi, tako da so volilne pravice te 
druge družbe v prvi družbi (tisti, ki je prva obvestila) omejene 
do 25%. Namen tega pravila je preprečiti oblikovanje skupin 
z medsebojno kapitalsko kontrolo, ki pripelje do samovzdrže- 
vanega vodstva. 

Ocenjujejo, da je okrog 70% vseh nemških delniških družb 
li- vključenih v kakšen koncem. Nemški zakon namreč ne ome- 
ih juje tako imenovane akvizicije, torej pridobivanja deležev ozi- 
ij- roma delnic v drugih družbah, vendar pa velja dolžnost obveš- 
e- čanja, kakor smo jo opisali. 
Je 
ih Le če bi akvizicija lahko pripeljala do dominantne pozicije na 
er trgu, lahko kartelni urad prepove takšne transakcije, in sicer 
ga po posebnem zakonu iz leta 1974, ki so ga dopolnili leta 1977 
jn (Gesetzgegen Wettbewersbsbeschraenkungen). 
ali 
ov Če gre za dominacijo na podlagi kapitalske udeležbe, ne pa 
ijo na podlagi dominantne pogodbe, dominantna družba ne sme 

uporabljati svojega vpliva tako, da prepriča odvisno družbo, 
naj vstopi v posel, ki je zanjo škodljiv. V takšnem primeru je 

hn h-t ntna družba dolžna plačati kompenzacijo za škodo, ki 
način stori odvisni družbi. Kapitalska subordinacija 

*t' a pomeni, da se lahko odvisno družbo prisili sklepati 
'iT' Vso v njeno škodo." 

0I iki zakonodaji (o tem so podrobna določila) je 
ehjg. iod: ,uc,i skupno poslovno poročilo skupine družb. 
ersc-TiiaP ' poslovno poročilo mora, tako kot skupni obračun, 
[jrimSpc avati skupščina delničarjev in mora obsegati vsa raz- 

na med dominantno in odvisnimi družbami, vključno 
Jjo medsebojnih razmerij, ravnanjem upravnega in nad- 

p0 'ga odbora v medsebojnih razme^ih itd. 

^ evalne pogodbe 

-dn|3 adeva združevalne pogodbe (Untemehmensvertraae) 
i nemška ureditev naslednje štiri oblike: 

y 
ninantna pogodba (Beherrschungsvertrag); 
godba o transferu dobička (Gevvinnabsfuehrungsver- 

odba o združevanju dobička (Gevvinngemeinschaft); 
- todba o odstopu posla (Betriebspachtvertrag). 

jo H a so to le temeljne oblike možnih združevalnih pogodb 
m praksi možne številne medsebojne kombinacije. 

valna pogodba mora biti sestavljena v pisni obliki. Za 
o družbo velja, da mora takšno pogodbo odobriti 
ina delničarjev s tričetrtinsko večino. Pogodbo je treba 
ti trgovinskemu registru in postane veljavna šele po 

ji-uge v lCjjj Združevalna pogodba časovno velja, tako kot je 
,Ce' a t Predviden°. lahko pa se prekine kadarkoli, če za to a "e9a ' ijo resni razlogi. 

(eno,i 
i ninantni pogodbi gre za to, da dominantna družba 

odvisni družbi sredstva do višine zakonskih rezerv, 

»r? 
Iruž 
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pa prevzema tudi vse izgube odvisne družbe. Nadalje 
iomfnantna družba plačati kompenzacijo manjšinskim 
jjrjem v odvisni družbi, torej tistim delničarjem, ki so 
dominantne družbe še delničarji v odvisni družbi. Kom- 

ocija je lahko v obliki dividende, ki ustreza višini, ki jo 
nantna družba plačuje svojim delničarjem. Poleg tega 
preostala manjšina delničarjev v odvisni družbi pravico 

.evati od dominantne družbe, naj nakupi njihove delnice 
... jotovino ali za delnice v dominantni družbi, 

ipjpre 
če stjogodbo o dominaciji so zavarovani tudi upniki odvisne 

irimer^be, in sicer tako, da dominantna družba prevzema vsa- 
olžngSno izgub0 odvisne družbe. Zakon v podrobnostih določa 
3%-. ožaj upnikov odvisne družbe tedaj, ko pride do prenehanja 

jodbe o dominanciji. Obveznosti, ki izhajajo iz dominantne 
polegodbe za dominantno družbo, se seveda zrcalijo tudi v nje- 

,'določ pravicah vplivati na vodstvo odvisne družbe. Dominantna 
žba i® namreč upravičena dajati zavezujoče instrukcije 

vodstvu odvisne družbe, tudi če bi bili posli, ki iz takšnih 
instrukcij izhajajo, škodljivi za odvisno družbo. Preostala 
večina delničarjev, pa tudi upniki odvisne družbe so namreč 
zavarovani z obveznostjo dominantne družbe, da prevzema 
izgube odvisne družbe ter da plačuje kompenzacije. 

Direktorji dominantne družbe morajo ravnati v dobri veri ter 
s potrebno skrbnostjo in spretnostjo, kar zadeva instrukcij, ki 
jih dajejo odvisni družbi. V nasprotnem primeru so odgovorni 
odvisni družbi za škodo, ki jo povzročijo s svojimi odločitvami 
oziroma navodili. Odvisna družba, ali preostala manjšina del- 
ničarjev in tudi upniki so upravičeni sprožiti odškodninski 
postopek zoper direktorje, ki so na tak način povzročili škodo. 

Konverzija, spojitve 

Nemški zakon o delniških družbah vsebuje natančna pravila 
glede konverzije (Umwandlunaen) iz enega v drugi tip družbe 
ter o spojitvah (Verschmelzungen). Posebej ureja ta vprašanja 
tudi zakon o konverzijah (Umvvandlungsgesetz) iz leta 1969. 

Nemška delniška družba se lahko spremeni v družbo z ome- 
jeno zavezo in obratno. Konverzija delniške družbe ali družbe 
z omejeno zavezo v druge tipe družb, kot npr. v tipe osebnih 
družb (komanditna družba, javna trgovinska družba itd.) in 
obratno, je prav tako zakonsko dopustna. 

O konverziji odloča skupščina delniške družbe. Običajno se 
zahteva 100% večina oziroma soglasje vseh delničarjev. Za 
delniške družbe z manj kot 50 delničarji pa zadošča 50% 
večina. Vendar ima v tem primeru delničar, ki se ne strinja, 
možnost zahtevati od delniške družbe, da prevzame njegove 
delnice s plačilom ustrezne kompenzacije. 

Zelo podrobna so tudi določila za varstvo upnikov v primeru 
konverzije. 

Konverzija mora biti registrirana v trgovinskem registru ter 
javno objavljena. Pravno konverzija velja s trenutkom regi- 
stracije. 

Delniška družba se lahko sooii z drugo delniško družbo ali 
z družbo z omejeno zavezo ali kakršnimkoli drugim tipom 
družbe. Spojitev (Verschmelzung ali fusion) lahko opravi ena 
družba tako, da prevzame drugo družbo, ali pa se obe družbi 
združita in tako nastane nova družba. Delniška družba je 
lahko v položaju tiste družbe, h kateri se druga družba pri- 
paja, ali pa se sama pripaja h kakšni drugi družbi. Družba 
z omejeno zavezo pa je lahko le v položaju, da se pripaja 
h kaki drugi družbi. Ne more pa biti v položaju, da se k njej 
pripaja delniška družba. 

Delničarji, delniška družba, ki se pripaja, prejmejo delnice 
družbe, h kateri se le-ta pripoji, ali pa družbe, ki s spojitvijo 
na novo nastane. Družba, h kateri se pripaja druga družba, 
lahko zaradi tega izpelje postopek povečanja delniškega kapi- 
tala. 

Za spojitev je potrebno soglasje skupščine delničarjev obeh 
družb, torej tiste, ki se pripaja, in tiste, h kateri se pripaja 
druga družba. Če gre za delniško družbo v obeh primerih, je 
potrebna tričetrtinska večina. 

Pogodba o spojitvi mora biti v notarski obliki. Zakon določa 
natančna pravila o tem, kako je s prenosom obveznosti do 
upnikov ob spojitvi. Zakon vsebuje tudi določila o odgovorno- 
sti direktorjev, če je prišlo do spojitve zaradi nepravilnosti na 
njihovi strani. 

Spojitev mora biti prav tako vpisana v trgovinski register ter 
javno objavljena. Pravno velja od dneva registracije. Z dnem 
registracije se sredstva in obveznosti družbe, ki se pripaja, 
prenesejo v premoženje družbe, h kateri se je le-ta pripojila. 

Zakon izrecno prepoveduje možnost spojitve s tujo družbo. 

Tudi spojitev lahko prepreči kartelni urad, če ugotovi, da bi 

ava leiroče valeč 89 



utegnila pripeljati do dominantnega položaja na trgu, ki ne bi 
bil zakonsko dovoljen. 

Trajanje 

Trajanje nemške delniške družbe je običajno neomejeno. 
Lahko pa družbina pravila omejijo njeno trajanje na določeno 
obdobje, vendar je to zelo redko. 

Delniška družba lahko preneha prostovoljno na podlagi 
sklepa skupščine delničarjev. Tričetrtinska večina je potrebna 
za veljaven sklep o prenehanju delniške družbe. Pogoji pro- 
stovoljnega prenehanja (Aufloesung) so podrobneje določeni 
z zakonom o delniški družbi. ' 

Nemška delniška družba lahko preneha tudi prisilno, če 
postane insolventna. V tem primeru je prenehanje urejeno 
s stečajno zakonodajo (Konkursordnung). Nemško pravo 
pozna tudi likvidacijo delniške družbe, ki jo lahko opravi 
sodišče, če družba ogroža javni interes tako, da ravna 
v nasprotju z zakonom. 

Nemška zakonodaja ureja tudi položaj, ko se delniški kapital 
nemške delniške družbe zmanjša do polovice. V takšnem 
primeru je obvezno sklicati skupščino delničarjev, naj 
sprejme odločitev o nadaljnjem obstoju delniške družbe. Če 
pa delniška družba nima več nikakršnih sredstev, je obvezno 
treba preklicati njen vpis v trgovinskem registru. 

Avstrijska ureditev 
« 

Dominantne in odvisne družbe, skupine 
Avstrijska zakonodaja definira odvisno družbo (abhaengiges 
Uternehmen) kot družbo, ki je zaradi vloženega kapitala pod 
direktnim ali indirektnim vplivom kakšne druge družbe, 
namreč dominantne družbe (herrschendes Unternehmen). 
Skupine podietii (Konzernunternehmen) so definirane kot 
pravno ločeni subjekti, ki se zaradi komercialnih razlogov 
združujejo pod enotno direkcijo. Tako oblikujejo skupino 
(Konzern). V avstrijskem pravu velja pravilo, da lahko družba 
pridobiva delnice svoje dominantne družbe le v mejah, 
kakršne sicer veljajo za pridobivanje lastnih delnic. 

Skupinski obračuni niso predpisani, toda v praksi predvsem 
večjih družb se kar pogosto uporabljajo. 

Akvizicija, to je pridobivanje delnic drugih družb, v avstrij- 
skem delniškem pravu ni posebej urejena. Pač pa kartelni 
zakon (Kartellgesetz) iz leta 1972 določa, da je treba obvestilo 
o pridobitvi 25% ali več kapitala kakšne druge družbe posre- 
dovati tudi kartelnemu sodišču (Kartellgericht), zato da se 
takšna transakcija vključi v kartelni register. 

Tudi avstrijsko pravo pozna pogodbe o združitvi dobička ali 
o odstopu posla drugi družbi, kot smo to videli pri nemškem 
pravu. Takšno pogodbo mora izrecno odobriti skupščina del- 
ničarjev s tričetrtinsko večino. 

Konverzije, spojitve 

Tudi po avstrijskem delniškem pravu se lahko delniška družba 
jjpremenj v družbo z omejeno zavezo, le-ta pa se lahko 
spremeni v delniško družbo. Potreben je sklep skupščine 
delničarjev z dvotretjinsko večino ter vpis v trgovinski regi- 
ster. 

Delniška družba se lahko jeoji s kakšno drugo delniško 
družbo ali z družbo z omejeno zavezo. Spojitev se opravi tako, 
kot smo videli pri nemškem pravu, da namreč ena družba 
prevzame drugo, ali pa s spojitvijo nastane nova družba, ki 
prevzame obe družbi, ki se spajata. Tudi za spojitev je 
potrebna odločitev v obeh družbah na skupščini delničarjev 
s tričetrtinsko večino. 

Spojitev je treba vpisati v register in velja od dneva registra- 
cije. Z dnem registracije se prenesejo tudi vsa sredstva in 
obveznosti na družbo, ki je s spojitvijo na novo nastala, 

■>' oziroma na družbo, ki je prevzela pripojeno družbo. 

Zakon ima posebna določila glede varstva upnikov ob konver 
ziji in tudi ob spojitvi. 

Za postopek konverzije ali spojitve ni po avstrijskem pravi 
potrebno nikakršno dovoljenje države. Pač pa morata biti eni 
in druga statusna sprememba vpisani v kartelni register. 

opr 
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Trajanje in prenehanje 
Po avstrijskem pravu je trajanje delniške družbe neomejeno 
razen če je v pravilih družbe predvideno drugače, kar pa j< 
zelo redko. 

Delniška družba lahko preneha prostovoljno na podlagi 
sklepa skupščine delničarjev, ki se sprejme s tričetrtinsko 
večino (Aufloesung und Abvvicklung). Prostovoljno preneha- 
nje je urejeno v avstrijskem delniškem pravu. 

Delniška družba lahko preneha, če postane insolvp 
meri takšnega prenehanja so urejeni v avstrijskem r 

pravu (Konkursordnung). %roš 

Delniško družbo lahko razglasi za nično (nichtig) si ureifc 
ugotovi, da obstajajo hude nepravilnosti v njenih pt; 
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Tudi avstrijsko pravo ima določbo, da je ob izgubi delni 
kapitala do njegove polovice potrebno sklicati skupščiT 
ničarjev in sprejeti odločitev o nadaljnjem obstoju delr. 
družbe. 
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Če delniška družba postane insolventna (Zahlungsun^aehigj !>o 
oziroma, če njene obveznosti presegajo sredstva (Uebersc- mi 
huldung), morajo njeni direktorji ravnati v skladu s stečjjnimi |sp< 
predpisi. na 

tv« 
Francoska ureditev » da 

Dominantne, odvisne družbe, združevanje 
Po francoskem pravu je družba filiala druge, če ima sl&dnja 
v njej več kot polovico lastnega delniškega kapitala. 

Družba pa ie udeležena v drugi družbi tedaj, če ima od 10% do 
50% kapitala v tej drugi družbi. 

Obstajata torej dve razmerji: razmerje matične in odvisne 
družbe (filiale), pri čemer gre za obvladovanje z večinskim 
kapitalom, ter razmerje udeležbe, pri čemer gre zgolj za delno 
udeležbo v delniškem kapitalu kakšne družbe. 

Konsolidirani skupinski obračuni po francoskem pravu niso 
obvezni, vendar jih prakticirajo v velikem številu velikih sku- 
pin podjetij. 

Francosko pravo izrecno prepoveduje vzajemni holdi.'ig. 
Francoska delniška družba ne sme pridobivati delnic cfruge 
delniške družbe, ki ima v njej več kot 10% kapitala. Delnice, ki 
se pridobijo na način, ki bi nasprotoval prepovedi vzajemnega 
holdinga, je treba čimprej odprodati, dokler pa to ni stolno, 
te delnice nimajo nobene volilne pravice. 

Vsaka družba mora po francoskem pravu obvezno obve&Mti 
drugo družbo, brž ko pridobi v njej več kot 10% kapitala. 

Konverzije, spojitve 

Konverzija (transformation) delniške družbe v družbo z ome- 
jeno zavezo in obratno je po francoskem pravu dovoljena. 
V postopku konverzije je seveda potrebno spremeniti druž- 
bina pravila, in sicer na izredni seji skupščine delničarjev. 

Ker je ustanovitev družbe z omejeno zavezo po francoskem 
pravu 73 enostavnejša in hitrejša kot ustanovitev delniške 
družbe, je včasih primerneje najprej ustanoviti družbo z ome- 
jeno zavezo in jo nato naknadno spremeniti v delniško 
družbo. 

Dovoljena je spojitev (fusion) delniške družbe z drugo delni- 
ško družbo tudi brez poprejšnje likvidacije. Spojitev se lahko 
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oprav. ..'i tako, da prevzame (absorbtion) delniško družbo 
druga crlniška družba, ali pa tako, da nastane nova delniška 
družba, k prevzame sredstva obstoječih družb, ki se spajata. 
Tudi spoitev delniške družbe z družbo z omejeno zavezo je 
piožrii na enak način. 

Ob spjitvi morata sprejeti sklep na izredni seji skupščine ena 
in driga družba. Spojitev je treba vpisati v trgovinski register 
in s tP-nutkom vpisa se vsa sredstva in obveznosti prenesejo 
na drubo, ki je s spojitvijo nastala oziroma na družbo, ki je 
prevzennik. 

Tudifrancosko pravo pozna posebna določila glede osebne 
revlije ob spojitvi, kot tudi določila glede varstva upnikov. 

rancoska delniška družba se lahko po zakonu spoji tudi 
• vi)|bo, vendar so ob tem zelo veliki praktični problemi, 

jo zaradi različnega obdavčevanja. 
' ° 
"udi f> niške zakonodaje urejajo prevzem družb tudi akti 
prevT 3 asociacije borznih posrednikov (Chambre Syndi- 
za' igents de Bourse) ter borzne komisije (Commission 
t .jrations de Bourse), oboje iz leta 1973. Navedena 

't se nanašajo na ravnanje ob prevzemu, vezano na 
postopke, kot je npr. predložitev predloga borzni 

laciji, javna objava, varstvo upnikov in delničarjev itd. 

i ojitve in prevzemi so urejeni tudi s protimonopolno zako- 
ligj'.iodajo (loi relative aucontrole de la concentration econo- 
'sc- miae) iz leta 1977. Ureditev se nanaša na vprašanja, če bi 
imi spojitev ali prevzem utegnila povzročiti dominanten položaj 

.na trgu, ki po kriterijih protimonopolne in protikartelne uredi- 
tve ne bi bil dovoljen. Posebna pravila pa veljajo za možnost, 
da francosko delniško družbo prevzame tuje podjetje. 

nja 

do 

Trajanje in prenehanje 

francosko pravo za razliko od nemškega in avstrijskega ne 
Predpostavlja, da je delniška družba ustanovljena za nedolo- 
čen čas. Pravila delniške družbe morajo izrecno predvideti 
Čas, za katerega je delniška družba ustanovljena (dure). Mak- 
simalni čas je po zakonu možen 99 let. Vendar pa se proti 
koncu obdobja, za katero je delniška družba ustanovljena, 
lahko ta čas na izredni seji skupščine podaljša s spremembo 
družbinih pravil. 

0 prostovoljnem prenehanju delniške družbe je potrebno 
Sprejeti sklep na izredni seji skupščine delničarjev. 

iti 

Delniška družba lahko preneha tudi na prisilen način, če 
Postane insolventna, ali zaradi drugih zakonsko določenih 
razlogov. Ob insolventnosti je prenehanje delniške družbe 
Urejeno z zakonom o bankrotu (loi sur le rglement judicaire et 
la faillite) sprejetem julija 1967. Po tem zakonu morajo direk- 
torji ob insolventnosti prijaviti začetek postopka za preneha- 
nje delniške družbe oziroma bankrot, sicer so osebno odgo- 
vorni. 

Če število delničarjev pade pod 7 oziroma, če se osnovni 
delniški kapital zmanjša pod zakonski minimum za več kot 
eno leto, lahko sodišče odloči o prenehanju delniške družbe 
na predlog katerekoli osebe, ki ima interes. 

Razen tega, če neto sredstva po odbitku izgub padejo pod 
25% delniškega kapitala, mora vodstvo sklicati skupščino, ki 
naj odloči o tem, ali bo družba prenehala ali pa bo v nasled- 
njih treh letih pridobila nov kapital. 

Glede prenehanja delniške družbe se francosko pravo 
občutno razlikuje od nemškega in avstrijskega. To velja tako 
*a prostovoljno prenehanje, ko velja presumpcija ustanovitve 
družbe za določen čas, kot tudi za prisilno, ko je sicer ob 
enakih pogojih predviden redni bankrot zaradi insolventnosti, 
različni pa so pogoji za pregehanje zaradi zmanjšanja delni- 
škega kapitala oziroma sredstev za poslovanje delniške 
družbe. 

Italijanska ureditev 

Kontrolne in kontrolirane družbe, holdingi 

Po italijanskem pravu se kontrolirana družba (societa control- 
lata) definira kot: 

- družba, v kateri ima druga družba na podlagi vloženega 
kapitala večinsko kontrolo oziroma večino glasov v skupščini 
ter 
- družba, ki je pod dominantnim vplivom druge družbe na 
podlagi vloženega kapitala ali pa tudi na podlagi posebnih 
pogodb. 

Družba, ki ima kontrolo na podlagi navedenih kriterijev nad 
družbo filial oziroma kontrolirano družbo, je holdinška 
družba ali kontrolna družba (societa controllante). 

Imamo torej podoben položaj kot pri dominantni in odvisni 
družbi po nemškem pravu, le da je poimenovanje različno. 

Italijansko pravo pozna tudi tako imenovano združeno družbo 
(societa collegata), ki se definira kot: 

- družba, katere delnice niso vpisane na borzi in v kateri ima 
kakšna druga družba delež več kot 10% kapitala ali 
- družba, katere delnice so vpisane na borzi vrednostnih 
papirjev in v katere delniškem kapitalu ima kakšna druga 
družba delež več kot 5%. 

Združena, povezana družba je torej tista, v katere delniškem 
kapitalu je naložen kapital kakšne druge družbe, in sicer jo 
kriterij različen za tiste, ki so vpisane na borzi vrednostnih 
papirjev, ter za vse druge. 
Kontrolirana družba sme pridobivati delnice v svoji kontrolni, 
holdinški družbi ?amo iz prostih rezerv. Kontrolirana družba 
na podlagi svojih delnic nadalje ne sme nastopati z glasova- 
njem na skupščini kontrolne družbe. 

Ti dve določili imata namen ohraniti razmerje nadrejenosti in 
podrejenosti ne glede na to, da je ob določenih pogojih 
dopustno pretakati kapital med kontrolirano in kontrolno 
družbo. Obstaja tudi sankcija, če namreč kontrolirana družba 
pridobi delnice v kontrolni, holdinški družbi v nasprotju 
z omenjenimi pravili, jih mora v najkrajšem času prodati, sicer 
sodišče lahko odredi prodajo na predlog revizorjev. 

Za družbe, ki so uvrščene na borzi vrednostnih papirjev, se 
lahko predpišejo skupni obračuni (redazione di bilanci "conso- 
lidati di gruppo). 

Obvezno pa je, da se pri bilanci vsake delniške družbe, ki 
vključuje filiale ali udeleženke, priloži lista, iz katere je raz- 
vidno, katere delniške družbe imajo kontrolirani status in 
kakšni so deleži oziroma kolikšno je število delnic. Poleg tega 
morajo biti bilanci delniške družbe, ki ima udeleženke, prilo- 
žene tudi bilance le-teh ter osnovna vsebina ter glavni deli 
bilanc udeleženih družb. V zvezi s pridobivanjem delnic dru- 
gih delniških družb'velja v italijanskem pravu prepoved takš- 
nega pridobivanja tedaj, če bi to povzročilo bistveno spremi- 
njanje njenega poslovnega predmeta. Poleg tega italijanska 
delniška družba ne more pridobivati deležev v drugih delni- 
ških družbah za ceno, ki bi presegla njen lastni delniški 
kapital. Prepovedano je preseganje delniškega kapitala 
z direktno ali indirektno vzajemno udeležbo na podlagi 
odkupa delnic. 

Tudi po italijanskem pravu velja dolžnost obveščanja, če npr. 
delniška družba ali družba z omejeno zavezo pridobi ali 
postane lastnik oziroma udeleženec v kapitalu družbe, ki je 
uvrščena na borzi vrednostnih papirjev in takšna udeležba 
presega 2% kapitala te družbe. Delniška družba, ki tak kapital 
pridobi, je dolžna obvestiti drugo delniško družbo ter tudi 
pristojno državno komisijo. Če pa gre za pridobivanje deležev 
v družbi, ki ni uvrščena na borzi vrednostnih papirjev, nastopi 
dolžnost obveščanja ob pridobitvi kapitala, ki presega 10% 
delniškega kapitala, v družbi, katere delnice so bile pridob- 
ljene na ta način. 
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Dolžnost obveščanja velja tudi za družbe, ki so povezane 
v holdinge. Izrecna je prepoved možnosti glasovanja na pod- 
lagi pridobljenega kapitala, dokler ni bila opravljena dolžnost 
obveščanja. 

Po zakonu iz leta 1977 velja dolžnost obveščanja tudi za tuje 
družbe, ki so udeležene v kapitalu italijanskih delniških družb, 
ki so uvrščene na borzi vrednostnih papirjev. 

V primerih medsebojnega holdinga (partecipazioni reci- 
proche), ki presega navedene odstotke, velja dolžnost obveš- 
čanja za obe vzajemno udeleženi delniški družbi. Družba, ki je 
obvestila šele potem, ko je že prejela obvestilo druge družbe, 
izgubi pravico g|asovanja na podlagi pridobljenega kapitala 
v drugi družbi. Še več, družba, ki je zadnja dala obvestilo, 
mora prepustiti pridobljeni kapital v roku 12 mesecev, če pa 
tega ne stori v določenem roku, izgubi glasovalno pravico 
v obsegu tako pridobljenega kapitala. 

Ob medsebojnem obveščanju na isti dan pa se suspendirajo 
volilne pravice ter nastopi dolžnost prepustitve tako pridoblje- 
nega kapitalskega deleža za obe družbi, razen če ne dosežeta 
dogovora, o katerem je treba obvestiti pristojni državni organ. 
Po tej poti italijansko pravo preprečuje, da bi prišlo pri medse- 
bojnem holdingu do kapitalskega pat položaja. 

Pri računanju odstotka udeležbe pri vzajemnem holdingu se 
nevolilne delnice ne štejejo, na drugi strani pa se štejejo tudi 
delnice, ko se vpliv uveljavlja prek filial ali zaupniških družb 
(societa fiducialie) ali prek kakršnihkoli drugih posrednikov. 

Konverzije, spojitve 

Italijanska delniška družba se lahko spremeni v družbo kakrš- 
negakoli drugačnega tipa, npr. v družbo z omejeno odgovor- 
nostjo (societa a responsabilita limitata). Skupščina delniške 
družbe mora sprejeti sklep o konverziji s kvalificirano večino, 
delničar, ki pa s tako odločitvijo ne soglaša, ima (manjšinsko) 
pravico svoje delnice odpadati družbi. 

Ob konverziji italijansko pravo zavezuje direktorje in revizorje, 
da morajo predložiti poročilo o pričakovanih učinkih konver- 
zije ter o finančnih vidikih. Poročila je treba predložiti delni- 
čarjem pred zasedanjem skupščine. 

Sklep skupščine o konverziji mora biti notarsko overjen, vpi- 
san v register družb ter javno objavljen. 

Tudi po italijanskem pravu lahko delniška družba prevzame 
drugo družbo tako, da pridobi njene delnice. Veljajo omejitve, 
ki smo jih že omenili pri akviziciji udeležbe, da namreč prev- 
zem ne sme povzročiti bistvene spremembe poslovnega pred- 
meta in da ne sme povzročiti povečanja osnovnega delni- 
škega kapitala družbe, ki opravi prevzem. 

Spojitev (fusione) delniške družbe z drugo delniško družbo ali 
družbo kakršnega koli drugačnega tipa, je po italijanskem 
pravu urejena s civilnim zakonikom. Spojitev se lahko opravi 
ali z absorpcijo (incorporazione), kar pomeni, da ena družba 
pripoji k sebi drugo družbo, ali pa tako, da£ spojitvijo dveh ali 
več družb nastane nova družba. Odločitev o spojitvi mora 
sprejeti izredna seja skupščine delničarjev obeh ali vseh 
družb, ki se spajajo. Spojitev je treba seveda vpisati v register 
družb in javno objaviti. 

Ob registraciji spojitve se vsa sredstva in obveznosti družbe, 
ki se pripaja oziroma družb, ki se spajajo, prenesejo na novo 
družbo. 

Tudi italijansko pravo pozna določila, ki zavarujejo terjatve 
upnikov oziroma ki urejajo pravno nasledstvo. 

Posebne zahteve veljajo, če gre za spojitev družb, ki so 
uvrščene na borzi vrednostnih papirjev, in sicer: 

- o predlogu za spojitev je potrebno pred zasedanjem skupš- 
čine delničarjev obvestiti pristojno državno komisijo, ko 
skupščina odobri spojitev, je potrebno izvod sklepa skupš- 
čine poslati komisiji; 

- predlog za spojitev je treba poslati revizijski orr 
prav tako pred zasedanjem skupščine delničarjev, konver- 
organizacija mora zavzeti stališča do pogojev s- 
lišča pa morajo biti na razpolago delničarjem, 
dajo pred zasedanjem skupščine. >m pravu ;ti ena 

Trajanje, prenehanje 'in 

Tudi za italijansko pravo velja, da morajo pr& 
določiti čas trajanja delniške družbe (durata). 
sicer ne predvideva najdaljšega možnega časa tra. 
ške družbe, vendar pa s pravili tudi ni dovoljeno 
neomejenega časa trajanja. V praksi zato v pravilih |> 
kakšen zelo oddaljen datum, npr.: do 31. decembra if. 
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Ko se morebiti približa čas, ki je bil določen za prf znos^. 
delniške družbe, se lahko pred iztekom čas spet ^ ter da 
s sklepom izredne skupščine delničarjev. 

Italijanska delniška družba lahko preneha prostovo r^' 
podlagi sklepa izredne seje skupščine delničarjev f-rof 
voljno prenehanje (scioglimento e liguidazione) je urejt 
s civilnim zakonikom. 

Zakon določa primere oziroma pogoje za obvezno prentfia- 
nje delniške družbe. Tako npr. delniška družba obvezno pfl- 
neha z iztekom časa, nadalje z nezmožnostjo opravljarja 
poslovnega predmeta, če se zmanjša osnovni kapital ped 
zakonski minimum in podobno. 

Ob insolventnosti (fallimento) mora družba prenehati na 
način, kot je urejen v stečajni zakonodaji. Če se kapital delni 
ške družbe zmanjša za eno tretjino in če se kapital zmanjša 
pod zakonski minimum, mora vodstvo družbe sklicati skupš 
čino, ki odloči o tem, kakšne ukrepe sprejeti. 

Angleška ureditev 

Nakupi, prevzem, spojitev 

Angleško pravo izrecno ureja možnost nakupa podjetja. 
(undertaking), ko je možno, da družba, katere podjetje je 
kupljeno, ostaja še naprej in se začne ukvarjati z drugimi 
posli, možno pa je tudi, da gre zaradi tega v likvidacijo, če 
torej družba preneha, se delniški kapital razdeli med delni- 
čarje kot likvidacijsko premoženje. 

Možen pa je nakup delnic drugega podjetja, tako kot smo to 
spoznali pri evropskih kontinentalnih zakonodajah. Če se 
odkupijo vse delnice, družba preneha obstajati, delničarji pa 
dobijo delnice od družbe, ki je družbo kupila. 

Bolj običajen je primer, da se dve ali več družb povezujejo na, 
načelih holdinga, to je s pridobitvijo večinskega paketa del- 
nic, kar angleško pravo označuje kot prevzem (take over). 
Možno pa je tudi razmerje, da nobena izmed družb, ki se 
sporazumno združujejo, nima dominantne pozicije, ampak da 
skupno ustanovijo novo holdinško družbo, v kateri je vsaka 
izmed njih združena kot filiala (subsidiary). Delničarji v takš- 
nem primeru preprosto menjajo svoje delnice tako, da jih iz 
družbe filiale locirajo v holdinško družbo. Nastanek holdinga 
je torej odvisen od tega, če so delničarji lastniki delnic filiale 
ali holdinške družbe. Če se z menjavo (exchange) delnic 
kapital plasira v holdinško družbo, ima le-ta možnost postati 
delničar v filialah in jih s tem tudi kapitalsko obvladovati. 

Angleško pravo vsebuje nekatera pravila v zvezi s postopkom 
prevzema. Družba, ki prevzema, mora ponuditi prevzem 
direktno individualnim delničarjem, članom družbe, ki jo 
namerava prevzeti. Ponudba obsega predlog posameznirri 
delničarjem za odkup njihovih delnic, in sicer za gotovino ali 
pa z zamenjavo z drugimi delnicami. Pri tem je najbolj zani- 
miva atraktivnost ponudbe glede cene v razmerju do tržnih 
cen delnic družbe, ki je predmet prevzema. Vodstvo družbe, 
katere prevzem se predlaga, lahko sicer prevzemu nasprotuje, 
vendar je bistvena odločitev delničarjev, ta pa je odvisna od 
zanimivosti ponudbe. 
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oprav, 
druga dt<i Zakon sicer podrobneje ne ureja pogojev prisilnega 
družba, ki "'delnic družbe, ki ji je ponujen prevzem, vendar pa 
Tudi spo: iJniku pravico do prisilnega prevzema delnic tistih 
možn? v. ki s0 ponudbo zavrnili, ob pogoju, da so sicer 

za prevzem sprejeli delničarji, ki imajo devet desetin 
■>ic družbe, ki je predmet prevzema. 

