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Osnutek zakona o GOSPODARSKIH DRUŽBAH - ESA 557 

Vlada Republike Slovenije je rta 27. seji 22/10-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- OSNUTEK ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 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 njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- Lojze JANKO, član Vlade Republike Slovenije in mini- 
ster za zakonodajo, 

- Jožica VELIŠČEK, namestnica ministra za zakonodajo, 

- Pavle SVETE, namestnik ministra za zakonodajo, 

- Borut STRAŽIŠAR, samostojni svetovalec v Ministrstvu 
za zakonodaio. 
- Miro PREK, samostojni svetovalec v Ministrstvu za za- 
konodajo. 

Osnutek zakona o gospodarskih družbah bosta obravnavala 
Odbor za splošne gospodarske zadeve kot matično delovno 
telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo osnutka zakona o gospodarskih družbah so 
pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združe- 
nega dela. 

POVZETEK 

I. Uvod 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov 
v mesecu juniju 1992 obravnavala in sprejela predlog za 
izdajo zakona o gospodarskih družbah s tezami. Predla- 
gatelju je naložila, da ob upoštevanju razprave na zborih 
Skupščine Republike Slovenije ter njenih delovnih tele- 
sih ter predlogov drugih Institucij pripravi osnutek 
zakona. 

Predlagatelj je preučil vse načelne in konkretne pri- 
pombe, stališča in mnenja in jih skoraj v celoti vgradil 
v osnutek zakona. Poleg tega je predlagatelj opravil še 
številna posvetovanja s pravnimi, ekonomskimi In dru- 
gimi strokovnjaki s tega področja z namenom, da bi še 
dodatno preveril načela in cilje zakona ter poglavitne 
rešitve, ki naj bi jih zakon vseboval. Načela In cilje 
zakona ter poglavitne rešitve, ki so bili navedeni v pred- 
logu za izdajo zakona se ne spreminjajo, razen načela 
ločitve podjetnika in obrtnika, kar bo v nadaljevanju 
podrobneje obrazloženo. 

Predlagatelj že pripravlja oziroma je že poslal v obrav- 
navo in sprejem Skupščini Republike Slovenije skoraj 
vse druge zakonske projekte, ki so nujno potrebni za 
celovito izvajanje predlaganega zakona. 

Posebej je bilo proučeno vprašanje vsebinske In 
časovne usklajenosti sprejema zakona o gospodarskih 
družbah in zakona o lastninskem preoblikovanju podje- 
tij. Predlagatelj bo zagotovil, da bosta zakona vsebinsko 
usklajena. Glede postavljenih zahtev o sočasnem spre- 
jemu obeh zakonov pa predlagatelj meni, da bi bilo 
zaželeno, da bi bila zakona sprejeta sočasno oziroma 
s čim manjšim zamikom, vendar pogojevanje sprejema- 
nja enega z drugim ni potrebno, ker je možno s prehod- 
nimi določbami zakona rešiti posamezna vprašanja za 
vmesno obdobje. 

II. Rešitve, ki odstopajo od rešitev v predlogu za Izdajo 
zakona 

Po ponovni proučitvi načela ločitve podjetnika In obrt- 
nika, po katerem naj bi zakon o gospodarskih družbah 
uredil statusne oblike, v katerih se opravljajo gospodar- 
ski posli na podjetniški način, statusne oblike opravlja- 
nja dejavnosti na obrtni način pa obrtni zakon, je predla- 
gatelj ugotovil, da le-ta ni potrebna, oziroma, da je 
urejanje statusa gospodarskih subjektov v dveh zakonih 
neracionalno. 

Glede na tako opredelitev so v 1. členu osnutka zakona 
dodane nove določbe, ki opredeljujejo malega podjet- 
nika oziroma družbo malih podjetnikov in obseg malega 
obrata. V taki statusni obliki se lahko opravlja dejavnost, 
katere letni prihodki ne presegajo 1 mio ECU v tolarski 
protivrednosti ali ki ima manj kot 25 zaposlenih. Predla- 
gana merila sledijo kriterijem, ki so predvideni za 
majhno družbo (do 2 mio ECU, do 50 zaposlenih), In 
Izkušnjam iz dosedanjih rešitev. V dodanem novem 
osmem poglav|u prvega dela zakona so urejene tiste 
rešitve, ki so specifične In drugačne od rešitev, ki veljajo 
za družbe oziroma samostojnega podjetnika. 

Črtani sta določbi 36. In 37. člena tez za osnutek zakona, 
ki sta urejali pooblaščenca po zaposlitvi in trgovskega 
potnika. 
V poglavju o sodnem reglsttu so bile črtane vse določbe 
glede postopka v registrskih zadevah, kar bo urejeno 
s posebnim zakonom. 

Javna trgovinska družba je preimenovana v družbo 
z neomejeno odgovornostjo. 

Najnižji nominalni znesek delnic (173. člen) je zmanjšan 
od 25 ECU tolarske protivrednosti na 10 ECU tolarske 
protivrednosti oziroma višji od 50 ECU tolarske proti- 
vrednosti na 20 ECU tolarske protivrednosti. Opozoriti je 
treba, da bodo v predlogu zakona vsi zneski, ki se sedaj 
glasijo na ECU, določeni v tolarjih, pri čemer se bo 
upoštevala In ustrezno zaokrožila vrednost ECU. 
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OSNUTEK ZAKONA o gospodarskih družbah 

V 183. členu Je dana možnost, da se v statutu družbe 
lahko določi, da se delnice Izdajo v dematerializirani 
obliki. 

Tretji odstavek 246., 264., 266. in drugi odstavek 267. 
člena so usklajeni z osnutkom zakona o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju. 

Glede na to, da skupščina družbe nI operativni organ in 
bi težko izvrševala vse pristojnosti nadzornega sveta 
(tretji odstavek 261. člena), je omogočeno, da se lahko 
v statutu določi, na kakšen način in kdo namesto skupš- 
čine izvršuje pristojnosti nadzornega sveta. 

V 262. členu je dodana določba, po kateri je število 
članov nadzornega sveta omejeno glede na višino 
osnovnega kapitala družbe. 

V drugem odstavku 410. člena je najmanjši znesek 
osnovnega kapitala, ki mora biti zagotovljen v denarju, 
zmanjšan od ene polovice na eno tretjino. 

Dodane so določbe, ki urejajo preoblikovanje zadruge 
v delniško družbo in obratno. 

V osnutku zakona so oblikovane kazenske ter prehodne 
in končne določbe. 

III. Stališča, mnenja, pripombe in predlogi, ki niso bili 
sprejeti 

Predlagatelj ni sprejel: 

— predloga, da naj bi podjetja, ki že imajo v firmi besedo 
»Slovenija«, pa za njeno uporabo nimajo dovoljenja, 
morala to dovoljenje pridobiti; 

— predloga, da se določi število nameravanih firm, ki se 
lahko rezervirajo v registru; 

— predloga, da mora biti vsaj polovica osnovnega kapi- 
tala vplačana v gotovini; 

— predloga, da bi znesek odobrenega kapitala bil lahko 
višji od polovice osnovnega kapitala; 

predloga, da število družbenikov v družbi z omejeno 
odgovornostjo ne bi bilo omejeno na 50 družbenikov; 

— predloga, da se uredi nova organizacijska oblika 
— zaprta delniška družba. 

— predloga, da bi se posebej opredelile gospodarske 
družbe, ki poslujejo kot invalidsko podjetje. 

Zakon bo začel veljati 30 dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

I. DEL: SKUPNE DOLOČBE 

Prvo poglavje: Splošno 

Pojem 

1. člen 

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

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

(3) Gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: družbe) iz 
prvega odstavka tega člena se organizirajo v eni izmed 
naslednjih oblik: 
~ kot osebne družbe: družba z neomejeno odgovornostjo, 
komanditna družba in tiha družba; 
~ kot kapitalske družbe: družba z omejeno odgovornostjo, 
delniška družba in komanditna delniška družba. 

(4) Družbe iz prejšnjega odstavka se štejejo za gospodarske 
družbe tudi tedaj, £e v skladu z zakonom v celoti ali deloma 
opravljajo dejavnost, ki ni pridobitna. 
(5) Samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu. 
Podjetnik) je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja 
pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost, če ta 
presega obseg malega obrata. 

(6) Mali podjetnik oziroma družba malih podjetnikov je fizična 
oseba oziroma več fizičnih oseb, ki na trgu samostojno oprav- 
lja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost, če ta 
ne presega obsega malega obrata. 

(7) Šteje se, da mali podjetnik oziroma družba malih podjetni- 
kov ne presega obsega malega obrata, če so letni prihodki 
nižji od /tolarske protivrednosti 1,000.000 ECU/ ali če nima več 
kot 25 zaposlenih. 

Pravna osebnost 

2. člen 

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

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

Pridobitev lastnosti pravne osebe 

3. člen 

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

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

(3) Če kdo pred vpisom družbe v register nastopa v njenem 
imenu, odgovarjajo za obveznosti družbe vsi družbeniki soli- 
darno 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. 

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

(5) Pravni posli, ki jih sklene družba s tretjimi osebami in 
s katerimi prekorači v registru vpisano dejavnost ali sicer 
dovoljene posle, so veljavni, razen če je tretja oseba vedela ali 
bi morala vedeti za prekoračitev. Navedba dejavnosti v regi- 
stru še ne pomeni, da je tretja oseba vedela ali bi morala 
vedeti za prekoračitev. 

(6) Družba ne sme začeti opravljati svoje dejavnosti preden ne 
izpolni z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavno- 
sti in tega ne ugotovi pristojni upravni organ. 

Odgovornost za obveznosti 

5. člen 

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

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

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

Spregled pravne osebnosti 

6. člen 

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

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

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

Veljavnost določb tega dela zakona 

7. člen 

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

(2) Za podjetnika veljajo določbe prvega dela tega zakona, če 
ni z zakonom določeno drugače. 

(3) Za malega podjetnika in družbo malih podjetnikov veljajo 
določbe osmega poglavja tega dela tega zakona. 

(4) Za osebe, ki kot posamezniki ali skupno opravljajo kmetij- 
sko oziroma gozdarsko dejavnost, se ta zakon uporablja le, če 
se te osebe na svojo zahtevo vpišejo kot družbe ali podjetniki 
v register ali v register, ki se vodi pri državnem organu prve 
stopnje, kot mali podjetniki ali družba malih podjetnikov. 

Sodišče 

8. člen 

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

Poslovodstvo 

9. člen 

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

Objava podatkov in sporočil družbe 

10. člen 

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

Drugo poglavje: Firma 

Pojem firme 

11. člen 

Firma je ime, s katerim družba posluje. 

Označba dejavnosti 

12. člen 

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

Dodatne sestavine 

13. člen 

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

Imena tujih držav 

14. člen 

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

Uporaba besede »Slovenija« in označb države in lokalnih 
skupnosti 

15. člen 

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

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

Ime osebe 

16. člen 

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

Nedovoljene sestavine 

17. člen 

Firma ne sme vsebovati besed oziroma znakov: 

- ki nasprotujejo zakonu ali morali; 
- ki označujejo le dejavnost družbe; 
- ki vsebujejo ali posnemajo uradne znake. 
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Izbris imena osebe 

18. člen 

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

Uporaba firme 

19. člen 

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

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

(3) Skrajšana firma se vpiše v register. 

Jezik firme 

20. člen 

(1) Firma mora biti v slovenskem jeziku/ 

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

Načelo izključnostl 

21. člen 

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

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

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

Nameravana firma 

22. člen 

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

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

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

Varstvo firme 

23. člen 

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

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

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

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

Prenos firme 

24. člen 

Firma se lahko prenaša samo skupaj s podjetjem. 

Prenehanje članstva v družbi 

25. člen 

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

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

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

Firma podjetnika 

26. člen 

Firma podjetnika mora vsebovati njegovo osebno ime in 
dodatek »s.p.«. 

Firma družbe 

27. člen 

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

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

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

(4) Družba z omejeno odgovornostjo oziroma delniška družba 
morata imeti v firmi sestavino, po kateri se razlikujeta od 
drugih družb, ter označbo, da gre za družbo z omejeno 
odgovornostjo (»d.o.o.«) oziroma delniško družbo (»d.d.«). 

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

Firma dvojne družbe 

28. člen 

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

Tretje poglavje: Sedež 

Pojem 

29. člen 

Sedež družbe je kraj, kjer je družba vpisana v register. 
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Registrski in dejanski sedež 

30. člen 

(1) Če je dejanski sedež različen od registrskega, je sedež 
družbe kraj, kjer se pretežno opravljajo administrativne 
zadeve družbe (dejanski sedež). 

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

Podružnice 

31. člen 

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

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

Četrto poglavje: Zastopanje 

Zastopanje družbe 

32. člen 

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

Prokura 

33. člen 

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

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

Skupna prokura 

34. člen 

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

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

Obseg prokure 

35. člen 

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

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

Prenehanje prokure 

36. člen 

(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. 

Prenos prokure 

37. člen 

Prokurist prokure ne more prenesti na drugo osebo. 

Vpis prokure 

38. člen 

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

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

Peto poglavje: Poslovna tajnost in prepoved konkurence 

Pojem poslovne tajnosti 

39. člen 

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

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

Varstvo poslovne tajnosti 

40. člen 

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

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

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

Prepoved konkurence 

41. člen 

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

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

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

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

42. člen 

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

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

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

šesto poglavje: Sodni register 

Predmet vpisa 

43. člen 

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

Register 

44. člen 

(1) Register vodi sodišče. 

(2) Postopek v registrskih zadevah ureja poseben zakon. 

Obveščanje o registrskih podatkih 

, 45. člen 

(1) Na vseh sporočilih, ki jih družba pošlje določenemu 
naslovniku, morajo biti poleg celotne firme in sedeža 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 na sporočilih, ki se pošiljajo v okviru obstoječih 
poslovnih stikov in za katera se običajno uporabljajo tisko- 
vine. 

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

Upravičenci za predlog 

46. člen 

Prijavo vloži podjetnik oziroma njegov pooblaščenec z overje- 
nim pooblastilom, za družbe pa oseba, ki je po zakonu ali po 
njenih aktih pooblaščena za zastopanje, če s tem zakonom ni 
določeno drugače. 

Prijava za prvi vpis v register 

47. člen 

(1) Družba mora prijaviti za prvi vpis v register svojo firmo, 
dejavnost, sedež in druge podatke, določene z zakonom. 

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

Prijava spremembe za vpis v register 

48. člen 

Za vpis v regsiter je treba prijaviti tudi vsako spremembo 

aktov iz drugega odstavka prejšnjega člena, začetek likvida- 
cijskega postopka z navedbo likvidacijskih upraviteljev in 
prenehanje družbe. 

Hramba podpisov 

49. člen 

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

Sedmo poglavje: Poslovne knjige in letno poročilo 

1. Oddelek: Temeljne določbe 

Okvir uporabe in načela 

50. člen 

(1) Družbe morajo voditi poslovne knjige ter izdelati letna 
poročila v skladu z določbami tega poglavja in drugimi pred- 
pisi ter ob upoštevanju računovodskih standardov in načel ter 
splošnih računovodskih predpostavk, ki jih izdaja z zakonom 
pooblaščena organizacija. 

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

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

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

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

Majhne, srednje in velike družbe 

51. člen 

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

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

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

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

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

- da poprečno število zaposlenih ne presega 250; 
- da so letni prihodki manjši od /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, in 

poročevalec 7 



- povezane družbe iz 459. člena tega zakona, ki so po 61. 
členu tega zakona dolžne predložiti konsolidirane letne iz- 
kaze. 

3. Oddelek: Letno poročilo 

Vsebina 

Računovodski izkazi in poslovna poročila 

52. člen 

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

(2) Poslovna poročila morajo vsebovati zlasti: 
- podatke in pojasnila o premoženjsko-finančnem stanju in 
sestavi financiranja; 
- podatke in pojasnila o razvoju in izidih poslovanja; 
- oceno možnosti bodočega razvoja; 
- podatke o izdajanju in odkupovanju lastnih delnic. 

(3) Podjetnik mora pravočasno izdelati pravilne izkaze, ni pa 
mu treba izdelati poslovnih poročil. 

Poročanje 

53. člen 

(1) Dokumente iz prejšnjega člena je treba predložiti pooblaš- 
čeni organizaciji, ki se ukvarja z obdelovanjem in objavlja- 
njem podatkov, najkasneje v 2 mesecih po preteku poslov- 
nega leta. 

(2) Pri družbah, ki so dolžne predlagati konsolidirane računo- 
vodske izkaze, znaša rok iz prejšnjega odstavka tri mesece. 

Revizija 

54. člen 

Letne računovodske izkaze velikih in srednjih delniških 
družb, velikih družb z omejeno odgovornostjo, povezanih 
družb, ter družb, katerih vrednostni papirji kotirajo na borzi, 
mora pregledati samostojno revizijsko podjetje v skladu 
s posebnimi predpisi. 

2. Oddelek: Knjigovodske listine in poslovne knjige 

Poslovne knjige 

55. člen 

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

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

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

Kontni plan in kontni okvirji 

56. člen 

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

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

(3) Za podjetnika oblikuje pooblaščena organizacija skrajšani 
kontni plan. 

57. člen 

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

(2) Obvezna računovodska izkaza sta: 

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

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

Pojasnila računovodskih izkazov 

58. člen 

Pojasnila računovodskih izkazov morajo obvezno vsebovati: 

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

Bilanca stanja 

59. člen 

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

1. Minimalni podatki o sredstvih: 

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

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

2. Minimalni podatki o obveznostih do virov sredstev: 

A. Kapital: 
- osnovni kapital; 
- revalorizacijske rezerve; 
- rezerve; 
- nerazdeljeni dobiček; 

- izguba (kot popravek vrednosti kapitala); 

B. Dolgoročne rezervacije za tveganja in stroške; 

C. Dolgoročne obveznosti; 

Č. Kratkoročne obveznosti; 

D. Pasivne časovne razmejitve. 
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Izkaz uspeha 

60. člen 

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

1. Minimalni podatki o prihodkih: 

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

2. Minimalni podatki o odhodkih: 

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

3. Minimalni podatki o poslovnem izidu: 

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

Konsolidirani računovodski izkazi 

61. člen 

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

Računovodski Izkazi pri združitvi družb, likvidaciji in stečaju 

62. člen 

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

Hranjenje letnih poročil in listin 

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

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

4. Oddelek: Vrednotenje postavk v računovodskih izkazih 

Podlaga In načela za vrednotenje 

64. člen 

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

Letna inventura (popis sredstev) 

65. člen 

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

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

Amortizacija 

66. 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 

67. člen 

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

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

Nedenarna sredstva in obveznosti 

68. člen 

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

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

Razporejanje dobička in pokrivanje izgube 

69. člen 

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

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

5. Oddelek: Objavljanje računovodskih izkazov 

Objava letnih računovodskih izkazov 

70. člen 

(1) Letno poročilo je treba predložiti registru v 13 mesecih po 
dnevu, na katerega se nanaša bilanca stanja. 

(2) Letne računovodske izkaze velikih družb sodišče objavi. 