Ob sp, 
in dru. jtnu imamo seveda opravka s spojitvijo družb ozi- 
in s trt. je rečeno z absorpcijo ene družbe v drugo (pripoji- 
na dru? liška družba, ki ji je odkupila vse delnice, družba 
prevzerr inik, pravno preneha obstajati, saj se ne samo kapital- 

ipak tudi pravno utopi v družbo prevzemnika. 
Tudi ' 
revi7 iev se na zahtevo družb, ki imajo interes, opravi tudi prek 

c ^a. V takem primeru morata spojitev podpreti najmanj 
plaf trtini vseh vrst delničarjev ter tudi upniki (nosilci obvez- 

ane in druge delniške družbe. Prednost takšnega 
p ipka je, da je zaradi sodne avtoritete to učinkovitejši 

prenosa sredstev in obveznosti oziroma same spojitve. 

'udi angleško pravo pozna upravno varstvo, če bi spojitve ali 

zakonu iz leta 1973 (Fair trading act) ima ministrstvo za 
trgovino pravico pregledati dokumentacijo v zvezi s temi 
postopki, da bi ugotovilo, ali je podan razlog za protimono- 
polno preprečevanje takšnih združevanj. Med zakonsko 
naštetimi kriteriji naj omenimo npr. kontrolo 25% ali več 
določenega trga ali pa pridobitev sredstev, ki presegajo 5 mili- 
jonov funtov šterlingov. Če so izpolnjeni pogoji, lahko ministr- 
stvo za trgovino prepove predlagano spojitev. 

Sodišče po uradni dolžnosti izbriše iz registra družbo, ki se je 
spojila ali družbo, ki se je spremenila v kakšno drugo obliko 
družbe. 

Trajanje, prenehanje 

Če je bila družba ustanovljena za določen čas, kar je po 
angleškem pravu mogoče, ali če je bila vezana na potek 
kakšnega določenega dogodka, pa čas poteče ožiroma se to 
zgodi, nastopi razlog za prostovoljno prenehanje delniške 
družbe. V takih primerih odloča z navadnim sklepom in 
navadno večino skupščina članov delniške družbe. V drugih 
primerih je potrebna tričetrtinska večina in če je le-ta dose- 

žena, lahko delniška družba preneha zaradi kakršnegakoli 
razloga. 

Ob odločitvi za prostovoljno prenehanje delniške družbe, ob 
pričakovanju, da le-ta lahko izplača vse svoje dolgove, je 
treba imenovati likvidatorja, ki opravlja vse posle v zvezi 
z prenehanjem delniške družbe. Če je napovedana solvent- 
nost delniške družbe pred likvidacijo, potem upniki ne sode- 
lujejo v postopku, sicer pa se upniki sestanejo takoj potem, ko 
je na skupščini delničarjev sprejet sklep o prenehanju delni- 
ške družbe. Likvidator mora skupščini delniške družbe pred- 
ložiti vse račune v zvezi z likvidacijo družbe oziroma podati 
o tem poročilo. Če likvidator med postopkom ugotovi, da je 
družba insolventna, mora dati pobudo za sestanek upnikov in 
nadaljevati postopek prenehanja, kot da gre za insolventno 
delniško družbo. 

Do prisilnega prenehanje delniške družbe pride največkrat 
takrat, kadar družba ni sposobna več plačevati svojih dolgov 
in kadar sodišče tako presodi. 

Šteje se, da delniška družba ni'sposobna plačevati svojih 
dolgov,če: 

- je upnik za vsoto, ki presega 50 funtov šterlingov, predložil 
zapadlo terjatev družbi zaradi plačila v pisni obliki, le-ta pa je 
ni uspela plačati v roku 21 dni od dneva predložitve; 
- je upnik, ki je dosegel sodno odločbo proti delniški družbi, 
poizkušal neuspešno opraviti izvršbo nasproti delniški družbi; 
- je kakorkoli drugače dokazano, da so obveznosti družbe 
presegle njena sredstva. 

Potem ko sodišče sprejme odločitev o začetku postopka za 
prenehanje delniške družbe, imenuje tudi likvidatorja po 
uradni dolžnosti. Delniška družba v likvidaciji mu mora prepu- 
stiti stanje stvari, kakršno je, nakar on vodi posle, sklicuje 
skupščino delničarjev in upnikov in odloča, ali bo imenoval še 
posebnega likvidatorja, če gre za bolj kompleksno zadevo. 
Lahko imenuje tudi odbor z inšpekcijo, ki ga oblikujejo člani 
delniške družbe ter upniki, ki naj sodeluje z likvidatorjem. 
Likvidator mora izdelati poročilo in obračun ter ga predložiti 
sodišču. 

IV. UREDITEV DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO V PRIMERJALNEM 
PRAVU 

1. USTANOVITEV 

Po avstrijskem zakonu') se lahko družba z omejeno odgovor- 
nostjo ustanovi za uresničevanje vsakega z zakonom dopust- 
nega namena, razen za opravljanja zavarovalnih poslov, hipo- 
tekarnih bančnih poslov, dejavnosti političnih društev. Zakon 
izrecno določa, da so za posle sklenjeni pred ustanovitvijo 
družbe odgovorni tisti, ki so sklenili te posle osebno in soli- 
darno. Družba, ki nastane z dnem vpisa v register kasneje 
lahko te posle prevzame in za tak prevzem ni potrebno 
soglasje upnika. 
Zakon dqloča dva pogoja za vpis družbe z omejeno odgovor- 
nostjo v trgovinski register, in sicer: 
- sklenitev družbene pogodDe; 
- postavitev poslovodje. 
Sestavine družbene pogodbe so zakonsko predpisane in vse- 
bujejo statusne sestavine bodoče družbe ter višino osnov- 
nega kapitala jn deleže. 
Osnovni kapital in osnovne vloge, ki se glasijo v šilingih so 
zakonsko predpisane kot minimalne. Osnovni kapital mora 
znašati najmanj 500.000 ATS, posamezna vloga družbenika 
mora znašati najmanj 1.000 ATS. 

1) Zakon o GmbH z dne 6. 3. 1906. 

Pomembno je, da zakon predpisuje, da se mora družbena 
pogodba potrditi z notarskim aktom. Če pa jo podpiše poo- 
blaščenec mora imeti posebno overjeno pooblastilo za takšen 
podpis. 

Zneski osnovnih vlog so seveda lahko za posameznega druž- 
benika različno določeni, vendar pa zakon izrecno določa, da 
noben družbenih ne sme prevzeti več osnovnih vlog. 

Pomembno je določilo, da mora biti naimani polovico osnov- 
nega kapitala zbranega v gotovinskih osnovnih vlogah. Izjeme 
se nanašajo zgolj na družbe, ki se ustanovijo zaradi nadaljeva- 
nja že najmanj 5 let obstoječega podjetja ali če so družbeniki 
prejšnji imetniki podjetja. Glede t.i. stvarnih vlog avstrijski 
zakon o družbi z omejeno odgovornostjo odkazuje na avstrij- 
ski delniški zakon, ki podrobno ureja način vrednotenja in 
v tej zvezi kontrole vložkov v stvareh oziroma pravicah. 

Nadalje je pomembno določilo, da se nagrada za ustanovitev 
družbe in z njeno pripravo družbenikov ne sme dati iz osnov- 
nega kapitala, še posebej pa je nedopustno njeno vračunava- 
nje v osnovno vlogo. 

Pomembno je zakonsko določilo, da mora biti vsaka osnovna 
vloga v gotovini vplačana najmanj v višini 1/4. v vsakem 
primeru pa najmanj predpisani minimum, to je 1.000 ATS. 
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Posebej podrobno ureja zakon priglasitev za vpis v sodni 
register. K priglasitvi je treba priložiti: 

- seznam družbenikov, ki ga priglasitelji podpišejo, ki poleg 
njihovih podatkov obsega tudi navedbo prevzete osnovne 
vloge ter višino vplačila le-te; 
- seznam poslovodij z njihovimi podatki ter z dokazilom 
o njihovem imenovanju; 
- overjen podpis poslovodij; 
- izjavo, da so v celoti vplačani zneski osnovnih vlog, tako 
v gotovini kot v stvareh in da so stvari prenešene v prosto 
razpolaganje na običajen način; dokazila o vplačilih v goto- 
vini se potrjujejo z bančnimi izpiski. 

Avstrijski zakon v poglavju o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo vsebuje tudi določbe o odškodninski odgovor- 
nosti za primer, da pride do neresničnih navedb v zvezi 
z ustanovitvijo družbe. Za taksno škodo namreč po zakonu 
odgovarjajo družbi poslovodje osebno in solidarno. 

Vpis v register se dovolj .podrobno, z izvlečkom iz družbene 
pogodbe, objavi v uradnem glasilu. 

Nemčija 

Po nemškem zakonu o družbah z omejenim jamstvom,2) se 
lahko družba z omejenim jamstvom ustanovi, za uresničeva- 
nje vsakega z zakonom dovoljenega cilja. 

Družba se ustanovi s pogodbo, pred vpisom v register pa je 
možno, da družbeniki sklepajo različne vrste predpogodb, 
s katerimi urejujejo vprašanja vezana na ustanavljanje družbe 
z omejeno odgovornostjo. 

Pogodba o ustanovitvi družbe se sklene v notarski ohliki Tudi 
pooblaščenci, ki podpisujejo pogodbo o ustanovitvi družbe 
v imenu družbenikov morajo imeti posebej notarsko overjeno 
pooblastilo. Vsebina pogodbe je zakonsko natančno predpi- 
sana, in sicer mora vsebovati določbe, ki individualizirajo 
novo ustanovljeno družbo (firma, sedež, poslovni predmet), 
nadalje o višini osnovnega kapitala, o višini osnovnih deležev 
posameznega družbenika ter določila o morebitnih drugih 
obveznostih družbenikov, o upravljanja družbe, itd. 

Višina osnovnega kapitala je z zakonom predpisana kot mini- 
malna v višini 50.000 DEM, minimalna predpisana višina 
osnovnega deleža pa je 500 DEM. Osnovni deleži so lahko 
različni, vendar mora biti vrednost osnovnega deleža deljiva 
s 100. 

Vložek je lahko v gotovini, torej denarju, ali v stvareh, ki so 
lahko premičnine, nepremičnine, lahko pa je tudi v pravicah, 
ne pa v storitvah. Način cenitve stvarnih deležev in delnem/ 
v pravicah je predpisan. 

Pomembno je tudi določilo, da mora biti pred vpisom družbe 
v trgovinski register vplačano najmanj 1/4 osnovnih deležev. 
Ce pa ustanavlja družbo en sam družbenik, mora biti pred 
vpisom v register vplačanih najmanj 25.000 DEM, torej naj- 
manj 1/2 minimalno predpisanega celotnega kapitala. Tudi 
sicer družba ne more biti vpisana, če ni vplačanega osnov- 
nega kapitala najmanj v višini 25.000 DEM. 

Priglasitvi za vpis v register je potrebno priložiti poleg druž- 
bene pogodbe, pooblastil poslovodij, seznama družbenikov 
z njihovimi podatki in navedbo višine osnovnih vlog tudi 
dokumentacijo, ki se nanaša na stvarne deleže, na njihovo 
ocenitev ter poročilo o tem. Seveda je obvezno priložiti potr- 
dila o vplačanih osnovnih vlogah ter o prenosu vloženih stvari 
v razpolaganje družbi. 

Vpis v register se javno objavi v uradnih glasilih. 

Italija 

Družba z omejeno odgovornostjo je v italijanskem pravu ure- 
jena v civilnem zakoniku, in sicer v 5. knjigi v VII. poglavju. 

Družba je definirana s tem, da zakon določa, da za obveznosti 
družbe odgovarja samo družba s svojim premoženjem ter da 
udeležbe družbenikov ne morejo predstavljati delnice. 

Minimalni kapital za ustanovitev družbe z omejeno odvjovor- 
nostjo v Italiji je 20 mio ITL, s tem, da so lahko deleži posa- 
meznih družbenikov različni, vendar ne smejo biti nižji od 
1.000 ITL. Delež posameznega družbenika mora biti mnogo- 
kratnik od zneska 1.000 ITL. 

Tudi družba z omejeno odgovornostjo po italijanski ureditvi 
se mora ustanoviti v notarski obliki. Ustanovi se z ustanovitve- 
nim aktom, ki vsebuje podatke o družbenikih, individualiza- 
cijo novo ustanovljene družbe (firma, predmet poslovanja, 
sedež), nadalje višino vplačanega kapitala, delež posamez- 
nega družbenika, pravila za delitev dobička, določila o poslo- 
vodjih ter njihovih pooblastilih. Posebej mora biti v aktu 
ustanovitve navedeno trajanje družbe, ter za razliko od drugih 
ureditev še skupna vsota stroškov ustanovitve, ki gredo na 
račun družbe. 
Vloge se lahko vplačajo v denarju ali stvareh oziroma pravi- 
cah. V primerih vložkov v stvareh, je predpisana kot obvezna 
uradna ocena sodnega cenilca, ter posebno potrdilo, da oce- 
njena vrednost ni nižja od nominalne vrednosti vložka. Člani 
organov, to je upravnega in nadzornega sveta, morajo v roku 
6-ih mesecev preveriti cenitve iz poročila in lahko zahtevajo 
tudi revizijo cenitve. Če revizija ugotovi, da je vrednost stvari 
več kot za 1/5 nižja, je potrebno zmanjšati osnovni kapital. 
Zakon predpisuje zamudne sankcije za družbenika, ki ne 
vplača svoje vloge v pogodbenem roku. Kot sankcija je pred- 
videna možnost prodaje deleža ter odškodnine. 
Zakon še določa, da lahko ustanovitveni akt predvidi obvezno 
izvajanje dodatnih storitev s strani družbenikov. Vendar 
dodatne storitve ne smejo biti predpisane v obliki denarja. 
Ustanovitveni akt mora določiti obliko, trajanje in pogoje za 
storitve ter tudi ukrepe za neizvajanje le-teh. 
Ustanovitveni akt, kot se imenuje ustanovni dokument v itali- 
janskem pravu, mora biti sklenjen v notarski obliki. Po zakonu 
mofa vsebovati podatke o ustanoviteljih, individualizacijo 
družbe (ime, sedež, dejavnost), višino osnovnega kapitala, 
vpisani ter vplačani kapital ter podatke o vlogah posameznih 
članov, nadalje pravila o delitvi dobička, podatke o poslovo- 
djih ter njihovih pooblastilih, določila o organih, trajanju, itd. 
Pogoj za registracijo je poleg podpisa pogodbe v notarski 
obliki in vpisa celotnega kapitala še vplačilo naimani 30% 
osnovnega kapitala. 

Tudi v italijanski ureditvi se registracija družbe objavi v urad- 
nem glasilu. Vsebina objave je predpisana z zakonom. 

2. ORGANI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 

Avstrija ' 

Po avstrijskem zakonu mora družba imeti enega ali več poslo- 
vodij. Poslovodja.je lahko le fizična oseba. Določijo ga druž- 
beniki s sklepom ali že v družbeni pogodbi. 

2) GmbH Gesetz iz leta 1892, ki je bil kasneje večkrat dopol- 
njevan. 

V družbeni pogodbi kot določa zakon, je lahko predvideno, da 
postavlja poslovodjo zveza ali dežela ali druga javno-pravna 
korporacija. V določenih primerih pa lahko poslovodje ime- 
nuje sodišče, če jih niso imenovali družbeniki. 

Družbeniki lahko s sklepom kadarkoli odpokličejo poslovo- 
djo. V družbeni pogodbi pa se lahko določi, da je odpoklic 
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dopusten le v primerih oziroma iz razlogov, ki so v poaodbi 
določeni. 

Od dolžnosti poslovodij, zakon določa le dolžnost voditi pred- 
pisane knjige za družbo. Med drugim je potrebno v prvih 5-ih 
mesecih vsakega poslovnega leta sestaviti zaključni račun za 
preteklo poslovno leto ter družbenikom poslati kopijo tega 
obračuna. 

Brez privolitve družbe, poslovodje ne smejo sklepati poslov za 
Jasten ali tui račun, niti biti udeleženi kot družbeniki, ki 
osebno odgovarjajo družbi v družbi, ki ima enak poslovni 
predmet ali biti v upravnem odboru ali nadzornem odboru ali 
kot poslovodje. V primeru, da poslovodje kršijo navedeno 
prepoved, se njihovo imenovanje prekliče brez obveznosti 
plačila odškodnine. 

Pač pa zakon posebej ureja odškodninsko odgovornost 
poslovodij, in sicer so le-ti odškodninsko odgovorni: 

- če v nasprotju z zakonom ali pravili pogodbe opravijo 
delitev dobička; 
- če so izvršili plačilo v času, ko so bili že dolžni uvesti 
stečajni postopek; 
- če sklenejo posel za lasten ali tuj račun brez soglasja 
nadzornega sveta. 

Nadzorni svet mora biti imenovan, če gre za družbo, katere 
osnovni kapital presega 1 mio ATS in je število-družbenikov 
višje od 50, ali če je število delavcev v poprečju višje od 300, 
ali če gre za holdinško družbo pa je v matični in odvisnih 
družbah zaposlenih več kot 300 delavcev. Pogoji oziroma 
zakonski razlogi za oblikovanje nadzornega sveta so posebej 
natančno predpisani, kot tudi obveze sporočanja podatkov, ki 
kažejo na takšno obvezo. 

Član nadzornega sveta ne more biti pravna oseba in tisti, ki je 
že član nadzornih svetov v 10-ih družbah z omejeno odgo- 
vornostjo ali delniških družbah. 

člane nadzornega sveta izvolijo družbeniki s tem, da zakon 
podrobno predpisuje pogoje oziroma postopek izvolitve. Za 
odpoklic člana nadzornega sveta je potrebna 3/4 večina. 
Zakon posebej omogoča, da se z družbeno pogodbo lahko 
določenim družbenikom podeli pravica, da delegirajo člane 
v nadzorni svet. Vendar pa mora biti prenos deležev takšnih 
družbenikov vezan na poprejšnje soglasje družbe. 

Funkciji člana nadzornega sveta in poslovodje sta nezriruž- 
jjTvi člani nadzornega sveta ne morejo biti istočasno niti 
poslovodje 73 niti uslužbenci v družbi. Pač pa lahko družbe- 
niki posamezne člane nadzornega sveta pooblastijo za zasto- 
panje poslovodij. Vendar v tem času ne morejo nositi funkcij 
člana nadzornega sveta. 

Nadzorni svet lahko imenuje enega ali več odborov. Po 
posebnem zakonu o delavskem organiziranju iz leta 1974 
'majo zaposleni pravico delegirati člana v odbor nadzorneaa 
odbora. 

Funkcija nadzornega sveta je, da nadzoruje poslovanje. Nad- 
zorni svet lahko kadarkoli zahteva poročilo o poslovanju, 
Pregleduje in ocenjuje knjige in dokumente družbe ter premo- 
ženje, lahko sklicuje zbor družbenikov. 

Določeni posli se lahko sklepajo samo s soglasjem nadzor- 
Ogga sveta, in sicer: 

~ pridobitev in odsvojitev deležev; 
pridobitev, odsvojitev in obremenitev nepremičnin; 

- ustanavljanje in zapiranje podružnic; 
~ investicije, ki prekoračujejo posamezne in skupno dolo- 
čene nabavne stroške v poslovnem letu; < 
- najem posojil in kreditov, ki prekoračujejo posamezno in 
skupno določene zneske v poslovnem letu; 

- podelitev posojil in kreditov, razen če to ni del rednega 
poslovanja; 
- določitev poslovnih strok in načinov proizvodnje in njihovo 
ukinitev; 
- opredelitev splošnih temeljev poslovne politike; 
- opredelitev temeljnih načel o udeležbi v dobičku; 
- druge vrste poslov, za katere je tako določeno v pogodbi. 

Sicer je nadzorni svet po zakonu pristojen, da pregleda zak- 
ljučni račun ter predlog za razdelitev dobička ter poslovno 
poročilo ter da izdela svoje poročilo. Nadzorni svet je po 
zakonu izrecno pooblaščen, da zastopa družbo v pravnih 
poslih s poslovodji in da proti njim vodi pravne spore. 

Zakon izrecno predvideva, da se članom nadzornega sveta 
lahko dodeli nagrada, lahko pa tudi delež v letnem dobičku, 
za kar obstajajo v zakonu podrobnejša določila. 

7hnr družbenikov je organ, ki mu zakon določa pristojnost, in 
sicer: 

- pregled in potrditev letnega obračuna, razdelitve čistega 
dobička; 
- odločanje o zahtevkih za vplačilo osnovnih vlog; 
- odločitev o podelitvi prokure; 
- sprejemanje ukrepov za pregled in kontrolo poslovanja; 
- uveljavljanje odškodninskih zahtevkov do poslovodij ter 
nadzornega sveta; 
- odločanje o drugih vprašanjih, za katere je tako določeno 
v pogodbi. 

Zbor družbenikov se skliče najmanj 1-krat letno ter še več- 
krat, če tako zahtevajo interesi družbe, v vsakem primeru pa 
takrat, ko pride do izgube v višini več kot 1/2 osnovnega 
kapitala. 

Zakon precej natančno določa način sklicevanja zbora druž- 
benikov ter pravice družbenikov ter obveznosti organa v zvezi 
s tem. Zakon določa tudi način uaotavliania kvoruma, ki se 
šteje ne po številu oddanih, ampak po številu družbenikom 
pripadajočih glasov. Za sklepčnost kot določa zakon, se zah- 
teva, da je zastopana vsaj 1/10 osnovnega kapitala, družbena 
pogodba pa lahko določa tudi drugače. 

Zakon ureja posebej način glasovanja (npr, vsakih 100 ATS 
ima en glas), nadalje glasovanje po pooblaščencu, nadalje 
način hranjenja sklepov v posebni knjigi zapisnikov, z obvez- 
nostjo, da se zapisniki podpisani od poslovodij obvezno 
pošljejo brez odlašanja vsakemu družbeniku. Posebej je ure- 
jen tudi postopek ugovora na zapisnik, vključno z možnostjo 
tožbe. 

Nemčija 

Po nemškem pravu prav tako zastopa družbo ter vodi poslo- 
vanje peslsvodjiL.Poslovodij je lahko tudi več, vendar je lahko 
to le fizična ne pa pravna oseba. Poslovodje so lahko tudi 
družbeniki, ni pa nujno. 

Družbena pogodba lahko predvidi omejitve pooblastil za 
poslovodjo. 

Glede odpoklica poslovodje velja enako kot po avstrijskem 
pravu, namreč, da je ta možen kadarkoli, da pa lahko druž- 
bena pogodba veže možnost odpoklica na posebej s pogodbo 
poprej določene razloge. 

Nemški zakon podobno kot avstrijski ureja vprašanje odgo- 
vornosti oziroma potrebne skrbnosti poslovodij pri vodenju 
poslovnih knjig ter pri sestavljanju letne bilance oziroma 
obračuna ter odškodninske odgovornosti poslovodij. 

Skupščina oziroma zbor družbenikov je v nemškem pravu 
prav tako podrobno urejena. Predvsem so določene pristoj- 
nosti, način sprejemanja odločitev (posebej glede glasovanja 
po pooblaščencu, glede pisnega glasovanja ter glede eno- 
stavne in kvalificirane večine, način sklicevanja, neveljavnosti 
sklepov, izbodbijanja sklepov). 
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Nadzorni odbor je obvezen, če gre za podjetje z več kot 500 
delavci. Pri podjetjih z manj kot 500 delavci se lahko nadzorni 
odbor prav tako določi s pogodbo o ustanovitvi. 

Za nadzorni odbor sicer velja ureditev iz zakona o delniški 
družbi, sicer pa so njegove pristojnosti in način dela podobne 
kot v avstrijskem pravu Posebnost je le regulativa o delavski 
udeležbi v nadzornem odboru v podjetjih z 2.000 in več 
delavci. 

Italija 

Italijanski civilni kodeks vsebuje kar podrobne določbe 

o organih in upravi družbe z omejeno odgovornostjo. 

Za upravo družbe (poslovodstvo) sicer veljajo ustrezna dolo- 
čila iz poglavja o delniški družbi. 

Nadzorni odbor je obvezen, če je glavnica manjša od 100 mio 
ITL ali če je tako določeno v ustanovnem aktu. 

Zakon vsebuje tudi določila o sklicu skupščine, glasovalni 
pravici ter o sklepih skupščine. Za razliko od drugih ureditev 
pozna italijanski zakon redne in izredne skupščine. Za skupš- 
čino se sicer uporablja večina pravil iz poglavja o delniški 
družbi. 

3. NEKATERA DRUGA VPRAŠANJA 

Avstrija 

Avstrijski zakon precej podrobno ureja vprašanje v zvezi 
s spremembo družbene pogodbe. Le-ta je možen na podlagi 
sklepa družbenikov, ki mora biti notarsko potrjen. Spre- 
membe se seveda vpisujejo v register, za odločitev pa je 
predpisana 3/4 večina. 

Zanimiva je ureditev, da se zakonsko za posamezne spre- 
membe predpisuje različna večina. Tako je npr, s spremembo 
predmeta poslovanja potrebno soglasje vseh družbenikov, 
prav tako za povečanje obveznih storitev družbenikov po 
pogodbi, na drugi strani pa se za imenovanje nadzornega 
sveta in za zmanjšanje nagrad poslovodstvu zahteva le 
navadna večina glasov družbenikov. 

Precej podrobna so tudi določila o zvišanju osnovnega kapi- 
tala. Le-ta se opravi po postopku, ki sicer velja za spre- 
membo družbene pogodbe (notarska oblika). Zakon ima 
predpostavko o predkupni pravici sedanjih družbenikov. 

Enako velja tudi za znižanje družbenega kapitala. Namero 
o znižanju osnovnega kapitala je potrebno javno objaviti in 
priglasiti trgovinskemu registru. Znižanje ni dovoljeno pod 
zakonski minimum osnovnega kapitala za družbo z omejeno 
odgovornostjo, to je 500.000 ATS. O znižanju je treba obvestiti 
upnike in v določenih primerih položiti varščino za njihove 
terjatve. 

Pomembno je določilo, da se z znižanjem osnovnega kapitala 
uveljavljene spremembe družbene pogodbe lahko priglasijo 
za vpis v trgovinski register šele po preteku roka za priglasitev 
upnikov. Priglasitvi je treba priložiti med drugim tudi doka- 
zilo, da so upniki bili poplačani oziroma da jim je dana 
varščina, oziroma da se upniki niso javili. Plačila družbenikom 
na temelju 73 znižanega osnovnega kapitala so dopustna šele 
po vpisu sprememb o znižanju kapitala v register. 

Nadalje so v avstrijski ureditvi dovolj podrobna določila glede 
osnovnih vloo. Tako je npr. izrecno določilo, da se obveznost 
vplačila ne more pobotati s terjatvijo zoper družbo, da _nj_ 
možno uveljavljati pridržne pravice na predmetu, ki je bil dan 
kot nedenarna vloga, nadalje, da je terjatve za vplačila osnov- 
nih vlog treba priglasiti trgovinskemu registru (opustitev pri 
dolžnosti je sankcionirana z odškodninsko odgovornostjo 
poslovodij), predpisana je dolžnost plačila zamudnih obresti 
v primeru nepravočasnega vplačila vloge, itd. 

Posebej so urejena t.i. dodatna plačila. Družbena pogodba 
namreč lahko določi, da družbeniki sprejemajo obveznost 
dodatnih plačil, vendar le v razmerju osnovnih vlog. 

Avstrijski zakon o družbi z omejeno odgovornostjo posebej 
definira osnovni delež, in sicer po višini osnovne vloge, ki jo je 
prevzel, razen če v družbeni pogodbi ni drugače določeno. 

Posebej je urejena prenosljivost osnovnih deležev. Le-ti so 
prenosljivi, vendar mora biti pravni posel izvršen v notarski 
obliki. 

Družbena pogodba lahko določa, da je za prenos osnovnega 

deleža potrebno soglasje družbe. Takšno soglasje lahko 
nadomesti odločitev sodišča v upravičenih primerih. 

Nosilec osnovnega deleža je tisti, ki je kot tak opredeljen 
v kniiai deležev. Osnovni delež se tudi deduje. V pogodbi je 
lahko opredeljeno, da mora družba dati soglasje k razdelitvi 
osnovnih deležev umrlih družbenikov med dediče. 

Izrecno je prepovedano po zakonu, da bi družba pridobila 
svoj lastni osnovni delež ali da bi ga vzela v zastavo. Takšna 
pogodba bi bila nična. 

Izrecna je v zakonu določba, da družbeniki ne moreio zahte- 
vati povrnitve svoie osnovne vloge. Tako dolgo, dokler 
obstaja družba, imajo družbeniki le pravico do čistega 
dobička. Čisti dobiček se praviloma razdeli v razmerju vplača- 
nih osnovnih vlog, družbena pogodba pa lahko vsebuje tudi 
povsem drugačne določbe. 

Zakon izrecno prepoveduje, da bi bile za vplačane deleže 
družbenikom določene ali plačane obresti. Pač pa se družbe- 
nikom lahko določi in plača nagrada za ponavljajoče se stori- 
tve, ki jih opravljajo za družbo. Dokaj podrobna je še nadaljna 
zakonska razdelava vprašanj, vezanih na izplačilo nagrad ter 
deležev na čistem dohodku za posamezne družbenike ter 
odgovornostjo med jamstvom in odškodninami v zvezi s tem. 

Avstrijski zakon o družbi z omejeno odgovornostjo posebej 
ureja prenehanje te vrste družbe. Le-to je možno s potekom 
določenega časa, s prostovoljnim sklepom družbenikov, 
s sklepom o spojitvi, 
z uvedbo stečaja po odredbi upravne oblasti ter na podlagi 
sklepa trgovinskega sodišča. 

Nemčija 

Tudi po nemškem zakonu o družbah z omejeno odgovor- 
nostjo je dokaj podrobno urejeno vse v zvezi z vplačilom 
osnovni h „deležev, (prepoved pobotanja, zamudne obresti, 
kaducitetni postopek, odgovornost pravnega prednika in 
naslednika, prodaja deleža izključenega člana na javni 
dražbi). Posebej je urejeno tudi vprašanje t.i. dodatnih plačil, 
vključno z načelom sorazmernosti z osnovnim deležem. 

Pri družbi z omejeno odgovornostjo ni predvideno, da se 
družbenikom izdajo pri plačilu osnovnega deleža kakršnekoli 
listine. Vendar pa to ni izključeno in pogodba lahko predvidi, 
da se takšne listine vendar zgoli kot dokazno sredstvo lahko 
izdajo. 

Tudi prenosljivost osnovnih deležev je v nemškem pravu 
podrobno urejena. Zakon predvideva, da se za primer prodaje 
deleža lahko določi v družbeni pogodbi soglasje ostalih druž- 
benikov ali tudi druge omejitve, lahko pa je določeno, da 
takšno soglasje ni potrebno. Vendar pa mora biti prenos 
opravljen v notarski obliki. 

Deleži se lahko podedujejo. 
» 
Zakon vsebuje tudi določbe o udeležbi na dobičku. Čisti 
dobiček se deli praviloma v razmerju z deleži. V družbeni 
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pogodbi pa je lahko določeno tudi drugačno razmerje pri 
delitvi dobička. Lahko je predvideno celo to, da posamezni 
družbenik ni udeležen na dobičku. 

Posebej pomembne so zakonske določbe o zmanjševanju 
osnovnega kapitala, posebej v primerih, če gre to na račun 
izplačil dobička. Za take primere so predvideni posebni 
postopki varstva upnikov kot tudi odškodninska odgovornost 
poslovodij. Predvidena je celo možnost razveljavitve sklepa 
o delitvi dobička. 

Zakon posebej ureja primere, ko bi družba pridobila lastne 
deleže. To je možno zgolj izjemoma, praviloma pa zakon 
takšen položaj prepoveduje. 

Pač pa je možen t.i. odpis deleža. Torej ta mora biti predviden 
v pogodbi oziroma morajo biti določeni razlogi zanj. Pri 
odpisu se ne zmanjša osnovni kapital družbe, ampak se deleži 
ostalih sorazmerno povečajo; zmanjša se le število družbeni- 
kov. Praviloma se mora družbenik z odpisom strinjati. 

Tudi zvišanje osnovnega kapitala je zakonsko natančno opre- 
deljeno. Potrebna je 3/4 večina družbenikov ter notarska 
oblika spremembe pogodbe. 

Pri znižanju osnovnega kapitala je vrsta določb, ki varujejo 
upnike. Tudi tu je potrebna predhodna javna objava sklepa 
o 73 nameri znižanja kapitala. 

Italija 

Tudi italijansko pravo predvideva sankcije za družbenika, ki 
v predpisanem roku ne vplača deleža. Po izteku roka naknad- 
nega opomina lahko preostali družbeniki prodajo njegov 
delež za vrednost zadnje potrjene bilance na dražbi. Če se 
prodaja ne opravi, je možna izključitev družbenika, s tem, da 
se kapital ustrezno zmanjša. Tudi italijansko pravo pozna t.i. 
dodatne storitve, ki jih lahko predvidi akt o ustanovitvi družbe. 

Prenos deležev je možen s pravnimi posli med živimi in 
z dedovanjem. Ustanovni akt lahko uredi prenos tudi drugače. 

Zakon izrecno prepoveduje, da bi družba kupovala ali spreje- 
mala kot garancijo lastne deleže. 

Tako kot primerjalna zakonodaja tudi italijansko pravo pred- 
pisuje obvezne družbeniške knjige. Po zakonu mora družba 
voditi: 

1. kniigo družbenikov, v kateri morajo biti imena družbenikov 
in nakazila deležev pa tudi spremembe oseb med družbeniki; 
2. knjigo sestankov in sklepov skupščine, v kateri so tudi 
prepisi zapisnikov, ki so notarsko overjeni; 
3. knjigo sestankov in sklepov upravnega odbora; posebej je 
predvidena tudi knjiga sestankov in sklepov upravnega 
odbora, ki jo vodi nadzorni svet. 

Tudi italijanski zakon ima določilo, da se dobiček deli v soraz- 
merju z deleži, če ni drugače določeno v ustanovnem aktu. 

Glede povečanja in zmanjšanja osnovnega kapitala se italijan- 
ski civilni kodeks sklicuje na določbe, ki urejajo ta vprašanja 
za delniške družbe. 

Enako velja za razpustitev, likvidacijo in stečaj družbe. 

Pač pa zakon v poglavju o družbah z omejeno odgovornostjo 
govori posebej o preoblikovanju ali združitvi družbe. 

Sklep o preoblikovanju družbe mora biti v notarski obliki, 
njegova vsebina pa je identična vsebini ustanovnega akta 
tiste družbe, v katero se preoblikuje. Ob preoblikovanju mora 
biti ocenjeno premoženje družbe in tovrstno poročilo mora 
biti priloženo pri registraciji. 

Posebej je urejena odgovornost družbenikov pri preoblikova- 
nju. 

V. PRIMERJALNA UREDITEV OSEBNIH DRUŽB 

V/1. VPRAŠANJE PRAVNE OSEBNOSTI PRI POSEBNIH DRUŽBAH 

Za razliko od jugoslovanskega zakona o podjetjih, ki priznava 
vsem podjetjem, torej tudi vsem posebnim družbam, tako 
družbi z neomejeno solidarno odgovornostjo kot komanditni 
družbi, pravno osebnost (1. člen zakona o podjetjih), je to 
vprašanje v primerjalnem trgovinskem pravu različno urejeno! 
V Evropi sta se v grobem izoblikovala dva sistema, t.i. german- 
ski pravni sistem - Nemčija in Avstrija, ki osebnim družbam 
ne priznavajo pravne osebnosti ter nasproti temu t.i. romanski 
Pravni sistemi - Francija in Italija, ki osebnim družbam 
pravno osebnost izrecno priznavajo. V slednjih primerih se 
Pravna osebnost veže na avtonomnost družbinega premože- 
nja, ki je ločeno od individualnega premoženja družbenikov. 

Tudi angleška osebna družba - partnership ni pravna oseba, 
toda pri njej je avtonomnost premoženja tudi manj poudar- 
jena kot pri sorodnih družbah na kontinentu. 

Tudi v ZDA nasplošno velja, da niti general partnership niti 
inriited partnership ni pravna oseba, čeprav o tem v teoriji ni 
'ako nespornih stališč. 

^prašanje pravne osebnosti družb je v tesni povezavi z vpra- 
šanjem osebnega jamstva za te družbe. S tem, I<p nemški 
Pravni krog osebnim družbam ne priznava pravne osebnosti, 
Poudarja osebno jamstvo družbenikov. Tako je po nemški 
Ureditvi premoženje družbe ločeno od zasebnega premoženja 
vseh družbenikov, ti pa imajo na njem vsi skupaj le kolektivno 
'astnino. Družbeniki torej niso upravičeni do lastnine posa- 
meznih stvari, niti niso solastniki družbenega premoženja, 
i'Pravičeni so le do vrednostnega deleža pri celotnem premo- 
'®nju. Lastnina družbe je torej kolektivna, kar pomeni, da 
Pripada vse premoženje skupno vsem družbenikom in vsa- 

kemu med njimi. Zato posamezni družbeniki niti svojega 
kapitalskega deleža ne morejo odsvojiti ali zastaviti. Kapital- 
ski delež opravičuje družbenika samo do likvidacijskega 
deleža ob prenehanju družbe oziroma ob njegovem prejšnjem 
izstopu. 

Jamstvo vseh in vsakega družbenika za obveznosti družbe je 
neposredno, primarno, neomejeno in solidarno. Neposred- 
nost jamstva pomeni, da je družbenik zavezan upnikom 
naravnost, ne pa morda družbi, primarnost pomeni, da druž- 
benik nima pravice ugovora zoper upnika, da mora poprej 
terjati ali vsaj opominjati družbo. Neomejenost jamstva 
pomeni, da član družbe ne jamči samo do višine svojega 
družbenega deleža, temveč v celotnem obsegu, solidarnost 
pa, da lahko za sleherno obveznost družbe upnik terja ali 
vsakega družbenika posamezno ali nekatere med njimi ali vse 
skupaj za izpolnitev celotne obveznosti. 

V Franciji pa je tako v teoriji kot v judikaturi priznana vsem 
osebnim družbam pravna osebnost. Le-ta je izrecno vezana 
na organizirano družbeno premoženje, ali drugače povedano 
na kapital družbe. S tem je priznana pravna osebnost vsem 
trgovinskim družbam in priznana personifikacija kapitala. 
Družba ne more nastati, če se obenem z njeno ustanovitvijo 
ne ustvari tudi družbeni kapital. Skupno ustvarjeno premože- 
nje postane nedeljiva enotna masa družbenega premoženja 
- kapital social. Družbeno premoženje, ki pa se pozneje 
ustvari in ki nastane iz tega osnovnega kapitala pa se imenuje 
aktiv social. Pri skupnem družbenem kapitalu ima vsak član 
družbe svoj delež, ki ga brez privolitve drugih članov družbe 
ne more nikomur odstopiti. 
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Za razliko od nemškega prava, pa je francoska praksa omejila 
primarnost jamstva tako, da družbeniki odgovarjajo upnikom 
družbe le, če družba noče ali ne more plačati. S tem je tudi 
pravno poudarjena dejanska, ekonomsko subsidiarna narava 
osebnega jamstva družbenikov. 

Tudi v italijanskem pravu je osebnim družbam izrecno priz- 
nana pravna osebnost. Lastnik začetnega kapitala in vsega 
družbenega premoženja je družba sama in ne njeni člani. Ti 
niso niti kolektivni lastniki. Na ta način se torej kaže, da je 
družbeno premoženje pravno ločeno od premoženja članov 
družbe. 

Jamstvo članov družbe je tudi v italijanskem pravu neome- 
jeno, direktno in solidarno, toda ni primarno. Načelo subsidi- 
arnega jamstva je tudi dokaz, da je osebno jamstvo pri druž- 
bah personalistične sestave le poroštvenega značaja za 
pravno avtonomni družbeni kapital, ki je sicer primarni nosi- 
lec vseh obveznosti družbe. 
Jugoslovanska pravna ureditev je glede tega vprašanja torej 
sprejela romansko koncepcijo, ki priznava osebni družbi 

pravno osebnost. Do tega sklepanja pač pridemo iz splošnih 
določil zakona, čeprav zakon v poglavjih, kjer posebno obrav- 
nava posamezne družbe, tega ne omenja. Zaradi tega je tudi 
delno sporno vprašanje koncepcije pravne osebnosti jugoslo- 
vanskih osebnih družb. To pa še predvsem glede na ureditev 
primarnega jamstva družbenikov. To izhaja tudi iz njenega 
imena. Takšna ureditev seveda ni konsistentna, kajti konce- 
pcijsko se veže pravna osebnost na subsidiarno odgovornost 
družbenikov za obveznosti družbe. 

Podobno razlikovanje med germanskim in romanskim siste- 
mom velja tudi za komanditne družbe. Tudi le tem nemški 
pravni krog ne daje statusa pravne osebe, medtem ko jih 
romanski pravni sistem opredeljuje kot pravne osebe. Razlike 
v pogledu odgovornosti družbenikov so le v tem, da komandi- 

,tisti ne jamčijo neomejeno, ampak jamčijo upnikom družbe 
samo do višine zneska, za katerega so prevzeli jamstvo. Če pa 
komanditist ta znesek plača v družbeno premoženje, jamstvo 
preneha in ni komanditist upnikom ničesar dolžan. Njegov 
prispevek namreč tedaj postane del družbenega premoženja. 

V/2. OSEBNE DRUŽBE - PRIMERJAVA PO DRŽAVAH 

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 

1. GENERAL PARTNERSHIP - SPLOŠNO PARTNERSTVO 

1.1. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 

Uniform Partnership Act, ki ga je sprejelo združenje ameriških 
pravnikov leta 1914 za poenotenje zakonodajnih ureditev 
v posameznih državah ZDA, definira partnersko družbo: »A 
Partnership is an assosiation of two or more persons to carry 
on as co-owners a business for profit«. 

Iz te definicije lahko povzamemo naslednje bistvene ele- 
mente: 

- gre za združbo: družbo sestavljata najmanj dva poslovno 
sposobna pogodbenika, 
- pri pogodbenikih mora biti prisoten poslovni namen,- gre 
za solastništvo (co-owners) 
- gre za pridobivanje dobička (for profit). 

Splošno partnerstvo bi lahko v kontinentalnem pravnem redu 
primerjali z javno družbo, partnerstvo z omejeno odgovor- 
nostjo (limited partnership) pa bi lahko primerjali s koman- 
ditno družbo. Vendar primerjava ne more biti avtomatična, saj 
gre v ameriški ureditvi za precejšnje posebnosti, ki jih bomo 
prikazali v nadaljevanju. 

Za poenotenje pravne ureditve v posameznih državah rabi 
Uniform Partnerhip Act (UPA), ki je bil sprejet v večini držav, 
razen v Georgii in Lousiani, v katerih zakonodaja temelji na 
običajnem pravu oziroma v drugem primeru na splošnem 
civilnem pravu. Sprejet pa tudi ni bil v državah Columbii in 
Virgin Islands. Ostale posamezne države so svoje zakone 
o partnerski družbi sprejele po vzoru UPA, zato so si njihove 
ureditve zelo podobne. 

Kot eno izmed osrednjih pravnih vprašanj se v zvezi s partner- 
sko družbo postavlja vprašanje, ali pravo priznava partnership 
kot samostojno pravno osebo, ki živi ločeno, neodvisno od 
pogodbenikov. Kljub temu, da je v definiciji sicer uporabljena 
beseda asociacija (association), pa samo na podlagi tega še 
ni mogoče trditi, da UPA priznava partnerski družbi samo- 
stojno pravno osebnost. Ugotovimo lahko, da na splošno 
velja, da partnerska družba ni priznana kot samostojna neod- 
visna pravna oseba, tako kot velja to na primer za korporacijo, 
kljub temu pa se poudarja, da se partnerska družba na pod- 
lagi prakse sodišč, prav tako pa tudi v določenih pravnih 
predpisih, vse bolj uveljavlja kot pravna oseba za omejene 
namene. Tako ima partnerska družba svoje ime, ima svoje 
premično in nepremično premoženje, je lahko tožena in lahko 
toži v svojem imenu. Kot posebno pravno osebo jo obravna- 

vajo davčni predpisi, prav tako pa tudi zvezni zakon o stečaju. 
Najpomembnejša značilnost, ki pa kaže na to, da partnerska 
družba vendarle ni samostojna pravna oseba, ločena od part- 
nerjev, je ravno v enem izmed njenih glavnih atributov, to je, 
da se v odgovornost za obveznosti partnerske družbe vklju- 
čuje tudi osebno premoženje partnerjev. 

1.2. USTANOVITEV 

Postopek ustanovitve partnerske družbe je zelo enostaven, in 
organizacijsko zelo neformalen. Načelno velja, da morata 
partnerja oziroma partnerji sprejeti sporazum (agreement) 
o ustanovitvi partnerske družbe. Za sporazum, ki definira 
pravice in obveznosti posameznih partnerjev, ni nujno, da je 
sklenjen v pisni obliki, čeprav ga v praksi navadno sklenejo 
v pisni obliki. Znan je pod nazivom »articles of partnership« 
ali pa »partnership agreement«. V njem zvečine določijo firmo 
(ime) partnerske družbe, imena partnerjev, datum sklenitve, 
poslovni namen partnerske družbe, poslovni sedež, trajanje, 

'ustanovitvene deleže vseh pogodbenikov v vseh oblikah, deli- 
tev dobička in izgub med partnerji, način upravljanja in volilne 
pravice posameznih partnerjev, način reševanja porazov 
(deadlock), način prenehanja partnerske družbe, računovod- 
ske zadeve, razmerja z zaposlenimi delavci in drugo, včasih 
tudi zelo podrobna določila o pravicah in obveznostih posa- 
meznih partnerjev glede dnevnega vodenja posameznih 
poslov in opravil pri upravljanju partnerske družbe. 

Splošno velja, da za ustanovitev partnerske družbe ni treba 
plačati nobenih pristojbin in davščin. Posamezne zakonodaje 
zahtevajo registracijo firme, s katero bo partnerska družba 
poslovala. Pri tem se v celoti uporabljajo pravila firmskega 
prava tudi za partnersko družbo. 

Partnerji - družbeniki so lahko bodisi fizične osebe, druge 
partnerske družbe, korporacije in druge združbe. Možnost 
vključitve korporacij v partnerske družbe je šele novejšega 
datuma, pred tem pa so takšno možnost zavračali, ker naj 
partnerji ne bi vodili korporacije, ampak bi jih vodili izključno 
direktorji korporacij, to pa naj bi nasprotovalo sami naravi 
partnerske družbe. 

Fizična oseba, ki je družbenik v partnerski družbi, mora biti 
poslovno sposobna. Za razliko od bližnje preteklosti je sedaj 
dovoljeno, d^ se kot partnerja v partnersko družbo vključita 
tudi zakonca. 

Pomembna značilnost partnerske družbe je, da so partnerji 
solastniki (co-owners). Druga pomembna opredelilna značil- 
nost pa je profitni namen poslovanja. To izključuje možnost, 
da bi s to obliko delovale razne dobrodelne organizacije in 
družbene organizacije, ki nimajo takšnega namena, čeprav 
gre tudi pri njih za morebitno delitev ustvarjenega dobička. 
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1.3. KAPITALSKE IN KREDITNE ZAHTEVE 

Za ustanovitev in poslovanje partnerske družbe zakonodaja 
ne določa minimalnega kapitala. Gre za prosto presojo druž- 
benikov, koliko sredstev potrebujejo za normalno poslovanje. 
Zato partnerji prispevajo lastna sredstva, ali v denarni obliki 
ali v obliki premičnin oziroma nepremičnin, lahko pa tudi 
osebne storitve. Dopustno je tudi, da dajo partnerji partnerski 
družbi denarno posojilo ali pa ji posodijo svojo lastnino. Vsi ti 
prispevki k partnerski družbi, so pomembni tako za razdelitev 
dobička kot za prevzemanje poslovnih rizikov in odgovornosti 
za obveznosti. 

1.4. UPRAVLJANJE IN KONTROLA 

Na splošno velja načelo, da so vsi partnerji pri upravljanju in 
kontroli partnerske družbe enakopravni, torej imajo pri odlo- 
čanju o tem enake glasovalne pravice. 

Od tega načela se v praksi pogosto odstopa, predvsem v veli- 
kih družbah, kjer se upravljanje dnevnih zadev delegira na 
enega partnerja - managerja, ali pa na osrednji odbor, čeprav 
takšna izbira pristojnosti ne onemogoča drugim partnerjem 
možnost enakopravne vključitve v upravljanje partnerske 
družbe, vštevši pravico zavezovanja družbe v okviru rednega 
poslovanja. 

Pri odločanju o običajnih zadevah iz rednega poslovanja 
partnerske družbe velja načelo večinskega glasovanja vseh 
partnerjev. V zadevah, ki presegajo okvire rednega poslova- 
nja, se zahteva soglasje vseh partnerjev. Tako velja tudi 
načelo, da ne more biti sprejet noben akt, ki bi bil v nasprotju 
s partnerskim sporazumom, za katerega ne bi glasovali vsi 
partnerji. To velja prav tako za dopolnitve partnerskega spora- 
zuma (amendment of the partnership agreement). 

Ena osrednjih pravnih značilnosti partnerske družbe je, da 
gre za splošno medsebojno zastopstvo med vsemi partnerji, 
kar pomeni, da lahko vsak izmed partnerjev v okviru rednega 
namena poslovanja družbe zavezuje partnersko družbo 
nasproti tretjim osebam, razen, če je le-ta vedela za prekora- 
čitev pooblastila določenega partnerja. V skladu s tem velja, 
da je vsak partner, tako zastopnik kot zastopanec drugega 
partnerja, v vseh transakcijah v okviru rednega poslovanja 
partnerske družbe. Glede na določila UPA pa partner ni poo- 
blaščen: 

- prenesti premoženja družbe v zaupanje upnikov, 
- razsipati premoženje družbe, 
~ onemogočati redno poslovanje družbe, 
~ pripoznati sodni zahtevek, 
- odpovedati se zahtevku družbe. 

Za notranja razmerja med družbeniki pa veljajo načela zaup- 
nosti - »fiduciary relationship«. 

1.5. DELITEV DOBIČKA IN IZGUBE 

če med družbeniki s partnerskim sporazumom ni drugače 
dogovorjeno, velja načelo, da se dobiček, ustvarjen s poslova- 
njem partnerske družbe, deli v enakih deležih med vse part- 
nerje, ne glede na višino kapitalskih deležev, ki so jih posa- 
mezni partnerji morda v različnih zneskih prispevali za usta- 
novitev in poslovanje partnerske družbe. V tem primeru velja, 
da se tudi vse izgube porazdelijo med vse partnerje v enakem 
sorazmerju, kot le-ti sodelujejo pri delitvi dobička. Med part- 
nerji je dopusten tudi drugačen dogovor v sporazumu o usta- 
novitvi partnerske družbe. Vendar velja načelo, da kakršna- 
koli določila o načinu delitve dobička in izgub med partnerji 
nimajo glede odgovornosti posameznih partnerjev do upni- 
kov partnerske družbe nobenih učinkov. 

^ sporazumu o ustanovitvi partnerske družbe se prav tako 
določi način nadomestila za storitve posameznih partnerjev 
v zvezi z ustanovitvijo in normalnim poslovanjem partnerske 
đružbe, osebni dohodek partnerjev in delavcev, obresti za 
^ana posojila, najemnina za sredstva, dana v najem, in drugo. 

1.6. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI 

Prav zaradi kriterija glede odgovornosti družbenikov za 
obveznosti partnerske družbe, je sporno stališče o absolutni 
samostojnosti pravne osebnosti partnerske družbe. Splošni 
partnerji so namreč neomejeno odgovorni za vse obveznosti, 
ki izhajajo iz poslovanja partnerske družbe. 

Odgovornost vseh splošnih partnerjev je skupna in neraz- 
delna, tako za odškodninsko odgovornost, odgovornost za 
kršitev pogodb in za vse druge obveznosti partnerske družbe. 
Pri tej odgovornosti pa se v nekaterih državah razlikuje način 
poplačila obveznosti. V nekaterih jurisdikcijah velja da so 
lahko partnerji toženi skupaj s partnersko družbo, na to pa 
lahko sledi izvršilni postopek na poljubno izbrano premože- 
nje. V nekaterih državah pa gre za podredno odgovornost, ko 
mora upnik pred postopkom zoper partnerja najprej neu- 
spešno izpeljati postopek zoper partnersko družbo ter doka- 
zati, da svoje terjatve ni mogel poplačati s premoženjem 
korporacije. 

Po kakršnemkoli poplačilu upnikov so omogočeni posamez- 
nim partnerjem regresni zahtevki zoper druge partnerje. 

Načelo odgovornosti za obveznosti partnerske družbe pa ne 
velja obrnjeno, kot odgovornost za obveznosti posameznih 
partnerjev. To pomeni, da upniki posameznih partnerjev ne 
morejo seči na premoženje partnerske družbe, in tudi ne na 
premoženje ostalih partnerjev. 

Posebno pravilo velja za nove partnerje, ki na splošno niso 
osebno odgovorni za dolgove oziroma obveznosti partnerske 
družbe do trenutka, ko so vstopili v partnersko družbo. 
Podobno velja glede odgovornosti partnerja, ki izstopa iz 
partnerske družbe zaradi upokojitve, ki odgovarja tudi kas- 
neje za obveznosti partnerske družbe, in sicer tiste, ki so 
nastale v času, ko je bil sam še aktiven družbenik. 

1.7. PRENOS PRAVIC 

Na splošno velja načelo, da partnerskih pravic posamezni 
partnerji ne morejo poljubno prenašati na druge, brez 
soglasja vseh drugih partnerjev. Partner lahko sicer prenese 
svoj »lastniški interes« v partnerski družbi na drugo osebo, ki 
pa s tem še ne postane partner v družbi, to pomeni, da nima 
pravice upravljanja in kontrole v partnerski družbi, lahko pa 
dobi izplačan delež dobička, ki bi šel prejšnjemu partnerju. 

V skladu s tem načelom tudi dediči ne postanejo po smrti 
družbenika - zapustnika avtomatično družbeniki, razen če je 
tako v partnerskem sporazumu izrecno predvideno. 

1.8. PRENEHANJE 

Partnerska družba lahko preneha vedno, kadar to želi kateri- 
koli izmed družbenikov. Poleg tega pa partnerska družba 
preneha: 

- s potekom določenega roka, 
- s smrtjo ali s stečajem kateregakoli družbenika, 
- na podlagi sodne odločbe. 

V primeru prenehanja se preostalo premoženje partnerske 
družbe porazdeli po naslednjem vrstnem redu: 

- zahtevki upnikov, ki niso družbeniki, 
- zahtevki splošnih partnerjev, ki ne vključujejo deležev 
dobička in deležev kapitala, 
- zahtevki splošnih partnerjev glede deležev kapitala, 
- zahtevki splošnih partnerjev glede deležev dobička. 

1.9. OBDAVČENJE 

Glede obdavčenja velja osnovno načelo, da partnership kot 
tak ni samostojen davčni subjekt, ki bi bil posebej obdavčljiv, 
ampak gre za obdavčenje družbenikov, ki pridobijo dobiček, 
ustvarjen v partnerski družbi. Partnership velja tako le za 
kanal, po katerem se pridobijo informacije za davčne namene, 
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zato je partnerska družba tudi zavezana izpolnjevati posebne 
davčne obrazce in poročila. 

Za razliko od korporacije, kjer se včasih lahko izbira način 
obdavčevanja, se partnerska družba ne more samostojno 
odločiti, da se bo na primer upoštevalo obdavčevanje kot pri 
korporaciji, kar obratno lahko velja v nekaterih primerih za 
korporacije (subchapter S). Samo izjemoma in zelo redko 
lahko pride do obravnavanja partnerske družbe kot »asoci- 
acije«, kjer se partnerska družba obdavčuje, kot da je korpo- 
racija. To je v tistih izjemnih primerih, ko gre za zlorabljanje 
oblike partnerske družbe, da bi se izognili davčnim obvezno- 
stim, ki bi jih sicer morali poravnati. 

2. LIMITED PARTNERSHIP - OMEJENO PARTNERSTVO 

2.1. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 

Tudi limited partnership ali omejeno partnerstvo oziroma 
partnerstvo z omejeno odgovornostjo pomeni podobno 
pravno organizacijsko obliko opravljanja gospodarskih dejav- 
nosti, kot je to splošna partnerska družba. Pri tem je najpo- 
membnejša razlika ta, da ima limited partnership najmanj 
enega ali več tako imenovanih splošnih partnerjev (general 
partners) in enega ali več tako imenovanih omejenih partner- 
jev (limited partners), ki različno - omejeno odgovarjajo za 
obveznosti partnerske družbe. 

Ker gre tudi pri limited partnershipu v bistvu za partnersko 
družbo, v nadaljevanju ne bomo ponavljali tistih značilnosti, 
ki veljajo tudi za to družbo, ampak se bomo osredotočili samo 
na prikaz najpomembnješih posebnosti, ki veljajo samo za 
limited partnership. 

Gre za podobno pravnoorganizacijsko obliko kot je v konti- 
nentalnem pravnem redu komanditna družba, ki ima prav 
tako enega ali več splošnih družbenikov ter enega ali več 
družbenikov z omejeno odgovornostjo, torej odgovornostjo 
samo s sredstvi, ki jih je investiral družbenik v partnersko 
družbo, ne pa tudi z ostalim osebnim premoženjem. Tudi 
v ZDA se je v začetku 19. stoletja pojavila potreba po omejitvi 
odgovornosti določenih partnerjev v partnerski družbi, 
z namenom, da se pritegne čimveč kapitala, tudi tistih oseb, ki 
sicer ne želijo prevzemati večjih rizikov iz poslovanja partner- 
ske družbe, ampak samo z omejenimi sredstvi. Prvi zakon 
o partnerski družbi z omejeno odgovornostjo je bil sprejet 
v državi New York leta 1822. To področje je prav tako v zako- 
nodajni pristojnosti posameznih držav, ki imajo za limited 
partnership svoje posebne zakone. Enako kot je za poenote- 
nje urejanja splošnega partnerstva ameriško združenje prav- 
nikov sprejelo enotni zakon za splošno partnerstvo, je to 
združenje sprejelo tudi Enotni zakon o omejenem partner- 
stvu, to je tako imenovani Uniform limited partnership Act 
(ULPA-leta 1916). Enotni zakon je bil nazadnje revidiran 
1976. leta in je znan pod imenom Revised Uniform limited 
partnership Act (RULPA), ki ga nista sprejeli le državi Louisi- 
ana in Puerto Rico. 

Odnos med obema enotnima zakonoma, to je o splošnem 
partnerstvu in omejenem partnerstvu, temelji na načelu, da se 
Enotni zakon o splošnem partnerstvu uporablja načelno tudi 
za omejeno partnerstvo, razen glede vprašanj, ki jih Enotni 
zakon o omejenem partnerstvu drugače opredeljuje. 

Pri omejenem partnerstvu je položaj splošnih partnerjev 
v bistvu popolnoma enak, kot je sicer status partnerjev 
v splošnem partnerstvu. Glede omejenih partnerjev, v odnosu 
na splošne partnerje, pa gre za štiri pomembne statusne 
razlike: 

- odgovornost omejenih partnerjev za obveznosti omejenega 
partnerstva je vezana samo na vložena sredstva, 
- omejeni partner ne sme sodelovati pri upravljanju in kon- 
troli poslov, 
- osnovni prispevek omejenega partnerja je lahko v denarju 
ali pa v lastnini, ne pa v osebnih storitvah, 
- v primeru likvidacije ima omejeni partner prednost pri 
udeležbi v preostanku premoženja pred splošnimi partnerji. 

V določenih primerih pa lahko tudi pri omejenem partnerstvu 
glede zadnjih omenjenih dveh različnostih velja enaka uredi- 
tev kot pri splošnem partnerstvu. 

Prav zaradi različne ureditve glede odgovornosti se omeje- 
nemu partnerstvu v več primerih tudi priznava status samo- 
stojne pravne osebnosti, vendar še vedno le za posebne 
namene. 

2.2. USTANOVITEV 

Ena izmed pomembnih razlik med splošnim in omejenim 
partnerstvom je v tem, da je postopek ustanovitve omejenega 
partnerstva veliko bolj formaliziran. Za njegovo ustanovitev se 
zahteva registracija s strani pristojnega državnega organa, 
katera se pridobi po izpeljavi z zakonom določenih formalno- 
sti. V postopku ustanovitve omejenega partnerstva je treba 
izpolniti in registrirati tako imenovani »certificate of limited 
partnership«, ki mora vsebovati: 

1. imena in naslove vseh splošnih ter omejenih partnerjev, 
2. firmo (ime), sedež in dejavnost družbe, 
3. natančno označbo statusa vsakega partnerja, bodisi kot 
splošnega ali pa kot omejenega, 
4.informacijo o kapitalskih prispevkih družbi za vse partnerje, 
5. informacijo, ali imajo posamezni splošni partnerji pravico 
nadaljevati posel, če bi kateri izmed splošnih partnerjev od- 
stopil, 
6. razloge za prenehanje družbe. 

Pred izdajo potrdila o ustanovitvi splošnega partnerstva se 
med vsemi partnerji sklene »limited partnership agreement«, 
ki natančneje opredeli pravice in dolžnosti posameznih druž- 
benikov, s poudarkom na določitvi posebnosti, ki so značilne 
oziroma se želijo doseči v družbi. 

Sankcija za opustitev obravnavanih zakonskih zahtev je v tem, 
da se družbi sicer prizna status partnerske družbe, vendar 
status splošne partnerske družbe, to pomeni, da so vsi part- 
nerji kot splošni parterji odgovorni za obveznosti iz poslova- 
nja družbe. 

Enako kot pri splošnem partnerstvu ni posebnih omejitev, kdo 
vse so lahko omejeni partnerji. Tako so lahko to tudi zaupniki 
(trustee) ali pa tudi korporacija, v skladu z zakonom in njenim 
ustanovitvenim aktom. 

Omejena partnerska družba je posebno prikladna organizacij- 
ska oblika za opravljanje gospodarskih dejavnosti, predvsem 
zato, ker je pri tem možno kombinirati značilnosti korporacije 
glede omejitve osebne odgovornosti za obveznosti iz poslova- 
nja ter značilnosti partnerstva glede obdavčenja, kjer ni dvoj- 
nega obdavčenja, tako kot pri korporacijah. Zato je v praksi 
pogosta tudi kombinacija obeh organizacijskih oblik, tako da 
se v omejeno partnersko družbo kot splošni partner vključi 

, korporacija, katere lastniki in direktorji so hkrati omejeni 
družbeniki limited partnershipa. Na primer: tri osebe a, b in 
c želijo investirati svoja sredstva, želijo pa se izogniti osebni 
odgovornosti za obveznosti iz poslovanja. Prav tako pa se 
želijo izogniti dvojnemu obdavčenju, ki prihaja pri poslovanju 
v obliki korporacije. Kot ena izmed možnosti je v tem, da vsi 
trije, a, b in c, ustanovijo korporacijo x, z minimalnim kapital- 
skim vložkom, nato pa skupaj vsi trije, a, b in c ter nova pravna 
oseba - korporacija x, ustanovijo limited partnership, v kateri 
je korporacija x splošni partner, osebe a, b in c pa so omejeni 
partnerji. V tem primeru je odgovorna za poslovanje omeje- 
nega partnerstva zunaj vloženih sredstev v partnerstvu le 
korporacija, vendar velja v njej spet le omejena odgovornost 
njenih lastnikov in direktorjev, to je oseb a, b in c, kajti tudi pri 
korporaciji se odgovarja samo z vloženimi sredstvi. Dosežena 
sta torej dva namena. Pri delitvi dobičkov se osebe a, b in 
c izognejo dvojnemu obdavčenju (korporacija po navadi 
v tem primeru po dogovoru med partnerji participira le 
v skromnem obsegu, omejeni partnerji pa v večjem obsegu). 
Obenem je rešeno tudi vprašanje osebne odgovornosti, ki se 
ne zajema na omejene partnerje a, b in c, hkrati lastnike 
korporacije x. Omeniti je treba, da v praksi s takšnimi in 
podobnimi kombinacijami neredko nastanejo težave. V obrav- 
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navanem primeru lahko pride do težav za omejene partnerje 
a, b in c, kajti za omejeno partnerstvo je pomembna pravna 
značilnost, da omejeni partnerji rie sodelujejo pri upravljanju 
in kontroli. Ker pa so te osebe hkrati tudi ustanovitelji in 
direktorji korporacije x, ki kot splošni partner vodi poslovanje, 
lahko pride, do uporabe kontrolne teorije in s tem do ugotovi- 
tve odgovornosti vseh oseb, ki so zlorabljale sicer možne 
organizacijske oblike. Pri tem je pomembna sodna praksa, ki 
glede na okoliščine presoja vse odločujoče elemente. 

Glede firme omejenega partnerstva je treba še dopolniti, da 
vanjo ne sme biti vključeno ime omejenega partnerja. Sank- 
cija je izguba statusa omejenega partnerstva in priznanja 
statusa splošnega partnerstva. 

Za omejeno partnerstvo velja enako kot za korporacijo, da si 
mora poleg redne registracije pridobiti posebno dovoljenje 
o opravljanju poslov v vseh tistih državah v okviru ZDA, kjer 
želi poslovati. Formalnosti so v posameznih državah zelo 
različne in so urejene v njihovi zakonodaji o splošnem in 
omejenem partnerstvu. 