Objava revidiranih letnih računovodskih izkazov 

71. člen 

(1) Družbe, ki so po 54. členu tega zakona zavezane k reviziji 
letnih računovodskih izkazov, pošljejo v 15 dneh po prejemu 
revizijskega poročila organizaciji, pooblaščeni za objavo 
podatkov iz računovodskih izkazov, revidirane letne računo- 
vodske izkaze. 

(2) Pooblaščena organizacija objavi podatke iz računovod- 
skih izkazov družb v posebni publikaciji ter jih mora dati na 
razpolago vsakemu interesentu, ki to zahteva in plača stroške. 
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Osmo poglavje: Mali podjetnik 

Imetniki malega obrata 

72. člen 
(1) Imetnikmalega obrata je lahko fizična oseba ali več fizič- 
nih oseb. Če je imetnikov malega obrata več (družba malih 
podjetnikov), se zanje uporabljajo pravila o civilnopravnih 
družbeni pogodbi, kolikor zakon ne določa drugače. 

(2) Mali podjetnik ali družba malih podjetnikov ima lahko 
enega ali več malih obratov, ki pa skupaj ne smejo presegati 
omejitev iz sedmega odstavka 1. člena tega zakona. 

(3) Mali podjetnik ali družba malih podjetnikov ne more biti 
družbenik v kakšni osebni družbi, niti kot posameznik niti kot 
družba malih podjetnikov. 

(4) Način vodenja poslovnih knjig in sestavljanja letnega poro- 
čila za male podjetnike in družbe malih podjetnikov predpiše 
minister, pristojen za malo gospodarstvo. 

Označevanje malega obrata 

73. člen 

(1) Mali podjetnik posluje s svojim imenom, z označbo dejav- 
nosti in prebivališča oziroma z naslovom malega obrata, če je 
obrat drugje kot prebivališče imetnika. 

» 
(2) Družba malih podjetnikov posluje z imenom vsaj enega 
družbenika, z označbo dejavnosti in prebivališča oziroma 
naslovom malega obrata, če je ta drugje kot prebivališče 
družbenika. 

(3) Mali podjetnik oziroma družba malih podjetnikov sme kot 
dejavnost opravljati vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne 
smejo opravljati kot gospodarski posli. 

(4) Mali podjetnik oziroma družba malih podjetnikov sme 
opravljati gospodarske posle le v okviru dejavnosti, ki je 
vpisana v register, in druge posle, ki so potrebni za njegov 
obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposred- 
nega opravljanja dejavnosti. 

(5) K označbi iz prvega odstavka tega člena doda mali podjet- 
nik okrajšavo »m.p.«, družba malih podjetnikov pa »d.m.p.«. 

(6) K označbi iz prvega in drugega odstavka tega člena se 
lahko dodajo tudi dodatne sestavine. Zanje se smiselno upo- 
rabljajo določbe o firmi. 

(7) Za jezik označbe malega obrata se smiselno uporablja 20. 
člen tega zakona. 

Odgovornost za obveznosti 

74. člen 
(1) Za obveznosti iz poslovanja malega obrata odgovarja mali 
podjetnik z vsem svojim premoženjem. 

(2) Če je imetnik malega obrata družba malih podjetnikov, 
odgovarjajo za obveznosti iz poslovanja malega obrata vsi 
družbeniki solidarno in z vsem svojim premoženjem. 

(3) Za obveznosti, ki jih prevzame imetnik malega obrata 
oziroma kateri od družbenikov družbe malih podjetnikov, se 
šteje, da se nanašajo na poslovanje malega obrata, razen 
tistih obveznosti, ki so očitno v zvezi samo z osebno porabo 
imetnika, družbenikov ali njihovih družinskih članov. 

Vpis 

75. člen 

(1) Mali podjetnik oziroma družba malih podjetnikov lahko 
začne opravljati dejavnost po vpisu v register malih obratov, 
ki ga vodi upravni organ prve stopnje. 

(2) V register malih obratov se vpišejo: 

- označba malega obrata; 
- osebno ime imetnika, vsakega od družbenikov ter njihovo 
prebivališče; 
- naslov malega obrata; 
- dejavnost malega obrata in podatki o izpolnjevanju pogojev 
za opravljanje dejavnosti v skladu z zakonom. 

(3) Mali podjetnik oziroma družba malih podjetnikov ima 
lahko podružnice, ki so krajevno ločene od sedeža. Podruž- 
nice je potrebno priglasiti, vendar se ne vpisujejo v register. 

(4) Minister, pristojen za malo gospodarstvo, predpiše način 
poslovanja registra malih obratov. 

VARIANTA K 75. ČLENU: 

(1) Mali podjetnik oziroma družba malih podjetnikov lahko 
začne opravljati dejavnost na podlagi priglasitve dejavnosti 
pristojnemu organu za javne prihodke. 

(2) Priglasitev je pisna in vsebuje: 

- označbo malega obrata; 
- osebno ime malega podjetnika, vsakega od družbenikov ter 
njihovo prebivačišče; 
- izjavo malega podjetnika oziroma vsakega družbenika, da 
izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu 
z zakonom. 

(3) Mali podjetnik oziroma družba malih podjetnikov ima 
lahko podružnice, ki so krajevno ločene od sedeža, ki se 
priglasijo pristojnemu organu iz prvega odstavka tega člena. 

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

Sprememba obsega poslovanja oziroma prenehanje 
poslovanja 

76. člen 
(1) Mali podjetnik se je dolžan prijaviti za vpis v register kot 
podjetnik, družba malih podjetnikov pa kot ena od gospodar- 
skih družb, če letni prihodki malega obrata več kot tri leta 
zaporedoma za več kot 10 odstotkov presegajo znesek /tolar- 
sko protive rednost 1,000.000 ECU/ ali ima več kot 25 zapo- 
slenih. 

(2) Če pride do spremembe iz prejšnjega odstavka prevzame 
podjetnik oziroma gospodarska družba vse pravice in obvez- 
nosti prejšnjega malega podjetnika oziroma družbe malih 
podjetnikov. 

(3) Mali podjetnik oziroma družba malih podjetnikov prijavi za 
vpis izbrisa iz registra malih obratov, ki ga vodi upravni organ 
prve stopnje, prenehanje poslovanja. 

VARIANTA K 3. ODSTAVKU (če bo sprejeta varianta k 75. 
členu): 

(3) Mali podjetnik oziroma družba malih podjetnikov sporoči 
prenehanje poslovanja organu, pristojnemu za javne pri- 
hodke. 

II. DEL: DRUŽBE 

Prvo poglavje: Družba z neomejeno odgovornostjo 

1. oddelek: Ustanovitev 

Pojem 

77. člen 
t 

(1) Družba z neomejeno odgovornostjo je družba dveh ali več 
oseb, ki odgovarjajo za obveznosti družbe z vsem svojim 
premoženjem. 
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(2) Družba se ustanovi s pogodbo med družbeniki. 

Subsidiarna uporaba civilnega prava 

78. člen 

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

Prijava za vpis v register 

79. člen 

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

(2) Prijavo morajo vložiti vsi družbeniki. 

2. Oddelek: Pravna razmerja med družbeniki 

Pogodbena svoboda 

80. člen 

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

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

Vložki v družbo 

81. člen 

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

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

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

Dolžnost skrbnega ravnanja 

82. člen 

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

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

Povračilo za stroške In odškodnina 

83. člen 

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

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

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

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

Dolžnost plačila obresti 

84. člen 

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

Posledice kršitve konkurenčne prepovedi 

85. člen 

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

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

Vodenfe poslov 

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

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

Prenos upravičenja za vodenje poslov 

87. člen 
(1) Družbenik ne sme prenesti vodenja poslov na tretjega, če 
tega ne dovoljuje družbena 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. 

Več družbenikov, ki vodijo posle 

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

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

Neupoštevanje navodil in dolžnost obveščanja 

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

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

Obseg upravičenja za vodenje poslov 

90. člen 

(1) Upravičenje za vodenje poslov obsega vsa dejanja, ki se 
redno izvršujejo pri opravljanju dejavnosti družbe. 
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(2) Za dejanja, ki presegajo okvir dejanj iz prejšnjega 
odstavka, je potrebno soglasje vseh družbenikov. 

(3) Za imenovanje prokurista je potrebna privolitev vseh druž- 
benikov, upravičenih za vodenje poslov, razen če bi bilo 
nevarno odlašati. Prokuro lahko prekliče vsak družbenik, ki jo 
je upravičen podeliti ali ki je upravičen sodelovati pri njeni 
podelitvi. 

Odvzem upravičenja za vodenje poslov 

91. člen 

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

Odrek vodenju poslov 

92. člen 

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

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

Pravica do pregleda 

93. člen 

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

bene knjige, listine in dokumentacijo. 

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

Odločanje družbenikov 

94. člen 

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

Letni računovodski Izkaz 

95. člen 

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

izgubi. 

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

Razdelitev dobička in izgube 

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

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

Zmanjšanje kapitalskega deleža 

> 97. člen 

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

presega navedeni znesek. 

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

3. Oddelek: Pravna razmerja družbenikov do tretjih oseb 

Prepoved razpolaganja družbenika 

98. člen 

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

Zastopanje 

99. člen 

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

(2) V družbeni pogodbi se lahko določi, da so za zastopanje 
družbe upravičeni vsi ali nekateri družbeniki samo skupno. 
Družbeniki, ki so upravičeni do skupnega zastopanja, lahko 
med seboj izberejo in pisno pooblastijo posamezno osebo za 
izvršitev določenih poslov ali določenih vrst poslov. Za izjavo 
volje družbi zadostuje, da je izjavljena enemu izmed upravi- 
čencev do skupnega zastopanja. 
(3) V družbeni pogodbi se lahko določi, da so lahko upravi- 
čeni za zastopanje družbe družbeniki samo skupno s prokuri- 
stom. V tem primeru se smiselno uporabljajo določbe dru- 
gega odstavka tega člena. 

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

Odvzem upravičenja za zastopan|e 

100. člen 

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

Osebna odgovornost družbenikov 

101. člen 

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

(2) Drugačen dogovor družbenikov glede njihove odgovorno- 
sti je proti tretjim osebam brez pravnega učinka. 
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(3) Če članstvo družbenika preneha, odgovarja za obveznosti 
družbe, nastale do objave vpisa prenehanja članstva. 

Ugovori posameznega družbenika 

102. člen 

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

Vrnitev posojil 

103. člen 

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

Odgovornost novega družbenika 

104. člen 

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

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

Predlagalna dolžnost pri plačilni nesposobnosti ali 
prezadolienosti 

105. člen 

(1) Če družba, pri kateri ni noben družbenik fjzična 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 družba z neomejeno odgovornostjo ali komanditna 
družba, pri kateri je vsaj en osebno odgovorni družbenik 
fizična oseba. Postopek so dolžni predlagati zastopniki 
družbe ali likvidacijski upravitelji. Predlog je potrebno podati 
brez odlašanja, najkasneje pa v roku treh tednov po nastanku 
dejstva, ki se nanaša na plačilno nesposobnost ali prezadol- 
ženost družbe in ga posebni zakon določa kot razlog za 
uvedbo stečajnega postopka. 

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

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

4. Oddelek: Prenehanje družbe in izločitev družbenikov 

Razlogi za prenehanje 

106. člen 

Družba z neomejeno odgovornostjo preneha; 
- s potekom časa, za katerega je bila ustanovljena; 
- s sklepom družbenikov; 
- s stečajem; 
- s smrtjo oziroma prenehanjem družbenika, če družbena 
pogodba ne določa drugače; 

- z odpovedjo; 
- na podlagi sodne odločbe; 
- če se število družbenikov zmanjša pod dva. 

Odpoved družbenika 

107. člen 

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

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

Prenehanje na podlagi sodne odločbe 

108. člen 

(1) Če obstaja utemeljen razlog, lahko družbenik s tožbo 
zahteva, da družba preneha; 
- pred potekom za njeno trajanje določenega časa, ali 
- brez odpovednega roka iz 107. člena tega zakona, če je bila 
družba ustanovljena za nedoločen čas. 

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

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

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

Družba za čas življenja 

109. člen 

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

Varstvo dobre vere družbenika 

110. člen 

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

Smrt ali prenehanje družbenika 

111.člen 

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

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

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

Izločitev družbenika 

112. člen 

(1) V družbeni pogodbi je lahko določeno, da bo družba 
obstajala tudi med preostalimi družbeniki, če kateri od druž- 
benikov odpove pogodbo, umre ali preneha. 
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(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da položaj 
družbenika preneha v tistem trenutku, v katerem bi prenehala 
družba zaradi katerega od razlogov iz prejšnjega odstavka. 

Obračun premoženja z izločenim družbenikom 

113. člen 

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

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

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

g) Izločeni družbenik je oproščen plačila družbenih dolgov, 
e 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, 
sorazmernega njegovemu deležu v izgubi. 

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

Udeležba izločenega družbenika v nedokončanih poslih 

114. člen 

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

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

Nadaljevanje družbe z dediči 

115. člen 

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

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

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

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

(5) Z družbeno pogodbo ni mogoče izključiti uporabe določb 

tega člena. Če pa dedič pridobi položaj komanditista, je 
njegov delež pri dobičku lahko s pogodbo določen drugače 
kot zapustnikov. 

Nadaljevanje družbe z enim družbenikom 

116. člen 

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

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

Prevzem po enem družbeniku 

117. člen 

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

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

Prijava v register 

118. člen 

(1) Prenehanje družbe morajo prijaviti za vpis v register vsi 
družbeniki, razen če družba preneha zaradi stečaja ali v pri- 
meru izločitve družbenika. 

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

5. Oddelek: Likvidacija družbe 

Nujnost likvidacije 

119. člen 

V vseh primerih iz 107. člena tega zakona, razen v primeru iz 
3. alinee, se opravi likvidacija. 

Imenovanje likvidacijskih upraviteljev 

120. člen 

(1) Likvidacijo opravljajo kot likvidacijski upravitelji vsi druž- 
beniki, razen če je s sklepom družbenikov ali z družbeno 
pogodbo zaupana posameznim družbenikom ali tretjim 
osebam. 

Več dedičev enega družbenika mora imenovati skupnega 
zastopnika. 

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

Odpoklic likvidacijskih upraviteljev 

121. člen 

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

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

122. člen 

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

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

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

Pravice in obveznosti likvidacijskih upraviteljev 

123. člen 

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

(2) Likvidacijski upravitelji zastopajo družbo. 

Vrnitev predmetov 

124. člen 

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

Skupno zastopanje in vodenje poslov 

125. člen 

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

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

Neomejenost pooblastil 

126. člen 

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

Vezanost na navodila 

127. člen 

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

Firma in podpisovanje V 
128. člen 

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

Likvidacijski obračun 

129. člen 

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

Razdelitev premoženja 

130. člen 

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

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

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

Poračun med družbeniki 

131. člen 

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

Notranje in zunanje razmerje 

132. člen 

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

Prijava izbrisa firme; poslovne knjige 

133. člen 

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

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

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

6. Oddelek: Zastaranje 

Zastaranje terjatev do družbenikov 

134. člen 
(1) Terjatve do družbenikov iz obveznosti družbe zastarajo 
v petih letih po prenehanju družbe ali po izločitvi družbenika, 
družbene obveznosti, prevzete pred njegovim pristopom 
v skladu s 146. in 147. členom tega zakona. 
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(2) Zastaranje začne teči z dnem, ko je vpis prenehanja družbe 
ali izločitev družbenika objavljen. 

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

Pretrganje zastaranja 

135. člen 

Pretrganje zastaranja proti družbi učinkuje tudi proti družbe- 
nikom. 

Drugo poglavje: Komanditna družba 

1. Oddelek: Ustanovitev družbe 

Pojem 

136. člen 

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

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

Prijava za vpis v register 

137. člen 

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

(2) V objavi vpisa družbe se navede le število komanditistov, 
ne pa njihovih imen oziroma firm. 

2. Oddelek: Pravna razmerja med družbeniki 

Pogodbena svoboda 

138. člen 

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

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

Vodenje družbe 

139. člen 

(1) Komanditist ni upravičen voditi poslov družbe. 

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

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

Posledice kršitve prepovedi konkurence 

140. člen 

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

Pravica nadzora 

141. člen 

(1) Komanditist ima pravico zahtevati prepis letnega poročila 

ter zaradi preverjanja njegove pravilnosti vpogledati 
v poslovne knjige in knjigovodske listine. 

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

Dobiček in izguba 

142. člen 

(1) Določbi 95. člena tega zakona veljata tudi za komanditista. 
Komanditistov dobiček se pripisuje njegovemu kapitalskemu 
deležu le toliko časa, dokler ne doseže zneska njegovega 
določenega vložka. 

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

Razdelitev dobička In izgube 

143. člen 

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

(2) Če ni drugače dogovorjeno, se glede dobička, ki presega 
znesek iz prejšnjega odstavka, oziroma glede izgube šteje, da 
je določeno tako razmerje deležev, ki ustreza okoliščinam. 

Dvigi denarja In izplačilo dobička 

144. člen 

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

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

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

3. Oddelek: Pravna razmerja družbenikov do tretjih oseb 

Zastopanje 

145. člen 

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

Komanditistova odgovornost 

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

Obseg odgovornosti 

147. člen 

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

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

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

(6) Proti upnikom družbe, pri kateri ni noben komplementar 
fizična oseba, velja komanditistov vložek za neplačanega, če 
je izposlovan v deležih komplementarjev, razen če je vsaj 
eden osebno odgovorni družbenik družba z neomejeno odgo- 
vornostjo ali komanditna družba. 

Vračanje posojil 

148. člen 
Za komanditno družbo, pri kateri ni noben komplementar 
fizična oseba, se smiselno uporabljajo določbe 433. in 434. 
člena tega zakona, s tem da družbenike družbe z omejeno — 

odgovornostjo zamenjajo družbeniki ali člani komplementar- 
jev komanditne družbe kot tudi komanditisti, razen če je 
osebno odvogorni družbenik družba z neomejeno odgovor- 
nostjo ali komanditna družba, pri kateri je vsaj en osebno 
odogovrni družbenik fizična oseba. 

Zmanjšanje vložka 

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

Odgovornost novega družbenika 

150. člen 

Kdor vstopi v obstoječo družbo kot komanditist, odgovarja za 

Odgovornost pred vpisom 

151. čien 

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 

152. člen 
Zaradi komanditistove smrti družba ne preneha. 

4. oddelek: Dvojna družba 

Pojem 

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

Družba kot komplementar 

154. člen 

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

Prepoved preoblikovanja v dvojno družbo 

155. člen 

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

Prepoved ustanavljanja novih dvojnih družb 

156. člen 

Dvojna družba ne sme biti komplementar v komanditni 
družbi. 

Poslovne listine 

157. člen 

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

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

Družba z neomejeno odgovornostjo kot dvojna družba 

158. člen 

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

Tretje poglavje: Tiha družba 

Pojem 

159. člen 

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

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

Razmerja med nosilcem tihe družbe In tihim družbenikom 

160. člen 

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

Dobiček in izguba 

161. čien 

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

Izračunavanje dobička in izgube 

162. člen 

(1) Na koncu vsakega poslovnega leta mora nosilec tihe 
družbe izračunati dobiček oziroma izgubo in tihemu družbe- 
niku izplačati dobiček, ki mu pripada na temelju njegovega 
vložka. 