2.3. KAPITALSKE ZAHTEVE 

Tudi za ustanovitev partnerske družbe z omejeno odgovor- 
nostjo ni posebnih zakonskih zahtev glede višine minimal- 
nega kapitala, ki naj bi ga družbeniki vplačali ob ustanovitvi. 

Omejeni partner lahko prispeva svoj delež sredstev bodisi 
v obliki denarja ali lastnine, po RULPA pa tudi svoj delež 
v obliki storitev ali kakšnega drugega nadomestila v drugi 
obliki. Obvezno pri tem pa je, da morajo biti vsi prispevki 
natančno naznačeni v certifikatu o limited partnershipu. Če 
v sporazumu o ustanovitvi ni drugače določeno, lahko ome- 
jeni partner zahteva vračilo vloženih sredstev v šestih mesecih 
po pisni zahtevi. • 

2.4. UPRAVLJANJE IN KONTROLA 

Za omejeno partnerstvo velja osnovno načelo, da je omejeni 
družbenik izključen iz upravljanja in kontrole nad poslova- 
njem družbe. Če pride do kršitve tega načela, izgubi status 
omejenega družbenika. Po drugi strani pa ima omejeni part- 
ner pravico do sprotnega in popolnega informiranja o vseh 
zadevah in poslih družbe, prav tako se lahko splošni partnerji 
z njim posvetujejo o posameznih poslovnih odločitvah, pred- 
vsem tedaj, ko gre za vprašanja, ki sicer presegajo okvire 
rednega poslovanja in okoliščine kažejo, da je to »razumno«. 

Interese omejenih partnerjev v tem okviru najbolj ščiti spora- 
zum o ustanovitvi družbe, glede na načelo, da mora biti 
poslovanje popolnoma v skladu z določili sporazuma in da 
mora biti za sleherno odstopanje zagotovljeno pisno soglasje 
omejenih partnerjev. To velja za vsako dopolnitev osnovnega 
sporazuma. 

ULPA našteva sedem primerov, ko je nujno pridobiti soglasje 
omejenih partnerjev, prav tako pa nekateri zakoni poskušajo 
natančneje opisati odločitve in dejanja, pri katerih lahko 
sodelujejo omejeni partnerji, ne da bi izgubili status omejenih 
partnerjev. Kljub temu je glede tega opredeljevanja najpo- 
membnejša sodna praksa, ki kaže meje dopustnosti vpletanja 
partnerjev v sprejemanje poslovnih odločitev, še predvsem 
v že prej obravnavanih mejnih primerih, ko gre za najrazlič- 
nejše kombinacije posameznih organizacijskih oblik, vštevši 
z udeležbo korporacij pri poslovanju partnerskih družb. 

2.5. DELITEV DOBIČKA IN IZGUBE 

ULPA določa, da mora biti delež omejenih partnerjev 
v dobičku družbe vnaprej določen v »certificate of limited 
Partnership«. Če ni v sporazumu o ustanovitvi družbe dru- 
gače določeno, velja, da so omejeni partnerji odgovorni za 
obveznosti družbe do višine vloženih sredstev, in sicer pro- 
porcionalno z vsemi drugimi partnerji. Revidiran ULPA pa 
določa, da je o delitvi dobička in izgube možen dogovor, kot 
9a želijo partnerji v sporazumu o ustanovitvi družbe. V pri- 
meru odsotnosti teh določil pa velja, da je delitev dobička iz 

izgube v skladu z vloženimi sredstvi v družbi; to pa velja za 
omejene partnerje le do zneska vloženih sredstev. 

2.6. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI 

Odgovornost omejenih partnerjev je v omejenem partnerstvu 
omejena zgolj na višino vloženih sredstev v družbi. To je tudi 
temeljno razlikovalno obeležje, po katerem je družba dobila 
tudi ime - limited partnership. 

Po drugi strani pa so omejeni partnerji povsem odgovorni za 
obveznosti, če pride do napak pri izpolnitvi in registraciji 
certifikata o ustanovitvi družbe, prav tako pa so tudi osebno 
odgovorni za nevplačane vložke, ki so v certifikatu oprede- 
ljeni kot njihovi vložki. 

Omejitev odgovornosti omejenih partnerjev preneha v tre- 
nutku, ko prevzamejo kontrolo oziroma delež v kontroli 
družbe. 

2.7. PRENOS PRAVIC 

Omejeni partnerji lahko prenašajo upravičenja do deleža 
dobička v družbi na tretjo osebo, vendar ta prenos hkrati ne 
pomeni substitucije tretje osebe z omejenim partnerjem 
v družbi. Zato je potrebno posebno soglasje vseh družbenikov 
ali pa konkretna ureditev v certificate of limited partnership. 

2.8. PRENEHANJE 

Omejeni partner lahko zapusti družbo brez posledice za sta- 
tus družbe glede prenehanja, torej družba obstaja še naprej. 
Če ni drugače določeno v sporazumu med partnerji, lahko 
vsak omejen partner zahteva izplačilo svojega kapitalskega 
prispevka v šestih mesecih od pisne zahteve. 

Oba enotna zakona o omejenem partnerstvu določata vrstni 
red razdelitve premoženja v primeru prenehanja omejene 
partnerske družbe, vendar je med njima nekaj razlik. Po ULPA 
velja naslednji prednostni vrstni red: 

- zahteve upnikov, ki niso splošni partnerji, 
- zahteve omejenih partnerjev za izplačilo dobička, 
- zahteve omejenih partnerjev za izplačilo kapitalskih pri- 
spevkov, 
- zahteve splošnih partnerjev, ki se ne nanašajo na dobiček 
in vložen kapital, 
- zahteve splošnih partnerjev po izplačilu dobička, 
- zahteve splošnih partnerjev za izplačilo vloženega kapitala 

3. PARTNERSHIPU SORODNE OBLIKE 

3.1. IMPLIED PARTNERSHIP - DOMNEVNO PARTNERSTVO 

Implied partnership - domnevno oziroma nakazano partner- 
stvo se pojavi v določenih primerih na podlagi zakonskih 
določb, ko se enaka pravila, kot veljajo za partnership, upora- 
bijo tudi za pravno opredeljevanje odnosov med določeno 
organizacijo in tretjimi osebami, ne pa tudi med pripadniki 
znotraj organizacije same.Implied partnership vključuje: 

- partnership by estoppel, 
- defective limited partnership, 
- defectively-organized Corporation, 
- unqualified foreign corporations, 
- business trustees. 

3.1.1. PARTNERSHIP BY ESTOPPEL 

Pravo priznava v določenem trenutku t.i. partnership by 
estoppel - dejansko partnerstvo, ko se določena oseba 
v poslovanju s tretjo osebo predstavlja, da je partner določene 
družbe. V tem primeru se pravno razmerje med tretjo osebo in 
»dejanskim« partnerjem obravnava enako, kot da bi šlo za 
resnično partnerstvo. S tem se želi zagotoviti varstvo tretjim 
osebam pri poslovanju v pravnem prometu z neupravičenim 
predstavljanjem določenih oseb kot članov partnerskih družb. 
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3.1.2. DEFECTIVE LIMITED PARTNERSHIP 

Gre za primere, ko pri ustanavljanju limited partnershipa niso 
bili izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Tedaj se družbenik, ki naj bi 
sicer imel status omejenega partnerja, obravnava kot splošni 
(general) partner. 

Enako velja tudi v primerih, če omejeni partner sodeluje 
v kontroli poslovanja limited partnershipa. 

3.1.3. DEFECTIVELY - ORGANIZED CORPORATION 

Enako kot v primeru limited partnershipa se tudi v primeru 
korporacije, ki ni bila ustanovljena povsem v skladu z zakon- 
skimi zahtevami, uporabljajo pravila o partnerski družbi. 

Člani korporacije se obravnavajo kot družbeniki v partners- 
hipu, predvsem glede vprašanja odgovornosti za obveznosti 
pri poslovanju nepopolno organizirane korporacije. 

Pri tem naj dodamo, da imamo v mislih bistvene napake 
v organiziranju korporacije. V teh primerih pravo tako dejan- 
sko (de tacto) organizirani korporaciji ne priznava statusa 
korporacije. Status korporacije se prizna le v primeru manjših 
oziroma nebistvenih kršitev zakonskih zahtev. 

3.1.4. UNOUALIFIED FOREIGN CORPORATION 
Vsaka korporacija mora dobiti za poslovanje v drugi državi, 
(state) pod katere jurisdikcijo sicer ne sodi in ima torej status 
t.i. »foreign« - tuje korporacije, posebno dovoljenje. Če tega 
dovoljenja ne dobi, se upoštevajo podobna pravila, kot da gre 
za partnersko družbo. To velja predvsem glede vprašanj 
osebne odgovornosti »članov« korporacije, ustanoviteljev, 
delničarjev in tudi direktorjev ter uslužbencev. 

3.1.5. BUSINESS TRUST 

V nekaterih državah ne priznajo poslovnih trustov za veljavne 
organizacijske oblike. V teh primerih se uporabljajo pravila 
o partnershipu, tako da se siceršnji beneficiar obravnava kot 
partner. 

3.2. MINING PARTNERSHIP - RUDARSKO PARTNERSTVO 

V nekaterih državah poznajo posebno obliko partnerske 
družbe, tako imenovano mining partnership - rudarsko part- 
nerstvo. Bistvena razlika pri takšnem partnerstvu, glede na 
splošno partnerstvo je v tem, da ne veljajo pravila o možnostih 
splošnega medsebojnega zastopstva, prav tako pa tudi ne 
veljajo načela »delectus personae«, ampak lahko družbeniki 
prosto prenašajo svoje deleže na druge družbenike, ki s tem 
brez soglasja ostalih postanejo enakopravni člani partnerstva. 
Znanih je več pojavnih oblik tega partnerstva glede na skupni 
interes, in sicer se lahko vključujejo naslednji interesi: 

- skupno lastništvo nad zemljiščem, 
- delitev profita, 
- dejansko skupno izkoriščanje zemljišča, 
- skupnost različnih interesov, 
- skupno zastopstvo in najem upravljanja in izkoriščanja. 

3.3. SUBPARTNERSHIP 

Subpartnership nastane z dogovorom med določenim part- 
nerjem in tretjo osebo, ki namesto partnerja prevzame ude- 
ležbo v dobičku ali pa riziko. Subpartnersko razmerje nima 
pravnih učinkov do ostalih družbenikov, gre le za razmerje 
med partnerjem in njegovim pogodbenikom. 

3.4. ELECTING PARTNERSHIP 

Država Pennsylvania je v zakonu o partnershipu dopustila 
možnost t.i. electing-partnership - izbirnega partnerstva, ki 
se na podlagi posebne registracije pridobi po izbiri partner- 
jev. Z nekaterimi odstopanji v primerjavi z značilnostmi sploš- 
nega partnerstva, npr. glede upravljanja, možnosti prenosa 
partnerskih deležev in podobno, veljajo sicer pravila o sploš- 
nem partnerstvu. 

4. STATUTORY PARTNERSHIP ASSOCIATION - PARTNER- 
SKA ASOCIACIJA 

V štirih državah ZDA je podana možnost vmesne organizacij- 
ske oblike med partnerstvom in korporacijo. Gre za t.i. »part- 
nersko asociacijo«, poimenovano statutory partnership asso- 
ciation ali včasih limited partnership association ali ponekod 
imenovano limited liability company. Za to obliko je značilno, 
da ima več značilnosti korporacije, saj ji je med drugim 
popolnoma priznana tudi lastnost samostojne pravne osebe, 
čeprav se sicer opredeljuje kot partnership. 
Zakonodaje zahtevajo, da se takšna partnerska asociacija 
obvezno registrira ter da se z besedo »limited« v imenu 
izrecno označi, da gre za omejeno odgovornost. 

Kljub različnim ureditvam v posameznih državah je značilnost 
partnerske asociacije v tem, da gre za pritegnitev večjega 
števila investitorjev, ki so omejeno odgovorni za obveznosti 
asociacije, prav tako pa imajo omejeno možnost sodelovanja 
pri vodenju poslov asociacije, saj se po navadi izvoli poseben 
odbor direktorjev, ki vodi posle v asociaciji. Asociacija lahko 
sprejme svoje splošne akte (by laws), ki urejajo notranja 
pravna razmerja. V načelu velja, da se profit deli skladno 
z višino kapitalskih prispevkov, v sorazmerju s temi je tudi 
odgovornost za obveznosti, vendar je omejena samo do višine 
vloženega kapitala. 
Partnerji lahko svoje deleže prenašajo na tretje osebe, vendar 
te ne morejo sodelovati pri vodenju poslov, razen če jih ostali 
partnerji ne vključijo v vodenje z izbiro v odbor direktorjev. 
Ena najpomembnejših značilnosti partnerske asociacije je 
omejena življenjska doba, saj se lahko ustanovi največ za 
obdobje 20 oziroma 30 let, s tem da se lahko z večino glasov 
vseh partnerjev razpusti že pred določenim rokom. 

Partnerska asociacija se z davčnega vidika obravnava enako 
kot korporacija, lahko pa pride v poštev tudi izbira uporabe 
»Subchapter S«. 

5. JOINT STOCK ASSOCIATION (COMPANY) 
Joint stock association ali company je v ameriškem pravu 
organizacijska oblika, ki pomeni neinkorporirano organizacij- 
sko obliko - podjetje, v katerem je združen kapital večih 
lastnikov, ki je razdeljen na delnice. 
Company, ki se je kot pravna institucija razvila v angleškem 
company law, je v ZDA poznana v common law, v novejšem 
času pa je tudi subjekt tako imenovanega »statutarnega 
prava«. Čeprav kot organizacijska oblika ni močno razširjena 
v praksi, jo nekatere države v ustavni ureditvi vključujejo pod 
korporacijo, drugo pa kot neinkorporirano organizacijsko 
obliko - podjetje. Pri tem je najbolj znana zakonodaja države 
New York, (New York General Associations Law). 

Za ustanovitev joint stock association niso predvidene stroge 
formalne zahteve, čeprav v vseh državah npr. zahtevajo spre- 
jem »articles of association«, ponekod pa se zahteva tudi 
registracija. 

Za ustanovitev se ne zahteva določene minimalne višine sred- 
stev, velja pa načelo, da so delničarji osebno odgovorni za vse 
obveznosti asociacije. Asociacija lahko izdaja tako dolžniške 
vrednostne papirje kot delnice. 

Upravljanje asociacije se po navadi zaupa odboru direktorjev 
in uslužbencem, ki so, pravno gledano, zastopniki delni- 
čarjev. 

Delničarji so udeleženi v ustvarjenem dobičku asociacije 
sorazmerno glede na imetništvo vrednostnih papirjev, kar 
velja tudi pri pokrivanju izgub kot načelo delitve znotraj med 
delničarji. Do upnikov asociacije so delničarji neomejeno 
odgovorni za vse tiste obveznosti, ki so jih za asociacijo 
sprejeli zastopniki skladno s pooblastili, bodisi kot direktorji 
ali kot uslužbenci oziroma zaposleni delavci v asociaciji. 
Zakonodajna ureditev podredno določa odgovornost delni- 
čarjev in primarno odgovornost asociacije za plačilo obvez- 
nosti. 
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V joint stock association lahko delničarji brez omejitev prena- 
šajo vrednostne papirje tudi na tretje osebe zunaj asociacije. 

Asociacija načeloma lahko traja časovno neomejeno, lahko 
pa je ustanovljena tudi za določen čas ali na podlagi drugih 
časovnih pogojev, določenih v ustanovitvenem aktu. 

Kljub temu, da gre za organizacijsko obliko, ki ni »inkorpori- 
rana«, pa se joint stock association v davčnih predpisih 
obravnava kot korporacija. Lahko pa se izbere obdavčenje kot 
partnerska družba z uporabo tako imenovanega »Subchapter 
S«. 

AVSTRIJA 
1. JAVNA TRGOVINSKA DRUŽBA (Offene Handelsgesellsc- 
haft - OHG) 

Javna trgovinska družba je urejena v prvem poglavju druge 
knjige trgovinskega zakonika (HGB - Handelsgesetzbuch) in 
sicer v 105. do 160. členu. 

Javna trgovinska družba je definirana v 105. členu kot družba, 
katere namen je opravljanje trgovinskih poslov pod skupno 
firmo, pri čemer pa odgovornost do upnikov družbe ni ome- 
jena pri nobenem družbeniku. 

Javna trgovinska družba je združba dveh ali več oseb (ki sta 
lahko posameznika ali družbi) za poslovanje pod skupnim 
imenom. Glede maksimalnega števila družbenikov ni nobenih 
omejitev. Glavna značilnost OHG je, da je osebna odgovor- 
nost družbenikov neomejena. Čeprav OHG ni pravna oseba, si 
lahko pridobi pravice in privzame dolgove, ima pravico do 
nepremičnin in pravico tožiti in biti tožena v lastnem imenu. 
Pogodba o ustanovitvi trgovinske družbe ureja pravice druž- 
benikov znotraj in do tretjih oseb. 
Deleži v javni trgovinski družbi se lahko prenesejo le, če tak 
prenos dovoljuje njen sporazum ali če se s tem strinjajo vsi 
ostali družbeniki. Javno trgovinsko družbo je treba vpisati 
v krajevni trgovinski register. Prošnja za registracijo mora 
vsebovati: 

1. imena, poklice in naslove družbenikov, 
2. firmo družbe in sedež, 
3. datum ustanovitve. 

Javna trgovinska družba preneha: 
1. s potekom časa, za katerega je bila ustanovljena; 
2. na podlagi odločitve vseh družbenikov; 
3. z uvedbo stečaja nad premoženjem družbe; 
4. s smrtjo enega od družbenikov, razen če iz družbene 
pogodbe ne izhaja kaj drugega; 
5. z uvedbo stečaja nad premoženjem posameznega družbe- 
nika ter 
6. z odpovedjo ali na podlagi sodne odločbe. 

2. KOMANDITNA DRUŽBA (Kommanditgesellschaft - KG) 

V Avstriji je komanditna družba (Kommanditgesellschaft) ure- 
jena v drugem poglavju druge knjige Trgovinskega zakonika 
(HGB - Handelsgesetzbuch) in sicer v 161. do 177. členu. 

Komanditna družba je definirana v 161. členu kot tista družba, 
ki je ustanovljena z namenom opravljanja trgovinske obrti 
pod skupno firmo, pri čemer je jamstvo enega ali več družbe- 
nikov nasproti upnikom družbe omejeno na določen premo- 
ženjski vložek (komanditisti), medtem ko na drugi strani ne 
obstaja nobena omejitev družbenika v pogledu jamčenja 
(osebno odgovorni družbenik; komplementar). 
pri komanditni družbi morajo torej poleg komanditistov drugi 
družbeniki ali vsaj eden od družbenikov jamčiti neomejeno 
2 vsem svojim premoženjem (komplementarji). 

KG je treba vpisati v krajevni trgovinski register; prošnji za 
registracijo je treba poleg informacije, ki jo zahtevajo za OHG, 
Priložiti še podrobnosti o družbenikih z omejeno odgovor- 
nostjo in zneskov njihovih dogovorjenih prispevkov kapitala. 

V skladu s 131. in 177. členom HGB preneha komanditna 
družba: 
1. s potekom časa, za katerega je bila ustanovljena; 
2. na podlagi odločitve vseh družbenikov; 
3. z uvedbo stečaja nad premoženjem družbe; 
4. s smrtjo enega od komplementarjev, razen če iz družbene 
pogodbe ne izhaja kaj drugega; 
5. z uvedbo stečaja nad premoženjem posameznega kompe- 
lentarja ter 
6. z odpovedjo ali na podlagi sodne odločbe. 

Komanditna družba lahko nadaljuje s poslovanjem, če ostane 
vsaj en komplementar in en komanditist. 

3. KOMANDITNA DRUŽBA V OBLIKI GES. M. B. H. & Co KG 
Ges. m. b. H. & Co KG je komanditna družba, v kateri je edini 
splošni družbenik (ali družbenik z neomejeno odgovornostjo) 
družba z omejenim jamstvom. Možno je, da so družbeniki 
z omejeno odgovornostjo edini člani družbe z omejeno 
zavezo, katere osnovni kapital je lahko najmanjši znesek, 
zahtevan za Ges. m. b. H., namreč 500.000 ATS. Ges. m. b. H. 
& Co KG se pojavlja v zadnjih letih kot oblika poslovanja, ki 
skrbi za davčne olajšave trgovinske družbe (t.j. ni dvojnega 
obdavčenja profitov in dividend), poleg omejene odgovorno- 
sti. Družabniki so neposredno obdavčeni na dohodek od 
deležev pri profitih trgovinske družbe. 

NEMČIJA 
JAVNA TRGOVINSKA (OHG) IN KOMANDITNA DRUŽBA 
(KG)Pravice in dolžnosti javnih trgovinskih družb in koman- 
ditnih družb ter njihovih partnerjev urejajo pogodba o trgovin- 
ski družbi in Trgovinski zakonik (Handelsgesetzbuch, HGB). 
Če ni posebnih določil v pogodbi o trgovinski družbi, veljajo 
splošna določila zakonika. 
Javna trgovinska družba začne obstojati s sprejetjem 
pogodbe (sporazum o trgovinski družbi), ki partnerje obve- 
zuje, da pospešujejo dosego poslovnih ciljev, še posebno, da 
vplačajo dogovorjene zneske kapitala trgovinske družbe. 
Zakonsko predpisanega najnižjega kapitala ni, tudi najvišje 
število partnerjev ni predpisano. Javne trgovinske družbe 
morajo biti vpisane v trgovinski register. 

Vloga za registracijo mora vsebovati: 
1. imena, poklice in naslove družbenikov, 
2. firmo družbe in sedež, 
3. datum začetka poslovanja. 
Poleg podatkov, zahtevanih v primeru javne trgovinske 
družbe, je treba predložiti podrobnosti o vpisanem kapitalu 
komanditistov. 
družbe niso pravne osebe, si lahko pridobijo pravice in prev- 
zamejo obveznosti, dobijo pravico do nepremičnin, tožijo in 
jim je lahko sojeno. 

Sporazum o javni trgovinski družbi ureja pravice in dolžnosti 
družbenikov interno in do tretjih oseb. Če v tem sporazumu ni 
določil, ki bi določala drugače, se uporabljajo določila Trgo- 
vinskega zakonika (Handelsgesetzbuch). Najpomembnejši 
določbi sta: 

1. Vsi družbeniki-komplementarji imajo pravico sodelovati 
pri upravljanju podjetja. Komanditisti pa so iz upravljanja 
izključeni. 
2. Vsak družbenik ima pravico do prednostnega deleža pri 
dobičkih trgovinske družbe, ki je enak 4 odstotkom kapitala 
trgovinske družbe. Dobiček je razdeljen med družbenike na 
razumen način, glede na okoliščine. Skoraj vse pogodbe 
o trgovinskih družbah določajo način delitve dobička. 
Deleži javne trgovinske družbe so prenosljivi, če to dovoljuje 
sklenjeni sporazum ali če se s tem strinjajo vsi ostali družbe- 
niki. 

TIHA DRUŽBA (Stille Gesellschaft) 

Tiha družba začne obstajati s sprejetjem sporazuma med 
tihim partnerjem in podjetjem (družbo, trgovinsko družbo, 
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individualnim podjetjem), v katerem sodeluje. Tihi partner, 
živeč v Nemčiji ali zunaj nje, prispeva podjetju denar, sredstva 
ali storitve v zamenjavo za delež v kasnejšem dobičku in 
morebitnih izgubah. 

Obstojata dva razreda tihih družbenikov, takoimenovani 
»tipični« in »netipični« tihi družbeniki. Tipični tihi družbenik 
ni solastnik ali družbenik v tihi družbi, v katero vlaga; ne 
sodeluje niti pri upravljanju niti pri skritih rezervah, vključenih 
v premoženje podjetja, tako da je bolj podoben posojiloda- 
jalcu, ki prejema bolj profitni delež kot pa obrestna plačila. 

Netipični tihi družbenik je reden sodružbenik v podjetju. Od 
navadnega družbenika se razlikuje le v tem, da njegov delež 
tretjim osebam običajno ni razviden. 

ITALIJA 
USTANOVNI POSTOPKI 

Obstajajo tri glavne oblike osebnih trgovinskih družb: 73 

1. Javna trgovinska družba, 
2. Komanditna družba, 
3. Komanditna družba na delnice. 

Ustanovni postopki za osebne družbe so določeni v Civilnem 
zakoniku. Listina o ustanovitvi družbe mora določati: 

1. imena družbenikov, prebivališče in narodnost, 
2. firmo (ime) podjetja, 
3. družbenike, ki jim je zaupano upravljanje ter priimek in ime 
tistega, ki lahko predstavlja in zastopa družbo, 
4. sedež družbe in poslovalnic, 
5. poslovne cilje družbe, 
6. prispevke oziroma vložke vsakega družbenika, njihovo oce- 
njeno vrednost in merilo, ki so rabila za ocenitev, 
7. dolžnosti družbenikov, ki prispevajo storitve, 
8. določbe, ki govore o delitvi dobičkov in delež vsakega 
družbenika pri dobičkih in izgubah, 
9. trajanje družbe. 

Listino o družbi z overjenimi podpisi (ali njeno potrjeno 
kopijo, če je bil sporazum določen z javno listino) je treba 
v tridesetih dneh vpisati v register družb v kraju, kjer je sedež 
družb in regionalne trgovinske zbornice. Podatki v registru 
družb so javni. 

KAPITALSKI SESTAV 
Najnižji kapital za osebne družbe ni določen, z izjemo delni- 
ške komanditne družbe (SapA), ki je podobna delniški družbi 
in ki mora izpolnjevati tudi iste zahteve. Minimalni kapital 
mora znašati 200 milijonov ITL. 

V komanditni družbi na delnice morata sodelovati vsaj dve 
osebi, zakon pa ne določa najvišjega števila delničarjev. 
V javni trgovinski družbi (Sne) odgovornost partnerjev ni 
omejena; skupno in posamezno so odgovorni za obveznosti 
družbe. Upniki morajo terjati najprej družbo, predno preidejo 
na postopke zoper posamezne partnerje. Samo v Sas in 
v SapA je odgovornost določenih partnerjev omejena. 

Register družb je treba obveščati o vsaki spremembi v kapital- 
skem sestavu trgovinske družbe, ni pa potrebno registrirati 
letnih finančnih poročil. 

RAZMERJA MED DRUŽBENIKI IN UPRAVITELJI 
Upravljanje je določeno v ustanovni listini družbe. V primerih 
spora glasovanje z večinskim sklepom temelji na deležu 
dobičkov. Delitev dobička je v sorazmerju z vloženim kapita- 
lom, če ni v pogodbi drugače določeno. 

LIKVIDACIJA 

Delitev vsot med družbeniki je prepovedana, razen če ti zneski 
ne predstavljajo dejansko ustvarjenega dobička. Če družba 
utrpi izgubo, je razdelitev dobička prepovedana, dokler se 
kapital ne obnovi. Družba lahko sklene, da zmanjša kapital 

z refundacijo vsot družbenikom, ali tako da jih oprosti obvez- 
nosti, nadaljnjega vpisa kapitala; to pa je možno tri mesece po 
dnevu vpisa zmanjšanja kapitala v register družb in pod pogo- 
jem, da noben upnik pogojem ne nasprotuje. Celo, če kdo 
nasprotuje, lahko sodišče določi zmanjšanje kapitala, tako da 
naloži družbi dolžnost, naj zagotovi ustrezno jamstvo. 

Družba preneha: 
1. ko poteče rok trajanja družbe, 
2. ko so izpolnjeni njeni poslovni cilji ali če jih je nemogoče 
uresničiti, 
3. ko vsi družbeniki tako želijo 
4. ko se število družbenikov zmanjša na enega in se v šestih 
mesecih ne poveča, 
5. zaradi kateregakoli vzroka, predvidenega v pogodbi 
o družbi. 
Likvidacija se začne z imenovanjem likvidatorjev. Imena likvi- 
datorjev je treba vnesti v register družb v petnajstih dneh po 
imenovanju. Ko likvidatorji prodajo sredstva družbe, morajo 
sestaviti finančna poročila in partnerjem predložiti načrt raz- 
delitve. Ti razdelitveni načrti veljajo za dokončne, če jim 
v dveh mesecih ne nasprotuje noben družbenik. 

Ko so odobreni dokončni likvidacijski računi, morajo likvida- 
torji zaprositi za črtanje družbe iz registra družb. Ob dnevu 
izbrisa družbe lahko katerikoli nezadovoljni upnik uveljavlja 
zahteve zoper kateregakoli partnerja in tudi zoper likvidatorje. 
Račune in dokumente je treba položiti pri osebi, ki jo imenuje 
večina družbenikov in ki jih shrani za deset let od datuma 
izbrisa iz registra družb. 

FRANCIJA 
Obstajajo tri osnovne oblike trgovinskih družb: tiha trgovin- 
ska družba (Societe en participation - SP), javna družba 
(Societe en nom collectif - SNC) in komanditna družba brez 
delnic (Societe en commandite simple) ali z delnicami (Soci- 
ete en commandite par actions). 

TIHA DRUŽBA (Societe en participation - S.P.) 
Načela, ki urejajo tihe družbe, so bila dopolnjena leta 1978. 
Zakon iz 1978 priznava to obliko tihe družbe, vendar določa, 
da če se tiha družba razkrije tretjim osebam, ne izgubi statusa 
tihe družbe. Razkrite tihe družbe imajo l.ahko firmo in sedež. 
Pogodbe 73 s tretjimi osebami se sklepajo v imenu tihe 
družbe. Niti razkrite niti skrite tihe družbe niso pravne osebe. 
Njihovi poslovni cilji so civilni ali trgovinski. Tihe družbe se 
pogosto šteje za različico skupnega vlaganja. 

O tihih družbah v bistvu govorita 1871 in 1873 člen Civilnega 
zakonika. Ni zahtevano, da se pripravi pisna pogodba ali 
izmenjajo pisma, ki določajo pogoje poslovanja tihe družbe. 
Če take listine ni ali če je nepopolna, se družbe s trgovinskimi 
cilji ravnajo po načelih, ki veljajo za javne trgovinske družbe; 
če so cilji civilni, se ravnajo po načelih Civilnega zakonika. 
Tihe družbe niso vpisane v register. Treba pa jih je prijaviti 
davčnim službam. 

Če sporazum ne določa drugače, ostanejo prispevki v sred- 
stvih družbenikova lastnina. Kjer so gotovinski prispevki 
dodeljeni enemu ali več družbenikom, ki so bili imenovani za 
vodenje trgovinske družbe ali za sklepanje posebnih pogodb, 
postane družbenik, ki prispeva gotovino, kreditor poslovod- 
nega družbenika. 

Družbeniki v skriti tihi družbi sklepajo pogodbe s tretjimi 
osebami le v svojem imenu. Ostali družbeniki, ki pri pogodbi 
niso udeleženi, niso odgovorni tretjim osebam za katerikoli 
dolg, vendar odgovarjajo poslovodnemu družbeniku za svoj 
delež dolga. V razkriti tihi družbi pogodbe s tretjimi osebami 
zavezujejo vse družbenike. Vsak družbenik lahko vodi 
družbo; vsakodnevno upravljanje se prenese na enega ali več 
družbenikov. Dobiček in izgube se delijo v skladu s sporazu- 
mom o ustanovitvi diužbe. 

Prenehanje in likvidacija se opravita v skladu s sporazumom 
družbe. Zahtev po kontroli računov ni. 
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JAVNA TRGOVINSKA DRUŽBA (Societe en nom collectif 
- S.N.C.) 
Javna trgovinska družba je pravna oseba s trgovinskimi cilji. 
Vsi družbeniki postanejo trgovci (commercants). Ime družbe 
mora vključevati okrajšavo S.N.C. Vsak družbenik posluje pod 
imenom te družbe; za dolgove in obveznosti družbe pod 
skupnim imenom družbeniki odgovarjajo skupno in posa- 
mično. 

Javne trgovinske družbe pod skupnim imenom ureja Zakon 
o družbah iz 1966. Sporazum o trgovinski družbi je treba 
predložiti tajniku trgovinskega sodišča. 

Družbenikom se dodeli deleže (parts d interet) za prispevke, ki 
so v gotovini, sredstvih ali storitvah (en industrie). Ti deleži so 
razvidni iz sporazuma o ustanovitvi družbe. Zakon o družbah 
iz 1966 ne predpisuje najnižjega niti najvišjega kapitala. 
Deleži teoretično niso prenosljivi, praktično pa, če s tem 
soglašajo vsi družbeniki. Partnerji so za neomejeno obdobje 
skupno in posamično odgovorni za dolgove in obveznosti 
družbe. Dobiček in izgube se delijo skladno s sporazumom 
o javni trgovinski družbi. 