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

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

poročevalec 17 



Pravica do obveščenosti Četrto poglavje: Delniška družba 

163. člen 

(1) Tihi družbenik ima pravico zahtevati prepis letnega poro- 
čila in preizkusiti tudi njegovo pravilnost tako, da ga primerja 
s poslovnimi knjigami in listinami. 

(2) Zaradi utemeljenih razlogov lahko sodišče na zahtevo 
tihega družbenika določi, naj se mu izroči letno poročilo 
oziroma naj se mu zagotovijo druga pojasnila ter predložijo 
poslovne knjige in listine. 

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

Odgovornost 

164. člen 

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

Prenehanje tihe družbe 

165. člen 

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

Obračun 

166. člen 

Če tiha družba ne preneha zaradi stečaja nosilca tihe družbe, 
mora ta napraviti obračun s tihim družbenikom in mu njegovo 
terjatev izplačati v denarju, razen če sta se s pogodbo dogo- 
vorila drugače. 

Stečaj nosilca tihe družbe 

167. člen 

(1) Če se uvede stečaj nad nosilcem tihe družbe, 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 terja- 
tev do nosilca uveljavljati kot stečajni upnik. 

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

Izpodbijanje vrnitve vložka 

168. člen 

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

(2) Izpodbijanje ni mogoče, če je do stečaja prišlo zaradi 
okoliščin, ki so nastale po sporazumu iz prejšnjega odstavka 
tega člena. 
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1. Oddelek: Splošne določbe 
Pojem 

169. člen 

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

(2) Delniška družba odgovarja upnikom za svoje obveznosti 
z vsem svojim premoženjem, delničarji pa za obveznosti 
družbe upnikom ne odgovarjajo. 

Število ustanoviteljev 

170. člen 

Delniško družbo ustanovi najmanj 5 fizičnih ali pravnih oseb 
(ustanovitelji). 

Osnovni kapital 

171. člen 

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

Najnižji nominalni znesek osnovnega kapitala 

172. člen 

Najnižji nominalni znesek osnovnega kapitala je /tolarska 
protivrednost 25.000 ECU/. 

Najnižji nominalni znesek delnic 

173. člen 

(1) Najnižji nominalni znesek delnic je /tolarska protivrednost 
10 EČU/. 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 20 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 (v nadaljnjem besedilu: začasnice). 

Emisijski znesek delnice 

174. člen J 

(1) Delnice se ne smejo izdati za skupni znesek, ki je nižji od 1 

osnovnega kapitala, določenega v 171. členu tega zakona. ^ 

(2) Izdaja delnic za višji znesek je dopustna. 

2. Oddelek: Delnice Delnice kot vrednostni papirji 

175. člen 

(1) Delnice so vrednostni papirji. Dl 

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

Prinosniške in imenske delnice 

176. člen ~ ( 

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

(2) Delnice se morajo glasiti na ime, če so izdane pred celo J 
nim plačilom nominalnega ali višjega emisijskega znesk p 
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Znesek delnih plačil se navede na delnici. 

(3) Začasnice se glasijo na ime. 

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

Navadne in prednostne delnice 

177. člen 

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

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

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

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

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

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

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

Razredi delnic 

178. člen 

Delnice z enako pravico tvorijo en razred. 

Glasovalna pravica 

179. člen 

(1) Vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico. 

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

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

Sestavine delnice 

180. člen 

Delnica mora vsebovati naslednje sestavine: 

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

k podpisov pooblaščenih oseb izdajatelja delnice. 

Deli delnice 

181. člen 

(1) Delnica je sestavljena iz treh delov. 

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

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

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

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

Sklep o izdaji delnic 

182. člen 

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

(2) S sklepom o izdaji delnic se določi: 

- ime oziroma firma izdajatelja delnic; 
- oznaka, da se delnica glasi na prinosnika ali na ime; 
- skupna vrednost celotne izdaje delnic; 
- način oziroma oblika izdaje delnic; 
- nominalna vrednost delnic; 
- način izplačila dividende; 
- čas vpisa delnic; 
- način vpisa delnic: pri kom in v katerem roku se vpisujejo in 
vplačujejo delnice; 
- v katerem roku se vračajo vplačana sredstva, če se odstopi 
od izdaje delnic; 
- razred delnic; 
- vrstni red uveljavljanja prednosti, če se prednostne delnice 
izdajajo v več serijah; 
- način objave izdaje delnic; 
- postopek delitve in izročitve 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 o izdaji delnic. 

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

(4) Potrdilo iz tretjega odstavka tega člena se lahko uporablja 
samo kot izkazni papir za uveljavitev pravice do udeležbe in 
glasovanja na skupščini delničarjev. 

Delnica v dematerializirani obliki 

183. člen 

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

VARIANTA K 183. členu 

Ta člen se črta. 
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3. Oddelek: Ustanovitev 

1. Pododdelek: Skupne določbe 

Vsebina statuta 

184. člen 

(1) Statut mora določati: 

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

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

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

Sprememba vrste delnic 

185. člen 

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

Objave podatkov in sporočil družbe 

186. člen 

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

Posebne ugodnosti In ustanovitveni stroški 

187. člen 

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

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

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

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

Stvarni vložki in prevzem stvari 

188. člen 

(1) Če delničarji prispevajo vložke tako, da ne vplačajo nomi- 

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

(2) Kot stvarni vložki ali prevzem stvari se lahko štejejo le tisti 
premoženjski predmeti oziroma pravice, katerih gospodarska 
vrednost je ugotovljiva. Dolžnost opraviti storitev se 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 ali prevzemu stvari ter pravna 
dejanja za njihovo izvršitev proti družbi neveljavne. Če je 
dogovor o stvarnem vložku ali prevzemu stvari neveljaven, je 
delničar dolžan vplačati nominalni ali višji emisijski znesek 
delnic. 

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

(5) Za prevzem stvari se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o stvarnih vložkih. 

2. Pododdelek: Sočasna (simultana) ustanovitev 
Pojem 

189. člen 

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

(2) Vsi ustanovitelji morajo sprejeti in podpisati statut. 

Ustanovitev družbe 
190. člen 

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

Vplačilo delnic 
191. člen 

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

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

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

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

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

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

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

(3) Nadzorni svet imenuje člane prve uprave. 

Ustanovitveno poročilo 
193. člen 

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

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

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

- navedbo zneska, za katerega so bile izdane delnice; 
- dokazilo pooblaščene banke, da uprava z vplačanim zne- 
skom prosto razpolaga; 
- zagotovilo ustanoviteljev, da so seznanjeni z dolžnostjo 
obveščanja sodišča ter da ni zadržkov oziroma okoliščin, ki bi 
nasprotovale določbi četrtega odstavka 245. člena tega za- 
kona; 
- dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz petega odstavka 245. 
člena tega zakona; 
- določitev obsega upravičenja članov uprave za zastopanje. 

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

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

(3) Člani uprave morajo svoj podpis shraniti na sodišču. 

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

Ustanovitvena revizija 
194. člen 

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

(2) Ustanovitveni revizorji morajo opraviti revizijo: 

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

(3) Ustanovitvene revizorje imenuje sodišče. 

Nesoglasja med ustanovitelji in ustanovitvenimi revizorji 
195. člen 

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

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

Plačilo in povračilo stroškov ustanovitvenih revizorjev 
196. člen 

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

Prijava družbe za vpis v register 
197. člen 

Zavrnitev prijave za vpis v register 
199. člen 

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

Vsebina vpisa 
200. člen 

V register se vpiše tudi: 

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

Objava vpisa 
201. člen 

(1) Poleg vsebine vpisa v register iz prejšnjega člena se 
objavijo še:- podatki iz prvega odstavka 184., 185., 186., 187 
in 188. člena tega zakona; 
- določbe statuta ali drugega akta o sestavi uprave; 
- emisijski znesek delnic; 
- ime, poklic in naslov oziroma firmo in sedež ustanoviteljev; 
- ime, poklic in naslov članov prvega nadzornega sveta. 

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

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

Vsebina prijave za vpis v register 
198. člen 

(1) Prijava za vpis v register vsebuje: 

Odgovornost ustanoviteljev 
202. člen 

(1) Ustanovitelji odgovarjajo družbi kot solidarni dolžniki za 
škodo, ki nastane zaradi netočnosti podatkov, danih v zvezi 
z ustanovitvijo družbe. 
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(2) Ce ustanovitelji namenoma ali iz hude malomarnosti oško- 
dujejo družbo s stvarnimi vložki ali ustanovitvenimi stroški, 
morajo škodo povrniti kot solidarni dolžniki. Ustanovitelj, ki je 
ravnal kot dober gospodarstvenik, za to škodo ne odgovarja. 

Odgovornost drugih oseb 
203. člen 

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

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

Prepovedana izdaja delnic 

204. člen 

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

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

3. Pododdelek: Postopna (sukcesivna) ustanovitev 

Pojem 

205. člen 

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

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

(3) Prospekt mora vsebovati zlasti; 

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

- najvišji znesek ustanovitvenih stroškov, ki aredo v breme 
družbe; 
- osebno ime, poklic in prebivališče oziroma firmo in sedež 
ustanoviteljev družbe. 

Vpis in vplačilo delnic 

206. člen 

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

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

Vpisnica 

207. člen 

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

(2) Vpisnica mora vsebovati: 

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

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

Neuspel vpis 

208. člen 

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

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

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

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

Nepravočasna vplačila 

209. člen 

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

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

210. člen 

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

(2) V primeru iz drugega odstavka 208. člena te<Ja zakona 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. Seznam mora vsebovati 
napotilo, naj vpisniki, ki jim ni bila dodeljena nobena ali jim 
niso bile dodeljene vse vpisane delnice, dvignejo preveč vpla- 
čane zneske. 

Razpolaganje z vplačili 

211. člen 

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

Sklic ustanovne skupščine 

212. fclen 

(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 

213. člen 

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

(2) Ustanovitelji morajo v 15 dneh po preteku roka za izvedbo 
skupščine z oglasom, 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 

214. člen 

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

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

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

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

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

Potek ustanovne skupščine 

215. člen 

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

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

Pristojnost ustanovne skupščine 

216. člen 

(1) Ustanovna skupščina: 

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

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

Glasovanje 

v 217. člen 

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

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

(3) Na ustanovni skupščini se sklepa z večino na skupščini 
zastopanih delnic, ki niso izvzete iz glasovanja. 
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(4) Sprememba statuta glede določb iz 184. člena tega zakona 
se lahko sprejme le s soglasjem vseh vpisnikov in prevzemni- 
kov delnic. O spremembi ostalih določb statuta je mogoče 
odločati le, če so navzoči upravičenci, katerih glasovi pred- 
stavljajo vsaj dve tretjini osnovnega kapitala. Odločitev mora 
biti soglasna. 

Vnovični preizkus poročila ustanoviteljev 

218. člen 

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

(2) Vpisniki in prevzemniki, ki delnice vplačujejo samo 
v denarju, izvolijo tri poverjenike. Enega od njih lahko 
s posebnim glasovanjem izberejo vpisniki in prevzemniki, ki 
so zahtevali vnovični preizkus poročila ustanoviteljev; ti sode- 
lujejo tudi pri volitvah ostalih poverjenikov. 

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

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

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

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

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

4. Oddelek: Pravna razmerja med družbo in delničarji 

Načelo enakega položaja delničarjev 

219. člen 

Pred organi družbe je treba delničarje ob enakih pogojih 
enako obravnavati. 

Glavna obveznost delničarjev 

220. člen 

Obveznost delničarjev je, da vplačajo nominalni ali višji emi- 
sijski znesek vpisanih delnic na račun družbe ali pa izročijo 
stvarne vložke. 

Posledice nepravočasnega vplačila 

221. člen 

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

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

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

Izključitev delničarjev zaradi nepravočasnega vplačila 

222. člen r 

(1) Delničarjem, ki vložka ne vplačajo pravočasno, se lahko da ( 
dodaten rok z navedbo, da se jim bodo po njegovem izteku F 
odvzele delnice in izvršena plačila. Podaljšani rok je treba v 

objaviti in sporočiti vsakemu delničarju s priporočenim pi- E 

smom. r 

(2) Delničarjem, ki vložka kljub ponovnemu pozivu ne vpla- ( 
čajo, se odvzamejo delnice in izvršena plačila v korist družbe, v 

tako da se odvzem objavi z navedbo značilnosti odvzetih i 
delnic. c 

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

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

f 

Plačilna obveznost prednikov ( 

223. člen 

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

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

(3) Če se plačilo vložka od prednikov ne da izterjati, mora 
družba delnico takoj prodati na borzi ali na drug običajer 
način. 

Prepoved oprostitve dajatvenih obveznosti delničarjem 

224. člen 

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

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

Prepoved vračila in obrestovanja vložkov 

225. člen 
Vložki se ne smejo vrniti in ne obrestovati. 

Dodatne obveznosti delničarjev 

226. člen 
(1) V statutu je lahko določeno, da 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 

227. člen 

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

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

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

Uporaba in razdelitev dobička 

228. člen 

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

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

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

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

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

,e potekel od plačila. 

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

Vmesne dividende 

229. člen 

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

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

(3) Plačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet. 

Vrnitev prepovedanih plačil 

230. člen 

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

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

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

Plačilo za dodatne storitve 

231. člen 

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

Vpis v delniško knjigo 

232. člen 

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

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

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

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

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

Prenos imenskih delnic 

233. člen 

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

(2) V statutu se lahko prenos imenskih delnic pogojuje z dovo- 
ljenjem družbe. Statut lahko določa, da o dovoljenju 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 

234. člen 

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

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

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

Računanje lastninskega časa delnice 

235. člen 

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

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

236. člen 

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

Razveljavitev delnic s strani družbe 

237. člen 

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

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

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

Zamenjava poškodovane listine 

238. člen 

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

Nova kuponska pola 

239. člen 

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

Pridobivanje lastnih delnic 

240. člen 

(1) Družba sme pridobivati lastne delnice le: 

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

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

(3) V primeru iz 1. alinee prvega odstavka tega člena mora 

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

Fiktivni posli 

241. člen 

(1) Pravni posel, katerega predmet je zagotovitev predujma ali 
posojila oziroma zavarovanje s strani družbe zaradi pridobitve 
delnic za družbo, je ničen. 

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

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

Pravice iz lastnih delnic 

242. člen 

Iz lastnih delnic družba nima nobenih pravic. 

Odsvojitev in umik lastnih delnic 

243. člen 

(1) Če je družba pridobila lastne delnice v nasprotju s prvim in 
drugim odstavkom 240. člena tega zakona, jih mora odsvojiti 
v enem letu po pridobitvi. 

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

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

Pridobivanje lastnih delnic preko tretjih oseb 

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

Pridobitev lastnih delnic v zastavo 
245. člen 

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

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

5. Oddelek: Organi delniške družbe 
1. Pododdelek: Uprava 

Vodstvo družbe 
246. člen 

(1) Delniško družbo vodi uprava v dobro podjetja, z upošteva- 
njem interesov delničarjev in zaposlenih kakor tudi javnega 
interesa. 

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

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

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

- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja 
zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno var- 
nost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sred- 
stev in naravna bogatstva ter zoper družbeno in zasebno 
premoženje in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti 
sodbe; - ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravlja- 
nja poklica in sicer za čas trajanja prepovedi. 

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

Vodenje poslov in odločanje 
247. člen 

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

(2) Statut lahko določi tudi drugačen način odločanja. 

(3) Vsak član uprave ima en glas. 

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

Zastopanje in predstavljanje 
248. člen 

(1) Uprava zastopa in predstavlja družbo. 

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

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

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

Pristojnosti in odgovornosti uprave do skupščine 
249. člen 

Pristojnosti in odgovornosti uprave do skupščine so; 

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

Imenovanje in odpoklic uprave 
250. člen 

(1) Člane uprave in predsednika imenuje nadzorni svet za 
dobo naiveč petih let, z možnostjo neomejenega ponovnega 

imenovanja. Ponovno imenovanje se ne sme opraviti prej kot 
eno leto pred iztekom mandata. Nadzorni svet lahko odpo- 
kliče posameznega člana uprave oziroma predsednika, če 
ugotovi, da huje krši obveznosti oziroma da ni sposoben 
voditi poslov, oziroma ga razreši, če mu skupščina izreče 
nezaupnico. 

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

Imenovanje prek sodišča 
251. člen 

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

Udeležba članov uprave pri dobičku 
252. člen 

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

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

Prejemki članov uprave 
253. člen 

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

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

Prepoved konkurence 
254. člen 

(1) Član uprave ne sme brez soglasja nadzornega sveta oprav- 
ljati pridobitne dejavnosti na področju dejavnosti družbe za 
lasten ali tuj račun. 

(2) Določba prvega odstavka 41. člena tega zakona se uporab- 
lja za člane uprave 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 
255. člen 

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

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

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

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

Poročila nadzornemu svetu 
256. člen 

(1) Uprava poroča nadzornemu svetu o; 

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

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

(3) Poročilo o poslovni politiki se predloži nadzornemu svetu 
najmanj enkrat letno ali ob bistveno spremenjenih okolišči- 
nah, poročilo o donosnosti družbe in kapitala pa najmanj 
enkrat letno ob razpravi o letnem poročilu. Poročilo o poslih, 
prometu in finančnem stanju se predloži najmanj četrtletno, 
o donosnosti in plačilni sposobnosti družbe pa tudi 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 pomembneje vplivala na položaj družbe. 

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

Dolžnost uprave ob izgubi, prezadolženosti ali plačilni 
nesposobnosti 

257. člen 

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

(2) Če je družba plačilno nesposobna oziroma prezadolžena, 
mora uprava takoj, najkasneje pa v dveh tednih po nastanku 
dejstva, ki ga poseben zakon določa kot razlog za začetek 
stečajnega postopka, predlagati uvedbo postopka prisilne 
poravnave ali stečajnega postopka. 

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

Skrbnost in odgovornost članov uprave 

258. člen 

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

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

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

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

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

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

Pogodba s članom uprave 

259. člen 

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

Namestniki članov uprave 

260. člen 

Določbe, ki se nanašajo na člane uprave, 
namestnike članov uprave. 

2. Pododdelek: Nadzorni svet 

Obveznost izvolitve nadzornega sveta 

261. člen 

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

(2) Družba mora imeti nadzorni svet: 

- če 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 ali 
statutu ni določeno drugače, izvršuje pristojnosti nadzornega 
sveta po tem zakonu skupščina. 

Število članov nadzornega sveta 

262. člen 

(1) Nadzorni svet sestavljajo najmanj trije člani. 

(2) Število članov nadzornega sveta in njegovo sestavo določa 
statut. Število članov nadzornega sveta glede na osnovni 
kapital ne sme biti večje od: 

- devet pri osnovnem kapitalu do /300.000 ECU tolarske 
protivrednosti/; 
- petnajst pri osnovnem kapitalu nad /300.000 ECU tolarske 
protivrednosti/; 
- enaindvajset pri osnovnem kapitalu nad /3,000.000 ECU 
tolarske protivrednosti/. 

uprave po tem 
lahko določijo 

veljajo tudi za 
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Posebni pogoji za člane nadzornega sveta 

263. člen 

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

(2) Član nadzornega sveta ne more biti: 

- član uprave te družbe; 
- član nadzornega sveta že v desetih družbah; 
- član uprave od družbe odvisne družbe; 
- član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem 
svetu je član uprave te družbe. 
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja 
zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno var- 
nost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sred- 
stev in naravna bogatstva ter zoper družbeno in zasebno 
premoT )nje in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti 
sodbe; 
- oseba, ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi oprav- 
ljanja poklica in sicer za čas trajanja prepovedi. 