Poslovodnega direktorja (gerant), ki je posameznik ali pravna 
oseba in ki ni nujno družbenik, se določi v sporazumu o javni 
trgovinski družbi ali na sestanku družbenikov. Lahko je več 
poslovodnih direktorjev; vsak ima enaka pooblastila do tretjih 
oseb. Poslovodni direktorji so pooblaščeni, da potrdijo vsak 
posel javne trgovinske družbe v luči njene dejavnosti. Od 
tretjih oseb ni moč zahtevati poznavanja omejitev pooblastil 
poslovodnih direktorjev. Sodišče razreši poslovodnega direk- 
torja zaradi kateregakoli utemeljenega razloga (nepravilno 
vodenje, prevara, nepristojnost). Če je poslovodni direktor 
družbenik in je imenovan v sporazumu o trgovinski družbi, ga 
drugi družbeniki odpustijo le soglasno, kar lahko pomeni 
prenehanje trgovinske družbe. Ce poslovodni direktor ni 
družbenik ali če je družbenik pa ni imenovan v sporazumu 
o trgovinski družbi, potem je odpuščen po postopku, ki je 
predpisan v sporazumu o trgovinski družbi. Če je odpust 
neupravičen, ima poslovodni direktor pravico do povrnitve 
škode. 

Neposlovodni družbeniki uresničujejo nadzor na občnih zbo- 
rih ali s pisnim svetovanjem. Če sporazum o javni trgovinski 
družbi ne predpisuje drugače, je treba vse sklepe sprejemati 
soglasno. Vsaj enkrat na leto je treba izvesti občni zbor, na 
katerem se obravnava in glasuje za poročilo poslovodnega 
direktorja, finančna poročila in porazdelitev dobička ali pri- 
spevke, ki so potrebni za poravnavo izgub. 

Če sporazum o javni trgovinski družbi ne predpisuje drugače, 
imajo stečaj, nesposobnost ali smrt družbenika za posledico 
prenehanje javne trgovinske družbe. 

Zahteve po vodenju poslovodnih knjig in imenovanju so 
podobne kot za družbe z omejenim jamstvom. 

KOMANDITNA DRUŽBA (Societe en commandite simple in 
Societe en commandite par actions) 

Komanditne družbe se razmeroma redko uporabljajo. Obsto- 
jata dve obliki komanditnih družb: brez delnic (Societe en 
commandite simple) in z delnicami (Societe en commandite 
par actions). 

V obeh mora imeti vsaj poslovodni direktor (gerant) neome- 
jeno odgovornost. Družbeniki z omejeno odgovornostjo 
(komanditisti) na splošno ne morejo voditi in sklepati pogodb 
s tretjimi osebami. Osnovna razlika med obema oblikama 
trgovinskih družb je v tem, da se v družbi brez delnic deleži 
komanditistov prenašajo s soglasjem vseh družbenikov, med- 
tem ko se v družbi z delnicami prenašajo na isti način kot 
delnice v delniških družbah. Delnice lahko kotirajo na borzi. 
Prispevki družbenikov so le v gotovini in sredstvih. Prispevki 
v obliki bodočih storitev so prepovedani. Zahteve po vodenju 
poslovnih knjig in imenovanju avditorja (komisarja) nadzor- 
nika so podobne kot za družbe z omejenim jamstvom. 

CIVILNA DRUŽBA (Societe civile) 

Civilne družbe ne morejo opravljati trgovinskih dejavnosti in 
se jih uporablja v glavnem na področju nepremičnin, kmetij- 
stva, svobodnih poklicev, raziskovanja in upravljanja 
z osebno lastnino. 

Civilne družbe so urejene v glavnem v členih 1845 do 1970-1 
Civilnega zakonika, dopolnjenega z zakonom z dne 4. julija 
1978. Dopolnitve, ki jih je vpeljal ta zakon, so prispevale 
k temu, da so pravila za poslovanje civilnih družb postala 
podobna tem, ki urejajo družbe z omejenim jamstvom (SARL). 
Zahteve po registraciji, čas, ki je potreben za ustanovitev 
civilne družbe, in ustanovni stroški so podobni tem, ki veljajo 
za družbo z omejeno zavezo. Drugih zahtev po predstavitvi 
v javnosti ni. 

Civilna družba ima vsaj dva družbenika. Družbenikom se 
dodeli deleže (parts d interet) za njihove prispevke, ki so 
v gotovini, sredstvih ali storitvah (en industrie). Ti deleži niso 
potrjeni s potrdili, ampak s sporazumom o trgovinski družbi. 
Zakon ne predpisuje niti najnižjega ali najvišjega kapitala niti 
nominalne vrednosti, vendar mora imeti vsak delež enako 
vrednost. Deleži so prenosljivi podobno kot v družbi z omeje- 
nim jamstvom. Družbeniki zmanjšajo ali povečajo kapital na 
sestankih ali s pisnimi konzultacijami. Družbeniki so skupno 
odgovorni za dolgove družbe sorazmerno s svojimi prispevki 
v gotovini ali sredstvih. 

Civilno družbo vodi poslovodni direktor (gerant), ki ni tudi 
nujno družbenik. Samo gerant ali pooblaščeni družbenik 
sklepata pogodbe s tretjimi osebami. Sklepi so sprejeti z eno- 
stavno večino ali z odstotkom, ki ga predpisuje statut. Dobi- 
ček in izgube se deli v skladu s statutom. 

Prenehanje in likvidacija se opravita v skladu s sporazumom 
družbe. Zahteve po vodenju poslovnih knjig so podobne zah- 
tevam za družbe z omejeno zavezo, razen da knjige, ki jih 
zahteva Zakon o družbah iz 1966, niso potrebne za civilno 
družbo. Civilni družbi ni treba predložiti finančnih poročil 
tajniku trgovinskega sodišča. Če civilna družba izpolnjuje 
pogoje, ki so postavljeni za družbo z omejenim jamstvom, 
mora imenovati komisarja (nadzornika, avditorja). 

SREDNJA AMERIKA 

JAVNA TRGOVINSKA DRUŽBA 
Osnovna značilnost javne trgovinske družbe je skupna, posa- 
mezna in neomejena odgovornost družbenikov do tretjih 
oseb. Ime podjetja mora vsebovati ime enega ali več družbeni- 
kov in pristavek: y Compania, S. C. Poslovne zadeve lahko 
vodi eden ali več imenovanih družbenikov. 

KOMANDITNA DRUŽBA 
Komanditno družbo sestavljajo splošni družbeniki in družbe- 
niki z omejeno odgovornostjo. Družbeniki z omejeno odgo- 
vornostjo ne morejo sodelovati pri zastopanju in vodenju 
podjetja, njihova odgovornost je omejena z njihovimi pri- 
spevki kapitala. Vsaj en družbenik mora imeti neomejeno 
odgovornost. Imenu podjetja mora slediti Sociedad en 
Comandita ali začetnici S. en C. V nekaterih deželah lahko 
komanditne družbe prevzamejo obliko družb s pravico do 
izdajanja delnic (Sociedad en Comandita por Acciones), v tem 
primeru so pod kontrolo zakonov, ki veljajo za korporacije. 

BRAZILIJA 
Vrste brazilskih osebnih trgovinskih družb so naslednje: 

1. Javna trgovinska družba (Sociedade em Nome Colectivo) 
- Ustanovita jo dva ali več družbenikov, vsi imajo neomejeno 
odgovornost, vsak družbenik lahko sodeluje pri upravljanju. 
2. Komanditna družba (Sociedade em Comandita Simples) 
- Ustanovijo jo tihi družbeniki, katerih odgovornost je ome- 
jena z zneskom njihovega kapitala in aktivni družbeniki 
z neomejeno odgovornoistjo). 
3. Inkorporirana trgovinska družba (Sociedade em Comandita 
por Acoes) - Osebna družba z omejenim jamstvom, katere 
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kapital je razdeljen po deležih in ki jo opredeljujejo specifična 
določila zakona o korporacijah. 
4. Mešana osebna družba (Sociedade de Capital e Industria) 
- Oblikuje jo nekaj družbenikov, ki prispevajo kapital in 
drugi, ki prispevajo storitve. Odgovornost družbenikov s kapi- 
talom je neomejena; družbeniki, ki prispevajo samo storitve, 
niso odgovorni za dolgove podjetja, razen, če ne sodelujejo 
pri upravljanju, v tem primeru imajo tudi oni neomejeno 
odgovornost. 

VENEZUELA 

JAVNE TRGOVINSKE DRUŽBE 
Javna trgovinska družba (Sociedad ali Compania en Nombre 
Colectivo) je tipična organizacija oseb, katerih obveznosti so 
jamčene z neomejeno odgovornostjo partnerjev. V tej družbi 
so vsi člani skupno in posamično odgovorni z neomejenim 
obsegom obveznosti družbe. Ime družbe lahko vsebuje le 
imena partnerjev. Zaradi neomejene in skupne odgovornosti 
partnerjev se ta vrsta družbe redko uporablja. 

CIVILNA DRUŽBA 
Civilna trgovinska družba (Sociedad civil) imenovana tudi 
javna trgovinska družba, se običajno ne vključuje v trgovinske 
dejavnosti. Primeri takih družb so odvetniška, računovodska 
in projektantska podjetja. 

KOMANDITNA DRUŽBA 
Komanditno družbo sestavljajo splošni družbeniki in družbe- 
niki z omejeno odgovornostjo. Družbeniki z omejeno odgo- 
vornostjo ne morejo sodelovati pri zastopanju in vodenju 
podjetja, njihova odgovornost je omejena z njihovimi pri- 
spevki kapitala. Vsaj en družbenik mora imeti neomejeno 
odgovornost. Imenu podjetja mora slediti Sociedad en 
Comandita ali začetnici S. en C. V nekaterih deželah lahko 
komanditne družbe prevzamejo obliko družb s pravico do 
izdajanja delnic (Sociedad en Comandita por Acciones), v tem 
primeru so pod kontrolo zakonov, ki veljajo za korporacije. 

BRAZILIJA 

Vrste brazilskih osebnih trgovinskih družb so naslednje: 

1. Javna trgovinska družba (Sociedade em Nome Colectivo) 
- Ustanovita jo dva ali več družbenikov, vsi imajo neomejeno 
odgovornost, vsak družbenik lahko sodeluje pri upravljanju. 
2. Komanditna družba (Sociedade em Comandita Simples) 
- Ustanovijo jo tihi družbeniki, katerih odgovornost je ome- 
jena z zneskom njihovega kapitala in aktivni družbeniki 
z neomejeno odgovornoistjo). 
3. Inkorporirana trgovinska družba (Sociedade em Comandita 
por Acoes) - Osebna družba z omejenim jamstvom, katere 
kapital je razdeljen po deležih in ki jo opredeljujejo specifična 
določila zakona o korporacijah. 
4. Mešana osebna družba (Sociedade de Capital e Industria) 
- Oblikuje jo nekaj družbenikov, ki prispevajo kapital in 
drugi, ki prispevajo storitve. Odgovornost družbenikov s kapi- 
talom je neomejena; družbeniki, ki prispevajo samo storitve, 
niso odgovorni za dolgove podjetja, razen, če ne sodelujejo 
pri upravljanju, v tem primeru imajo tudi oni neomejeno 
odgovornost. 

VENEZUELA 

JAVNE TRGOVINSKE DRUŽBE 
Javna trgovinska družba (Sociedad ali Compania en Nombre 
Colectivo) je tipična organizacija oseb, katerih obveznosti so 
jamčene z neomejeno odgovornostjo partnerjev. V tej družbi 
so vsi člani skupno in posamično odgovorni z neomejenim 
obsegom obveznosti družbe. Ime družbe lahko vsebuje le 
imena partnerjev. Zaradi neomejene in skupne odgovornosti 
partnerjev se ta vrsta družbe redko uporablja. 

CIVILNA DRUŽBA 
Civilna trgovinska družba (Sociedad civil) imenovana tudi 
javna trgovinska družba, se običajno ne vključuje v trgovinske 
dejavnosti. Primeri takih družb so odvetniška, računovodska 
in projektantska podjetja. 

KOMANDITNA DRUŽBA 

Komanditna družba (Sociedad en Comandita), trgovinska 
družba z enim ali več komplementarji in z enim ali več koman- 
ditisti, katerih odgovornost je omejena z zneskom njihovega 
vložka ali vpisa, se prav tako redko uporablja. Delež komandi- 
tistov je lahko izražen v delnicah. Ustanovitev, poslovanje in 
likvidacija te vrste trgovinske družbe so praktično isti kot za 
javno trgovinsko družbo. 

SINGAPUR 

PARTNERSKA DRUŽBA 

Javna trgovinska družba lahko v Singapurju izvaja vsako 
obliko poslov, z nekaj izjemami. Tako trgovinsko družbo kot 
individualno podjetje je treba registrirati po zakonu o registra- 
ciji poslovanja. 

SPLOŠNA PARTNERSKA DRUŽBA 

Partnersko družbo lahko sestavljajo posamezniki ali družbe, 
če živijo v Singapurju ali ne ali oboji (kombinacija), vendar je 
ne more sestavljati več kot dvajset oseb, če se ukvarja s prido- 
bitnimi posli. Na splošno družbeniki niso samo skupno odgo- 
vorni upnikcm za dolgove in obveznosti trgovinske družbe, 
ampak je tudi vsak družbenik osebno odgovoren za vse dol- 
gove družbe, ki niso poravnani z njenimi sredstvi. Pravice in 
obveznosti družbenikov običajno ureja sporazum o družbi, 
vendar v primeru splošne partnerske družbe ni obvezen. 

PARTNERSKA DRUŽBA Z OMEJENO ZAVEZO - LIMITED 
PARTNERSHIP 

Partnersko družbo z omejeno zavezo lahko ustanovijo s pis- 
nim sporazumom, ki lahko določi, da je vsak njen družbenik, 
razen enega omejeno odgovoren. Vendar je ta oblika partner- 
ske družbe z omejeno zavezo v Singapurju zelo redka. 

JUŽNA KOREJA 

TRGOVINSKA DRUŽBA Z NEOMEJENO ODGOVORNOSTJO 

Hapmyong Hoesa je trgovinska družba, ki jo organizirata dva 
ali več družbenikov, ki so neomejeno odgovorni za obveznosti 
trgovinske družbe. To obliko trgovinske družbe v glavnem 73 
uporabljajo strokovnjaki, ki opravljajo svoje službe, predvsem 
potrjeni javni računovodje in odvetniki. Tuja družba ne more 
ustanoviti Hapmyong Hoese. 

TRGOVINSKA DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 

Hapja Hoesa je trgovinska družba, ki jo sestavljajo eden ali 
več družbenikov z neomejeno odgovornostjo in eden ali več 
družbenikov z omejeno odgovornostjo. Družabnik(i) z neome- 
jeno odgovornstjo je(so) neomejeno skupno odgovoren(ni) za 
obveznosti družbe, medtem, ko je(so) družbenik(i) z omejeno 
odgovornostjo omejen(i) do zneska prispevanega kapitala. 
Tuja družba ne more ustanoviti Hapja Hoese. 

INDIJA 

OSEBNE TRGOVINSKE DRUŽBE 

Indijska zakonodaja prepoveduje osebne trgovinske družbe 
z več kot desetimi osebami za bančno poslovanje in z več kot 
dvajsetimi osebami za katerokoli drugo poslovanje. 

Zakon o trgovinskih družbah vsebuje določila za prostovoljno 
registracijo podjetij pri registratorju podjetij. Registracija 
trgovinske družbe ni obvezna, zagotavlja pa določene zakon- 
ske pravice podjetju in njegovim partnerjem. 
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B. PREDLOGI - ZASNOVA ZA UREDITEV DRUŽB V SLOVENIJI 

I. Pravno—sistemska vprašanja 

Slovenija nima svojega civilnega prava niti ne posebnega 
gospodarskega prava. Tudi povojna jugoslovanska zakono- 
daja ni šla v smeri celovitega civilnega kodeksa ali npr. trgo- 
vinskega, gospodarskega zakonika. Povojni razvoj jugoslo- 
vanskega prava pač ni sledil evropski tradiciji. Za Slovenijo, ki 
na civilno-pravnem področju ni gradila svoje lastne državno- 
sti, temveč delila usodo skupno jugoslovanskega pravnega 
sistema, zato tembolj velja, da je na tem področju brez samo- 
stojne tradicije. 

Dosežena razvojna stopnja sistema civilnega prava je bila 
v vseh primerjalnih zakonodajah podlaga za specifično uredi- 
tev statusnega oziroma gospodarskega prava. Slednje se je 
razvilo znotraj vseobsežnih civilnih ali trgovinskih kodeksov 
(Italija, Francija), ali pa kot posebna zakonodaja ob njih (Nem- 
čija, Avstrija). 

Za Slovenijo bi bila ambicija samostojnega, vseobsežnega 
civilnega ali gospodarskega kodeksa vsekakor pravilna, ven- 
dar kot projekt na daljši rok, ki terja dolgotrajne in strokovno 
oziroma znanstveno poglobljene priprave. Razlogi pravne in 
gospodarske stabilnosti terjajo drugačno pravno-sistemsko 
strategijo. Le-ta bi obsegala naslednje korake: 

1. Brez odlašanja je potrebno izdelati strokovne podlage za 
skupen ali posamične zakone o delniški družbi ter družbi 
z omejeno odgovornostjo ter o posameznih osebnih družbah. 
2. V prehodnem obdobju naj bi bila v veljavi zvezna statusna 
zakonodaja v tistem delu, ki ne bi bil v nasprotju z novo 
sprejeto zakonodajo iz točke 1. 
3. Začeti bi morali s strokovnimi pripravami za sprejem vzpo- 
redne podjetniške zakonodaje, in sicer: stečajni zakon, 
finančni zakon, zakon o vrednostnih papirjih ter zakon o zdru- 
ževanju ter o varovanju konkurence. 
4. Do oblikovanja celovite gospodarsko-statusne zakonodaje 
bi lahko prehodno ostali v veljavi predpisi s področja firme, 
sedeža, dejavnosti, zastopanja, registra. 
5. Nujno bi bilo izdelati koncepcijo oblikovanja nove civilno- 
-pravne ter gospodarsko-pravne zakonodaje in začeti 
s strokovnimi pripravami s celovito zakonsko obdelavo tega 
področja. 

II. Pregled vprašanj, ki bi sodila v zakonsko ureditev delni- 
ške družbe 

1. Ustanovitev delniške družbe 

V zvezi z ustanovitvijo delniške družbe je zakonsko potrebno 
urediti predvsem naslednja vprašanja: 

- ustanovitvena pogodba, način sklenitve, obvezne zakonske 
sestavine, oblika sklenitve (notarska); zakonske sestavine so 
lahko obvezne in dopolnilne oziroma fakultativne; 
- predustanoviteljska razmerja predvsem z vidika odgovor- 
nosti novoustanovljene družbe za pred ustanovitvijo skle- 
njene pravne posle oziroma z vidika odgovornosti družbe- 
nikov; 
- opredelitev obeh načinov oblikovanja delniške družbe in 
sicer simultanega in subsisivnega; predvsem subsisivni je 
z vidika faz kako si sledijo ter z vidika vloge in funkcije 
udeležencev (bank, finančnih organizacij) potrebno podrob- 
neje opredeliti; 
- minimalno število ustanoviteljev; 
~ nacionalnost ustanoviteljev; 
- minimalni kapital, pri čemer se je potrebno zgledovati po 
komparativnih zakonodajah in ne po doslej veljavni jugoslo- 
vanski ureditvi; 
~ morebitna dovoljenja oblasti za posamezne oblike delniške 
aružbe oziroma dejavnosti (javne, koncesijske dejavnosti, 
Ustanoviteljstvo po tujcih); faze ustanovitve oziroma pravna 
razmerja ter položaj subjektov v posameznih fazah do reqi- 
stracije. • 

2. Registracija delniške družbe 

Zakonsko je treba urediti predvsem naslednja vprašanja: 

- postopek priglasitve ter zakonsko zahtevne listine; 
- subjekti priglasitve; 
- načelo delovanja registra; 
- vsebina javne objave; 
- spremembe registracije. 

3. Ime, sedež, dejavnost delniške družbe 

Urediti je treba številna vprašanja v zvezi z navedenimi status- 
nimi sestavinami družbe. 

4. Kapital delniške družbe 

Treba je urediti predvsem naslednja vprašanja: 
- definirati izdani in vpisani kapital ter določiti kolikšen del 
vpisanega kapitala mora biti vplačan ob registraciji ter kolik- 
šen del mora biti vplačan v gotovini. V tej zvezi je treba urediti 
način vplačila preostalega še ne vplačanega kapitala ter sank- 
cije v zvezi s tem, morebitne roke za dokončno vplačilo 
posebej za gotovinski ter posebej za del, ki se vplačuje v stva- 
reh oziroma pravicah; 
- način vplačevanja tako glede gotovine kot glede ugotavlja- 
nja vrednosti stvari in pravic, koder je treba vključiti primer- 
jalno prakso, da se vrednotenje opravi po pooblaščenih revi- 
zijskih organizacijah ter se o tem predloži registrskemu 
sodišču ustrezna listina; 
- predpisani minimalni osnovni kapital delniške družbe mora 
ustrezati ravnem v primerjalnih evropskih ureditvah. Poleg 
tega je treba predpisati vrednosti posameznih delov, torej 
delnic, predvsem z aspekta njihove določitve (v obliki mnogo- 
kratnikov določenega števila); 
- treba je razdelati določila v zvezi z zbiranjem kapitala na 
javen način preko razpisa delnic, v tej zvezi predpisati vsebino 
razpisa (prospektus), možne subjekte ter faze postopka ter 
pravna razmerja v zvezi s tem; 
- posebna določila v zvezi z javnim zbiranjem kapitala so 
vezana na družbe, ki se vključujejo v borzo, zato je potrebno 
predpisati pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati družbe 
udeležene na borzi; 
- nujno je urediti vlogo bank oziroma organizacij sekundar- 
nega finančnega trga oziroma sploh organizacij finančnega 
posredovanja v zvezi z javnim razpisom delnic; 
- podrobno je treba določiti pravila v zvezi z zmanjšanjem 
delniškega kapitala, posebej glede varstva upnikov pri tem, 
ustreznih dovoljenj, ki so potrebna, itd., ter v zvezi s poveča- 
njem delniškega kapitala; 
- predkupne pravice sedanjih delničarjev v primeru poveča- 
nja delniškega kapitala; 
- kapitalizacija rezerv kot posebna oblika povečanja vredno- 
sti delnic sedanjim delničarjem; 
- pogojno povečanje delniškega kapitala, npr. za nosilce 
obveznic ali za primere združevanj. 

5. Delnice 

Treba je predpisati predvsem naslednje: 

- minimalna vrednost delnice z možnostjo mnogokratnika; 
- prepoved delnic, ki niso določene v enaki nominalni vred- 
nosti oziroma v ulomku; 
-TT prinosniške in imetniške delnice; 
- delniška potrdila; 
- vpisovanje delničarjev v delniško knjigo; 
- vrste in rodove delnic, v kolikor ni ta materija urejena 
v posebnem predpisu, npr. v zakonu o vrednostnih papirjih; 
- delnice zaposlenih, vpisovanje in prenosljivost delnic, 
posebej vplačevanje delnic v gotovini in posebej v stvareh 
oziroma pravicah z urejenim postopkom vrednotenja ter pre- 
nosljivost posebej za imetniške in posebej za imenske del- 
nice; 
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- možnost omejevanja prenosljivosti v določenih primerih; 
- prepoved, da delniška družba kupuje svoje lastne delnice 
ter izjeme od tega pravila (npr. največ 10 % v posebej določe- 
nih primerih); 
- druga vprašanja v zvezi z delnicami ter obveznicami ozi- 
roma nasploh vrednostnimi papirji v delniški družbi, v kolikor 
niso urejena z drugo zakonodajo. 

6. Upravljanje delniške družbe 

Podrobno je treba urediti vprašanja vezana na delovanje 
skupščine delniške družbe, in sicer: 

- pristojnosti, ki so zakonsko določene in tiste, ki se lahko 
fakultativno določijo; 
- način delovanja možnosti prenašanja pooblastil oziroma 
delegiranja pristojnosti navzdol; 
- sklic skupščine, način obveščanja, registracija delničarjev 
na podlagi delniških potrdil, čas in kraj v zvezi s sklicem, 
kvorum, način glasovanja direktno in po pooblaščencih, 
potrebna večina za posamezne primere odločitev, navadna 2/ 
3, 3/4, zapisnik ter pravice delničarjev v zvezi s tem in spodbi- 
janje sklepov, ter nasploh pravice in obveznosti delničarjev na 
seji skupščine; 
- manjšinske pravice ter možnosti manjšinskih delničarjev za 
sprožitev postopkov preverjanja ustreznosti odločitev delni- 
ške družbe, koder je treba urediti dovolj podrobno definicijo 
manjšinskih delničarjev ter njihove pravice za posamezne 
pomembnejše odločitve v zvezi z delovanjem delniške družbe, 
vključno z možnostjo angažiranja zunanjih kontrolnih organi- 
zacij. 

7. Poslovodstvo delniške družbe 

V zvezi s poslovodstvom v delniški družbi je treba urediti 
naslednja vprašanja: 

- pristojnosti in odgovornost poslovodstva, pri čemer je 
nujna razmejitev tako do skupščine, kot do nadzornega 
odbora ter delničarjev; 
- varščina za materialno odgovornost, v obliki kavcij, more- 
bitne obvezne udeležbe v kapitalu; 
- sestava poslovodstva (individualna, kolektivna), način delo- 
vanja v primerih kolektivnega poslovodstva, položaj predsed- 
nika; 
- način imenovanja poslovodstva ter način oziroma razlogi 
možne razrešitve; 
- pogoji imenovanja, starost, državljanstvo, posebni pogoji; 
- nagrajevanje direktorjev, plače, udeležba na dobičku, 
povračilo stroškov, javnost nagrajevanja, posojila direktor- 
jem, način določanja nagrad ter pristojnosti (nadzorni odbor). 

8. Nadzorni organ 

Nujno bi bilo treba uvesti nadzorni organ, torej odbor po 
vzoru evropske kontinentalne zakonodaje. V tej zvezi je treba 
urediti: 

- pristojnosti nadzornega odbora ter njegove odgovornosti 
ter urediti razmerja ter kompetenčne razmejitve do poslovod- 
stva ter do skupščine; 
- način odločanja v nadzornem odboru; 
- sestavo nadzornega odbora s poudarkom na zunanjih 
članih; 
- način imenovanja ter pogoje in kriterije izvolitve kot tudi 
možne razloge za razrešitev; ureditev .... pravna oseba lahko 
član v nadzornem odboru ter določitev posebnih pogojev za 
članstvo; 
- nezdružljivost funkcij nadzornega odbora s poslovodsko 
funkcijo; 
- nagrajevanje članov nadzornega odbora ter povračila stro- 
škov, določitev pristojnosti za odločitve v zvezi s tem (skupš- 
čina). 

9. Finančna razmerja v delniški družbi 

Treba je urediti predvsem vprašanja, ki se vežejo na letni 
obračun in poročilo, in sicer: 

- način priprave letnega poročila, obveznosti poslovodstva in 
nadzornega odbora v tej zvezi; 
- vsebino letnega poročila; 
- postopek sprejemanja, vlogo nadzornega odbora in skupš- 
čine; - revizijo letnega obračuna ter publiciranje. 

Nadalje je treba urediti vprašanja vezana na delitev dobička, 
dividende ter na rezerve delniške družbe. Treba je urediti 
predvsem: 

- način sprejemanja odločitev ter oblikovanje predlogov za 
delitev dobička; 
- obdobja, v katerih se lahko izplačujejo dividende ter pogoji 
za to; 
- oblikovanje rezerv, obveznih ter prostovoljnih; - način 
izplačevanja dividende, predložitev delnic oziroma certifika- 
tov. 

Revizija je vprašanje, ki mora biti posebej urejeno; posebej 
gre za vprašanja vezana na revizijo letnega obračuna. Hkrati 
je treba urediti celotno organizacijo delovanja revizijske funk- 
cije. To je pogoj za revizorje, njihova odgovornost, njihovo 
imenovanje ter razlogi za razrešitev, njihove glavne dolžnosti. 

10. Povezovanje delniških družb, matične in odvisne družbe 

Tu je potrebno predvsem urediti vprašanja, do katerih pride 
v primeru, ko hčer pridobi določen del delnic matere (navz- 
križni holding). Običajno je, da v takih primerih nastopi dolž- 
nost obveščanja ter da nespoštovanje te prepovedi povzroči 
nevolilnost delnic, ki presegajo predpisani odstotek. 

Nadalje so pomembna vprašanja v zvezi z nezdružljivostjo 
funkcij poslovodij ter članov nadzornega odbora v matičnih in 
odvisnih družbah, nadalje vprašanja povezana z grupnimi 
obračuni, vprašanja povezana z združevanjem dobička ozi- 
roma pogodbenimi razmerji med družbami, povezanimi 
v sistem. 

11. Konverzije, spojitve ter druge statusne spremembe delni- 
ške družbe 

12. Trajanje in prenehanje delniških družb 

Zadnja tri poglavja so lahko urejena tudi v posebni zakonodaji 
o združevanju družb ter o likvidaciji in stečaju. 

III. Vprašanja, ki naj bi jih uredila zakonodaja o družbi 
z omejeno odgovornostjo 

1. Ustanovitev 

Urediti je potrebno predvsem naslednja vprašanja, ki jih naša 
današnja zakonodaja ne ureja: 

- pravilnik korporacijske pogodbe z vidika odgovornosti za 
obveznosti ter njihov prenos na kasneje ustanovljeno družbo; 
- notarski akt kot oblika, v kateri se sklene ustanovitvena 
pogodba. 

2. Osnovni kapital 

Poleg vprašanj, ki jih ureja današnja zakonodaja je treba 
urediti še: 

- postopek z vplačili v stvareh in pravicah (vrednotenje); 
- določiti odstotek kapitala, ki mora biti plačan v gotovini ter 
odstotek kapitala, ki mora biti plačan pred registracijo družbe 
ter rok, v katerem mora biti plačan celoten kapital; 
- vprašanja v zvezi z nagrado za ustanavljanje družbe ter 
prepoved kompenziranja vložka z zahtevki do družbe; 
- zamudno sankcijo ter odškodninsko odgovornost za druž- 
benika, ki ne vplača svoje vloge pravočasno; 
- vprašanja vezana na t.i. dodatne storitve oziroma dodatne 
obveznosti, ki jih sprejemajo družbeniki. 

3. Organi družbe z omejeno odgovornostjo 
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V zvezi s poslovodjo je dodatno k temu, kar velja danes, treba 
urediti še naslednja vprašanja: 

- kriterije za individualnega in kolektivnega poslovodnega 
organa ter način dela v kolektivnem poslovodnem organu ter 
položaj predsednika; 
- obveznosti in odgovornosti poslovodij ter njihove pristojno- 
sti, posebej v razmerju do skupščine ter nadzornega odbora; 
- avtonomijo poslovodje oziroma njegovo sposobnost skle- 
panja poslov brez soglasja nadzornega sveta oziroma 
navedbo poslov, kjer je potrebno soglasje nadzornega sveta; 
- konkurenčno prepoved poslovodij; 
- nezdružljivost funkcij za poslovodjo; 
- nagrajevanje poslovodij; 
- odškodninsko odgovornost poslovodij; 
- razmerja poslovodje do družbe kot pravne osebe. 

Glede nadzornega odbora oziroma sveta velja, da bi morali 
slediti ustrezno evropsko kontinentalno prakso, kjer ta organ 
nima večjih operativnih pristojnosti. Tako bi morali sedanji 
upravni odbor, ki fungira kot operativno-nadzorstveni organ 
preimenovati v nadzorni odbor, upravni odbor pa odpraviti. 
Glede nadzornega odbora bi morali urediti predvsem nasled- 
nja vprašanja: 

- način izvolitve, posebej glede t.i. zunanjih članov; 
- nezdružljivost funkcije člana nadzornega odbora (s funk- 
cijo poslovodje); - ožjo opredelitev kriterijev za sposobnost 
biti član nadzornega odbora, način delovanja nadzornega 
odbora ter njegove pristojnosti in odgovornosti; 
- položaj članov nadzornega odbora, njihovo nagrajevanje, 
položaj nadzornega odbora pri pregledovanju zaključnega 
računa ter predloga za razdelitev dobička ter nasploh oprede- 
litev nadzorstvene funkcije; 

- položaj nadzornega odbora pri zastopanju družbe v uprav- 
nih poslih s poslovodji. 

Glede delovanja zbora družbenikov oziroma skupščine druž- 
benikov je pri družbi z omejeno odgovornostjo potrebno 
urediti podobna vprašanja, kot smo jih navedli pri delniški 
družbi. 

4. Nekatera druga vprašanja 
Navajamo še nekatera vprašanja, ki jih je dodatno potrebno 
urediti v zakonodaji o družbi z omejeno odgovornostjo, in 
sicer: 

- postopek spremembe družbene pogodbe (potrebna večina 
za posamezna vprašanja, notarska overovitev, registracija); 
- postopek v zvezi z znižanjem osnovnega kapitala, posebej 
z vidika varstva upnikov; 
- postopek v zvezi s povečevanjem družbenega kapitala 
(predkupna pravica, itd.); 
- postopek v zvezi s t.i. dodatnimi plačili oziroma obvez- 
nostmi upnikov; 
- definiranje t.i. poslovnega deleža, ki se veže na vplačano 
osnovno vlogo; - prenosljivost deležev z vidika prednostne 
pravice oziroma dajanja soglasja drugih družbenikov in 
družbe; 
- ureditev knjige deležev; 
- položaj v primeru, da družba kupuje svoje lastne deleže; 
prepoved takšnih pridobivanj oziroma sankcije; 
- prepoved povrnitve vplačanih vlog ter njihovega obresto- 
vanja; 
- statusne spremembe, konverzijo, fuzijo, povezovanje v inte- 
gracijske tvorbe, prenehanje; 
- finančna razmerja, obračun, delitev dobička, kontrolo po- 
slovanja. 

VI. UREDITEV ZASEBNIH DRUŽB V 

a) Vprašanje pravne osebnosti 

Vprašanje pravne osebnosti osebnih družb je potrebno razre- 
šiti s sprejetim osnovnim konceptom, ki se bo upošteval pri 
uporabi primerjalnega trgovinskega prava. Rešitve znotraj 
postavljenega koncepta pa morajo biti skladne. 

Zdi se, da bi bila primerna osnova za koncept osebnih družb 
germanska pravna ureditev, že iz razloga, ker je to bilo upo- 
števano že pri nekaterih drugih predpisih s področja gospo- 
darskega sistema (npr. nekateri elementi davčne zakonodaje, 
itd.). V tem primeru osebne družbe ne bi bile pravne osebe, in 
v tem primeru bi se lahko tudi dosledno izpeljala primarna 
- solidarna odgovornost družbenikov za obveznosti družbe. 

Po vzoru drugih ureditev bi bilo potrebno natančneje in 
podrobno opredeliti razmerja, ki veljajo za javno trgovinsko 
družbo, ki bi se smiselno uporabljala tudi za komanditno 
družbo, razen tistih določb, ki so pri komanditnih družbah 
specifične. V nadaljevanju bi bilo potrebno tudi razrešiti vpra- 
šanje odnosa do civilnega prava, kot subsidiarnega vira. 

Menimo, da bi bilo potrebno javno trgovinsko družbo poime- 
novati tako kot je ta poimenovana v primerjalnem trgovin- 
skem pravu, ne pa kot jo poimenuje veljavna jugoslovanska 
zakonodaja - družba z neomejeno solidarno odgovornostjo. 

b) Potrebne vsebinske opredelitve 

Bodoča zakonodaja s področja osebnih družb bi morala 
razrešiti naslednje sklope vprašanj: 

1. Vsebinska opredelitev javne trgovinske družbe 

- definicija javne trgovinske družbe, 
- definicija komanditne družbe, 
- opredelitev uporabe predpisov za komanditno družbo, 
- odnos do civilnega prava. 

NOVI ZAKONODAJI 

2. Registracija družbe 

- priglasitev registracije, 
- vsebine priglasitve, 
- registracija sprememb, 
- subjekti priglasitve in podpisovanje. 

3. Notranja razmerja 

- pogodbena svoboda. 

4. Vloge v družbo 
- vplačilo deležev, 
- vrste in oblike deležev (tudi vprašanje storitev), 
- povrnitev stroškov družbenikom, 
- sankcije za nepravočasna plačila. 

5. Vodenje družbe 

- posebej razrešiti vprašanje vključenosti oziroma izključe- 
nosti komanditistov iz vodenja družbe, 
- prenos vodenja na enega družbenika, 
- ureditev pooblastil za vodenje poslov, 
- kolektivno vodenje, 
- sankcije za prekoračitev pooblastil oziroma neupoštevanje 
navodil, 
- obseg pooblastil za vodenje, 
- odvzem pooblastila za vodenje, 
- odpoved vodenja poslov, 
- konkurenčna prepoved in sankcije za kršitev konkurenčne 
prepovedi, 
- pravica do nadzora, 
- zastopanje družbe. 

6. Razdelitev dobička in izgube 

- izplačilo dobička, 
- dvig denarja. 
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7. Odgovornost za obveznosti družbe 
- posebej opredelitev odgovornosti komanditistov. 
8. Pravno razmerje družbenikov do tretjih oseb 

- razmerje do tretjih, 
- pravna samostojnost družbe, 
- opredelitev premoženja družbe, 
- razpolaganje z deleži družbenikov, 
- zastopanje, 
- obseg pooblastila za zastopanje, 
- odvzem pooblastila. 

9. Prenehanje družbe in izločitev družbenikov 

- razlogi za prenehanje, 
- odpoved družbenika - eventualna omejitev pravice, 
- prenehanje na podlagi sodne odločbe, 
- zaščita dobre vere, 
- smrt ali stečaj družbenika, 
- izločitev družbenika, 
- delitev skupnega premoženja z družbenikom, ki se izloči, 
- udeležba v nedokončanih poslih, 
- pravice dedičev, 
- izključitev, 
- nadaljevanje družbe, 
- prevzem družbe po enem družbeniku, 
- registrske priglasitve, 
- nadaljevanje po stečaju družbe. 

10. Likvidacija družbe 

- načela, 
- imenovanje likvidatorjev, 

' - odpoklic likvidatorjev, 
- priglasitev registrov, 
- pravice in obveznosti likvidatorjev, 
- delitev skupnega premoženja, 
- zastopanje, 
- omejitev pooblastil, 
- vezanost na navodila, 
- podpisovanje, 
- bilance, 
- delitev premoženja, 
- poračuni med družbeniki, 

- notranje in zunanje razmerje, 
- priglasitev izbrisa firme. 

11. Zastaranje 

- zastaranje proti družbenikom, 
- pretrganje zastaranja. 

c) Vprašanje tihe družbe in komanditne delniške družbe 

V pripravi nove slovenske podjetniške zakonodaje je 
potrebno razčistiti tudi vprašanje ureditve tihe družbe ter 
komanditne delniške družbe. Tiha družba (nemško - stille 
gesellschatt, francosko - association commerciale et partici- 
pation) je tudi ena od oblik osebnih trgovinskih družb. Pravna 
značilnost pri tem je, da pravzaprav družbeno razmerje 
obstoji samo navznoter med družbeniki, navzven pa se tiha 
družba ne manifestira. Zato se v primerjalnem trgovinskem 
pravu priznava tihi družbi pravzaprav značaj navadne družbe 
civilnega prava, ni pa trgovinska družba v pravem pomenu. 
Kljub vsemu temu pa je urejevana v trgovinski zakonodaji, ker 
je to vendarle svojevrstna oblika skupnega angažiranja kapi- 
tala. Bistvo tihe družbe je, da družba kot taka ne nastopa 
navzven, vendar pa tihi družbenik vloži v družbo svoj kapital 
proti pogojeni udeležbi pri dobičku. V primerjalnem pravu 73 
so razlike predvsem v tem, da ponekod družbo obravnavajo 
kot trajno, ponekod pa le kot enkratno družbeno razmerje. 

Sedanja jugoslovanska zakonodaja pozna tudi komanditno 
delniško družbo. Za le-to pa mnogi avtorji ugotavljajo njeno 
preživelost, največje število komanditnih družb bi naj obsto- 
jalo v Franciji. Komanditna delniška družba je kapitalska 
družba in se jo v glavnem obravnava v okviru zakonov o delni- 
ških družbah. Angleško in ameriško pravo je ne pozna. Kljub 
temu, da je kapitalska družba, in da je priznana pravna oseb- 
nost, tudi v germanskem sistemu, kjer se navadni komanditni 
družbi ne priznava pravne osebnosti, pa vendarle gre v bistvu 
za komanditno družbo, pri kateri je komanditni kapitaJ organi- 
ziran kot delniški kapital. Delniški kapital pravzaprav sam 
nastopa kot delniška družba. Po navadi po zakonu sestavljajo 
upravni odbor takšne družbe komplementarji, pri čemer 
seveda jamčijo osebno z vsem svojim premoženjem. Glede 
ustanovitve, najnižjega kapitala glede firme in drugo, pa 
veljajo sicer predpisi o delniških družbah. 

110 poročevalec 



^ Predlog za izdajo zakona o SODELOVANJU DELAVCEV PRI 
- UPRAVLJANJU PODJETIJ - ESA 558 

Vlada Republike Slovenije je na 155. seji 6/3-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SODELOVANJU 
DELAVCEV PRI UPRAVUANJU PODJETIJ S TEZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi 
z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica ministrice za delo, 
- Ivan LAPAJNE, namestnik ministrice za delo. 

Predlog za izdajo zakona o sodelovanju delavcev pri upravlja- 
nju podjetij s tezami bosta obravnavala Odbor za delo, zapo- 
slovanje in socialno politiko kot matično delovno telo in 
Zakonodajno-pravna komisija. Odbor bo zakon obravnaval 
v prvih dneh meseca aprila. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o sodelovanju delav- 
cev pri upravljanju podjetij s tezami so pristojni Družbenopoli- 
tični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

POVZETEK 

V novi Ustavi Republike Slovenije je sodelovanje delav- 
cev pri upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavo- 
dih uvrščeno med ekonomske in socialne pravice delav- 
cev. Način in pogoje sodelovanja delavcev pri upravlja- 
nju mora določiti zakon. Področje, ki naj se uredi z zako- 
nom o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetij 
ureja trenutno še veljavni Zakon o podjetjih (Ur. I. SFRJ, 
št. 77/88, 40/90, 46/90 in 61/90) skozi samoupravljanje 
delavcev v podjetjih v družbeni lastnini in z nedoreče- 
nimi rešitvami o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
podjetij v mešani, zasebni ali zadružni lastnini. 

Sočasno s procesom privatizacije družbene lastnine ter 
predvideno novo zakonsko ureditvijo vprašanj statusa 
gospodarskih družb je potrebno uveljaviti tudi rešitve, ki 
bodo zagotavljale pravice in možnosti delavcev, da na 
podlagi svojega dela sodelujejo pri upravljanju. Pri pri- 
pravi zakona se je bilo potrebno odločati med različnimi 
(tremi modeli), ki izhajajo iz predlogov za ureditev delav- 
ske participacije pri upravljanju v okviru Evropske skup- 
nosti in pri tem upoštevati, da Evropska skupnost ne 
predvideva enotnih pravil glede sodelovanja delavcev 
pri upravljanju, saj izhaja iz različnih nacionalnih praks 
in izkušenj. Predlagatelj je ocenil, da je glede na še 
potekajoč proces privatizacije in urejanja organov 
v različnih oblikah gospodarskih družb v predvidenem 
zakonu, ki bo nadomestil zakon o podjetjih ter glede na 
vlogo in položaj socialnih partnerjev kot subjektov obli- 
kovanja položaja delavcev, najprimernejša opredelitev 
za model sodelovanja pri upravljanju delavcev preko 
posebnega organa, ki ga izvolijo zaposleni, dopolnjen 
z možnostjo sodelovanja delavcev pri upravljanju tudi 
preko predstavnikov v organih delodajalca. 

To je načelo, ki naj bi ga zakon o sodelovanju delavcev 
pri upravljanju podjetij določil kot temeljno načelo, ki se 
ne uporablja le v podjetjih (osebnih in kapitalskih druž- 
bah), temveč v vseh oblikah organiziranega dela (javna 
podjetja, banke, zavarovalnice, zavodi). Ob tem načelu, 
pa se v zakonodajnem gradivu predlaga tudi možnost 
sodelovanja delavcev pri upravljanju preko svojih pred- 
stavnikov v organu upravljanja, kar je že realizirano 
v Zakonu o zavodih ter v podjetjih v nadzornem svetu. 

Temeljna načela, ki se uporabljajo v vseh oblikah organi- 
ziranega dela sta tudi določitev različne intenzivnosti 
možnih oblik sodelovanja pri upravljanju ter uveljavitev 
pravila in obveznosti, da se s pravico do sodelovanja 
delavcev pri upravljanju ne posega v pravice in obvezno- 
sti sindikatov kot tudi ne asociacij delodajalcev, da šči- 
tijo interese svojih članov. 

Sicer pa naj se s tem zakonom podrobneje določi le 
postopkovno organizacijske rešitve in vsebinske rešitve 
soupravljanja delavcev v podjetjih (osebnih in kapital- 
skih družbah) ter za delavce v zadrugah, saj za vse 
organizacijske oblike dela tega v podrobnostih ni 
mogoče enotno urediti. 

V okviru postopkovno organizacijskih določb zakona je 
potrebno podrobno urediti sistem volitev sveta delav- 
cev, ki izhaja iz načela tajnih in neposrednih volitev, ki jih 
vodijo volilni organi, kandidate pa lahko postavljajo tako 
delavci kot tudi v podjetju zastopani sindikati. Aktivne in 
pasivne volilne pravice nima vodilno osebne podjetja. 
Posebna pozornost je posvečena vprašanju varstva 
volilne pravice ter stroškom volitev, kar je rešeno tako, 
da stroške volitev nosi podjetje, varstvo volilne pravice 
pa je mogoče zahtevati pred pristojnim sodiščem. 

Glede samega načina dela sveta delavcev je predvi- 
deno, da se podrobneje uredi s poslovnikom. Spričo 
kompleksnosti nalog tega organa je mogoče ustanoviti 
posebne odbore za posamezna vprašanja oziroma za 
dislocirane enote, upoštevano pa je tudi načelo, da naj 
stroške dela sveta nosi podjetje in da naj svet dela med 
delovnim časom. 

Kot najširša oblika sodelovanja med vodstvom podjetja 
in zaposlenimi je predviden zbor delavcev podjetja, spe- 
cifičnost kapitalsko povezanih podjetij pa je upoštevana 
z možnostjo ustanovitve sveta delavcev kapitalsko 
povezanih podjetij. 
Kot realizacija možnosti, da se omogoči sodelovanje 
delavcev pri upravljanju podjetij preko predstavnikov 
delavcev v organih podjetij se predvideva rešitev, po 
kateri naj bi delavci imeli svoje predstavnike v nadzor- 
nem svetu. Oblikovanje nadzornega sveta je obliga- 
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torno, če so izpolnjeni določeni pogoji kot jih predpisuje 
zakon. V kolikor bo ta rešitev sprejeta se predlaga, da se 
v nadzorni svet imenuje najmanj eno tretjino predstavni- 
kov delavcev, predlaga jih svet delavcev podjetja in ti 
člani nadzornega sveta imajo enak položaj kot ostali 
člani - predstavniki kapitalske strani. 
Vprašanje obsega in vsebine pravice do sodelovanja 
delavcev pri upravljanja pa se s predlaganimi zakon- 
skimi rešitvami ureja v teh stopnjah intenzivnosti: 
— informiranje, 
— dajanje mnenj in predlogov, 
— informiranje in skupno posvetovanje, 
— soodločanje. 

Sistem je zamišljen tako, da je soodločanje kot najvišja 
oblika sodelovanja pri upravljanju pridržano za t.i. soci- 
alna vprašanja, ekonomska ter kadrovska vprašanja pa 
so predmet informiranja ter informiranja in skupnega 
posvetovanja. V primerih, ko je predvideno soodločanje, 
rešuje spore med podjetjem in svetom delavcev 
posebna arbitraža. 

Zakonsko gradivo je bilo pripravljeno na podlagi strokov- 
nih obravnav v delovni skupini, oblikovani pri Ministrstvu 
za delo, v kateri so sodelovali strokovnjaki s tega 
področja kot tudi predstavniki sindikatov in deloda- 
jalcev. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetij 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za pripravo zakona je 75. člen Ustave Repu- 
blike Slovenije, ki določa, da delavci sodelujejo pri upravlja- 
nju v gospodarskih organizacijah in zavodih na način in pod 
pgoji, ki jih določa zakon. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavne podlage iz leta 1974 so temeljile na opredeljevanju 
družbene lastnine kot temelja sistema družbenoekonomskih 
odnosov ter določanju posebne vloge pravici dela delavcev 
z družbenimi sredstvi, iz katere so izvirala tudi njihova samou- 
pravljalska upravičenja. Z ustavnimi amandmaji je bila tekom 
zadnjih treh let v ustavnih določbah uveljavljena enakoprav- 
nost lastninskih oblik ter vzpostavljene podlage za družbeno 
ureditev, ki temelji na ekonomskem sistemu, ki naj zagotavlja 
enakopravnost opravljanja vseh dejavnosti ne glede na obliko 
lastnine, na delu in ustvarjalnosti, inovativnosti ter podjetni- 
štvu. Upoštevaje spremenjene ustavne podlage, kot posledica 
odločitve za tržno gospodarstvo, konkurenčnost, prilagajanja 
zahodnim standardom, so bile že v letu 1988 spremenjene 
tudi zakonske podlage na področju vprašanj podjetništva 
(Zakon o podjetjih - Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/90,46/90, 
61/90), ki so od sprejema doživljale bistvene spremembe, 
dograditve in še bolj poenostavitve. Z zakonom o podjetjih je 
bil razveljavljen zakon o združenem delu tudi v delu, ki je 
urejal uresničevanje samoupravljanja delavcev v združenem 
delu, izjemoma pa naj bi se ta ureditev še uporabljala v pre- 
hodnem obdobju v pravnih subjektih s področja negospodar- 
stva. Zakon o podjetjih je torej vzpostavil nova načela uprav- 
ljanja podjetij, v prvotnem besedilu še dokaj podrobno, v kas- 
nejših spremembah pa vedno bolj okvirno. Tako se za 
podjetja v družbeni lastnini ohranja ureditev, da podjetje 
upravljajo delavci, poleg tega pa zakon vsebuje tudi natanč- 
nejše določbe o uresničevanju samoupravljanja delavcev ter 
posebej o vlogi delavskega sveta kot organa upravljanja 
v družbenem podjetju. Uresničevanje samoupravljanja v druž- 
benih podjetjih je glede na prejšnjo ureditev v zakonu o zdru- 
ženem delu zoženo glede na večja pooblastila poslovodnih 
organov, ki so uveljavljena v zakonu o podjetjih kot tudi 
v delovni zakonodaji. 

Za delavce v mešanem, zasebnem ali zadružnem podjetju 
zakon predvideva le njihovo sodelovanje pri upravljanju 
v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ali le v skladu 
s kolektivno pogodbo. Delavski svet ali drug ustrezen samou- 
pravni organ je le fakultativno predviden kot predstavniški 
organ delavcev v mešanem podjetju. Tudi v splošni kolektivni 
pogodbi za gospodarstvo niso dogovorjena posebna sou- 
pravljalska upravičenja, ki bi nadgradila in realizirala splošna 
načela zakona o podjetjih. 

Drugi zakon, ki je po svoji vsebini v določenem delu posegel 
v urejanje te problematike je zakon o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91). Nekateri elementi delavskega soupravljanja so 
predvideni v okviru rešitve o tripartitni sestavi sveta oziroma 
drugega kolegijskega organa upravljanja. Vendar pa je ta 
zakon le splošna podlaga za specifične in podrobnejše uredi- 
tve v specialnih zakonih, na področjih pretežno družbenih 

dejavnosti oziroma dejavnostih, katerih cilj ni pridobivanje 
dobička. V kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti 
v Republiki Sloveniji, pa so se podpisniki dogovorili tudi že za 
nekatere rešitve, ki zagotavljajo dodatni vpliv in vlogo delav- 
cev zavoda v zadevah, ki so pomembne za njihov socialno 
ekonomski položaj ter pravice in obveznosti delavcev iz 
delovnega razmerja. 

Glede na navedene ustavne in zakonske podlage, proces 
privatizacije družbene lastnine, ki bo dobil svoj odraz 
v zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, zakonu, ki bo 
urejal gospodarske družbe in upoštevaje izkušnje v drugih 
evropskih državah, je potrebno zakonsko posebej urediti tudi 
področje sodelovanja delavcev pri upravljanju. 

III. UREDITEV SODELOVANJA DELAVCEV PRI UPRAVLJA- 
NJU PODJETIJ V EVROPSKI SKUPNOSTI 
V okviru Evropske skupnosti vprašanja delavskega souprav- 
ljanja oziroma sodelovanja pri upravljanju niso urejena 
s pravno zavezujočimi dokumenti Skupnosti, saj članice 
dosedaj niso uspele odpraviti nekaterih temeljnih razlik 
v pogledih na navedeno problematiko. 

Evropska skupnost poskuša urediti soupravljanje oziroma 
sodelovanje pri upravljanju predvsem v dveh pravnih aktih: 
statutu evropske družbe in t.i. peti direktivi o strukturi delni- 
ške družbe in pravicah in obveznostih njenih organov. Oba 
dokumenta sta v fazi predloga, prvi v obliki predloga uredbe 
o Statutu evropske družbe s spremljajočim predlogom direk- 
tive o sodelovanju zaposlenih pri upravljanju evropske 
družbe, drugi pa v obliki predloga direktive. Ureditev souprav- 
ljanja v obeh dokumentih je tesno povezana z ureditvijo 
organa upravljanja. Možni sta dve obliki t.i. enotirni sistem 
upravljanja in t.i. dvotirni sistem upravljanja, pri čemer ima 
v dvotirnem sistemu družba dva organa in sicer upravni odbor 
ter nadzorni odbor, v enotirnem sistemu pa se člani uprav- 
nega odbora delijo na člane z izvršilnimi in neizvršilnimi 
pooblastili. 

Drugi model, ki ga predvidevajo evropski dokumenti je sode- 
lovanje pri upravljanju preko posebnega organa, ki ga izvolijo 
zaposleni. Tretji model temelji na pogodbeni ureditvi souprav- 
Ijalskih upravičenj med družbo oziroma njenimi upravnimi 
organi in zaposlenimi oziroma njihovimi predstavniki. Pred- 
nost tega modela je prav gotovo v tem, da temelji na volji 
socialnih partnerjev, vendar pa je za to potreben dograjen 
sistem dogovarjanja, kot tudi pravni in dejanski pogoji za 
uresničevanje dogovorjenega. 

Ob vsem navedenem kaže pripomniti, da dokumenti evropske 
skupnosti predvidevajo zgolj temeljne principe za izvedbo 
omenjenih modelov in sami po sebi niso direktno uporabni, 
marveč zahtevajo podrobnejšo normativno razčlenitev v zako- 
nodaji držav članic. Evropska skupnost tudi ne predvideva 
enotnih pravil glede sodelovanja pri upravljanju delavcev, saj 
izhaja iz različnih nacionalnih praks. Iz vsega povedanega 
izhaja, da v okviru pravnih norm evropskih skupnosti ni zave- 
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zujočih pravil glede sodelovanja pri upravljanju, prav tako pa 
ni mogoče trditi, da obstoja splošno sprejeti »evropski 
model« sodelovanja pri upravljanju. 

IV. PRIMERJALNI PRIKAZ UREDITVE SODELOVANJA 
DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU 

1. ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA 1 

Posebnost, po kateri se Zvezna republika Nemčija razlikuje od 
drugih držav, ki so doslej uredile soupravljanje, je uveljavljeno 
razlikovanje med soupravljanjem na ravni obrata kot delovne- 
-tehnične enote iri na ravni podjetja kot gospodarske enote. 
S tem sta uvedeni dve ravni soupravljanja z različnimi zvrstmi 
in stopnjami soupravljanja. 

Soupravljanje na ravni obrata je podrobno urejeno z zako- 
nom, zato je zelo malo prepuščeno kolektivnim pogodbam in 
drugim oblikam dogovarjanja (obratnim dogovorom...). Za 
sistem soupravljanja na ravni obrata je značilno strogo loče- 
vanje med zastopanjem delavskih interesov na ravni obrata in 
zunaj njega ter ločevanje sindikalnega od obratnega zastop- 
stva, kar pomeni uzakonitev dualnega sistema na področju 
zastopanja delavskih interesov. Čeprav sindikat nima nepo- 
srednih soupravnih pravic, mu zakon daje nekatere druge 
pravice, s katerimi se mu omogoča delovanje v obratu (nad- 
zorne pravice, pravico do pobude...). 

Kot partnerja nastopata v obratu obratni svet in delodajalec. 
Obveznosti obratnega sveta so v varovanju obratnega miru, 
prepovedi političnega delovanja, opuščanju vseh vrst motenja 
obratnega miru in varovanju poslovne tajnosti. 

Soupravljanje na ravni obrata zajema predvsem področja 
socialnih, personalnih in gospodarskih zadev. Največ pravic 
so si delavci priborili na socialnem področju. Te pravice, ki so 
v zakonu taksativno naštete, zadevajo, npr.: red in vedenje 
delojemalcev v obratu, začetek in konec delovnika, občasno 
skrajšanje ali podaljšanje delovnega časa, vprašanje mezd 
v obratih ter čas, kraj in način izplačila mezde, določitev 
splošnih načel o dopustih, urejevanje varstva pred nesrečami 
na delu, poklicnimi boleznimi in zdravstveno varstvo, dodelje- 
vanje in odpoved stanovanj, dajanje predlogov v obratu... Na 
Področju personalnih zadev se pravice obratnega sveta odra- 
žajo v pravici do informacije in posvetovanja, pomembna pa 

l je pravica obratnega sveta do sodelovanja pri določanju 
smernic za sprejemanje na delo, predstavitve pregrupiranja in 
odpovedi. Še bolj skromne so pravice obratnega sveta na 
področju gospodarskih zadev, saj so omejene le na obvezno 
posvetovanje delodajalca z obratnim svetom, ko gre za sta- 
tusne spremembe obrata ter spremembe v organizaciji in 
Proizvodnji obrata. V zvezi z uvajanjem novih tehnologij pa 
ima obratni svet tudi pomembne nove soupravne pravice 
v primeru sprememb delovnih mest, proizvodnega postopka 
ali delovnega okolja. 

Raven soodločanja na ravni podjetja zavisi od tipa oz. veliko- 
sti podjetja. Soodločanje z enotretjinsko udeležbo delavskih 

j Predstavnikov v nadzornem svetu je najprej zagotovljeno 
v kapitalskih družbah s 500 do 2000 zaposlenimi, v podjetjih 
* več kot 2000 zaposlenimi pa je udeležba zaposlenih polo- 

j vična. V kapitalskih družbah z več kot 1000 zaposlenimi 
! * MONTAN industriji (v rudarstvu, železarstvu in jeklarstvu) je 

zagotovljeno soodločanje s polovično udeležbo delavskih 
Predstavnikov v nadzornem svetu na podlagi MONTAN 
[dodela soodločanja, ki sploh predstavlja sistem optimalne 
integracije gospodarsko-tehničnih in socialno organizacij- 
skih interesov. Bistvene razlike med splošnim in MONTAN 
Modelom soodločanja v zvezi z delovanjem in sestavo nadzor- 
nega sveta, kot organom soodločanja, so v tem, da je le-ta 

1 
2akon o pravni ureditvi obrata (podjetja) - ZPUO (1972 1974) 
^akon o podjetjih (1952, 1972) 
jakon o soodločanju (1976) 
^akon o soodločanju delavcev v nadzornih svetih in upravah 
Podjetij rudarstva, železarstva in jeklarstva (1951, 1956) 

sicer vedno paritetno sestavljen, vendar pa ima v MONTAN 
modelu tudi enega nevtralnega člana, ki je predstavnik obeh 
interesnih strani, in rešuje morebitne »pat« situacije pri glaso- 
vanju, v splošnem modelu pa ima to funkcijo predsednik 
nadzornega sveta, torej predstavnik kapitalske strani. Poleg 
tega sta v MONTAN modelu obe strani pri izvolitvi predsed- 
nika nadzornega sveta enakopravno zastopani, pri splošno 
veljavnem modelu pa voli predsednika nadzornega sveta 
samo kapitalska stran. 

2. ŠPANIJA 2 

V podjetju z 10 do 50 zaposlenimi opravljajo zastopanje delav- 
cev t.i. zastopniki osebja. Če se delavci tako odločijo z večino 
glasov, je mogoče imeti zastopnike osebja tudi v podjetju 
s 6 do 10 zaposlenimi. V podjetju z več kot 50 zaposlenimi pa 
delavci sodelujejo pri upravljanju preko predstavniškega 
organa - Komiteja podjetja. 

Pristojnosti zastopnikov osebja in Komiteja so enake. Te so 
npr.: pridobivanje informacij o razvoju ekonomskega sek- 
torja, proizvodnji, prodaji, programu, zaposlovanju in vplivu 
statusnih sprememb na zaposlenost, pridobivanje informacij 
o skrajševanju delovnega časa zaradi zmanjševanja proizvod- 
nje, o planih poklicnega izobraževanja v podjetju, o odsotno- 
sti delavcev in o vzrokih le-teh, o nesrečah pri delu in 
poklicnih obolenjih, pristojnost vpogleda v bilance, poznava- 
nje vseh vrst delovnih pogodb, ki se uporabljajo v podjetju, 
opravljanje nadzora nad izvajanjem veljavnih delavskih norm, 
sodelovanje z upravo podjetja za doseganje večje produktiv- 
nosti. Komiteju je priznana tudi zmožnost sprožiti upravne ali 
sodne postopke glede vsega, kar sodi v njegove pristojnosti. 

Število članov Komiteja zavisi od števila zaposlenih v podjetju 
in znaša minimalno 5 članov in največ 75 članov. 

Z zakonom so nadalje podrobno urejene tudi volitve (za 
predstavnike osebja in odbor podjetja) in mandat članov 
odborov podjetja, garancije zaščite in sistem prostih ur za 
člane odbora podjetja, volilni postopek, volilna komisija in 
njene naloge ter možnosti ugovorov pri volitvah. 

Delavci imajo tudi pravico do zborovanja v podjetju, na kate- 
rem se pogovorijo o zadevah, ki se jih tičejo. 

3. FRANCIJA 

Participacija delavcev v podjetju poteka po dveh kanalih: 
preko sindikalnega zastopstva in od osebja izvoljenih pred- 
stavnikov ter na podlagi pravice delavcev do izražanja 
v podjetju. 

Sindikat v podjetju deluje v različnih oblikah. Tako je 
v podjetju lahko organizirana sindikalna sekcija, sindikat 
lahko v podjetju določi sindikalne zastopnike, tretja oblika 
sodelovanja delavcev preko sindikalnega zastopstva pa je 
določitev enega predstavnika v komite podjetja ali v centralni 
komite podjetja po vsakem reprezentativnem sindikatu. 

Od osebja izvoljeni predstavniki v podjetju so: zastopniki 
osebja, komiteji podjetja in komiteji za higieno in varstvo pri 
delu ter delovne razmere. 

Zastopniki osebja se volijo v podjetih in posameznih oddelkih, 
v katerih je bilo 12 mesecev v zadnjih 3 letih zaposlenih 
najmanj 11 delavcev. Pristojnosti zastopnikov osebja so: 
posredovanje zahtev v zvezi s plačami, izvajanjem kodeksa 
dela in drugih predpisov delodajalcu, naslavljanje pritožb 
glede uporabe tistih zakonskih in podzakonskih predpisov, 
nad katerimi so pristojni izvajati nadzor, na inšpekcijo dela, 
delodajalec se mora v podjetju z manj kot 50 delavci posveto- 
vati z zastopniki osebja glede kolektivnih odpustov zaradi 
ekonomskih razlogov, posredovanje predlogov in pripomb 
komiteju podjetja glede vprašanj, za katere je pristojen 

2 
Zakon št. 8/1980 o delavskem statutu (1980) 
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komite, opravljanje funkcij ekonomske narave iz pristojnosti 
komiteja, če v podjetju ni komiteja in posredovanje predlogov 
delodajalcu v zvezi s splošno organizacijo v podjetju. 

Komite podjetja je obvezen v podjetjih in posameznih oddel- 
kih, v katerih je bilo v obdobju 12 mesecev v zadnjih 3 letih 
zaposlenih najmanj 50 delavcev. V manjših podjetjih so komi- 
teji fakultativni, predvidijo pa jih lahko kolektivne pogodbe. 
Število delavskih zastopnikov v podjetju je odvisno od števila 
zaposlenih delavcev. Komite je sestavljen po tripartitnem 
načelu. V njem so poslovodja podjetja ali njegov namestnik, 
izvoljeni zastopniki delavcev ter zastopniki sindikatov. Komite 
podjetja na gospodarskem in poklicnem področju nima 
nobene moči odločanja (soodločanja); v zvezi z nekaterimi 
vprašanji (glede organizacije, upravljanja in splošnega poslo- 
vanja podjetja, sprememb v ekonomski ali pravni organizaciji 
podjetja, glede projektov uvajanja novih tehnologij, ki uteg- 
nejo imeti vpliv na zaposlovanje...) pa je informiranje in posve- 
tovanje s komitejem obvezno. Glede nekaterih drugih vpra- 
šanj (raziskovalna politika, tehnološki razvoj podjetja, delovni 
čas, letni dopust...) je predvideno obvezno poprejšnje posve- 
tovanje. Nadalje dobiva komite podjetja periodične informa- 
cije v obliki letnih poročil, sodeluje pri sklepanju nekaterih 
kolektivnih dogovorov, izjemoma pa daje tudi mnenja ozi- 
roma soglasja, ki so pogoj za izvajanje odločitev poslovodje. 
Sposobnost upravljanja oziroma moč avtonomnega odloča- 
nja ima komite na socialnem in kulturnem področju, kjer 
upravlja ali nadzira upravljanje vseh socialnih in kulturnih 
aktivnosti. 

Komite za higieno in varstvo pri delu ter delovne razmere 
sestavljajo poslovodja ali njegov namestnik kot predsednik 
komiteja, zastopniki osebja, zdravnik medicine dela in vodja 
službe za varstvo pri delu. Komite izvaja nadzor nad izvaja- 
njem predpisov, ima pravico do informiranosti in posvetova- 
nja (glede sprememb delovnih razmer...), opravlja preglede in 
ankete na delovnem mestu itd. 