Volitve članov nadzornega sveta 

264. člen 

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

Mandat članov nadzornega sveta 

265. člen 

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

Odpoklic članov nadzornega sveta 

266. člen 

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

Imenovanje In odpoklic člana preko sodišča 

267. člen 

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

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

Nezdružljivost članstva v upravi In nadzornem svetu 

268. člen 

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

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

Objava sprememb v nadzornem svetu 

269. člen 

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

Poslovanje nadzornega sveta 

270. člen 

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

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

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

Odločanje nadzornega sveta 

271. člen 

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

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

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

Udeležba na sejah 

272. člen 

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

Sklic seje 

273. člen 

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

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

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

Pristojnosti nadzornega sveta 

274. člen 

(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. 

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

(3) Nadzorni svet lahko skliče skupščino. 

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

Zastopanje družbe proti članom uprave 
275. člen 

Nadzorni svet zastopa družbo proti članom uprave. 

Plačilo članom nadzornega sveta 
276. člen 

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

Pogodbe s člani nadzornega sveta 
277. člen 

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

Zagotovitev posojila članom nadzornega sveta 
278. člen 

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

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

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

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

Dolžnosti In odgovornosti članov nadzornega sveta 
279. člen 

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

3. Pododdelek: Odškodninska odgovornost 
Odškodninska odgovornost 

280. člen 

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

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

(3) Poleg članov uprave in nadzornega sveta odgovarja kot 

solidarni dolžnik tudi tisti, ki je s škodljivim dejanjem pridobil 
koristi, če je dejanje storil namenoma. Odškodninski zahtevek 
družbe lahko uveljavljajo tudi njeni upniki, če jih družba ne 
more poplačati. 

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

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

4. Pododdelek: Skupščina 
1. Odsek: Pristojnosti skupščine 

Splošno 
281. člen 

(1) Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na 
skupščini, če ta zakon ne določa drugače. 

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

Pristojnosti skupščine 
282. člen 

(1) Skupščina sklepa o; 

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

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

2. Odsek: Sklic skupščine 
Splošno 
283. 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 navadno večino. Sklic 
skupščine se objavi z navedbo firme, sedeža, časa in kraja 
skupščine in pogojev, od katerih je odvisna udeležba na 
skupščini in uresničevanje glasovalne pravice. 

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

Sklic na zahtevo manjšine 
284. člen 

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

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

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

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

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

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

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

Objava dnevnega reda 
286. člen 

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

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

(3) Za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj odloči skupš- 
čina, morata 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 
287. člen 

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

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

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

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

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

Predlogi delničarjev 
288. člen 

(1) Predlogi delničarjev se sporočijo v skladu s prejšnjim 
členom le, če je delničar v enem tednu po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno utemeljen 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 protipredloga v bistvenih točkah vsebuje 
očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve; 
- 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 glasovala manj kot 
dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala; 
- če da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in se 
ne dal zastopati, ali 
- če delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil 
svojega sporočenega protipredloga ali ga ni dal postaviti. 

(3) Utemeljitve protipredloga 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 

289. 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 

290. člen 

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

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

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

3. Odsek: Zapisnik in pravica do obveščenosti 

Seznam udeležencev 

291. člen 

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

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

(3) Če so bila finančni organizaciji oziroma združenju delni- 
čarjev dodeljena pooblastila za uresničevanje glasovalne pra- 
vice in če pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico 
v imenu tistega, ki mu ta pripada, se v seznamu ločeno navede 
znesek in razred delnic, za katere je dobil pooblastila. 

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

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

292. člen 

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

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

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

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

Delničarjeva pravica do obveščenosti 

293. člen 

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

(2) Uprava sme zadržati informacije le: 

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

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

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

Sodna odločba o pravici do obveščenosti 

294. člen 

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

4. Odsek: Glasovalna pravica 

Sklepčnost 

295. člen 

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

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

Načelo navadne večine glasov 

296. člen 

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

Glasovalna pravica 

297. člen 

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

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

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

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

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

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

(7) Način uresničevanja glasovalne pravice ureja statut. 

Uresničevanje glasovalne pravice prek finančnih in drugih 
organizacij ter drugih oseb 

298. člen 

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

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

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

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

(5) Če delničar finančni organizaciji ni izdal navodil za uresni- 
čevanje glasovalne pravice, jo mora finančna organizacija 
uresničevati po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, 
razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njeno odloči- 
tev, če bi poznal dejansko stanje. 
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(7) Če finančna organizacija ni uresničevala glasovalne pra- 
vice v skladu z delničarjevim navodilom, ali, če ji delničar ni 
dal navodila, v nasprotju z lastnimi predlogi delničarju, mora 
delničarju sporočiti in navesti razloge. 

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

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

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

Izključitev glasovalne pravice 
299. člen 

(1) Delničar ne more sodelovati pri odločanju o tem, da se 
oprosti določene obveznosti ali o uveljavljanju zahtevka 
družbe proti njemu. Nihče drug ne more uresničevati glaso- 
valne pravice v primerih, ko jo 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 
300. člen 

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

5. Odsek: Izredni sklep 
Ločeno zasedanje In ločeno glasovanje 

301. člen 

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

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

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

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

Pravice prednostnih delničarjev 
303. člen 

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

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

Razveljavitev ali omejitev prednosti 
304. člen 

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

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

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

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

Navadne delnice brez glasovalne pravice 
305. člen 

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

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

Skupščinski sklep 
306. člen 

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

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

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

Soglasje prizadetih delničarjev 
307. člen 

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

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

Vpis spremembe statuta 
308. člen 

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

(2) Če se sprememba ne nanaša na podatke iz 200. člena tega 
zakona, zadostuje pri vpisu sklicevanje na listine, vložene pri 
sodišču. Če sprememba zadeva določbe, katerih vsebino je 
treba objaviti, se objavi tudi vsebina sprememb. 
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(3) Sprememba statuta začne veljati z vpisom v register. 

2. Pododdelek: Ukrepi za povečanje osnovnega kapitala 
1. Odsek: Povečanje osnovnega kapitala z vložki 

Pogoji 
309. člen 

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

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

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

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

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

Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki 
310. člen 

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

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

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

Prijava sklepa za vpis v register 
311. člen 

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

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

Vpisovanje novih delnic 
312. člen 

(1) Nove delnice se vpisujejo s pisno izjavo (vpisno potrdilo), 
iz katerega je razviden delež po številu, nominalnem znesku 
in, če je izdanih več razredov, razred delnic. Vpisno potrdilo 
se izda v dvojniku. Vsebovati mora: - dan, ko je bil sprejet 
sklep o povečanju osnovnega kapitala; 
- emisijski znesek delnic, znesek plačil in dodatne obvez- 
nosti; 
- podatke iz prvega odstavka 310. člena tega zakona, in, če je 
izdanih več razredov, celotni nominalni znesek vsakega 
razreda delnic; 
- trenutek, ko postane vpis neobvezujoč, če do takrat ni 
vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala. 

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

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

Prednostna pravica do novih delnic 

313. člen 

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

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

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

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

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

Prijava in vpis povečanja osnovnega kapitala 

314. člen 

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

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

(3) Prijavi se priložijo: 

- dvojniki vpisnih potrdil in od uprave podpisan seznam 
vpisnikov, na katerem so navedene delnice vsakega vpisnika 
in njegova vplačila; 
- če gre pri povečanju kapitala za stvarne vložke, pogodbe, 
na katerih temeljijo ugotovitve po 310. členu tega zakona ali ki 
so bile sklenjene za njihovo izvedbo; 
- obračun stroškov, ki bodo družbi nastali z izdajo novih 
delnic; 
- dovoljenje državnega organa, če je le-to za povečanje 
osnovnega kapitala potrebno. 

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

Začetek veljavnosti povečanja osnovnega kapitala 

315. člen 

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa 
v register. 

Objava 

316. člen 

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

317. člen 

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

2. Odsek: Pogojno povečanje osnovnega kapitala 

Pogoji 

318. člen 

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

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

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

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

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

Veljavnost sklepa 

319. člen 

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

(2) S sklepom se določi tudi: 

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

Pogojno povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki 

320. člen 

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

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

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

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

Prijava sklepa 

321. člen 

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

(2) Prijavi se priloži: 

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

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

Objava vpisa 

322. člen 

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

Prepoved izdaje delnic 

323. člen 

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

Izjava o uresničitvi prednostne pravice 

343. člen 

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

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

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

Izdaja delnic 

325. člen 

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

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

326. člen 

Z izdajo delnic je osnovni kapital povečan. 

Prijava izdaje delnic 
327. člen 

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

(2) Prijavi se priložijo dvojniki vpisnih potdil ter s strani uprave 
podpisan seznam oseb, ki so uresničile prednostno pravico 
oziroma pravico do zamenjave obveznic. Seznam mora nava- 
jati delnice, ki pripadajo vsakemu delničarju, in zanje vpla- 
čane vložke. 

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

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

3. Odsek: Odobreni kapital 
Pogoji 

328. člen 

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

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

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

(4) Statut lahko določi, da se nove delnice izdajo delavcem 
družbe. 

Izdaja novih delnic 
329. člen 

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

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

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

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

Pogoji za Izdajo delnic 
330. člen 

(1) O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic 

odloča uprava, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje 
nadzornega sveta. Soglasje nadzornega sveta je potrebno 
tudi za odločitev uprave iz drugega odstavka 329. člena tega 
zakona o izključitvi prednostne pravice do novih delnic. 

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

Izdaja delnic za stvarne vložke 
331. člen 

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

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

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

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

(5) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se ne 
uporabljata za vložek denarnih terjatev, ki delavcem družbe 
pripadajo iz udeležbe v dobičku, ki jim jo družba zagotavlja. 

Pogodbe o stvarnih vložkih pred vpisom družbe 
332. člen 

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

4. Odsek: Povečanje osnovnega kapitala Iz sredstev družbe 
> Pogoji 

333. člen 

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

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

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

Preoblikovanje rezerv In dobička 
334. člen 

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

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

Bilanca stanja kot osnova 
335. člen 

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

Prijava In vpis sklepa 
336. člen 

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

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

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

Začetek veljavnosti povečanja osnovnega kapitala 
337. člen 

(1) 2 vpisom sklepa o povečanju osnovnega kapitala v register 
je osnovni kapital povečan. 

(2) Nove delnice veljajo za polno vplačane. 

Upravičenci Iz povečanja osnovnega kapitala 
336. člen 

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

Delne pravice 
339. člen 

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

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

Poziv delničarjem 
340. člen 

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

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

Poziv mora vsebovati opozorilo, da ima družba pravico del- 
nice, ki niso dvignjene v enem letu od dneva objave poziva, po 
trikratnem opozorilu prodati 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 
uorabljajo določbe četrtega odstavka 351. člena tega zakona. 

(4) Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena se smi- 

selno uporabljajo za družbe, ki niso izdale delniških listin. 
Družbe morajo delničarje pozvati, naj prevzamejo nove del- 
nice. 

Lastne delnice in delno vplačane delnice 

341. člen 

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

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

Varstvo pravic delničarjev In tretjih oseb 

342. člen 

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

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

Začetek udeležbe v dobičku 

343. člen 

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

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

Pogo|nl kapital 

344. člen 

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

Prepoved izdaje delnic In začasnic 

345. člen 

Nove delnice in začasnice se ne smejo izdati pred vpisom 
sklepa o povečanju osnovnega kapitala v register. 
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5. Odsek: Zamenljive obveznice in obveznice z gibljivim 
donosom 

Vrste in izdaja obveznic 

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

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

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

(4) Delničarji družbe imajo prednostno pravico do nakupa 
zamenljivih obveznic, obveznic z gibljivim donosom ter 
obveznic s posebnimi pravicami do udeležbe v dobičku, pri 
čemer se smiselno uporablja določba 313. člena tega zakona. 

3. Pododdelek: Ukrepi za zmanjšanje osnovnega kapitala 

1. Odsek: Redno zmanjšanje osnovnega kapitala 

Pogoji 

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

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

(3) V sklepu se določi, zakaj se osnovni kapital zmanjšuje. 

(4) Osnovni kapital se lahko zmanjša: 

- z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic; 
- z združevanjem delnic, če se najnižji nominalni znesek za 
delnice ne more več zmanjšati. 

(5) S sklepom se določi način zmanjšanja osnovnega kapitala. 

Prijava sklepa 

348. člen 
Uprava in predsednik nadzornega sveta morata sklep 
o zmanjšanju osnovnega kapitala prijaviti za vpis v register. 

Začetek veljavnosti zmanjšanja kapitala 

349. člen 

Z vpisom sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register 
je osnovni kapital zmanjšan. Sklep se objavi. 

Varstvo upnikov 

350. člen 

(1) Upnikom, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa 
sklepa o zmanjšanju osnovega kapitala v register, je treba dati 

zavarovanje, če jih v šestih mesecih po objavi prijavijo, kolikor 
ne bi mogli biti poplačani. Upnike se v objavi vpisa opozori na 
to pravico. 

(2) Plačila delničarjem se izvršijo na podlagi zmanjšanja 
osnovnega kapitala šele potem, ko je od objave vpisa preteklo 
6 mesecev, in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno 
javili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje. 

(3) Upniki lahko zahtevajo zavarovanje tudi, če se delničarji ne 
izplačajo. 

Razveljavitev delnic 

351. člen 
(1) Če se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z združitvijo 
delnic, z zamenjavo, žigosanjem ali drugim podobnim 
postopkom, lahko družba razveljavi tiste delnice, ki jih kljub 
pozivu za predložitev delnic ni prejela. Družba lahko razveljavi 
tudi predložene delnice, ki ne dosežejo potrebnega števila, da 
bi bile nadomeščene z novimi in ki družbi niso dane na 
razpolago, da bi jih vnovčila za račun udeležencev. 

(2) Poziv za predložitev delnic mora vsebovati opozorilo, da 
bodo delnice, ki ne bodo predložene družbi, razveljavljene. 
Do razveljavitve pride le, če je bil poziv objavljen tako, kot je 
določeno v prvem odstavku 222. člena tega zakona za podalj- 
šan rok. Razveljavitev se opravi z objavo v glasilih družbe. 
V objavi se razveljavljene delnice označijo tako, da je iz objave 
nedvomno razvidno, da je delnica razveljavljena. 

(3) Nove delnice, ki so izdane namesto razveljavljenih in ne 
zamenjanih, mora družba prodati za račun delničarjev po 
uradni borzni ceni s pomočjo borznega posrednika oziroma 
na javni dražbi, če borzne cene ni. 

(4) Če se lahko utemeljeno pričakuje, da javna dražba ne bo 
uspešna, se lahko delnice prodajo na primernem mestu. Čas, 
kraj in predmet dražbe se objavijo na krajevno običajen način. 
Udeleženci se obvestijo posebej, razen če to ni mogoče. 
Objava in obvestilo morata biti opravljena najmanj dva tedna 
pred dražbo. Izkupiček se izplača udeležencem. 

Prijava 

352. člen 
(1) Uprava mora zmanjšanje osnovnega kapitala prijaviti za 
vpis v register. 

(2) Prijava in vpis zmanjšanja osnovnega kapitala se lahko 
združita s prijavo in vpisom sklepa o zmanjšanju. 

Zmanjšanje pod najnižji nominalni znesek 

353. člen 
Osnovni kapital se lahko zmanjša pod najnižji znesek iz 172. 
člena tega zakona, če se le-ta ponovno doseže s povečanjem 
osnovnega kapitala, o čemer mora biti sprejet sklep istočasno 
z zmanjšanjem osnovnega kapitala in pri katerem povečanje 
ni možno s stvarnimi vložki. 

2. Odsek: Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala 

Pogoji 

354. člen 

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

(2) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala je 
dopustno le, če se poprej sprosti tisti del rezerve, ki presega 
10% po zmanjšanju potrebnega osnovnega kapitala, ter če ne 
obstaja razpoložljiv dobiček. 
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(3) Za zmanjšanje osnovnega kapitala po prejšnjih odstavkih 
tega člena se smiselno uporabljajo določbe 347. do 349. člena 
in 351. do 353. člena tega zakona. 

Izplačilo dobička 
355. člen 

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

3. Odsek: Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic 

Pogoji 

356. člen 

(1) Družba lahko umakne delnice prisilno ali s pridobitvijo 
s strani družbe. Prisilni umik je dopusten le, če je bil določen 
ali dovoljen v prvotnem statutu ali s spremembo statuta pred 
prevzemom ali vpisom delnic. 

(2) Za prisilni umik se uporabljajo določbe o rednem zmanjša- 
nju osnovnega kapitala. V statutu ali skupščinskem sklepu se 
določijo pogoji za prisilni umik in podrobnosti izvedbe. Za 
plačilo povračila, ki je zagotovljeno delničarjem pri prisilnem 
umiku ali pri pridobitvi delnic zaradi umika, se smiselno 
uporablja določba drugega odstavka 350. člena tega zakona. 

(3) Določbe o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala se ne 
uporabljajo, če so delnice, za katere je v celoti vplačan nomi- 
nalni ali višji emisijski znesek; 

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

(4) O zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic v pri- 
merih iz prejšnjega odstavka odloča skupščina. Za veljavnost 
sklepa je potrebna enostavna večina glasov. Statut lahko 
določa višjo večino in druge zahteve. V sklepu se navede 
namen zmanjšanja kapitala. Uprava in predsednik nadzor- 
nega sveta morata prijaviti sklep za vpis v register. 

(5) V.primerih iz tretjega odstavka tega člena se v rezerve 
odvede znesek, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku 
umaknjenih delnic. 
(6) Skupščinski sklep ni potreben, če je prisilni umik delnic 
določen s statutom. Pri uporabi določb o rednem zmanjšanju 
osnovnega kapitala namesto skupščinskega sklepa zadostuje 
odločitev uprave o umiku. 

Začetek veljavnosti zmanjšanja osnovnega kapitala 
357. člen 

Osnovni kapital je zmanjšan za celotni nominalni znesek 
umaknjenih delnic z dnem vpisa sklepa v register ali z dnem 
umika delnic. Če gre za prisilni umik, določen s statutom, in 
će o zmanjšanju kapitalu ne odloča skupščina, se osnovni 
kapital zmanjša s prisilnim umikom. Za umik delnic je 
Potrebno dejanje družbe, ki razveljavi pravice iz določenih 
delnic. 

Prijava zmanjšanja 
358. člen 

Za prijavo zmanjšanja osnovnega kapitala za vpis v sodni 
register se smiselno uporabljajo določbe 347. do 349. člena 
ter 351. do 353. člena tega zakona. 

7. Oddelek: Ničnost in izpodbojnost sklepov skupščine 
Ničnostni razlogi 

359. člen 

(1) Sklep skupščine je ničen, če; 

- pri pogojnem povečanju osnovnega kapitala nove delnice 
niso sorazmerno razdeljene glede na udeležbo v osnovnemu 
kapitalu; 

- je sprejet v nasprotju z določbami drugega odstavka 343. 
člena in 353. člena tega zakona; 
- je sprejet na skupščini, ki ni bila sklicana v skladu z 281. do 
287. členom tega zakona in določbami statuta, razen če se so 
se skupščine udeležili vsi delničarji; 
- sprejeti sklepi niso vnešeni v zapisnik ali če zakon ali statut 
predpisujeta notarsko obliko in sklepi niso zapisani v taki 
obliki; 
- je v nasprotju z moralo ali javnim redom; 
- tako določa zakon. 

(2) Ničnosti skupščinskih sklepov ni možno uveljavljati, če so 
vpisani v register, razen če gre za preslepitev ali če zakon 
izrecno določa drugače. 

Roki za uveljavljanje ničnosti 
360. člen 

(1) Ničnost sklepa skupščine se lahko uveljavlja v treh mese- 
cih po sprejemu; če je bil objavljen, pa v treh mesecih po 
objavi. Če bi sklep moral biti objavljen, pa ni bil, se lahko 
ničnost uveljavlja v 6 mesecih po sprejemu sklepa na skupš- 
čini. 

(2) Ničnost sklepa lahko uveljavlja vsak član uprave, vsak član 
nadzornega sveta ter vsak delničar ne glede na razred del- 
nice. 

Ničnost volitev 
361. člen 

Volitve članov nadzornega sveta so poleg primerov iz 359. 
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. 

Postopek ugotavljanja ničnosti 
362. člen 

(1) Ničnost sklepa se uveljavlja s tožbo. 

(2) Postopek ugotavljanja ničnosti je hiter. 

Pravne posledice ničnosti 
363. člen 

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

Razlogi za izpodbojnost 
364. člen 

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

(2) Tožba iz prejšnjega odstavka se vloži v roku enega 
meseca. Ta rok začne teči; 

- če se je tožnik udeležil skupščine, z dnem, ko se je končala 
skupščina, 
- če se je ni udeležil, z dnem, ko je izvedel za sklep ali bi bil 
zanj moral izvedeti. 

(3) Če je bil sklep objavljen, začne teči rok z dnem objave. 

Izpodbijanje zaradi zlorabe glasovalne pravice 
365. člen 

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

Napoved izpodbijanja 
366. člen 

(1) Delničar, ki je bil navzoč na skupščini, lahko izpodbija 
sklep samo, če je na skupščini takoj zapisniško obvestil 
skupščino o nameravani tožbi; delničar, ki ni bil navzoč, pa le 
v primeru, če mu je bilo protipravno preprečeno, da bi priso- 
stvoval skupščini, ali če ni bil pravilno vabljen na skupščino 
ali če je skupščina odločila o zadevi, ki ni bila na dnevnem 
redu. 

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

Učinek razveljavljenega sklepa 
367. člen 

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

Izpodbojnost sklepa o delitvi dobička 
368. člen 

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

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

Izpodbijanje sklepa o povečanju osnovnega kapitala 
369. člen 

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

Izpodbojnost sklepa o potrditvi letnega poročila 
370. člen 

(1) Sklep o potrditvi letnega poročila je izpodbojen, če; 

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

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

8. Oddelek: Prenehanje družbe 
1. Pododdelek: Redno prenehanje 

Vzroki prenehanja 
371. člen 

(1) Družba preneha; 
- s pretekom časa, določenega v statutu, če je bila ustanov- 
ljena za določen čas; 
- s sklepom skupščine, ki mora biti sprejet z najmanj tričetr- 
tinsko večino zastopanega osnovnega kapitala; statut lahko 
določi višjo večino in druge zahteve; 
- če uprava ne deluje več kot 12 mesecev; 
- če je s pravnomočno odločbo ugotovljen nezakonit vpis 
v register; 
- če se spoji z drugo družbo ali pripoji drugi družbi; 
- če se zmanjša osnovni kapital družbe pod minimum iz 172. 

člena tega zakona, razen v primeru iz 353. člena tega zakona; 
- s pravnomočnim sklepom sodišča o ustavitvi stečajnega 
postopka, ker stečajna masa ne zadošča za kritje stroškov 
stečajnega postopka; 
- s stečajem. 

(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 sodišče. 

(2) 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. 

(3) | 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. 

(4) V primeru iz 1. alinee prvega odstavka prejšnjega člena 
mora skupščina sprejeti sklep o prenehanju najkasneje v 30 
dneh po poteku v statutu določenega časa. 

Vsebina sklepa o prenehanju 

373. člen 
(1) Sklep o prenehanju vsebuje naslednje podatke: 

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

(2) Sklep o prenehanju lahko vsebuje tudi druge podatke 
v zvezi s prenehanjem in likvidacijo družbe. 

Vpis sklepa v register 

374. člen 
Sklep o prenehanju družbe je treba prijaviti za vpis v register 
v treh dneh po sprejemu in objaviti v Uradnem listu Republike 
Slovenije in dvakrat v sredstvih javnega obveščanja. 

Postopek likvidacije 

375. člen 

(1) Po vpisu sklepa o prenehanju v register se opravi postopek 
likvidacije, razen če se uvede stečaj. 

(2) Kolikor v tem oddelku ni posebnih določb, se za družbo do 
konca likvidacije še naprej uporabljajo določbe tega zakona, 
ki veljajo za družbo pred sprejetjem sklepa o prenehanju. 

Označba v firmi 

376. člen 

Po vpisu sklepa o začetku likvidacijskega postopka v register, 
mora družba v svoji firmi uporabljati pristavek »v likvidaciji«. 

Organi likvidacijskega postopka 

377. člen 

(1) Likvidacijo opravijo eden ali več likvidacijskih upraviteljev. 
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(2) Likvidacijo opravijo 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 likvidacijskega upravitelja sodišče. 

(4) Za odločanje likvidacijskih upraviteljev se-smiselno upo- 
rabljajo določbe tega zakona in statuta, ki veljajo za odločanje 
uprave, če s sklepom o prenehanju ni določeno drugače. 

Likvidacijsko podjetje 

378. člen 

(1) Likvidacijski postopek lahko opravlja tudi pravna oseba (v 
nadaljnjem besedilu: likvidacijsko podjetje). 

(2) Likvidacijsko podjetje mora imenovati likvidacijske upravi- 
telje. 

Izjava likvidacijskega upravitelja 

379. člen 

Likvidacijski upravitelj mora podati na sodišču pisno izjavo, 
da bo vestno in pošteno opravljal vse naloge v zvezi z likvida- 
cijo. 

Razrešitev likvidacijskega upravitelja 

380. člen 

Organ, ki je imenoval likvidacijskega upravitelja, ga lahko 
kadarkoli in brez obrazložitve razreši. 

Pooblastila likvidacijskega upravitelja 

381. člen 

Likvidacijski upravitelj je upravičen: 

- zastopati in predstavljati družbo; 
- sestaviti začetno likvidacijsko bilanco; 
- končati začete posle; 
- izplačati terjatve upnikom; 
- objaviti poziv upnikom, naj mu prijavijo svoje terjatve 
v roku, ki ne sme biti krajši od trideset dni 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 razdelitvi premoženja; 
- predlagati izbris družbe iz registra; 
- opraviti druge naloge v zvezi z likvidacijo, ki so določene 
v zakonu, statutu ali sklepu o prenehanju družbe. 

Nadaljevanje dejavnosti 

382. člen 

Likvidacijski upravitelji so upravičeni nadaljevati dejavnost 
s sklepanjem novih poslov le s soglasjem organa, ki je sprejel 
sklep o prenehanju. 

Ustavitev postopka likvidacije in nadaljevanje postopka 
stečaja 

383. člen 

če likvidacijski upravitelj na podlagi prijavljenih terjatev ugo- 
tovi, da premoženje družbe ne zadošča za poplačilo vseh 
terjatev upnikov v celoti z zakonskimi obrestmi, mora nemu- 
doma ustaviti postopek likvidacije in podati predlog za 
uvedbo stečajnega postopka. 

Poročilo o poteku postopka in predlog za razdelitev 
premoženja 

384. člen 

Po plačilu dolgov družbe likvidacijski upravitelj pripravi poro- 
čilo o poteku likvidacije ter predlog za razdelitev premoženja, 
če v sklepu o prenehanju ni določeno drugače. 

Sprejem poročila o poteku postopka in razdelitvi 
premoženja 

385. 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 določeno 
drugače. 

(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 
likvidacijski upravitelj, dokončen. 

Rok za razdelitev premoženja 

386. člen 

Na podlagi sklepa o razdelitvi premoženja likvidacijski upravi- 
telj razdeli premoženje v roku 30 dni. 

Razdelitev premoženja 

387. člen 

(1) Po poplačilu vseh obveznosti družbe se preostalo premo- 
ženje razdeli med delničarje v sorazmerju z njihovimi deleži. 
Še nevplačani deleži se morajo pred razdelitvijo vplačati 
v skladu s statutom. 

(2) Po končani razdelitvi likvidacijski upravitelj izroči sodišču 
na skupščini sprejeto poročilo o poteku likvidacijskega 
postopka in sklep skupščine o razdelitvi premoženja ter izjavi, 
da je vse premoženje razdeljeno v skladu s sklepom o razdeli- 
tvi, ter predlaga izbris družbe iz registra. 

Odškodninska odgovornost 

388. člen 

(1) Po izbrisu družbe iz registra ni mogoče izpodbijati dejanj 
likvidacijskega upravitelja, lahko pa se od njega zahteva povr- 
nitev škode. 

(2) Likvidacijski upravitelj odgovarja za škodo, 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 likvidacijske mase. Ne šteje se za škodo, če upnik ni 
pravočasno prijavil svoje terjateve, ki likvidacijskemu upravi- 
telju ni bila oziroma ni mogla biti znana. 

(3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za škodo, ki 
jo je likvidacijski upravitelj povzročil delničarjem. Za tako 
škodo odgovarja likvidacijski upravitelj po splošnih pravilih 
o odškodninski odgovornosti. 

(4) Odškodninska terjatev proti likvidacijskemu upravitelju 
zastara v enem letu od dneva izbrisa družbe iz registra. 

(5) Če je likvidacijskih upraviteljev več, odgovarjajo solidarno. 

Terjatve delničarjev 
389. člen 

(1) Delničarji lahko v postopku likvidacije uveljavljajo svoje 
terjatve iz pravnih poslov z družbo. 
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(2) Terjatev na podlagi vplačila deležev ni mogoče uveljavljati 
v postopku likvidacije, temveč šele po izplačilu vseh obvezno- 
sti upnikom v postopku razdelitve premoženja. 

Varstvo upnikov 
390. člen 

(1) Premoženja ni mogoče razdeliti med družbenike, dokler 
ne poteče 6 mesecev od zadnje objave po 374. členu tega 
zakona. 

(2) Će se upnik ne javi ali njegova terjatev ni dospela, je 
likvidacijski upravitelj dolžan zagotoviti ustrezno zavarovanje. 

Nadaljevanje družbe 
391. člen 

(1) Će je bil sprejet sklep o prenehanju iz razlogov iz 1. ali 2. 
alinee prvega odstavka 370. člena tega zakona, lahko skupš- 
čina pred začetkom delitve premoženja med delničarje z naj- 
manj tričetrtinsko večino zastopanega osnovnega kapitala 
odloči, da družba deluje dalje. 

(2) Likvidacijski upravitelji morajo takšen sklep prijaviti za 
vpis v register. 

Nagrada likvidacijskemu upravitelju 
392. člen 

(1) Likvidacijski upravitelj ima pravico do povrnitve stroškov 
in do plačila za svoje delo iz premoženja družbe. Višino 
plačila določi skupščina, v primeru spora pa sodišče. 

(2) Plačilo za delo in povrnitev stroškov se izplača likvidacij- 
skemu upravitelju po izplačilu obveznosti upnikom, vendar pa 
pred razdelitvijo premoženja med delničarje. 

Shranjevanje poslovnih knjig 
393. člen 

Poslovne knjige in dokumentacija o likvidacijskem postopku 
morajo biti shranjene pri enem od delničarjev, ki ga določi 
likvidacijski upravitelj, ali pri organizaciji, določeni z zako- 
nom. Upniki in delničarji imajo pravico vpogleda v dokumen- 
tacijo in poslovne knjige družbe 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 notarsko overjeno izjavo, da so poplačane vse 
obveznosti družbe,da so urejena vsa razmerja z delavci in da 
prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obvezno- 
sti družbe. 

(2) Upniki lahko uveljavljajo terjatve do delničarjev, ki so 
podali izjavo iz prejšnjega odstavka, v enem letu po objavi 
vpisa izbrisa družbe v registru. 

(3) Za obveznosti iz prejšnjega odstavka odgovarjajo delni- 
čarji solidarno z vsem svojim premoženjem. 

(4) Sodišče lahko zahteva od delničarjev dokazila o izpolnje- 
vanju 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 družbe, organ, ki je sprejel sklep o prenehanju, 
podatek, da gre za prenehanje po skrajšanem postopku, šte- 

vilo delničarjev in njihova imena z naslovi in predlog o delitvi 
premoženja. 

Objava sklepa o prenehanju in prevzemu odgovornosti 
delničarjev 

396. člen 

Na podlagi izjav delničarjev in dokazil o izpolnjevanju pogojev 
iz tretjega odstavka 394. člena tega zakona, objavi sodišče 
sklep o prenehanju družbe z navedbo imen in naslovov vseh 
delničarjev, ki so prevzeli obveznost plačila morebitnih terja- 
tev tretjim osebam. 

Ugovor proti sklepu o prenehanju 
397. člen 

(1) Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku 
lahko delničarji, upniki ali pristojni državni organi vložijo 
ugovor v roku 15 dni od dneva objave. 

(2) O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o preneha- 
nju. Će ugotovi, da je ugovor utemeljen in da bi bili oškodo- 
vani upniki ali delničarji, razveljavi sklep o prenehanju po 
skrajšanem postopku in o tem obvesti organe družbe, ki so 
dolžni nadaljevati postopek likvidacije v skladu s tem zako- 
nom, ali pa glede na okoliščine samo sprejme sklep o prene- 
hanju. 

(3) Z razveljavitvijo sklepa o prenehanju po skrajšanem 
postopku izgubijo pravni učinek tudi izjave delničarjev o prev- 
zemu odgovornosti za obveznosti družbe. 

(4) O razveljavitvi sklepa o prenehanju družbe po skrajšanem 
postopku sodišče obvesti javnost na enak način kot o sklepu 
o prenehanju. 

Izbris družbe Iz registra 
398. člen 

(1) Če ugovor ni vložen ali ga sodišče zavrne, se sklep o pre- 
nehanju po skrajšanem postopku ponovno objavi. Proti temu 
sklepu je dovoljena pritožba v 15 dneh od dneva objave. 

(2) Vpis izbrisa družbe iz registra vsebuje tudi navedbo imen 
in naslovov delničarjev, ki so prevzeli obveznosti plačila 
morebitnih obveznosti izbrisane družbe. 

Peto poglavje: Komanditna delniška družba 
Pojem 

399. člen 

(1) Komanditna delniška družba je družba, pri kateri najmanj 
en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim 
premoženjem (komplementar), komanditni delničarji, ki imajo 
delež v osnovnem kapitalu (osnovna glavnica), pa za obvez- 
nosti družbe do upnikov ne odgovarjajo. 

(2) Za pravna razmerja med osebno odgovornimi družbeniki 
in za njihova razmerja do komanditnih delničarjev, zlasti 
glede upravičenj komplementarjev za vodenje poslov in 
zastopanje družbe, se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o komanditni družbi. 

(3) Za druga vprašanja glede ureditve komanditne delniške 
družbe se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o delni- 
ški družbi, če v tem poglavju ni določeno drugače. 

Sprejem statuta 
400. člen 

(1) Statut komanditne delniške družbe mora sprejeti najmanj 
5 oseb. V statutu se navede osnovni kapital družbe, emisijski 
znesek delnic in, če obstaja več razredov delnic, tudi razred 
delnic, ki jih prevzamejo komanditni delničarji. 

(2) Pri sprejemu statuta morajo sodelovati vsi komplementarji 
in tisti komanditni delničarji, ki pri ustanovitvi prevzamejo 
delnice. 
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(3) Družbeniki, ki sprejmejo statut, so ustanovitelji družbe. 

Vsebina statuta 
401. člen 

(1) Poleg podatkov iz 184. člena tega zakona mora statut 
družbe vsebovati še ime in prebivališče vsakega komplemen- 
tarja. 

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

Komplementarji in njihov vpis v register 
402. člen 

(1) Za komplementarje se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o upravi delniške družbe. 

(2) Ob vpisu družbe v register se namesto članov uprave 
vpišejo vsi komplementarji in obseg njihovega pooblastila za 
zastopanje. 

Glasovanje v skupščini 
403. člen 

(1) Komplementarji imajo na skupščini glasovalno pravico 
v sorazmerju s svojo udeležDO v osnovnem kapitalu. Glaso- 
valne pravice ne morejo uresničevati ne zase in ne za koga 
drugega, kadar skupščina sklepa o; 

- izvolitvi in odpoklicu nadzornega sveta; 
- razrešitvi komplementarjev in članov nadzornega sveta; 
- imenovanju revizorjev; 
- uveljavljanju odškodninskih zahtevkov; 
- odreku odškodninskim zahtevkom. 

(2) Za sklepanje na skupščini je potrebno soglasje komple- 
mentarjev, če sklepi zadevajo stvari, za katere je potrebno 
soglasje komplementarjev in komanditnih delničarjev. 
Soglasje komplementarjev ni potrebno za uresničevanje poo- 
blastil, ki jih ima skupščina ali manjšina komanditnih delni- 
čarjev pri imenovanju revizorjev ter uveljavljanju zahtevkov 
družbe iz ustanovitve ali vodenja poslov. 

(3) Skupščinski sklepi, za katere je potrebno soglasje komple- 
mentarjev, se predložijo za vpis v register šele, ko je bilo 
doseženo soglasje. 

(4) Pri sklepih, ki se vpišejo v register, mora biti soglasje 
zapisniško ugotovljeno. 

Odbor komanditnih delničarjev 
404. člen 

(1) Sklepe komanditnih delničarjev izvaja odbor komanditnih 
delničarjev, če statut ne določa drugače. 

(2) V sporih med skupnostjo komanditnih delničarjev in kom- 
plementarji zastopa komanditne delničarje odbor iz prvega 
odstavka tega člena, če skupščina ni izvolila posebnih zastop- 
pikov. Stroške spora, ki gredo v breme komanditnih delničar- 
jev, plača družba, vendar sme zahtevati, da ji le-ti povrnejo 
sorazmeren del neupravičeno nastalih stroškov. 
(3) Komplementarji ne morejo biti člani odbora komanditnih 
delničarjev. 

Dvigi komplementarjev 

405. člen 

(1) Če ima komplementar izgubo, ki presega njegov kapitalski 
delež, ne sme dvigniti dividende na svoj kapitalski delež, 
dokler vsota iz bilančne izgube vplačanih obveznosti, deležev 
izgube komplementarjev in zahtevkov iz posojil do komple- 
mentarjev ter njihovih družinskih članov, presega vsoto iz 
prenosa dobička, kapitalskih in drugih skladov ter tudi kapi- 
talskih deležev komplementarjev. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka družba komplementarju 
ne sme odobriti nobenega posojila. V nasprotju s tem odo- 
breno posojilo je treba takoj vrniti. 