Pravica delavcev do izražanja v podjetju v zasebnem sektorju 
pomeni pravico do neposrednega in kolektivnega izražanja 
o vsebini in organizaciji dela kot tudi o določitvi in izvajanju 
aktivnosti, ki so namenjene izboljševanju delovnih razmer 
v podjetju. V podjetju v javnem sektorju pa ta pravica pomeni 
izražanje glede vseh področij, ki so zanimiva z vidika življenja 
v delavnici ali uradu. Pravica do izražanja se uresničuje na 
delovnem mestu in med delovnim časom. Podrobnejeje pa se 
način uresničevanja te pravice uredi s posebnim kolektivnim 
dogovorom. 

4. ITALIJA 

Za pravno ureditev pravice delavcev do sodelovanja pri uprav- 
ljanju podjetij v Italiji je značilna po eni strani visoka stopnja 
ustavne zajamčenosti pravic delavcev na tem področju , po 
drugi strani pa nizka stopnja normativne dograjenosti institu- 
tov v virih heteronomnega in avtonomnega prava. V Italiji 
namreč še ni sprejet zakon, ki bi določal obseg neposrednega 
sodelovanja delavcev pri upravljanju podjetij. 

Prvi poskus avtonomnega urejanja sodelovanja delavcev pri 
upravljanju, ki naj bi zagotovilo stabilni vpliv delavcev pri 
odločanju o vprašanjih podjetja, predstavlja Protokol I.R.I. iz 
leta 1984 s kasnejšimi dopolnitvami. Vpliv delavcev na odloča- 
nje naj bi bil zagotovljen z dogovorom o sistemu informiranja 
in posvetovanja, ki je usmerjen k uresničevanju udeležbe 
sindikata v vseh fazah strateškega odločanja, pri realizaciji in 
pri preverjanju politike industrijskega razvoja gospodarjenja 
in zaposlovanja. S protokolom se uvajajo tudi paritetno 
sestavljeni posvetovalni komiteji in posvetovalni postopek 
med stranmi v podjetju. Komiteji nastopajo kot organi, ki so 
pristojni za dodatno potrjevanje programov v podjetju, pri 
planu izvajanja odločitev pa imajo celo preventivno vlogo 
oziroma sodelujejo pri samem oblikovanju programa. 

Smeri, ki jo je nakazal protokol I.R.I., je sledilo več pozneje 
sprejetih protokolov o skupnih ciljih asociacij delodajalcev in 
sidnikatov. 

5. AVSTRIJA 3 

Za avstrijsko pravno ureditev soudeležbe delavcev pri uprav- 
ljanju v podjetjih je značilno njeno približevanje pravni uredi- 
tvi v Nemčiji, vendar z nekaterimi posebnostmi. Sindikati ne 
sodelujejo v neposrednem postopku soodločanja oziroma 
niso udeleženi pri upravljanju podjetij, saj jim pravna ureditev 
ne daje nobene formalne vloge. Naslednja značilnost je ta, da 
avstrijska zakonodaja, ki ureja delovna razmerja, pa tudi ude- 
ležbo pri odločanju zaposlenih, deli delavce na tri značilne 
kategorije: delavce in uslužbence, ki so glede obsega ude- 
ležbe izenačeni, ter nameščence, ki imajo glede udeležbe pri 
upravljanju bistveno manjše možnosti. 

Zakon, ki ureja soudeležbo delavcev pri upravljanju, v prvem 
poglavju ureja kolektivno dogovarjanje na vseh ravneh. To 
kaže na skupen namen, ki se zasleduje s kolektivnimi pogod- 
bami in ki se želi doseči tudi z delavsko soudeležbo. Le-ta se 
praviloma nanaša na urejanje delavčevega statusa, njegovih 
pravic in obveznosti, na varstvo pri delu in zdravstveno var- 
stvo ter varstvo zaposlitve, le izjemoma pa tudi na določeno 
obliko soodločanja pri upravljanju. To velja le za delniško 
družbo. S soudeležbo se torej varujejo interesi delavcev na 
gospodarskem, socialnem, zdravstvenem in kulturnem 
področju, torej tam, kjer se pravice in obveznosti delavcev 
urejajo s kolektivnimi pogodbami in s pogodbami o zaposlitvi. 
Enak namen ima tudi soudeležba v javnih službah 

Organi delavske soudeležbe se oblikujejo v vsakem obratu, 
kjer je trajno zaposlenih vsaj 5 delavcev oziroma 20, ko gre za 
javne službe. V obratu se oblikujejo naslednji organi: zbor 
delavcev obrata, zbor delavcev in zbor uslužbencev obrata, 
volilna komisija, obratni svet delavcev in obratni svet usluž- 
bencev, obratni odbor, nadzorna komisija. Če pa ima podjetje 
več obratov, se na ravni podjetja oblikujejo: volilna komisija 
za centralni obratni svet, centralni obratni svet, zbor obratnih 
svetov podjetja in nadzorna komisija. Poleg teh se v obratu in 
podjetju oblikujejo tudi organi soudeležbe delavcev, mlajših 
od 19 let. 

Namen zbora delavcev je, da so delavci obveščeni o stanju 
podjetja oz. obrata, o delovanju obratnega sveta in njegovih 
organov ter da izvolijo volilno komisijo, ki skrbi za izvedbo 
volitev v obratni svet. 

Centralni organ delavske udeležbe pri upravljanju je obratni 
svet, ki se oblikuje glede na število zaposlenih delavcev oz. 
uslužbencev. Naloge in pooblastila obratnega sveta se delijo 
na tri skupine: na vprašanja, glede katerih mora delodajalec 
sproti seznanjati obratni svet, na vprašanja, ki posegajo 
v kadrovsko oz. personalno področje (planiranje novih delov- 
nih mest, zaposlovanje, razporejanje delavcev, primeri odpo- 
vedi delovnega razmerja in odpustov delavcev, predvidena 
napredovanja) oziroma na gospodarsko področje (splošno 
gospodarjenje v podjetju, problematika varstva delovnih mest 
in zaposlitve, obračun, višina dobička, predvidene reorgani- 
zacije v obratu oziroma podjetju, nadzorstvo oziroma ude- 
ležba pri nadzorstvu v delniški družbi). Določene pravice in 
obveznosti se lahko dogovorijo v okviru obrata. Glede teh 
daje obratni svet svoje soglasje. Pri kapitalskem odločanju 
torej obratni svet sodeluje le v delniški družbi. 

Obratni svet izvaja tudi kontrolne naloge na področjih, ki se 
nanašajo na varstvo pravic delavcev, torej na kadrovskem in 
personalnem področju. 

Obratni odbor se oblikuje v obratu, v katerem sta posebej 
oblikovana obratni svet delavcev in obratni svet uslužbencev 
ter usklajuje stališča obeh obratnih svetov. 

Nadzorni odbor se oblikuje v primeru, če se na nivoju obrata 
ali podjetja ustanovi fond, s katerim razpolaga obratni svet. 

3 
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6. ŠVEDSKA 4 

Na Švedskem razlikujejo 3 načine soupravljanja, ki se med 
seboj dopolnjujejo in ki se uveljavljajo v glavnem preko sindi- 
katov: 
- soupravljanje s pogajanji, s pomočjo skupnega organa ali 
s pomočjo drugih oblik, pri katerih sta funkciji delojemalca in 
delodajalca združeni in s katerimi se želi doseči soupravljanje 
pri vsakdanjih odločitvah na delovnem mestu 
- soupravljanje preko sindikalnih predstavnikov v upravnih 
odborih družb 
- soupravljanje preko skupščine lastnikov delnic ali deležev 
določenega podjetja. 

Model soupravljanja s pogajanji in drugimi oblikami se ureja 
z Zakonom o soupravljanju kot okvirnim zakonom ter s kolek- 
tivnimi pogodbami o soupravljanju kot osrednjim instrumen- 
tom za uveljavljanje pravic delojemalcev. Soupravljanje se 
namreč uresniči le na tistih področjih in v takšnem obsegu, 
kot to želita partnerja, ki prostovoljno skleneta kolektivno 
pogodbo. 

Vsebina soupravljanja je v zakonu opredeljena zelo široko: 
dovoljeno je soupravljanje o skorajda vseh vprašanjih, ki se 
lahko pojavijo na delovnem mestu in ki jih je mogoče razdeli- 
tvi v tri sklope: 

- sklenitev in prenehanje pogodb o zaposlitvi (materialna 
vsebina), 
- vodenje in delitev dela (razdelitev delovnih nalog, ureditev 
poslovnih prostorov), 
- upravljanje podjetja (financiranje, bilance, investicije, pro- 
daja, ...). 

Soupravljanje pomeni pravico delojemalcev, da sprejmejo 
neko odločitev, ne pomeni pa pravice izvesti odločitev, ki gre 
odgovornemu upravnemu organu družbe. Soupravljanje 
pomeni tudi pravico biti obveščen: delodajalec je namreč 
dolžan sproti obveščati sindikat o razvoju proizvodnje, eko- 
nomskem razvoju podjetja in usmeritvi kadrovske politike. 
V določenih primerih (ko gre za spremembo dejavnosti ali za 
spremembo delovnih ali zaposlitvenih razmerij članov sindi- 
kata) pa je zakon uvedel tudi t.i. primarna pogajanja, ko se 
delodajalec mora pogajati s sindikati. Delodajalec sicer ima 
pravico do končne odločitve, vendar se ta lahko s kolektivno 
pogodbo omeji ali pa prenese na predstavnike delojemalcev 
oziroma na skupni organ. 
Predmet soupravljanja ne morejo biti odločitve, ki jih spreje- 
majo lastniki podjetja (cilj, usmeritev, opustitev, sprememba 
dejavnosti ipd.), odločitve, ki jih sprejemajo politiki glede 
javnega sektorja ter cilji in usmeritve dejavnosti, ki so verske, 
znanstvene, umetniške ali druge neprofitne narave. 

7. SEVERNA AMERIKA (ZDA IN KANADA) 

Severnoameriško soupravljanje ima nekatere specifičnosti, 
med katerimi gre zlasti poudariti pomanjkanje pravne regula- 
cije soupravljanja in popolni voluntarizem sodelujočih zapo- 
slenih. Ideja o soupravljanju se namreč le počasi prebija, zato 
obstoječi primeri soupravljanja niso niti karakteristični niti 
Reprezentativni, so le posledica angažiranja nekaterih največ- 
Jih organizacij,posledica sklenitve kolektivne pogodbe med 
nekaterimi največjimi industrijskimi sindikati in nekaterimi 
znanimi korporacijami, veliko pa je k razvoju soupravljanja 
Prispeval Zvezni center za kvaliteto dela v VVashingtonu (usta- 
novljen I. 1974). 

Posamezne oblike soupravljanja so: 
nastajanje participativnih struktur na ravni tovarne, kjer 

enakovredno sodelujejo delavci in vodstvo tovarne; 
kot posledica podjetniških kolektivnih pogodb se podjetje 

Pretvori v sindikalno podjetje, kjer ko so vsi delavci člani 
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sindikata in ko različne aktivnosti izvajajo skupno v obliki 
raznih participativnih, mešanih organov; 
- kot svetovalni organi managementa se oblikujejo t.i. 
»krožki kvalitete« z namenom povečanja organizacijske učin- 
kovitosti in kontrole kvalitete. Ti krožki, ki so organizirani na 
najvišji ravni, niso obvezni za management in največkrat tudi 
ne vplivajo na formalno organiziranje, vendar pa se včasih 
popolnoma identificirajo s poslovno usodo podjetja. 

Specifičnost severnoameriškega soupravljanja je solastništvo 
delavcev v podjetju, ki predstavlja osnovo za udeležbo zapo- 
slenih v upravljanju. 

8. JAPONSKA 

Soupravljanje je na Japonskem nov pojav s komaj izoblikova- 
nimi smernicami razvoja. Le-te kažejo na štiri tipe souprav- 
ljanja in sicer: 
- »samoupravljanje« podjetja v stečaju; do te oblike pride na 
pobudo delavcev, ki želijo ohraniti podjetje. Vkolikor je dose- 
žen sporazum z delodajalcem postane sindikat tisti, ki spre- 
jema vse odločitve, delavci, ki v podjetju ostanejo, pa tvorijo 
enotno ekipo z vodstvenimi komponentami. 
- »samoupravljanje« na podlagi solastništva; gre za primer, 
ko želi delodajalec z razdelitvijo kapitala med zaposlene dvig- 
niti produktivnost in učinkovitost. Zato uvede sistem informi- 
ranja o poslovanju in svetovanju delavcev o poslovni proble- 
matiki. 
- »samoupravljanje« v delovni enoti znotraj velikega podjetja 
se uresničuje v »krožkih kvalitete«, kjer si člani sami nalagajo 
naloge in izbirajo način njihove izvršitve na področju produk- 
tivnosti, kvalitete in varstva pri delu. Upoštevaje gospodarsko 
strukturo Japonske imajo ti krožki edini realne pogoje za 
obstoj. 
- »samoupravljanje« v utopični skupnosti, kjer vsi opravljajo 
nekakšne samoupravne družbeno-ekonomske aktivnosti, ne 
poznajo pa privatne lastnine ali plač. Takšne skupnosti nasta- 
jajo zaradi želje po brezkonfliktni in nenasilni družbi, običajno 
pod vplivom religioznih sekt in nimajo perspektiv, saj so brez 
finančne podpore. 

V. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI S PREDLAGANIM ZA- 
KONOM 
Cilji, ki se želijo doseči s predlaganim zakonom so: 

- realizirati ustavno pooblastilo za zakonsko ureditev načina 
in pogojev sodelovanja delavcev pri upravljanju gospodarskih 
organizacij in zavodov na podlagi priznavanja dela delavcev 
kot produkcijskega faktorja ter upoštevanja skupnih interesov 
zaposlenih in delodajalcev; 
- vzpostaviti realen sistem sodelovanja delavcev pri upravlja- 
nju z upoštevanjem in preseganjem slabosti doslej formalno 
uveljavljenega samoupravljanja delavcev; 
- urediti splošna pravila za uresničevanje pravice delavcev 
do sodelovanja pri upravljanju v vseh organizacijskih oblikah 
dela in poslovanja ter celovito na nivoju zakonske ureditve 
določiti izvajanje te pravice v podjetjih, ki se organizirajo kot 
kapitalske ali osebne družbe; 
- uskladiti zakonske rešitve s predlaganimi dokumenti Evrop- 
ske skupnosti (Statutom Evropske družbe in peto direktivo 
o strukturi delniške družbe ter pravicah in obveznostih njenih 
organov); 
- uveljaviti pozitivne učinke sodelovanja delavcev pri uprav- 
ljanju, ki so ugotovljivi iz primerjalnih ocen te vloge delavcev 
v zakonodaji in praksi razvitih zahodnoevropskih držav: 

a) razvijanje človekove osebnosti in njegove motivacije za 
delo in osebni uspeh pri delu; 
b) ugoden vpliv na produktivnost dela, na inovativnost delav- 
cev in predvsem na kakovost izdelkov ali storitev, ki se obli- 
kuje zlasti prek nastanka občutka »psihološke lastnine«; 
c) izboljšanje organizacijske klime, saj ugodno razpoloženje 
v organizaciji olajšuje uvajanje novih oblik organizacije dela 
in sprememb v podjetju; če zaposleni pri odločanju tudi sami 
sodelujejo, odločitve tudi hitreje in dosledneje izvajajo; 
d) izboljšanje odnosov med zaposlenimi in vodstvom; zato se 
poveča uspešnost odločanja vodstva v podjetju; 

Poročevalec 115 



e) kot posledica vsega navedenega se poveča konkurenčna 
sposobnost podjetja do drugih firm in tudi na mednarodnem 
trgu; prav visoka stopnja sodelovanja med zaposlenimi in 
vodstvom je lahko tisti dejavnik, ki posameznemu podjetju 
zagotovi potrebno konkurenčno prednost pred drugimi. 

VI. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
1. Eno temeljnih vprašanj pri pripravi zakona je bilo ali pripra- 
viti enovit zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju v vseh 
statusnih oblikah dela in poslovanja, torej v vseh vrstah podje- 
tij in zavodov, ali se omejiti predvsem na sodelovanje delav- 
cev pri upravljanju podjetij, ki se organizirajo kot gospodar- 
ske kapitalske ali osebne družbe. Predlagatelj ocenjuje, da 
glede na proces uveljavljanja ter obstoječo ureditev sodelova- 
nja delavcev pri upravljanju v razvitih evropskih sistemih ni 
niti smiselno, niti mogoče, enotno urediti delavske participa- 
cije v tako različnih organizacijskih oblikah kot so gospodar- 
ske družbe, javna podjetja, banke, zavarovalnice, zavodi ipd., 
da pa je možno splošne določbe uporabljati v vseh organiza- 
cijskih oblikah. 

Med splošne določbe zakona naj bi bilo uvrščeno pravilo 
o možnih načinih sodelovanja delavcev pri upravljanju in 
sicer, da sodelovanje pri upravljanju pomeni pravico delavcev 
do informiranosti, dajanja predlogov in mnenj, možnosti 
posvetovanja, obveznosti posvetovanja, pravico soodločanja 
ter pravico dajati veto na odločitev organa upravljanja. Gre 
torej za različne stopnje sodelovanja delavcev pri upravljanju. 
Po vsebini pa je sodelovanje delavcev pri upravljanju 
potrebno uveljaviti predvsem pri odločanju o organizaciji dela 
ter izboljševanju delovnih razmer ter delovnega okolja. 

Po oceni predlagatelja je najprimernejši model sodelovanja 
pri upravljanju preko posebnega organa, ki ga izvolijo zapo- 
sleni in je razvit in uveljavljen predvsem v nemški, avstrijski in 
nizozemski zakonodaji. Upoštevaje ta model, ki se je v nave- 
denih evropskih sistemih dograjeval in dopolnjeval do sood- 
ločanja delavcev na ravni podjetja v organih upravljanja, je 
upoštevajoč naše razmere primerno predvideti naslednje 
oblike možnega sodelovanja delavcev pri upravljanju: 

- preko sveta delavcev, 
- preko zbora delavcev, 
- preko predstavnikov delavcev v nadzornem svetu podjetja, 
kjer je ta oblikovan ali drugem organu upravljanja, kar je že 
uveljavljeno po Zakonu o zavodih. 

V okviru splošnih določb je treba posebej izpostaviti tudi 
načelo, da se s pravico do sodelovanja delavcev pri upravlja- 
nju, ne posega v pravice in obveznosti sindikata na eni, ter 
pravice in obveznosti organizacije in delodajalcev na drugi 
strani. 

2. Sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij organiziranih 
kot osebne ali kot kapitalske družbe ter v zadrugah, če ni 
s posebnim zakonom drugače določeno, ki naj bi ga ta zakon 
posebej obravnaval, se uresničuje preko sveta delavcev. Če 
delavci sveta ne izvolijo, oziroma če je svetu potekel mandat, 
delavci ne sodelujejo pri upravljanju. 

Svet delavcev naj bi se oblikoval, če je v podjetju zaposlenih 
najmanj 10 delavcev, z zakonom pa se podrobneje določi tudi 
predvideno število članov, ki naj bi jih svet imel glede na 
število zaposlenih. Aktivno volilno pravico imajo vsi delavci, ki 
so v podjetju zaposleni najmanj 6 mesecev, razen direktorja, 
delavcev s posebnimi pooblastili ter prokuristov. Pasivno pra- 
vico pa imajo vsi delavci z aktivno volilno pravico, ki delajo 
v podjetju nepretrgano najmanj 12 mesecev. Volilni postopek 
vključno z volilnimi organi in kandidiranjem članov sveta je 
primerno v zakonu dokaj natančno določiti. Način dela sveta 
se uredi s poslovnikom, svet pa lahko za obravnavo posamez- 
nih vprašanj ustanovi svoje odbore, na seje pa povabi strokov- 
njake iz podjetja ali izven njega, vodilno osebje podjetja ter 
predstavnike sindikatov in predstavnike delodajalskih zdru- 
ženj. Člani sveta prejemajo za svoje delo v svetu plačo kot če 
bi delali, možno pa je, da se delavci z delodajalci sporazu- 
mejo, da posamezni člani opravljajo svojo funkcijo v svetu 
profesionalno. 

3. Drugi organ delavcev, ki se predvideva v zakonski ureditvi 
tega področja, je zbor delavcev podjetja, ki ga lahko skliče 
svet delavcev po lastni presoji, lahko pa tudi na zahtevo 
direktorja. Na zboru delavcev se lahko obravnavajo vsa vpra- 
šanja, ki so sicer v pristojnosti sveta. 

4. V kapitalsko povezanih podjetjih se lahko ustanovi poseben 
svet delavcev kapitalsko povezanih podjetij, če se zanj opre- 
delijo sveti podjetij, v katerih je zaposlenih najmanj 75% 
delavcev. Ta svet obravnava tista vprašanja, ki se nanašajo na 
delavce v vseh ali pa v večini kapitalsko povezanih podjetij. 

5. Kot ena od možnosti sodelovanja delavcev pri upravljanju 
v podjetjih je predvidena tudi možnost njihovega vključevanja 
v nadzorni svet. Po Zakonu o gospodarskih družbah je nad- 
zorni svet organ, ki nadzoruje načrtovanje poslovne politike, 
finančno stanje podjetja ter druge najpomembnejše ukrepe 
povezane z poslovanjem podjetja. Predlog za izdajo Zakona 
o gospodarskih družbah predvideva nadzorni svet kot organ 
v delniških družbah. S statutom družbe naj bi bilo določeno, 
ali ima nadzorni svet ali, ne razen v primerih, ko gre za tako 
veliko število zaposlenih, ali tako velik kapital, da bo nadzorni 
svet obvezen že po samem zakonu. Člane nadzornega sveta 
voli skupščina delniške družbe. V kolikor se sprejme rešitev, 
da v nadzornem svetu sodelujejo tudi predstavniki delavcev, 
predlagatelj predlaga, da njihovo število ni manjše od 1/3 vseh 
članov. Predstavnike delavcev za nadzorni svet predlaga svet 
delavcev podjetja. Pri tem je potrebno poudariti, da imajo 
delavski predstavniki v nadzornem svetu enake pravice in 
obveznosti kot ostali člani. 

6. Poleg podrobnih rešitev predvsem postopkovne in organi- 
zacijske narave, so po vsebini najpomembnejše ureditev pri- 
stojnosti sveta ter oblike in intenzivnost participacije delavcev 
pri upravljanju. 

Svet delavcev ima predvsem naslednje pristojnosti: 

- skrbi za to, da se v korist zaposlenih uresničujejo veljavni 
predpisi glede varstva pri delu, sprejete kolektivne pogodbe 
ter doseženi dogovori med svetom delavcev in delodajalcev; 
- predlaga ukrepe, ki so v korist podjetja in v njem zaposlenih 
delavcev; 
- sprejema predloge in pobude zaposlenih in jih upošteva pri 
dogovarjanju z delodajalcem; 
- pomaga pri vključevanju dela težkim invalidom in drugim 
osebam, ki jim je potrebna posebna zaščita, kot npr. starejšim 
delavcem v podjetju. 
Individualna pravica delavca pa je, da je pravočasno informi- 
ran o vseh spremembah na svojem delovnem področju ter, da 
izrazi svoje mnenje o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
organizacijo delovnega mesta in delovni proces. V tem smislu 
lahko delavci dajo predloge, zastavljajo vprašanja na katera je 
delodajalec dolžan odgovoriti, posebno vprašanja s področja 
plač in drugih pravic iz delovnega razmerja. 

Delodajalčeve dolžnosti do informiranja sveta delavcev, je 
v zakonu treba posebej opredeliti predvsem v zadevah, ko gre 
za ekonomski in socialni položaj podjetja, stanje proizvodnje 
in prodaje, splošni ekonomski položaj panoge, bistvene spre- 
membe dejavnosti, bistvene spremembe v organizaciji proiz- 
vodnje in spremembah tehnologije, za letni obračun in letno 
poročilo ter za druga vprašanja na podlagi medsebojnega 
dogovora. Na zahtevo sveta delavcev mora delodajalec omo- 
gočiti vpogled v dokumentacijo, ki je nujna za informiranje 
o vseh navedenih zadevah. 

Glede statustnih in kadrovskih vprašanj se lahko zahteva 
skupno posvetovanje. 

Soglasje sveta delavcev pa je potrebno pred sprejetjem 
naslednjih odločitev: 

- sprejem splošnega akta o disciplinski odgovornosti; 
- razporeditev in prerazporeditev delovnega časa; 
- sprejem smernic za izrabo letnega dopusta; 
- uvedba potrebnih ukrepov glede varnosti pri delu in 
zasedbe delovnih mest varstvenih tehnikov; 
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- razpolaganje s stanovanjskih fondom, počitniškimi kapaci- 
tetami in drugimi objekti standarda zaposlenih; 
- razporeditvijo časa izrabe letnega dopusta, če gre za kolek- 
tivni dopust in plan izrabe letnih dopustov; 
- namestitvijo tehničnih naprav, s katerimi se lahko nadzoru- 
jejo delo zaposlenih; 
- določitvijo ukrepov za preprečevanje nezgod na delu in 
poklicnih obolenj, kot tudi za zaščito zdravja zaposlenih; 
- sprejemom metod ocenjevanja delovne uspešnosti de- 
lavcev, 
- sprejemom kriterijev za napredovanje delavcev, - oblikova- 
njem osnovnih smernic za vzpodbujanje in nagrajevanje ino- 
vacijske dejavnosti v podjetju. 

| V primeru, da svet delavcev soglasja ne da, mora delodajalec 
počakati z izvršitvijo oziroma sprejemom navedenih odločitev 
do odločitve poravnalnega sveta. 

7. Posebej je treba izpostaviti institut poravnalnega sveta, ki je 
namenjen reševanju sporov med delavci in delodajalci ozi- 
roma odpravljanju medsebojnih konfliktov. 

Poravnalni svet lahko s svojo odločitvijo nadomesti dogovor 
med svetom delavcev in delodajalcem. Poravnalni svet se 
lahko imenuje »ad hoc«, lahko pa je oblikovan kot stalni 
organ. Natančnejša določila glede postopkov pred poravnal- 
nim svetom pa bi se določila z dogovorom med svetom 
delavcev in delodajalcem. Ob tem je potrebno poudariti, da je 
Poravnalni svet po tem zakonu samostojnen organ, in ga ne 
smemo mešati s poravnalnimi sveti, ki smo jih poznali po 
dosedanji zakonodaji v okviru samoupravnega sodstva. 
8- Ni predvideno, da bi se z zakonom določale posebne 
kazenske sankcije (prekrški oziroma gospodarski prestopki), 

saj predlagatelj meni, da temeljne vrednote varuje oziroma jih 
bo varovala kazenska zakonodaja (zakonitost volitev, samo 
pravico do sodelovanja pri opravljanju). V novi kazenski zako- 
nodaji bo potrebno zagotoviti varovanje te pravice tako kot je 
bila doslej varovana pravica do samoupravljanja. Spoštovanje 
zakona pa se zagotavlja tudi z učinkovitejšimi mehanizmi kot 
so kaznovalni, tj. z pravico veta na določene odločitve in 
prepovedjo izvršitve teh odločitev do odločbe poravnalnega 
sveta. 

9. S prehodnimi določbami je potrebno urediti prvo oblikova- 
nje sveta delavcev in sicer tako, da se skliče zbor delavcev, na 
katerem se delavci odločijo o oblikovanju sveta delavcev in 
izvolijo volilno komisijo. Tako izvoljena volilna komisija pa 
postopa dalje po določilih tega zakona. 

VII. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Za državni in proračune lokalnih skupnosti zakon ne bo imel 
finančnih posledic. Za izvajanje zakona tudi niso predvideni 
izvršilni predpisi. 

V podjetjih, na katere se predlog za izdajo zakona nanaša, bo 
potrebno zagotoviti tudi plače članov sveta delavcev, za čas, 
ki ga bodo le-ti porabili za delo sveta. Pri tem je treba 
povdariti, da bodo stroški za izvajanje tega zakona manjši kot 
so bili stroški samoupravljanja v času, ko so bile vse seje 
različnih organov in zborov delavcev praviloma v rednem 
delovnem času. 

Potrebno bo tudi prilagoditi avtonomne akte podjetij, kar bo 
tako ali tako naloga podjetij glede na novo statusno zakono- 
dajo. 

[EZE za zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetij 

'• SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa način in pogoje za sodelovanje delavcev pri 
Opravljanju podjetij, ki so organizirana kot osebne ali kot 

i kapitalske družbe (v nadaljpjem besedilu: podjetje). 

Ja zakon se uporablja tudi za delavce, zaposlene v zadrugah, 
*e ni s posebnim zakonom drugače določeno. 

5. člen 

S pravico do sodelovanja delavcev pri upravljanju se ne 
posega v pravice in obveznosti sindikatov in organizacij delo- 
dajalcev, da ščitijo interese svojih članov. Te organizacije 
sodelujejo s sveti delavcev oziroma drugimi oblikami uresni- 
čevanja pravic delavcev glede sodelovanja pri upravljanju, 
v dobrobit vseh zaposlenih. 

Sveti delavcev se morajo vzdržati kakršnekoli oblike socialnih 
bojev. • 

2. člen 

Sodelovanje delavcev pri upravljanju pomeni pravico delav- Cev do informiranosti, pravico dajanja mnenj in predlogov, 
možnosti posvetovanja, obveznosti posvetovanja, pravico 
soodločanja oziroma pravico veta na odločitev delodajalca. 

3. člen 

Sodelovanje delavcev pri upravljanju se lahko uresničuje 
Preko: 

~ sveta delavcev, 
~ zbora delavcev, 
~ predstavnikov delavcev v organu upravljanja ali nadzornem 
organu. 

4. člen 

Delavci imajo pravico do neposrednega in kolektivnega izra- 
anja o vsebini in organizaciji dela ter o določitvi in izvajanju 
kivnosti, ki so namenjene izboljševanju delovnih razmer 
miroma humanizacije delovnega okolja. 

6. člen 

Določbe 2., 3., 4. in 5. člena tega zakona se uporabljajo tudi za 
delavce v javnih podjetjih, ki opravljajo gospodarske javne 
službe, v bankah, v zavarovalnicah in v zavodih in se podrob- 
neje urejajo v posebnih predpisih, kolektivnih pogodbah ozi- 
roma splošnih aktih. 

II. SVET DELAVCEV 
1. Oblikovanje, sestava, mandat in izvolitev sveta delavcev 

7. člen 

Sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij se uresničuje 
preko sveta delavcev v okviru pravic iz tega zakona. 

Delavci ne sodelujejo pri upravljanju podjetij: 

- če v skladu s tem zakonom ne izvolijo sveta delavcev, 
- če je svetu delavcev prenehal mandat in ni izvoljen nov svet 
delavcev. 
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S pisnim dogovorom med svetom delavcev in delodajalcem 
se lahko podrobneje uredi način uresničevanja pravic iz VI. 
poglavja tega zakona ter druga vprašanja, za katera je s tem 
zakonom tako določeno. 

Sklep o sklenitvi dogovora sprejme na strani delodajalca 
organ upravljanja. 

Z dogovorom iz tega člena se ne morejo določiti plače in 
drugi splošni pogoji dela, ki se urejajo s kolektivnimi pogod- 
bami. 

a) Oblikovanje in sestava sveta delavcev 

8. člen 

Svet delavcev se oblikuje za celotno podjetje, če je v podjetju 
zaposlenih najmanj 10 delavcev z aktivno volilno pravico. 

Nihče ne more glasovati po pooblaščencu. 

15. člen 

Svet delavcev mora objaviti sklep o razpisu volitev največ 90 
in najmanj 60 dni pred potekom mandatne dobe članom sveta 
delavcev. 

V sklepu o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in 
število delavcev, ki se volijo. Število delavcev, ki se volijo, se 
ugotavlja glede na število delavcev v podjetju na dan sprejetja 
sklepa o razpisu volitev. 

S sklepom o razpisu volitev se imenuje tudi volilna komisija. 

Sklep o razpisu volitev se mora na način, dostopen vsem 
delavcem, objaviti v podjetju. • 

9. člen 

Svet delavcev preneha z delom, če se število delavcev, zapo- 
slenih v podjetju, zmanjša izpod števila, določenega v 6. 
členu, razen če ni drugačnega dogovora. 

10. člen 

Svet delavcev sestavlja naslednje število članov: 

- podjetje z do 50 delavcev - trije člani; 
- podjetje s 50 do 100 delavcev - pet članov; 
- podjetje s 100 do 200 delavcev - sedem članov; 
- podjetje z 200 do 400 delavcev - devet članov; 
- podjetje s 400 do 600 delavcev — 11 članov; 
- podjetje s 600 do 1000 delavcev - 13 članov. 

V podjetjih z več kot 1000 delavci se število članov sveta 
delavcev poveča za dva člana za vsakih dodatnih 1000 delav- 
cev, vendar svet delavcev ne sme imeti več kot 21 članov, ne 
glede na število delavcev v podjetju. 