(3) Določbe prejšnjih odstavkov se ne nanašajo na plačilo za 
delo, ki ga prejemajo komplementarji, in na plačila, ki niso 
odvisna od dobička. 

Šesto poglavje: Družba z omejeno odgovornostjo 

1. Oddelek: Ustanovitev družbe 

Pojem 

406. člen 

(1) Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere 
osnovno glavnico sestavljajo osnovni vložki družbenikov. 
Vrednost vložkov je lahko različna. 

(2) Na temelju osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo 
vrednostjo v osnovnem kapitalu pridobi družbenik svoj 
poslovni delež. Vsak družbenik lahko prispeva le en osnovni 
vložek in ima le en poslovni delež. 

(3) Poslovni deleži iz drugega odstavka tega člena ne morejo 
biti pt-edstavljeni z vrednostnimi papirji. 

Odgovornost družbenikov 

407. člen 

Za obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo družbeniki ne 
odgovarjajo. 

Ustanovitelji 

408. člen 

(1) Družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, 
ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki. 

(2) Družba ima lahko največ 50 družbenikov. 

(3) Družba ima lahko več kot 50 družbenikov le, če to dovoli 
minister, pristojen za gospodarstvo. 

Družbena pogodba 

409. člen 

(1) Družba se ustanovi s pogodbo, ki mora biti sklenjena 
v obliki notarskega zapisa, podpišejo pa jo vsi družbeniki. 

(2) Če družbeno pogodbo za katerega od družbenikov pod- 
piše pooblaščenec, mora biti priloženo družbenikovo poobla- 
stilo, ki ga potrdi notar. Pooblastilo ni potrebno, če je zastop- 
nik že po zakonu upravičen skleniti pogodbo o ustanovitvi 
družbe v imenu družbenika. 

(3) Pogodba mora vsebovati: 

- navedbo vseh družbenikov, ime in prebivališče oziroma 
firmo in sedež družbenika; 
- firmo, sedež in dejavnost družbe; 
- navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega 
vložka posebej ter navedbo družbenika za vsak osnovni 
vložek; 
- čas delovanja družbe, če je ustanovljena za določen čas; 
- morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe 
poleg vplačila osnovnega vložka, in morebitne obveznosti 
družbe proti družbenikom. 

(4) Če se osnovni kapital ali njegov del izroči kot stvarni 
vložek, se mora v pogodbi ali v prilogi, ki je sestavni del 
pogodbe, navesti predmet vsakega stvarnega vložka posebej 
ter znesek osnovnega vložka, za katerega se daje stvarni 
vložek, in družbenika, ki je stvarni vložek prispeval. 
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(5) Pogodba lahko poleg sestavin iz tretjega in četrtega 
odstavka tega člena vsebuje še druge sestavine. 

Osnovni kapital in osnovni vložki 

410. člen 

(1) Osnovni kapital (osnovna glavnica) mora znašati vsaj /10 
000 ECU v tolarski protivrednosti/, vsak osnovni vložek pa 
najmanj /100 ECU v tolarski protivrednosti/. 

(2) Najmanj tretjina osnovnega kapitala mora biti zagotovljena 
v denarju. 

(3) Kot stvarni vložek se lahko zagotovijo premičnine in nepre- 
mičnine, pravice in podjetje ali del podjetja. Za stvarni vložek 
se šteje tudi plačilo za premoženjske predmete, ki jih je 
družba prevzela in ki jih družba prišteje družbenikovemu 
vložku. 

(4) Pred prijavo za vpis v register mora vsak družbenik vpla- 
čati vsaj eno četrtino zneska osnovnega vložka, vsota vseh 
vplačanih vložkov v denarju pa mora znašati najmanj /5000 
ECU v tolarski protivrednosti/. 

(5) Stvarni vložki se morajo v celoti izročiti pred prijavo za vpis 
v register. Će vrednost stvarnega vložka ne doseže vrednosti 
prevzetega osnovnega vložka, mora družbenik razliko vpla- 
čati v denarju. 

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

(7)'Vplačila denarnih vložkov morajo biti nakazana na začasni 
bančni račun. 

(8) Drugi odstavek tega člena ne velja za osnovni vložek 
podjetnika, ki je ustanovil družbo skupaj s svojimi ožjimi 
družinskimi člani in je kot stvarni vložek prispeval svoje 
podjetje, ki je pred tem obstajalo najmanj dve leti; za vse 
druge družbenike se drugi odstavek tega člena uporablja brez 
omejitev. 

Poročilo o stvarnih vložkih 

411. člen 

(1) Će se za ustanovitev družbe zagotovijo tudi stvarni vložki, 
morajo družbeniki pred prijavo za vpis v register sestaviti in 
podpisati poročilo o stvarnih vložkih. 

(2) V poročilu se navedejo predmeti stvarnih vložkov, dejstva, 
ki dokazujejo, da vrednost stvarnega vložka ni manjša od 
višine prevzetega osnovnega vložka, in morebitne obremeni- 
tve stvarnega vložka. 

(3) Će se v družbo vlaga podjetje, je treba poročilu iz prvega 
odstavka tega člena priložiti bilanco stanja in izkaz uspeha 
podjetja za zadnji dve poslovni leti. 

(4) Će 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; poro- 
čilo revizorja je sestavni del poročila iz prvega odstavka tega 
člena 

Ustanovitveni sirotki 

412. člen 

(1) Družbeniki so dolžni zagotoviti sredstva za ustanovitev 
družbe sorazmerno z višino svojih osnovnih vložkov. 

(2) Će družbeniki tako sklenejo, se jim stroški za ustanovitev 
družbe vrnejo, enemu ali več družbenikom pa se lahko izplača 
nagrada za delo pri ustanovitvi družbe. 

(3) Stroški in nagrade iz prejšnjega odstavka tega člena se 
lahko izplačajo samo iz dobička družbe; družbeniki pa lahko 
sklenejo, da imajo ta izplačila prednost pred siceršnjimi zah- 
tevki družbenikov do udeležbe pri dobičku. 

Prijava za vpis v register 

413. člen 

(1) Poslovodja prijavi družbo za vpis v register. Prijavi mora 
priložiti: 

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

(2) Poslovodja mora v treh dneh obvestiti sodišče, če se je 
spremenil kakšen podatek iz prijave ali iz prilog iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Sodišče lahko zavrne vpis, če revizor ugotovi ali če je 
očitno, da je poročilo iz prvega odstavka 411. člena tega 
zakona nepravilno, nepopolno ali v nasprotju z zakonom, ali 
če revizor izjavi ali sodišče meni, da je vrednost stvarnega 
vložka bistveno manjša od zneska osnovnega vložka, za kate- 
rega je dan stvarni vložek. 

Odgovornost družbenikov in poslovodi| ob ustanovitvi 

414. člen 

(1) Družbeniki in poslovodje odgovarjajo družbi solidarno za 
škodo, ki je povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti 
in ki je nastala zaradi neizročitve ali nepravilne izročitve 
stvarnih vložkov, zaradi previsoke ocenitve teh vložkov ali 
zaradi kakšnega drugega škodljivega ravnanja ob ustanovitvi 
družbe. 

(2) Družba se ne more odpovedati odškodninskemu zahtevku 
iz prejšnjega odstavka niti se ne more poravnati glede tega 
zahtevka, kolikor je povračilo nujno za poravnavo obveznosti 
tretjim osebam. 

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

(4) Kot družbeniki in poslovodje iz prvega odstavka tega člena 
odgovarjajo tudi osebe, za račun katerih so družbeniki prev- 
zeli vložke. Te se ne morejo sklicevati na nevednost zaradi 
takih okoliščin, ki jih je poznal ali bi jih ob skrbnosti dobrega 
gospodarstvenika moral poznati družbenik, ki je ravnal na 
njihov račun. 

2. Oddelek: Razmerja med družbo In družbeniki 

Poslovni delež In njegovi deli 

415. člen 

(1) Poslovni delež lahko pripada eni ali več osebam. Će 
pripada več osebam, uresničujejo pravice in odgovarjajo za 
obveznosti iz poslovnega deleža skupno. 

(2) Družbeniki, ki so imetniki istega poslovnega deleža, se 
lahko sporazumejo, da so v razmerju med njimi samimi udele- 
ženi na tem deležu po enakih ali različnih delih. 

(3) Pravna dejanja družbe proti imetnikom dela istega poslov- 
nega deleža učinkujejo proti vsem imetnikom tega deleža 
tudi, če so opravljena samo proti enemu med njimi. 

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

Prenos poslovnega deleža 
416. člen 

(1) Poslovni deleži se lahko odsvojijo in dedujejo. 

(2) Če družbenik k svojemu poslovnemu deležu pridobi enega 
ali več deležev, ohranijo vsi deleži svojo samostojnost. 

(3) Za odsvojitev deleža je potrebna pogodba, ki je izdelana 
v obliki notarskega zapisa. 

(4) Če z družbeno pogodbo ni določeno drugače, imajo druž- 
beniki pod enakimi pogoji pri nakupu poslovnega deleža 
prednost pred drugimi osebami. 

(5) Družbenik, ki namerava prodati svoj poslovni delež, mora 
ostale družbenike pisno obvestiti o nameravani prodaji in 
pogojih prodaje ter jih pozvati, da mu morebitni kupec spo- 
roči svojo pripravljenost za nakup v roku enega meseca od 
prejema obvestila. 

(6) Če je več družbenikov pripravljenih kupiti poslovni delež, 
postanejo imetniki prodanega deleža vsi kupci skupaj. 

(7) Družbena pogodba lahko določi, da je za odsvojitev 
poslovnega deleža osebam, ki niso družbeniki, potrebno 
soglasje večine ali vseh družbenikov, in določi pogoje za 
izdajo soglasja. 

(8) Če nobeden od družbenikov ni pripravljen kupiti poslov- 
nega deleža in družbeniki niso dali soglasja k prodaji poslov- 
nega deleža osebi, ki ni družbenik, lahko družbenik izstopi iz 
družbe. 

Položaj odsvojltelja In pridobltel|a poslovnega deleža 
417. člen 

(1) Za pridobitelja poslovnega deleža se šteje le tisti, ki poslo- 
vodji prijavi in dokaže pridobitev. 

(2) Pravna dejanja, ki jih opravi družba proti odsvojitelju ali ki 
jih opravi odsvojitelj proti družbi in se nanašajo na pravna 
razmerja v družbi, učinkujejo kot dejanja proti pridobitelju 
oziroma kot pridobiteljeva. 

(3) Za obveznosti proti družbi, ki so dospele pred prijavo 
prenosa poslovnega deleža, odgovarjata družbi odsvojitelj in 
pridobitelj solidarno. 

Odsvojitev dela poslovnega deleža 
418. člen 

(1) Družbenik lahko odsvoji del deleža, tako da s tem nastane 
še en nov in samostojen delež. 

(2) Vrednost preostalega deleža oziroma vrednost novega 
deleža ne sme biti nižja od vrednosti, določene v 410. členu 
tega zakona. 

(3) Za odsvojitev dela deleža se smiselno uporabljajo določbe 
tretjega do sedmega odstavka 416. člena tega zakona. 

(4) Delitev deleža ni dopustna, razen v primeru odsvojitve ali 
dedovanja. Družbena pogodba lahko delitev deleža prepove. 

Način vplačila osnovnih vložkov 
419. člen 

(1) S pogodbo se določi, kako družbeniki vplačujejo denarne 
zneske osnovnih vložkov. Če ni določeno drugače, so dolžni 
vsi vplačati sorazmerni del svojega osnovnega vložka v skladu 
s 410. členom tega zakona. 

(2) Družbenik ne more biti oproščen vplačila osnovnega 
vložka niti ne more pobotati svoje terjatve zoper zahtevek 
družbe za vplačilo osnovnega vložka. 

(3) Ob zmanjšanju osnovnega kapitala je mogoče družbenike 
oprostiti vplačila osnovnega vložka največ za znesek, ki je 
sorazmeren zmanjšanju osnovnega kapitala. 

Zamudne obresti 
420. člen 

Družbenik, ki ni pravočasno vplačal zahtevanega zneska kot 
osnovni vložek, mora plačati zamudne obresti. 

Izključitev družbenika, ki je v zamudi 
421. člen 

(1) Družbeniku, ki je v zamudi z vplačilom osnovnega vložka 
oziroma njegovega dela, lahko pošlje družba pisni poziv, da 
v roku, ki ne sme biti krajši od enega meseca, izpolni svojo 
obveznost. V istem pozivu je treba družbenika opozoriti, da 
bo izključen iz družbe glede tistega poslovnega deleža, na 
katerega se vplačilo nanaša. 

(2) Če rok iz prvega odstavka tega člena preteče, ne da bi 
družbenik izpolnil svojo obveznost, preide družbenikov 
poslovni delež v celoti, vključno z že opravljenimi delnimi 
vplačili na družbo, o čemer se družbenik pisno obvesti. 

(3) Družbenik tudi po zamudi odgovarja za plačilo neplača- 
nega zneska. S tem ni izključena njegova odškodninska od- 
govornost. 

Jamstvo zamudnikovih prednikov 
422. člen 

(1) Za plačilo zneska osnovnega vložka, ki ga ni vplačal 
izključeni družbenik, jamčijo njegov neposredni prednik, ki je 
bil priglašen družbi, in vsi prejšnji predniki. 

(2) Plačilo je treba zahtevati najprej od neposrednega družbe- 
nikovega prednika. Če ta ne plača v enem mesecu od poziva, 
se lahko plačilo zahteva od njegovega prednika. 

(3) Zastaralni rok proti zamudnikovim prednikom začne teči 
z dnem, ko je bil prenos deleža v skladu s 417. členom tega 
zakona priglašen družbi. 

(4) Z vplačilom zamujenega zneska pridobi zamudnikov pred- 
nik poslovni delež izključenega družbenika. 

Dražba poslovnega deleža 
423. člen 

Če ni mogoče zahtevati plačila zamujenega zneska od zamud- 
nikovih prednikov, lahko družba zamudnikov poslovni delež 
proda na javni dražbi. Drugačen način .prodaje je mogoč le 
v soglasju z izključenim družbenikom. 

Odgovornost družbenikov za vplačilo 
424. člen 

Če osnovnega vložka niso vplačali niti zavezanci niti ni bil 
vplačan s prodajo poslovnega deleža, ga morajo vplačati 
drugi družbeniki sorazmerno z velikostjo svojih poslovnih 
deležev. V enakem sorazmerju se poveča dolžnost drugih 
družbenikov, če od nekaterih med njimi ni mogoče zahtevati 
vplačila. 

Kogentnost določb 
425. člen 

Družba ne more z družbeno pogodbo ali s sklepom oprostiti 
družbenika obveznosti, določenih v členih 421. do 424. tega 
zakona. 
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Naknadna vplačila 
426. člen 

(1) Družbena pogodba lahko določi, da so družbeniki po 
ustanovitvi družbe dolžni vplačati poleg osnovnih vložkov še 
denarne zneske (naknadna vplačila). Z družbeno pogodbo se 
lahko določi, da sklep o naknadnih vplačilih sprejmejo druž- 
beniki. Tak sklep morajo družbeniki sprejeti soglasno. 

(2) Naknadna vplačila med družbeniki so sorazmerna njiho- 
vim poslovnim deležem, v družbeni pogodbi pa je lahko 
določen tudi njihov najvišji znesek. 

(3) Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, 
osnovni vložki in poslovni deleži. 

Zamuda pri naknadnem vplačilu 
427. člen 

(1) Če družbena pogodba za neizpolnitev družbenikove 
obveznosti pri naknadnem vplačilu ne določa kaj drugega, se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o zamudi pri vpla- 
čilu osnovnega vložka (420. do 424. člen). 

(2) V družbeni pogodbi je lahko določeno, da je mogoče 
zahtevati naknadna vplačila že pred popolnim vplačilom 
osnovnih vložkov. 

Obveznosti družbe do družbenikov 
428. člen 

(1) Z družbeno pogodbo se lahko določi, da je družba dolžna 
v korist enega ali več družbenikov nekaj dati, storiti, dopustiti 
ali opustiti. 

(2) Dolžnost družbe iz prejšnjega odstavka ne sme biti 
v nasprotju s 421. do 424. in 430. členom tega zakona. 

Razdelitev čistega dobička 
429. člen 

(1) Družbeniki imajo pravico do deleža pri dobičku, kakor je ta 
ugotovljen v letni bilanci, če družbena pogodba ne določa 
drugače. 

(2) Dobiček se deli sorazmerno z višino poslovnih deležev, če 
družbena pogodba ne določa drugače. 

Ohranjanje osnovnega kapitala 
430. člen 

(1) Premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapi- 
tala, se ne sme izplačati družbenikom. 

(2) Družbenikom se lahko vrnejo vplačana naknadna vplačila, 
ki ne služijo kritju osnovnega kapitala v primeru izgube. 
Vračilo se ne sme opraviti prej kot tri mesece od dne, ko je bil 
sklep o vračilu objavljen na predpisan način. Če gre za 
naknadna vplačila pred popolnim vplačilom osnovnega 
vložka (drugi odstavek 427. člena), je vračilo naknadnih vpla- 
čil pred popolnim vplačilom osnovnega vložka nično. Za 
vrnjena naknadna vplačila se šteje, da niso bila vplačana. 

Vračilo prepovedanih 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 sorazmerju s poslovnimi 
deleži razdelijo med ostale družbenike. Če so neupravičeno 
izplačilo zakrivili tudi poslovodje, odgovarjajo ti kot družbenik 
z največjim deležem. 

(4) Zavezanca za plačila po prvem do tretjem odstavku tega 
člena ni mogoče oprostiti dolžnosti plačila. 

(5) Zastaranje zahtevka za vračilo začne teči z dnem, ko je bilo 
neupravičeno plačilo izvršeno. 

Vračilo dobička 

432. člen 

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

Posojila družbi namesto lastnega kapitala 

433. člen 

(1) Družbenik, ki je v času, ko bi družbeniki kot dobri gospo- 
darstveniki morali zagotoviti družbi lastni kapital, namesto 
tega družbi dal posojilo, ne more proti družbi uveljavljati 
zahtevka za vračilo posojila v stečajnem postopku ali 
v postopku prisilne poravnave. Takšno posojilo se v stečaj- 
nem postopku oziroma v postopku prisilne poravnave šteje za 
premoženje družbe. 

(2) Tretja oseba, ki je v času, ko bi družbeniki kot dobri 
gospodarstveniki morali zagotoviti družbi lastni kapital, 
namesto tega dala posojilo in ji je družbenik dal zavarovanje 
za vračilo posojila ali se je k temu družbenik zavezal kot 
porok, lahko v stečaju ali v postopku prisilne poravnave 
zahteva le izplačilo razlike, ki je ni dobila iz naslova zavarova- 
nja ali poroštva. 

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

Vračilo posojila pred uvedbo stečaja 

434. člen 

(1) Če je družba v primerih iz prejšnjega člena vrnila posojilo 
v zadnjem letu pred uvedbo stečaja, mora družbenik, ki je dal 
zavarovanje ali je jamčil kot porok, družbi nadomestiti vrnjeni 
znesek posojila. Družbenikova obveznost obstaja le do višine 
zneska, za katerega je družbenik prevzel poroštvo, ali do 
vrednosti zavarovanja v času vračila posojila. Družbenik je 
prost te obveznosti, če predmete, ki so bili upniku dani kot 
zavarovanje, da na razpolago družbi za poplačilo. 

(2) Določbe tega člena veljajo tudi za druga pravna dejanja, ki 
gospodarsko ustrezajo zagotovitvi posojila. 

Lastni poslovni deleži 

435. člen 

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

(2) Družba lahko poslovne deleže, za katere so vložki vplačani 
v celoti, pridobi le tedaj, če se pridobitev plača iz premoženja, 
ki presega znesek osnovnega kapitala. Družba lahko sprejme 
take poslovne deleže v zastavo le, če znesek z zastavo last- 
nega deleža zavarovanih terjatev ali znesek vrednosti 
v zastavo sprejetih poslovnih deležev ni višji kot premoženje, 
ki je enako osnovnemu kapitalu. 

(3) Družba ne more kupiti vseh poslovnih deležev. 

Izključitev in izstop družbenika 

436. člen 

(1) Pogodba lahko določi, da sme družbenik iz družbe izsto- 
piti ali da je lahko izključen iz družbe, ter določi pogoje, 
postopek in posledice izstopa oziroma izkjučitve. 
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek sme družbenik s tožbo od 
družbe zahtevati izstop, če obstajajo za to utemeljeni razlogi, 
zlasti če mu drugi družbeniki ali poslovodja povzročajo 
škodo, če je oviran pri izvrševanju pravic, ki jih ima po zakonu 
ali pogodbi, ali če mu skupščina ali poslovodje nalagajo 
nesorazmerne obveznosti. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme vsak družbenik 
s tožbo zahtevati, da se drugi družbenik iz družbe izključi, če 
obstajajo za to utemeljeni razlogi, zlasti če drugi družbenik 
povroča družbi ali družbenikom škodo, če ravna v nasprotju 
s sklepi skupščine, če ne sodeluje pri upravljanjuin s tem 
ovira redno delovanje družbe ali izvrševanje pravic drugih 
družbenikov in če sicer grobo krši določbe pogodbe. 

(4) Družbenik se pravici iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena ne more vnaprej odpovedati. 

Prenehanje poslovnega deleža zaradi izstopa ali izkjučitve 

437. člen 

(1) Z izstopom ali izključitvijo preneha poslovni delež doseda- 
njega družbenika in vse z deležem povezane pravice in obvez- 
nosti. 

(2) V treh mesecih po izstopu ali izključitvi morajo preostali 
družbeniki sprejeti sklep o znižanju osnovnega kapitala ali 
sorazmerno s svojimi dosedanjimi deleži povečati te deleže 
tako, da je višina osnovnega kapitala taka, kot je bila pred 
izstopom oziroma izključitvijo družbenika. 

(3) Če družbeniki v treh mesecih po izstopu oziroma izključitvi 
družbenika ne sprejmejo odločitve iz prejšnjega odstavka, se 
šteje, da so pristali na zmanjšanje osnovnega kapitala in da je 
poslovodja dolžan ravnati v skladu s 454. členom tega zakona. 

(4) Družbenik, ki je izstopil iz družbe, ima pravico do vračila 
tržne vrednosti svojega deleža v času izstopa. Družba mu je 
dolžna to vrednost izplačati najkasneje v treh letih od dneva 
izstopa, z obrestmi, kakršne veljajo za hranilne vloge na 
vpogled. Družbenik, ki je v družbo vložil stvarni vložek, lahko 
zahteva vrnitev stvari ali pravic, ki ta vložek sestavljajo, vendar 
ne prej kot v treh mesecih po izstopu. 

(5) Družbenik, ki je bil izključen iz družbe, ima pravico iz 
prejšnjega odstavka najdlje šest let po izključitvi. Če družba 
ali družbeniki od izključenega družbenika ne zahtevajo povra- 
čila škode, sme družba vračilo vrednosti deleža izključenemu 
družbeniku zadržati do pravnomočnosti sodbe ali do spora- 
zuma med družbo in izključenim družbenikom. 

3. Oddelek: Upravljanje družbe 

Pravice družbenikov 

438. člen 

(1) Pravice, ki jih imajo družbeniki pri upravljanju družbe, in 
način njihovega izvrševanja, se določijo z družbeno pogodbo, 
če zakon ne določa drugače. 

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

(3) Glede ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščine družbe- 
nikov se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o delniški 
družbi. 

Odločanje družbenikov 

439. člen 

Družbeniki odločajo: 

7 o sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o razde- 
litvi dobička; 

- o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov; 
- o vračanju naknadnih vplačil; 
- o delitvi in prenehanju poslovnih deležev; 
- o postavitvi in odpoklicu poslovodij; 
- o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij; 
- o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca; 
- o uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali 
družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanav- 
ljanju ali poslovodenju; 
- o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem; 
- o drugih zadevah, za katere tako določa ta zakon ali 
družbena pogodba. 

Glasovalna pravica 

440. člen 

(1) Vsakih dopolnjenih /100 ECU tolarske protivrednosti/ 
osnovnega vložka daje družbeniku en glas. Družbena 
pogodba lahko določi, da imajo nekateri družbeniki večje 
število glasov na vsakih /100 ECU tolarske protivrednosti/ 
osnovnega vložka ali da je glasovalna pravica nekaterih druž- 
benikov omejena. 

(2) Za družbenika lahko glasuje tudi pooblaščenec, ki ima za 
to pisno pooblastilo. 

(3) Družbenik, ki naj bi bil s sklepom skupščine oproščen 
obveznosti ali se sklep skupščine nanaša na pravni posel, 
začetek ali prenehanje spora s tem družbenikom, ne more 
glasovati v tej zadevi in tudi ne more izvrševati glasovalne 
pravice za drugega. 

(4) Družba ne more izvrševati pravic iz lastnih deležev. 

Skupščina družbenikov 

441. člen 

(1) Družbeniki sprejemajo sklepe na skupščini. 

(2) Družbeniki lahko s pisno izjavo sklenejo, da se skupščina 
ne opravi. Sklep o tem morajo sprejeti vsi družbeniki. V tem 
primeru pošljejo družbeniki svoje glasove poslovodji pisno, 
telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih 
sredstev. 

Sklic skupščine družbenikov 

442. člen 

Skupščino skliče poslovodja: 

- če naj družbeniki odločajo o 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, določenih z zakonom ali družbeno po- 
godbo. 

Oblika sklica skupščine 

443. člen 

(1) Skupščina se skliče s priporočenim pismom, ki ga mora 
družbenik prejeti najmanj en teden pred dnem zasedanja 
skupščine, v njem pa mora biti naveden tudi dnevni red 
skupščine. 

(2) Če skupščina ni pravilno sklicana, lahko veljavno sprejema 
sklepe le, če so navzoči vsi družbeniki. 

(3) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za sklepe o zade- 
vah, ki niso bile najavljene na način, predpisan za sklic, vsaj tri 
dni pred zasedanjem skupščine. 
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Sklepčnost in odločanje skupščine družbenikov 

444. člen 

(1) Skupščina družbenikov veljavno odloča, če je navzočih 
toliko družbenikov, da imajo večino glasov v skladu s prvim 
odstavkom 440. člena tega zakona. 

(2) Če ni z zakonom ali družbeno pogodbo določeno drugače, 
odločajo družbeniki na skupščini z večino oddanih glasov. 

(3) Družbena pogodba lahko določi, da se že v vabilu za 
skupščino določi naknadni dan zasedanja skupščine, če ta ob 
prvotno določenem času ne bi bila sklepčna; skupščina na 
naknadnem zasedanju veljavno odloča ne glede na število 
navzočih družbenikov. 

(4) Naknadni dan zasedanja skupščine ne sme biti določen 
prej kot naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu. 

Pravice manjšinskih družbenikov 
445. člen 

(1) Družbeniki, katerih poslovni deleži predstavljajo najmanj 
desetino osnovnega kapitala, smejo zahtevati sklic skupš- 
čine; pri tem morajo navesti zadeve, o katerih naj bi skupščina 
odločala, in vzroke za sklic skupščine. 

(2) Družbeniki, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, 
lahko zahtevajo, da se odločanje o določeni zadevi uvrsti na 
dnevni red že sklicane skupščine. 

(3) Družbeniki iz prvega odstavka tega člena lahko sami 
skličejo skupščino ali uvrstijo zadevo na dnevni red, če nji- 
hova zahteva iz prvega ali drugega odstavka tega člena ni bila 
sprejeta ali če so bile osebe, na katere bi morala biti zahteva 
naslovljena, odsotne. 

(4) Za skupščino, sklicano po določbah tega člena, veljajo 
splošne določbe tega oddelka. Ta skupščina odloča tudi 
o tem, ali bo družba nosila stroške za sklic skupščine ali 
razširitev dnevnega reda. 

Pravica družbenika do Informacij In vpogleda 
446. člen 

(1) Poslovodja mora družbenika na njegovo zahtevo nemu- 
doma informirati o zadevah družbe in mu dovoliti vpogled 
v knjige in spise. 

(2) Poslovodja sme zavrniti zahtevo po informaciji ali vpo- 
gledu, če je verjetno, da bi jih družbenik uporabil za namen, ki 
je v nasprotju z interesi družbe in bi s tem družbi ali z njo 
povezani družbi prizadel občutno škodo. O odklonitvi zahteve 
dokončno odločajo družbeniki. 

Sodna odločba o pravici do Informacije In vpogleda 
447. člen 

Družbenik, ki mu ni bila dana informacija ali mu ni bil dovo- 
ljen vpogled v knjige in spise ali mu je poslovodja zavrnil 
zahtevo v nasprotju z drugim odstavkom 446. člena tega 
zakona, sme zahtevati od sodišča, da to s sodno odločbo 
dovoli posredovanje informacije oziroma vpogled. 

Nadzorni svet 
448. člen 

Če je v družbeni pogodbi določeno, da ima družba nadzorni 
svet, se zanj smiselno uporabljajo določbe o nadzornem svetu 
v delniški družbi, kolikor družbena pogodba ne določa dru- 
gače. 

Poslovodja 
449. člen 

(1) Družba ima enega ali več poslovodij (direktorjev), ki na 
lastno odgovornost vodijo posle družbe in jo zastopajo. 

(2) V družbeni pogodbi je lahko določeno, da se poslovodja 
imenuje za določen čas, ki ne sme biti krajši od dveh let. Ista 
oseba je lahko ponovno imenovana za poslovodjo. 

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

- znesek v višini najmanj štiriindvajsetkratne zadnje mesečne 
plače, če je bil mandat poslovodje določen za štiri leta ali 
dalj;- ustrezno nižji znesek, če je bil mandat poslovodje 
krajši kot štiri leta. 

(4) Če ima družba nadzorni svet, imenuje in odpokliče poslo- 
vodjo ta svet. 

(5) Družba ima lahko tudi več poslovodij. Družbena pogodba 
določa, ali delujejo skupno ali kot posamični poslovodje. 

4. Oddelek: Sprememba družbene pogodbe 
Sklep družbenikov 

450. člen 

(1) O spremembi družbene pogodbe odločajo družbeniki na 
skupščini s tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov. 
Družbena pogodba lahko določi za veljavno odločitev še 
druge zahteve. 

(2) Sklep o spremembi družbene pogodbe mora potrditi 
notar. 

(3) Če se s spremembo družbene pogodbe povečajo obvezno- 
sti družbenikov do družbe, morajo sklep sprejeti vsi družbe- 
niki, razen pri povečanju osnovnega kapitala. 

(4) Poslovodja je dolžan spremembo družbene pogodbe prija- 
viti za vpis v register. 

Povečanje osnovnega kapitala 
451. člen 

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

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

(3) Nove vložke lahko prevzamejo dosedanji družbeniki ali 
druge osebe. Družbena pogodba lahko določi, da smejo nove 
vložke prevzeti le dosedanji družbeniki ali da imajo ti pred- 
nost pri prevzemu. Če gre za nominalno povečanje osnov- 
nega kapitala in prevzamejo nove deleže dosedanji družbe- 
niki, so ti deleži sorazmerni z dosedanjimi deleži teh družbe- 
nikov. 

(4) Z novimi vložki pridobijo dosedanji družbeniki nov in 
samostojen poslovni delež. 

(5) Za povečanje osnovnega kapitala se uporabljajo določbe 
410. člena tega zakona. 

Stvaml vložki 
452. člen 

Za povečanje osnovnega kapitala z izročitvijo enega ali več 
stvarnih vložkov se smiselno uporabljajo določbe o stvarnih 
vložkih pri ustanovitvi družbe. 
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Prevzem novih vložkov 
453. člen 

Vložke povečanega osnovnega kapitala lahko prevzame vsak 
dosedanji ali novi družbenik, lahko pa tudi vsi družbeniki 
skupaj. Prevzem mora biti sestavljen v obliki notarskega 
zapisa. 

Zmanjšan|e osnovnega kapitala 
454. člen 

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

(2) Zmanjšanje je veljavno le, 

- če poslovodja vsaj dvakrat objavi sklep o zmanjšanju 
osnovnega kapitala in v objavi pozove upnike, da se zglasijo 
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega 
kapitala; upnike, ki so družbi znani, mora pozvati nepo- 
sredno; 
- če družba upnikom, ki niso soglašali z zmanjšanjem osnov- 
nega kapitala, poravna zahtevke ali zagotovi varščino. 

(3) Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko prijavi za vpis 
v register šele po enem letu od zadnje objave iz 1. alinee 
prejšnjega odstavka in po tem, ko poslovodja predloži dokaze 
o tem, da je družba poravnala zahtevke upnikom ali jim 
zagotovila varščino iz 2. alinee prejšnjega odstavka. 

(4) Zmanjšanje osnovnega kapitala ne sme biti v nasprotju 
z določbami 410. člena tega zakona. 

5. Oddelek: Prenehanje družbe 
Razlogi za prenehanje 

455. člen 

(1) Družba preneha; 

- če preteče čas, za katerega je družba ustanovljena; 
- če tako sklenejo družbeniki z vsaj tričetrtinsko večino 
glasov vseh družbenikov; družbena pogodba lahko določi 
višjo večino; 
- če sodišče ugotovi ničnost vpisa; 
~ s stečajem; 
- s sodno odločbo v skladu z drugim odstavkom tega člena; 
- s spojitvijo, pripojitvijo ali s preoblikovanjem v kakšno 
drugo družbo. 

(2) Vsak družbenik, katerega poslovni delež znaša najmanj 
eno desetino osnovnega kapitala, lahko s tožbo zahteva, da 
sodišče odloči o prenehanju družbe, če meni, da ni mogoče 
v zadostni meri doseči ciljev družbe ali da obstajajo kakšni 
drugi utemeljeni razlogi za prenehanje družbe. 

456. člen 
Za postopek likvidacije in prenehanje po skrajšanem 
Postopku se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o del- 
niški družbi. 

6- Oddelek: Družba z enim družbenikom 
Ustanovitev 

457. člen 

ustanavlja družbo samo ena oseba (ustanovitelj), sprejme (a oseba akt o ustanovitvi v obliki notarskega zapisa. 

Vplačilo osnovnega vložka 
458. člen 

H) Če ustanovitelj pred prijavo družbe za vpis v register ni 
v celoti vplačal denarnega dela osnovnega vložka, mora za 
Manjkajoči del zagotoviti družbi ustrezno varščino. 

(2) Ustanovitelj mora listino o varščini predložiti sodišču ob 
prijavi za vpis v register. 

(3) Če se v treh letih po vpisu družbe v register vsi poslovni 
deleži združijo v rokah enega samega družbenika ali poleg 
njega še v rokah družbe, mora družbenik v treh mesecih po 
združitvi v celoti vplačati vse zneske osnovnih vložkov ali 
zagotoviti družbi ustrezno varščino. 

Upravljanje družbe 
459. člen 

(1) Ustanovitelj samostojno odloča o vprašanjih iz 439. člena 
tega zakona. Vse odločitve mora vpisovati v knjigo sklepov, ki 
jo potrdi notar najkasneje do vpisa družbe v register. Sklepi, 
ki niso vpisasni v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka. 

Sedmo poglavje: Povezane družbe 

1. Oddelek: Splošne določbe 

Vrste povezanih družb 

460. člen 

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki 
so v medsebojnem razmerju tako, da: 

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba z večinskim 
deležem); 
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča 
družba); 
- so koncernske družbe; 
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi; 
- so povezane s podjetniškimi pogodbami. 

Družbe v večinski lasti In družbe z večinskim deležem 

461. člen 

(1) Če večina deležev pravno samostojne družbe pripada 
drugi družbi ali če drugi družbi pripada večina glasovalnih 
pravic (večinski delež), se šteje ta družba za 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, pa tudi deleži, ki predstavljajo imet- 
nikovo premoženje. 

Odvisna in obvladujoča družba 

462. člen 

(1) Odvisna družba je pravno samostojna družba, ki jo nepo- 
sredno ali posredno obvladuje druga družba (obvladujoča 
družba). 

(2) Domneva se, da je družba v večinski lasti odvisna od 
družbe, ki ima v njej večinski delež. 
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Koncem in koncernska družba 

463. člen 

(1) Koncem tvorijo: 

- ena obvladujoča in ena ali več odvisnih družb, povezanih 
pod enotnim vodstvom obvladujoče družbe (dejanski kon- 
cem); 
- družbe, ki so povezane s pogodbo o obvladovanju (pogod- 
beni koncem); 
- pravno samostojne družbe, povezane z enotnim vodstvom, 
ne da bi bile pri tem družbe medsebojno odvisne (koncem 
z razmerjem enakopravnosti). 

(2) Domneva se, da tvori odvisna družba z obvladujočo 
družbo koncem. 

(3) V koncem vključene in z enotnim vodstvom povezane 
družbe so koncernska podjetja. 

Vzajemno kapitalsko udeležene družbe 

464. člen 

(1) Vzajemno kapitalsko udeležene družbe so kapitalske 
družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so povezane tako, 
da vsaki družbi pripada več kot četrtina deležev druge družbe. 
Koliko deležev druge družbe pripada družbi, se ugotavlja po 
drugem in četrtem odstavku 461. člena tega zakona. 

(2) Če ima ena vzajemno kapitalsko udeležena družba v drugi 
družbi večinski delež ali če lahko drugo družbo neposredno 
ali posredno obvladuje, velja prva za obvladujočo, druga pa 
za odvisno družbo. 

(3) Če ima vsaka vzajemno kapitalsko udeležena družba 
v drugi družbi večinski delež ali če lahko vsaka družba drugo 
neposredno ali posredno obvladuje, veljata obe družbi za 
obvladujoči in za odvisni. 

Dolžnost obveščanja In posledice kršitve dolžnosti 
obveščanja 

465. člen 

(1) Kakor hitro ima družba več kot četrtino delnic delniške 
družbe ali deležev druge kapitalske družbe s sedežem v Repu- 
bliki Sloveniji, ji mora to takoj pisno sporočiti. 

(2) Kakor hitro ima družba v drugi družbi večinski delež, ji 
mora to takoj pisno sporočiti. 