Število članov sveta delavcev se ne spremeni v času man- 
datne dobe, ne glede na spremembo števila delavcev 
z aktivno volilno pravico v podjetju. 

Mandat članov sveta delavcev znaša štiri leta. Člani so lahko 
ponovno izvoljeni. 

11. člen 

Pravico voliti predstavnike v svet delavcev imajo vsi delavci, ki 
delajo v podjetju nepretrgoma najmanj šest mesecev. 

Direktor, delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter 
prokuristi nimajo pravice voliti predstavnikov v svet delavcev. 

12. člen 

Pravico biti izvoljen v svet delavcev imajo vsi delavci, ki imajo 
aktivno volilno pravico in ki delajo v podjetju nepretrgoma 
najmanj 12 mesecev. 

13. člen 

Člani sveta delavcev se volijo na tajnih in neposrednih voli- 
tvah. 

Vsak delavec ima en glas. 

14. člen 

Delavci glasujejo osebno. 
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16. člen 

Volitve v svet delavcev se opravijo najmanj 15 dni pred izte-, 
kom mandatne dobe članov sveta delavcev. 

Verifikacija se opravi na prvi seji sveta delavcev novega sklica. 

Če se najkasneje do izteka mandata članov sveta delavcev na 
seji članov sveta delavcev novega sklica ne opravi verifikacija 
mandatov, se šteje, da je svetu delavcev prenehal mandat in ni 
izvoljen nov svet delavcev, 
b) Volilni organi 

17. člen 

Postopek volitve in odpoklica članov sveta delavcev vodijo 
volilne komisije in volilni odbori (v nadaljnjem besedilu: 
volilni organi). 

Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori pa za 
vsake volitve članov sveta delavcev. 

18. člen 

Volilne organe sestavljajo predsednik in člani ter njihovi 
namestniki. Člani volilnih organov in njihovi namestniki so 
lahko le delavci, ki imajo aktivno volilno pravico. 

Člani volilnih organov in njihovi namestniki ne morejo biti 
kandidati za člane sveta podjetja. 

Članstvo v volilnih organih je prostovoljno. Pisni pristanek 
kandidata za člana volilnega organa je potrebno pridobiti 
pred sprejetjem sklepa o razpisu volitev. 

19. člen 

Volilni organ je sklepčen, če so navzoči vsi člani oziroma 
njihovi namestniki. Če tudi tako ni mogoče zagotoviti sklepč- 
nosti volilnega organa, je volilni organ sklepčen, če so name- 
sto odsotnih članov nazvoči katerikoli namestniki. Predsed- 
nika volilne komisije lahko nadomešča samo njegov na- 
mestnik. 

20. člen 

Pri delu volilnih organov so lahko navzoči tudi predstavniki 
kandidatov, predstavniki sindikatov v podjetju in predstavniki 
podjetja. 

Predstavnik iz prejšnjega odstavka ne more biti sam kandidat. 
i-,;.-! ■ • 

Podjetje lahko imenuje predstavnika le izmed vodilnega 
osebja. 
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21. člen 

Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter nji- 
hovi namestniki. 

Volilna komisija ima naslednje naloge: 

- skrbi za zakonitost volitev članov sveta delavcev, 
- ugotavlja ali so kandidature v skladu z zakonom in jih 
objavi, - določa volišča, 
- določa seznam volilcev za celotno podjetje in posamezna 
volišča, 
- imenuje volilne odbore,- 
- ugotavlja rezultate izida glasovanja na voliščih in razglasi, 
kateri kandidati so izvoljeni v svet delavcev, 
- vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
- opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 

22. člen 

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, ki tudi skrbijo za 
pravilnost in tajnost glasovanja. Za vsako volišče se določi 
najmanj en volilni odbor. 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov, 
vsak od njih ima namestnika. 

c) Kandidiranje članov sveta 

23. člen 

Pravico predlagati kandidate za svet delavcev ima: 

- najmanj 1/10 delavcev z aktivno volilno pravico, pri čemer 
morajo v podjetjih, ki zaposlujejo do 10 delavcev kandidata 
predlagati najmanj trije delavci, v podjetjih, ki zaposlujejo nad 
300 delavcev pa je v vsakem primeru veljaven predlog, ki ga 
poda najmanj 100 delavcev, 
- vsak reprezentativni sindikat v podjetju. 

Predlogi kandidatov morajo biti pisni. Pri kandidaturi iz prve 
alinee prvega odstavka tega člena je potrebno kandidaturi 
predložiti podpise delavcev, ki predlagajo kandidata. 

Predlogu kandidatov morajo biti priložene pismene izjave 
kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.Predlogi kandidatov 
se posredujejo volilni komisiji. 

VARIANTA: 

Druga alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

*- vsi reprezentativni sindikati v podjetju z enotnim pred- 
ugom.« 

24. člen 

Predloge kandidatov je potrebno predložiti volilni komisiji 
v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev. 

25. člen 

Ko volilna komisija prejme kandidature, v treh dneh preizkusi, 
če so sestavljene po določbah tega zakona in če so bile 
pravočasno vložene. 

26. člen 

če volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti posa- 
mezne kandidature, zahteva od predlagatelja, da jih v treh 
dneh odpravi. Če so kandidature vložene na podlagi zbranih 
Podpisov, se zahteva javno objavi v podjetju, rok pa začne teči 
2 dnem javne objave. 

Če volilna komisija ugotovi, da pomanjkljivosti ni mogoče 
odpraviti, zavrne kandidaturo. 

Če volilna komisija ugotovi, da je kandidatura vložena pre- 
pozno, jo zavrže. 

Če je kandidatov manj kot se jih voli, mora volilna komisija to 
takoj objaviti. Volilna komisija lahko določi rok za prijavo 
dodatnih kandidatov, ki pa ne sme biti daljši od sedem dni in 
začne teči z dnem objave. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se ne uporablja prvi odsta- 
vek tega člena. 

27. člen 

Če predlagana kandidatura nima pomanjkljivosti oziroma so 
bile formalne pomanjkljivosti odpravljene, volilna komisija 
ugotovi njeno zakonitost in jo objavi. 

Sklep o zavrnitvi oziroma o ugotovitvi skladnosti z zakonom 
mora volilna komisija izdati najkasneje v treh dneh po tem, ko 
je bila kandidatura predložena, če pa je bila kandidatura dana 
v popravo, pa ko preteče rok za popravo. 

Če tudi po preteku roka za popravo kandidature oziroma roka 
za predložitev novih kandidatur ni vloženih več veljavnih 
kandidatur kot je članov sveta delavcev, ki se volijo, se volitve 
ne morejo organizirati in se lahko ponovno organizirajo šele 
po šestih mesecih. 

Če kandidat odstopi od kandidature in vloženih kandidatur ni 
več kot je članov sveta delavcev, ki se volijo, se volitve ne 
morejo organizirati in se lahko organizirajo šele po šestih 
mesecih. 

d) Volitve članov sveta delavcev 

28. člen 

Volilna komisija obvesti volilce o dnevu glasovanja in o njiho- 
vem volišču. 

29. člen 

Volilni odbor lahko v soglasju z volilno komisijo določi, da 
delavci, ki so na volilni dan odsotni, glasujejo pred dnem, ki je 
z razpisom volitev določen za dan glasovanja. 

Volilni odbor določi čas glasovanja iz prejšnjega odstavka. 
O delu volilnega odbora pri glasovanju se sestavi poseben 
zapisnik. 

30. člen 

Voli se z glasovnicami. 

Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem 
redu priimkov, z navedbo, za koliko kandidatov se glasuje. 

31. člen 

Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno število pred imeni 
tistih kandidatov, za katere se želi glasovati. 

32. člen 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče 
ugotoviti za katere kandidate je volilec glasoval, sta neve- 
ljavni. 

Neveljavna je tudi glasovnica, če je delavec glasoval za več 
kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti. 
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33. člen 40. člen 

Ko je glasovanje končano, začne volilni odbor takoj javno 
šteti glasove. 

O delu volilnega odbora se sestavi zapisnik, v katerega se 
vpiše: 

- koliko delavcev je imelo pravico glasovati na volišču, 
- koliko delavcev je glasovalo, 
- koliko glasovnic je bilo neveljavnih, 
- koliko glasov je dobil posamezen kandidat. 

V zapisnik se vpišejo tudi pripombe predstavnikov iz 18. člena 
tega zakona. 

Zapisnik podpišejo vsi člani volilnega odbora in se takoj 
dostavi volilni komisiji. 

34. člen 

Volilna komisija ugotovi, koliko volilcev je imelo pravico gla- 
sovati v podjetju, koliko jih je glasovalo, koliko glasovnic je 
bilo neveljavnih in koliko glasov je dobil posamezen kandidat. 

35. člen 

Volitve so veljavne, če se iih je udeležila več kot 1/2 delavcev 
z aktivno volilno pravico. Če se je volitev udeležila manj kot 1/ 
2 delavcev je mogoče nove volitve izvesti šele po šestih 
mesecih. Sklep o tem izda volilna komisija. 

Izvoljeno je toliko kandidatov, kot je članov sveta delavcev, in 
sicer tisti, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva 
kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, kate- 
rega ime je na glasovnici navedeno kot prvo. 

36. člen 

Ponovne volitve se opravijo, če se razveljavijo volitve zaradi 
nepravilnosti pri volitvah. 

Ponovne volitve se opravijo v obsegu, v katerem so bile volitve 
razveljavljene. 37. člen 

O delu volilne komisije se piše zapisnik, v katerega se vpišejo 
podatki iz 32. člena, morebitne pripombe predstavnikov iz 18. 
člena, pripombe članov volilne komisije ter osebni podatki 
izvoljenih kandidatov. 

Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije. 

38. člen 

Po en izvod zapisnika volilne komisije se vroči organu uprav- 
ljanja in direktorju podjetja ter drugim predstavnikom iz 18. 
člena tega zakona. 

Zapisnik se javno objavi na način, da je dostopen vsem 
delavcem v podjetju. 

e) Prenehanje članstva v svetu delavcev 

39. člen 

Delavcu preneha članstvo v svetu delavcev, če: 
■ - umre, 
- mu preteče mandatna doba, 
- izgubi pravico biti voljen, 
- je odpoklican, 
- odstopi. 

Odstop je veljaven, ko svet delavcev prejme pisno izjavo 
delavca o odstopu. 

Če delavcu preneha članstvo v svetu delavcev, postane član 
sveta delavcev za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki 
je med neizvoljenimi kandidati dobil največje število glasov. 
Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, postane 
član sveta tisti, katerega ime je bilo na glasovnici navedeno 
kot prvo. 

Če pred potekom mandatne dobe iz kakršnegakoli razloga 
preneha mandat več kot 1/3 članov sveta delavcev in jih ni 
mogoče nadomestiti s kandidati, ki niso bili izvoljeni, se v 15 
dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpišejo 
nadomestne volitve. 

41. člen 

Postopek za odpoklic člana sveta delavcev se začne na pod- 
lagi pisne zahteve najmanj 20% delavcev z aktivno volilno 
pravico oziroma v podjetju zastopanega sindikata, če gre za 
člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat. 

Če gre za odpoklic na podlagi zahteve delavcev morajo biti 
predlogu priloženi podpisi delavcev iz prejšnjega odstavka. 

V predlogu se lahko navedejo razlogi za odpoklic. 

Predlog se pošlje volilni komisiji. 

VARIANTA: 

Prvi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Postopek za odpoklic člana sveta delavcev se začne na 
podlagi pisne zahteve najmanj 20% delavcev z aktivno volilno 
pravico oziroma vseh v podjetju reprezentativnih sindikatov, 
če gre za člana sveta, ki so ga kandidirali vsi v podjetju 
reprezentativni sindikati.« 

42. člen 

Če komisija predloga za odpoklic ne zavrne, razpiše v 15 dneh 
glasovanje o odpoklicu člana sveta delavcev in določi dan 
glasovanja. 

43. člen 

Član sveta delavcev je odpoklican, če je za odpoklic glasovala 
večina vseh delavcev, ki imajo aktivno volilno pravico v času 
glasovanja o odpoklicu. 

44. člen 

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu se smiselno uporabljajo 
določbe o volitvah. 

2. Varstvo volilne pravice in stroški volitev 

45. člen 

Volilcu morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost glasovanja. 

Nihče ne sme ovirati volitve sveta delavcev. 

Delavcem je prepovedano obljubljati v zvezi z volitvami kakrš- 
nokoli korist oziroma groziti z izgubo koristi in tako vplivati na 
glasovanje. 

Delavci imajo pravico izraziti svoje mnenje o volitvah, volilnih 
organih in kandidatih in zato ne morejo biti disciplinsko 
odgovorni. 

Nihče ne sme od delavca zahtevati, naj pove, kako je glasoval 
oziroma zakaj ni glasoval. 
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46. člen 

Vsak delavec z aktivno volilno pravico in v podjetju zastopani 
sindikati lahko zahtevajo pred pristojnim sodiščem razveljavi- 
tev volitev, če so prekršene bistvene določbe o aktivni in 
pasivni volilni pravici ter volilnem postopku. 

Pristojno sodišče je sodišče na območju sedeža podjetja, ki je 
pristojno za reševanje delovnopravnih sporov (v nadaljnjem 
besedilu: pristojno sodišče). 

47. člen 

Nujne in potrebne stroške za tehnično izvedbo volitev krije 
podjetje. 

Čas, porabljen za delo volilnih organov in glasovanje, se plača 
kot da bi delavci delali. Volitve se morajo izvesti tako, da je kar 
najmanj moten delovni proces. 

48. člen 

V podjetjih z manj kot 30 delavci z aktivno volilno pravico ni 
potrebno imenovati namestnike članov volilnih organov. 

Če je mogoče na ta način volitve učinkoviteje organizirati, se 
lahko naloge volilne komisije in volilnih odborov združijo in 
jih opravlja volilna komisija. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se sme glasovati le na enem 
volišču. 

3. Način dela sveta delavcev 

49. člen 

Svet delavcev izvoli predsednika in njegovega namestnika. 

Predsednik zastopa in predstavlja svet delavcev v postopkih 
pred sodišči, državnimi organi in arbitražo. 

Namestnik zastopa in predstavlja svet delavcev v odsotnosti 
predsednika. 

50. člen 

Način dela sveta delavcev se uredi s poslovnikom. 

S poslovnikom se uredijo zlasti naslednja vprašanja: 

- način sklicevanja sej, 
- sklepčnost, 
- način sprejemanja odločitev, 
- vodenje zapisnika, 
- sodelovanje oseb iz 51. člena tega zakona, 
- način konstituiranja odborov sveta delavcev in njihove 
pristojnosti. 

51. člen 

Svet delavcev lahko ustanovi svoje odbore za obravnavo 
Posameznih vprašanj iz pristojnosti sveta delavcev. 

Odbori imajo tiste pristojnosti, ki jih svet delavcev določi 
s poslovnikom.Člani odborov so lahko izjemoma tudi tisti 
delavci podjetja, ki niso člani sveta delavcev. 

Organ upravljanja in direktorja podjetja se obvesti o ustanovi- 
tvi odborov, njihovi sestavi in pristojnostih. 

52. člen 

Svet delavcev ustanovi odbore za dele podjetja, ki so izven 
sedeža podjetja (dislocirane enote). 

Odbori iz prejšnjega odstavka obravnavajo vprašanja, 
pomembna za delavce dislocirane enote. 

53. člen 

Svet delavcev lahko povabi na svoje seje strokovnjake iz 
podjetja ali izven njega, vodilno osebje, predstavnike sindika- 
tov in predstavnike gospodarske zbornice ter drugih združenj 
delodajalcev. 

Osebam iz prejšnjega odstavka se pošlje del zapisnika, ki se 
nanaša na njihovo prisotnost na seji sveta. 

54. člen 

Svet delavcev se, če je le mogoče, sestaja v delovnem času, 
upoštevajoč potrebe delovnega procesa. Direktorju podjetja 
je treba pravočasno sporočiti čas sestanka. 

Svet delavcev lahko za svoje sestanke porabi največ šest ur 
mesečno. 

Za čas, prebit na sejah sveta delavcev, prejemajo njegovi člani 
plačo, kot da bi delali. 

55. člen 

Z dogovorom med delodajalcem in svetom delavcev se lahko 
določi večje število ur za delo članov sveta delavcev, odsot- 
nost z nadomestilom ali brez nadomestila plače zaradi izobra- 
ževanja, potrebnega za učinkovito delo sveta delavcev, ter 
druge ugodnosti, povezane z delom sveta delavcev. 

Z dogovorom iz prejšnjega odstavka se lahko določi, da en ali 
več članov sveta delavcev opravlja svojo funkcijo poklicno. 

Z dogovorom iz tega člena se ne posega v pravice iz predhod- 
nega člena. 

56. člen 

Z dogovorom med delodajalcem in svetom delavcev se določi 
število ur v okviru delovnega časa, ki so namenjene posveto- 
vanjem članov sveta delavcev z delavci. 

Delavci in člani sveta delavcev prejemajo za čas posvetovanja 
enako plačo, kot če bi delali. 

Konkretni čas posvetovanja se določi z dogovorom med 
direktorjem in svetom delavcev, upoštevajoč potrebe delov- 
nega procesa. 

57. člen 

Podjetje krije nujne stroške za delo sveta delavcev. 

Stroške oseb iz 53. člena krije podjetje le, če je bilo tako 
predhodno dogovorjeno z delodajalcem in v obsegu, ki je bil 
dogovorjen. 

Z dogovorom med delodajalcem in svetom delavcev se lahko 
določi fiksni znesek sredstev za delo sveta v določenem 
časovnem obdobju. Svet delavcev uporablja ta sredstva po 
lastni presoji. 

58. člen 

Predstavnike delavcev v svetu delavcev ni mogoče v času 
opravljanja njihove funkcije zaradi njihove dejavnosti v skladu 
s tem zakonom in dogovorom: 

— prerazporediti na drugo delovno mesto, v drugo organiza- 
cijo ali k drugemu delodajalcu, 
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- uvrstiti med presežke delavcev, 
- kako drugače postavljati v manj ugoden ali podrejen po- 
ložaj. 

Članu sveta delavcev ni mogoče zaradi dejavnosti v skladu 
s tem zakonom in dogovorom znižati plače in proti njemu 
začeti disciplinskega ali odškodninskega postopka. 

59. člen 

Člani sveta delavcev in osebe iz 53. člena tega zakona so 
dolžni varovati poslovno tajnost. 

obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na delavce v vseh 
kapitalsko povezanih podjetjih oziroma večih podjetjih. 

Sklepi sveta delavcev kapitalsko povezanih podjetij za svete 
delavcev posameznih podjetij niso obvezni. 

66. člen 

Za način dela sveta delavcev kapitalsko povezanih podjetij se 
smiselno uporabljajo določbe o delu sveta delavcev. 

Mandat članov zanaša štiri leta. 

III. ZBOR DELAVCEV PODJETJA 

60. člen 

Svet delavcev lahko skliče zbor delavcev, ki ga sestavljajo vsi 
zaposleni v podjetju, razen direktor, delavci s posebnimi poo- 
blastili in prokuristi. 

Zbor delavcev dislocirane enote lahko skliče tudi odbor sveta 
delavcev dislocirane enote. 

Na zboru se lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti sveta 
delavcev oziroma njegovega odbora. 

61. člen 

Svet delavcev oziroma odbor delavcev lahko povabi na zbor 
delavcev osebe iz 53. člena tega zakona. 

Direktorja podjetja je potrebno obvestiti o sklicevanju zbora 
delavcev. Predstavnik podjetja ima pravico sodelovati na 
zboru delavcev in na njem nastopati. 

62. člen 

Svet delavcev oziroma njegov odbor je dolžan sklicati zbor 
delavcev, če tako zahteva direktor podjetja in uvrstiti na 
dnevni red vprašanja, ki jih direktor predlaga. 

63. člen 

Zbor delavcev se skliče izven delovnega časa, razen če ni 
drugače dogovorjeno in v primeru iz prejšnjega člena. 

Podrobneje se sklicanje in delo zbora delavcev uredi s pravili 
sveta delavcev. 

IV. SVET DELAVCEV KAPITALSKO POVEZANIH PODJETIJ 

64. člen 

Kapitalsko povezana podjetja lahko ustanovijo svet delavcev 
kapitalsko povezanih podjetij, če tako sklenejo sveti delavcev 
podjetij, v katerih je zaposlenih najmanj 75% delavcev. 

Člane sveta delavcev kapitalsko povezanih podjetij imenujejo 
sveti delavcev povezanih podjetij, skupno število članov in 
število članov, ki jih delegira posamezno podjetje, pa določijo 
z dogovorom, skladno z velikostjo tega podjetja in številom 
članov sveta delavcev tega podjetja. 

Člani sveta delavcev kapitalsko povezanih podjetij so lahko le 
člani svetov delavcev povezanih podjetij. 

65. člen 

Svet delavcev kapitalsko povezanih podjetij je pristojen za 

V. SODELOVANJE DELAVCEV V NADZORNEM SVETU PO- 
DJETJA 

67. člen 

Delavci sodelujejo preko svojih predstavnikov v nadzornem 
svetu podjetja. V nadzornem svetu podjetja je najmanj 1/3 
predstavnikov delavcev. 

Predstavnike delavcev v nadzorni svet predlaga svet delavcev. 
Natančno število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu 
se določi s statutom podjetja. 

VARIANTA: To poglavje se črta. 

VI. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU 
PODJETJA 

68. člen 

Sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetja preko sveta 
delavcev pomeni, da imajo delavci pravico: 

- biti informirani, 
- dajanja predlogov in mnenj, 
- zahtevati skupno posvetovanje z delodajalcem, 
- sooodločati o posameznih, s tem zakonom določenih vpra- 
šanjih in 
- zahtevati zadržanje posameznih odločitev delodajalca do 
sprejema odločitve poravnalnega sveta. 

69. člen 

Delodajalec in svet delavcev se morata sestati najmanj enkrat 
mesečno zaradi medsebojnega informiranja in dogovarjanja. 
Glede spornih vprašanj morata obe strani težiti k resničnemu 
namenu doseganja medsebojnega soglasja in dajanja predlo- 
gov za odpravljanje nesoglasij. Oboji so se dolžni izogibati 
aktivnostim, ki so v škodo odvijanja dela ali socialnega miru 
v podjetju. 

Svet delavcev lahko pri izvrševanju svojih nalog v dogovoru 
z delodajalcem vključuje tudi izvedence, v kolikor je to 
potrebno za normalno izvrševanje njegovih nalog. 

70. člen 

Člani sveta delavcev ne smejo biti ovirani oziroma jim ne sme 
biti onemogočeno opravljanje njihovih aktivnosti v svetu, kot 
tudi ne pri njihovem rednem delu. 

71. člen 

Svet delavcev ima predvsem naslednje splošne pristojnosti: 

- Skrbi za to, da se v dobro zaposlenih uresničujejo veljavni 
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zakoni in drugi predpisi glede varstva pri delu in sprejete 
kolektivne pogodbe ter doseženi dogovori med svetom delav- 
cev in delodajalcem. 
- Delodajalcem predlaga ukrepe, ki so v korist podjetja in 
zaposlenih. 
- Sprejema predloge in pobude zaposlenih in jih v primeru, 
da so upravičeni, upošteva pri dogovarjanju z delodajalcem. 
- Pomaga pri vključevanju v delo težkim invalidom in drugim 
osebam, ki jim je potrebna posebna zaščita, kot tudi pomaga 
starejšim osebam v podjetju. 

72. člen 

Delavec kot posameznik ima pravico biti: 

- pravočasno informiran o spremembah na njegovem delov- 
nem področju ter 
- pravico, da pove svoje mnenje o vseh vprašanjih, ki se 
nanašajo na organizacijo delovnega mesta in delovni proces. 

Delavci lahko dajejo predloge glede organizacije delovnega 
mesta in odvijanja delovnega procesa. 

Delavec ima pravico, da zahteva, da mu delodajalec oziroma 
od njega pooblaščeni delavec pojasni vprašanja s področja 
plač in drugih vprašanj iz delovnega razmerja in vsebine tega 
zakona. 

a) Informiranje 

73. člen 

Delodajalec je dolžan informirati svet delavcev predvsem 
o naslednjih vprašanjih: 

- ekonomski in socialni položaj podjetja, 
- stanje proizvodnje in prodaje, 
- splošni ekonomski položaj panoge, 
- bistvene spremembe dejavnosti, 
- bistveno zmanjšanje gospodarske aktivnosti, 
- bistvene spremembe v organizaciji proizvodnje, 
- spremembe tehnologije, 
- letni obračun in letno poročilo, 
- o drugih vprašanjih na podlagi medsebojnega dogovora. 

Na zahtevo sveta delavcev mora delodajalec omogočiti vpo- 
gled v dokumentacijo, ki je nujna za informiranje o zadevah iz 
prejšnjega odstavka. 

74. člen 

Delodajalec mora o vprašanjih iz četrte, pete, šeste, sedme in 
osme alinee 73. člena informirati svet delavcev pred spreje- 
mom dokončne odločitve. 

b) Skupno posvetovanje 

75. člen 
Delodajalec je dolžan informirati svet delavcev in zahtevati 
skupno posvetovanje glede statusnih in kadrovskih vprašanj 
in to pred njihovim sprejemom. 

Skupno posvetovanje med svetom delavcev in delodajalcem 
Predstavlja dolžnost, da delodajalec seznani svet delavcev 
° predvidenih odločitvah glede statustnih in kadrovskih vpra- 
šanj, se z njim posvetuje in si prizadeva za uskladitev stališč. 

76. člen 

Za statusna vprašanja iz prejšnjega člena se štejejo: 

~ statusne spremembe, 
- prodaja podjetja, 

- zaprtje podjetja ali njegovega bistvenega dela, 
- bistvene spremembe lastništva (kontrole). 

77. člen 

Za kadrovska vprašanja iz 75. člena se štejejo: 

- potrebe po novih delavcih (število in profili), 
- sistematizacija delovnih mest, 
- razporejanje delavcev izven podjetja, 
- razporejanje delavcev iz kraja v kraj, 
- sprejemanje aktov s področja zavarovanja, 
- zmanjšanje števila delavcev. 

78. člen 

Potrebne informacije je delodajalec dolžan posredovati svetu 
delavcev najmanj 30 dni pred začetkom izvrševanja statusnih 
in kadrovskih odločitev, rok za predlagano skupno posvetova- 
nje pa mora biti postavljen najmanj 15 dni pred začetkom 
izvrševanja teh odločitev. 

c) Soodločanje 

79. člen 

Delodajalec je dolžan pridobiti soglasje sveta delavcev pred: 

- sprejemom splošnega akta o disciplinski odgovornosti, 
- razporeditvijo in prerazporeditvijo delovnega časa, 
- sprejemom smernic za izrabo letnega dopusta, 
- sprejemom potrebnih ukrepov glede varnosti pri delu, 
- razpolaganjem s stanovanjskim fondom, počitniškimi kapa- 
citetami in drugimi objekti standarda zaposlenih, 
- razporeditvijo časa izrabe letnega dopusta, če gre za kolek- 
tivni dopust in plan izrabe letnih dopustov, 
- namestitvijo tehničnih naprav, s katerimi se lahko nadzo- 
ruje delo zaposlenih, 
- določitvijo ukrepov za preprečevanje nezgod na delu in 
poklicnih obolenj, kot tudi za zaščito zdravja zaposlenih, 
- sprejemom metod ocenjevanja delovne uspešnosti de- 
lavcev, 
- sprejemom kriterijev za napredovanje delavcev, 
- oblikovanjem osnovnih smernic za vzpodbujanje in nagra- 
jevanje inovacijske dejavnosti v podjetju. 

Svet delavcev lahko zavrne soglasje k odločitvam delodajalca 
iz četrte ali osme alinee prejšnjega odstavka, če so 
predvideni ukrepi v nasprotju z zakonom, posebnimi predpisi 
ali znanstveno-tehničnimi ter medicinskimi spoznanji. 

d) Pravica veta 

80. člen 

Če delodajalec ne ravna v skladu z 73. členom (razen osme 
alinee 73. člena) ter 75. in 78. členom, ima svet delavcev 
pravico zahtevati zadržanje izvrševanja odločitev delodajalca 
do odločitve na poravnalnem svetu. 

V primeru, da svet delavcev ne da soglasja pred sprejemom 
odločitev delodajalca iz 79. člena, mora delodajalec počakati 
z izvršitvijo oziroma sprejemom navedenih odločitev do odlo- 
čitve poravnalnega sveta. 

e) Dogovor med svetom delavcev in delodajalcem 

81. člen 

Vsi medsebojni dogovori med svetom delavcev in delodajal- 
cem morajo biti sprejeti v pisni obliki in podpisani z obeh 
strani. Delodajalec je dolžan dogovor javno objaviti na 
v podjetju običajen način. 
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Dogovor izvršuje delodajalec, v kolikor v posameznih prime- 
rih ni določeno drugače. Svet delavcev ni pooblaščen, da se 
z enostranskimi postopki vmešava v upravljanje podjetja. 

82. člen 

Dogovori veljajo neposredno in so obvezujoči, če dogovor 
daje zaposlenim posamezne pravice, je odstopanje od prizna- 
nja teh pravic možno samo s soglasjem sveta delavcev. 
Izguba teh pravic je izključena. Roki, po katerih ni mogoče 
izvrševanje oziroma uresničevanje posameznih pravic, so 
dopustni le, v kolikor so izrecno dogovorjeni. 

83. člen 

Dogovor, v kolikor ni drugače dogovorjeno, je lahko odpove- 
dan s strani sveta delavcev ali delodajalca z odpovednim 
rokom treh mesecev. 

Po preteku veljavnosti dogovora lahko še vedno veljajo posa- 
mezne določbe dogovora glede tistih vprašanj, katera lahko 
nadomestijo odločitev poravnalnega sveta in to vse dotlej, 
dokler ni dosežen nov dogovor. 

VII. PORAVNALNI SVET 

84. člen 

Spore med svetom delavcev in delodajalcem rešuje porav- 
nalni svet. 

Poravnalni svet lahko s svojo odločitvijo nadomesti dogovor 
med svetom delavcev in delodajalcem. 

Z dogovorom med svetom podjetja in delodajalcem se lahko 
konstituira stalni poravnalni svet. 

85. člen 

Poravnalni svet je sestavljen iz enakega števila članov, imeno- 
vanih s strani sveta delavcev in delodajalca, ter enega nevtral- 
nega predsednika, s katerega imenovanjem se strinjata obe 
strani. 

Če predsednika poravnalnega sveta ni možno imenovati 
soglasno, ga imenuje pristojno sodišče. To sodišče odloči 
tudi takrat, ko ni možno soglasje glede števila članov porav- 
nalnega sveta. 

V kolikor ena od strank ne imenuje članov poravnalnega sveta 
ali če se imenovani člani kljub pravočasnemu vabilu ne udele- 
žijo razprave, odloča poravnalni svet v sestavi prisotnih čla- 
nov in predsednika. 

86. člen 

Poravnalni svet sprejema svoje odločitve po opravljeni ustni 
razpravi z večino glasov. Pri sprejemanju odločitev se mora 
predsednik poravnalnega sveta najprej vzdržati glasovanja; 
glasuje lahko le v primeru, da tudi po nadaljnji razpravi ni 
možno priti do glasovalne večine. 

Odločitve poravnalnega sveta morajo biti pismene, podpisane 
s strani predsednika in dostavljene svetu delavcev in deloda- 
jalcu. 

87. člen 

Poravnalni svet sprejema svoje odločitve z upoštevanjem inte- 
resov podjetja in zaposlenih. Zoper prestroge odločitve 
poravnalnega sveta lahko svet delavcev ali delodajalec vložita 
pritožbo na pristojno sodišče v roku 14 dni od sprejema 
odločitve. 

88. člen 
s Natančnejša določila glede postopka pred poravnalnim sve- 

tom se lahko določijo z dogovorom med svetom delavcev in 
delodajalcem. 

Za vsa vprašanja, ki niso s tem zakonom drugače urejena, se 
uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku glede arbi- 
traže. ,, 

VIII. PREHODNE DOLOČBE 

89. člen 

V podjetju, v katerem še ni oblikovan svet delavcev, lahko 
najmanj trije delavci ali v podjetju zastopani sindikati skličejo 
zbor delavcev zaradi izvolitve sveta delavcev. 

90. člen 

V primeru iz prejšnjega člena se skliče zbor delavcev v delov- 
nem času, v dogovoru z direktorjem podjetja. 

Na zboru delavcev se delavci z večino glasov delavcev 
z aktivno volilno pravico odločajo o oblikovanju sveta de- 
lavcev. 

Če je sprejeta odločitev o oblikovanju sveta delavcev, se na 
istem zboru izvoli volilna komisija in sprejme sklep o določitvi 
dneva volitev v svet delavcev. 

Člane volilne komisije lahko predlaga vsak delavec in 
v podjetju zastopani sindikati. 

Izvoljeni so tisti kandidati za člane volilne komisije, ki dobijo 
največ glasov. 

91. člen 

Volilna komisija iz prejšnjega člena vodi postopek izvolitve 
članov sveta delavcev po določbah tega zakona. 

IX. KONČNA DOLOČBA 

92. člen 

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

■ 
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