(3) Če delež ni več tako visok, da bi morala biti družba o tem 
obveščena, ji je tudi to potrebno takoj sporočiti. 

(4) Sporočilo je treba objaviti. 

(5) Družba, ki je dobila sporočilo, lahko zahteva, da se obstoj 
udeležbe dokaže. 

(6) Družba, od nje odvisna družba ali kdo drug za račun 
družbe ali od nje odvisne družbe, ne 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 

466. člen 

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

(2) Pogodba, s katero se družba obveže, da svoj celotni 
dobiček prenese na drugo družbo, je pogodba o prenosu 
dobička. Za pogodbo o prenosu dobička velja tudi pogodba, 
s katero družba prevzame obveznost, da bo svojo družbo 
vodila za račun druge družbe (pogodba o vodenju poslov). 

(3) če si med sabo neodvisne družbe s pogodbo postavijo 
enotno vodstvo, ne da bi ena od njih postala odvisna od druge 
družbe, ki sklepa pogodbo, potem ne gre za pogodbo o obvla- 
dovanju. 

(4) Plačila družbe na podlagi pogodbe o obvladovanju ali 
pogodbe o prenosu dobička ne veljajo za kršitev določb 225. 
in 226. člena tega zakona. 

Druge podjetniške pogodbe 

467. člen 

(1) Podjetniške pogodbe so tudi pogodbe, s katerimi se 
družba: 

- obveže, da svoj dobiček ali dobiček svojih posameznih 
obratov v celoti ali delno združi z dobičkom drugih družb ali 
posameznih obratov drugih družb, da bi se tako delil skupni 
dobiček (profitna skupnost); 
- obveže, da del svojega dobička ali dobiček svojih posamez- 
nih obratov v celoti ali delno prenese na drugega (pogodba 
o delnem prenosu dobička); 
- obveže, da obrat svoje družbe da v zakup nekomu drugemu 
ali ga kako drugače prepusti (pogodba o zakupu obrata, 
pogodba o prepustitvi obrata). 

(2) Pogodba o udeležbi pri dobičku v okviru pogodb tekočega 
poslovnega prometa ali licenčnih pogodb ni pogodba o del- 
nem prenosu dobička. 

Soglasje skupščine k podjetniški pogodbi 

468. člen 

(1) Podjetniška pogodba začne veljati šele, ko da k njej 
soglasje skupščina. Za sklep je potrebna najmanj tričetrtinska 
večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Statut 
lahko določa višjo kapitalsko večino in druge dodatne zah- 
teve. 

(2) Pogodba se mora v pisni obliki objaviti na skupščini. Na 
zahtevo se vsakemu delničarju takoj izroči prepis. 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 katero se sklepa pogodba. 

Vpis v register 

469. člen 

(1) Zastopnik družbe mora za vpis v register prijaviti vrsto 
pogodbe in ime sopogodbenika, pri pogodbah o delnem 
prenosu dobička pa 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 šele, ko je vpisana v register. 

Sprememba podjetniške pogodbe 

470. člen 

(1) Podjetniška pogodba se spremeni le s soglasjem skupš- 
čine, v skladu s 468. in 469. členom tega zakona. 

(2) Za veljavnost soglasja skupščine k spremembi pogodbe- 
nih določb, ki zavezujejo k plačilu nadomestila delničarjem 
družbe, ki niso sočasno tudi delničarji družbe, ki s pogodbo 
postane obvladujoča (zunanji delničarji), ali k pridobitvi njiho- 
vih delnic, je potreben poseben sklep teh delničarjev. Za 
poseben sklep velja prvi odstavek 468. člena tega zakona. 
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Vsakemu od zunanjih delničarjev se dajo na skupščini, ki 
sklepa o soglasju, pojasnila o vseh za spremembo bistvenih 
zadevah druge pogodbene strani. 

Razveza podjetniške pogodbe 

471. člen 

(1) Podjetniška pogodba se lahko razveže le ob koncu poslov- 
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 468. člena tega 
zakona. 

Odpoved podjetniške pogodbe 

472. člen 

(1) Podjetniška pogodba se lahko odpove zaradi utemelje- 
nega razloga ne glede na odpovedni rok. Utemeljen razlog 
obstaja zlasti takrat, kadar druga pogodbena 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 utemeljenega razloga odpove le, če ti delničarji dajo 
soglasje z izrednim sklepom. Za posebni sklep se smiselno 
uporablja prvi odstavek 468. člena tega zakona. 

(3) Odpoved mora biti pisna. 

Prijava In vpis prenehanja podjetniške pogodbe 
473. člen 

Zastopnik družbe mora za vpis v register takoj prijaviti prene- 
hanje podjetniške pogodbe, razlog in trenutek prenehanja. 

2. Oddelek: Vodenje in odgovornost obvladujoče družbe 
1. Pododdelek: Vodenje In odgovornost pri pogodbi 
o obvladovanju 

Pravica vodenja 
474. člen 

(1) Pri pogodbi o obvladovanju ima obvladujoča družba pra- 
vico, da odvisni družbi daje navodila za vodenje poslov. Če 
pogodba ne določa kaj drugega, se lahko dajejo tudi navo- 
dila, ki so za družbo škodljiva, če koristijo interesom obvladu- 
joče družbe ali z njo koncernsko povezanih družb. 

(2) Organ vodenja odvisne družbe mora izpolnjevati navodila 
obvladujoče družbe in ne sme zavrniti navodila, tudi če po 
njegovem mnenju ne koristi interesom obvladujoče družbe ali 
koncernsko povezanih družb. 

(3) Če je odvisni družbi dano navodilo, naj izvrši posel, za 
katerega je potrebno soglasje nadzornega sveta, to soglasje 
pa ni dano v ustreznem roku, mora uprava to sporočiti obvla- 
dujoči družbi. Če obvladujoča družba po tem sporočilu 
ponovi navodilo, soglasje nadzornega sveta ni več potrebno; 
če ima obvladujoča družba nadzorni svet, se sme navodilo 
ponoviti le z njegovim soglasjem. 

Odgovornost obvladujoče družbe 
475. člen 

(1) Obvladujoča družba mora drugi 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 
476. člen 

(1) Zastopniki obvladujoče družbe morajo dajati navodila pra- 
vilno in skrbno. 

(2) Če kršijo svoje obveznosti, morajo družbi kot solidarni 
dolžniki povrniti nastalo škodo. V dvomu, ali so pravilno in 
skrbno izpolnjevali obveznosti, morajo to dokazati. 

(3) Odškodninske zahtevke družbe lahko uveljavlja tudi vsak 
njen član, vendar lahko zahteva le plačilo za družbo. Odškod- 
ninske zahtevke lahko uveljavljajo tudi upniki družbe, če jih 
le-ta ne more poplačati. 

(4) Zahtevki do zakonskih zastopnikov zastarajo v petih letih. 

Odgovornost uprave in nadzornega sveta odvisne družbe 
477. 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 
odgovornost ni izključena. 

(3) Članom uprave ni treba povrniti škode, če škodljivo deja- 
nje temelji na navodilu, ki ga je bilo treba izpolniti po 474. 
členu tega zakona. 

2. Pododdelek: Vodenje in odgovornost pri dejanskih 
koncernlh 

Obseg vplivanja in poročilo organa vodenja 
478. člen 

(1) V koncernskih družbah, kjer ni sklenjena pogodba o obvla- 
dovanju, obvladujoča družba ne sme uporabiti svojega vpliva 
zato, da bi pripravila odvisno družbo do tega, da bi zase 
opravila škodljiv pravni posel ali da bi nekaj storila ali opustila 
v svojo škodo, razen če obvladujoča družba 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 organa vodenja 
479. člen 

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

Odgovornost obvladujoče družbe in njenih zakonskih 
zastopnikov 

480. člen 
(1) Če obvladujoča družba pripravi odvisno družbo do tega, 
da opravi zase škodljiv pravni posel ali da v svojo škodo nekaj 
stori ali opusti, ne da bi se izguba dejansko izravnala do 
konca poslovnega leta ali ne da bi se zagotovila pravica do 
ugodnosti, določenih za izravnavo, mora odvisni družbi povr- 
niti iz tega nastalo škodo. Zahtevek za povrnitev njim nastale 
škode imajo tudi delničarji ali člani družbe, ne glede na 
škodo, ki jim je bila povzročena z oškodovanjem družbe. 

(2) Poleg obvladujoče družbe odgovarjajo kot solidarni dolž- 
niki tisti zastopniki družbe, ki so odvisno družbo pripravili do 
pravnega posla ali ukrepa. t 

(3) Za odgovornost zastopnikov se smiselno uporabljajo tudi 
določbe tretjega do petega odstavka 476. člena tega zakona. 

Odgovornost organov odvisne družbe 
481. 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 odvisne družbe odgovarjajo kot 
solidarni dolžniki, če so glede škodljivega pravnega posla ali 
škodljivega dejanja kršili svojo dolžnost, da preverijo poročilo 
o odnosih s povezanimi družbami in da o rezultatu pregleda 
poročajo skupščini. 

(3) Škode ni treba povrniti, če dejanje temelji na zakonitem 
skupščinskem sklepu. 

3. Oddelek: Zavarovanje družbe in upnikov pri podjetniških 
pogodbah 

Rezerve 
482. člen 

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

Najvišji znesek odvajanega dobička 
483. člen 

Ne glede na dogovor o višini prenešenega dobička lahko 
družba prenese kot svoj dobiček največ znesek dobička, ki je 
bil ustvarjen v zadnjem poslovnem letu. 

Varstvo upnikov 
484. člen 

(1) Če pogodba o obvladovanju ali pogodba o prenosu 
dobička prenehata, je obvladujoča družba dolžna dati upni- 
kom zavarovanje za terjatve, ki so nastale pred vpisom prene- 
hanja pogodbe v register, če to zahtevajo v šestih mesecih od 
objave vpisa. 

(2) Pravice do zavarovanja nimajo upniki, ki imajo v primeru 
stečaja pravico do prednostnega poplačila. 

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

Primerno nadomestilo 
485. člen 

(1) Pogodba o obvladovanju in pogodba o prenosu dobička ~ 

morata vsebovati določilo o primernem nadomestilu zuna- 
njim delničarjem družbe, ki prepušča vodenje oziroma pre- 
naša dobiček. Primernega nadomestila ni potrebno določiti, 
če družba ob sklepanju pogodbe nima zunanjega delničarja. 

(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 glede na odpovedni rok. 

Odpravnina 

486. člen 

(1) Poleg določb o nadomestilu morata pogodba o obvladova- 
nju in pogodba o prenosu dobička vsebovati določilo 
o obveznosti obvladujoče družbe, da na zahtevo zunanjega 
delničarja pridobi njegove delnice za pogodbeno določeno 
odpravnino. 

(2) Kot odpravnina je lahko v pogodbi predvidena zagotovitev 
delnic obvladujoče družbe ali družbe, od katere je obvladu- 
joča družba odvisna ali denarno plačilo. 

(3) Če se kot odpravnina zagotovijo delnice druge družbe, je 
odpravnina primerna, če se delnice zagotovijo v razmerju, 
v katerem bi morale biti pri spojitvi na vsako delnico družbe 
zagotovljene delnice druge družbe, pri čemer se najvišji zne- 
ski lahko poravnajo z denarnimi plačili. Denarno plačilo je 
primerno, če upošteva premoženjsko in profitno stanje 
družbe v trenutku, ko skupščina odloča o pogodbi. 

(4) Če pogodba ne določa odpravnine ali če je odpravnina 
neprimerna, lahko vsak zunanji delničar v roku 3 mesecev od 
prijave vpisa pogodbe v register predlaga, da sodišče določi 
primerno odpravnino. 

(5) Sodišče določi denarno plačilo, če pogodba ne predvideva 
pridobitve delnic obvladujoče družbe ali družbe, od katere je 
ta odvisna. Sodna odločba velja za vse zunanje delničarje. 

(6) Uprava družbe mora pravnomočno sodno odločbo objaviti 
v glasilih družbe. 

5. Oddelek: Vzajemno povezane družbe 

Omejitev pravic 

487. člen 

(1) Vzajemno povezani družbi, ki nista v razmerju odvisnosti, 
lahko, ko sta obveščeni o medsebojni udeležbi ali izvesta za 
obstoj medsebojne udeležbe, uresničujeta svoje pravice iz 
deležev v drugi družbi 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. 
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(3) Vzajemno povezani družbi morata druga drugi takoj pisno 
sporočati višino njunega deleža in vsako spremembo. 

6. Oddelek: Vključene družbe 

Vključitev z večinskim sklepom 

488. člen 

(1) Če pripada 95 % vseh delnic drugi družbi (glavna družba), 
se lahko delniška družba s 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 

489. člen 

(1) Vse delnice, ki niso v rokah glavne družbe, preidejo nanjo 
z vpisom vključitve v register. 

(2) Izstopajoči delničarji imajo pravico do primerne odprav- 
nine. Kot odpravnina se jim zagotovijo lastne delnice glavne 
družbe. Če je glavna družba odvisna družba, se izstopajočim 
delničarjem po njihovi izbiri zagotovijo lastne delnice glavne 
družbe ali ustrezno denarno 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 denarnimi plačili. Primerna odpravnina mora 
upoštevati premoženjsko in profitno stanje družbe v trenutku, 
ko skupščina sklepa o vključitvi. Denarna plačila se od objave 
vpisa vključitve letno obrestujejo petodstotno; uveljavljanje 
nadaljne odškodnine ni izključeno. 

(3) Če ponujena odpravnina ni primerna, lahko vsak izstopa- 
joči delničar predlaga, da sodišče določi primerno odprav- 
nino. Enako velja, če glavna družba ni ponudila odpravnine ali 
jo je ponudila nepravilno. 

Varstvo upnikov 

490. člen 

(1) Upnikom vključene družbe, katerih terjatve so nastale pred 
vpisom vključitve v register, mora glavna družba na njihovo 
zahtevo dati zavarovanje, če to zahtevajo v roku 6 mesecev po 
objavi vpisa. 

(2) Upniki, ki imajo pravico do prednostnega poplačila v pri- 
meru stečaja,nimajo pravice zahtevati zavarovanja. 

Jamstvo glavne družbe 

491. člen 

(1) Od vključitve dalje jamči upnikom glavna družba za obvez- 
nosti vključene družbe, nastale pred vključitvijo upnikom 
vključene družbe. Enako jamči glavna družba za vse obvezno- 
sti, nastale po vključitvi. 

(2) Glavna družba lahko uveljavlja ugovore le, če bi jih lahko 
uveljavljala vključena družba. 

(3) Izvršilni naslov proti vključeni družbi ni podlaga za izvršbo 
proti glavni družbi. 

Voden|e In odgovornost glavne družbe 

492. 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 

493. člen 

Vsakemu delničarju glavne družbe je treba dati pojasnila 
o zadevah vključene družbe in tudi o zadevah glavne družbe. 

Prenehanje vključitve 

494. člen 

(1) Vključitev preneha: 

- s sklepom skupščine vključene družbe; 
- če glavna družba ni več delniška družba s sedežem v Repu- 
bliki Sloveniji; 
- če vse delnice vključene družbe niso več v rokah glavne 
družbe; 
- s prenehanjem glavne družbe. 

(2) Če vse delnice vključene družbe niso več v rokah glavne 
družbe, mora glavna družba to takoj pisno sporočiti vključeni 
družbi. 

(3) Uprava vključene družbe mora za vpis v register takoj 
prijaviti prenehanje vključitve, razlog in trenutek prenehanja. 

(4) Zahtevki do prejšnje glavne družbe iz obveznosti doslej 
vključene družbe zastarajo v petih letih od objave vpisa, 
kolikor za zahtevek do doslej vključene družbe ni določen 
krajši zastaralni rok. Če upnikov zahtevek dospe kasneje, 
začne zastaranje teči s trenutkom dospelosti. 

Holding podjetje 

495. člen 

(1) Podjetje, ki ima v lasti večino deležev pravno samostoj- 
nega podjetja in opravlja predvsem dejavnost ustanavljanja, 
financiranja in upravljanja teh podjetij (holding podjetje), je 
podjetje z večinskim deležem. 

(2) Za holding podjetje veljata domnevi iz 462. in 463. člena 
tega zakona. 

Osmo poglavje: Gospodarsko interesno združenje 

Ustanovitev, cilj in dejavnost 

496. člen 

(1) Gospodarsko interesno združenje lahko ustanovita dve ali 
več fizičnih ali pravnih oseb. 

(2) Cilj združenja je olajševati in pospeševati pridobitno dejav- 
nost svojih članov, izboljševati in povečevati rezultate te 
dejavnosti, ne pa ustvarjati lastnega dobička. 

(3) Dejavnost združenja mora biti v povezavi z gospodarskimi 
dejavnostmi članov in ima lahko v razmerju do teh dejavnosti 
le pomožen značaj. 

(4) H gospodarskemu interesnemu združenju lahko pristopijo 
tudi osebe, ki opravljajo poklic, urejen s posebnimi predpisi. 
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Kapital — pravice članov Skupščina združenja 

497. člen 

(1) Gospodarsko interesno združenje se lahko ustanovi brez 
osnovnega kapitala. 

(2) Pravice članov združenja ne morejo biti izražene v vred- 
nostnih papirjih; vsaka drugačna določba je nična. 

Pravna osebnost - prevzemanje obveznosti 

498. člen 

(1) Gospodarsko interesno združenje pridobi lastnost pravne 
osebe z vpisom v register. 

(2) Gospodarsko interesno združenje lahko poleg nalog za 
svoje člane na običajen način opravlja tudi vse gospodarske 
posle za svoj račun. 

Odgovornost članov 

499. člen 

(1) Člani odgovarjajo za obveznosti združenja z vsem svojim 
premoženjem. Član, ki pristopi po ustanovitvi gospodarskega 
interesnega združenja, je lahko v skladu z pogodbo oproščen 
odgovornosti za obveznosti, ki so nastale pred njegovim pri- 
stopom, pri čemer pa mora biti takšna oprostitev objavljena, 
če ni s tretjim sopogodbenikom drugače dogovorjeno, je 
odgovornost članov solidarna. 
(2) Upniki združenja ne morejo zahtevati poplačila od članov, 
dokler niso neuspešno uveljavljali plačila od združenja sa- 
mega. 

Izdajanje obveznic 

500. člen 

Gospodarsko interesno združenje lahko izdaja vrednostne 
papirje pod pogoji, ki veljajo za njihovo izdajo za družbe, 
vendar le, če so člani združenja izključno družbe, ki imajo po 
zakonu pravico izdajati vrednostne papirje takšne vrste ter 
izpolnjujejo za to predpisane pogoje. 

Pogodba o ustanovitvi 

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

(2) Pogodba ureja zlasti: 

- ime združenja, 
- imena ali firme članov združenja, njihovo pravno obliko, 
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 ustanovitevno pogodbo samo; proti 
tretjim osebam učinkujejo te spremembe šele od dneva ob- 
jave. 

Članstvo v združenju 

502. člen 

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

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

503. člen 

(1) Skupščina združenja sprejema odločitve, tudi o predčas- 
nem prenehanju ali podaljšanju združenja, v skladu z ustano- 
vitveno pogodbo. Ustanovitvena pogodba lahko določi, da se 
lahko vse ali nekatere odločitve sprejmejo le ob določenem 
kvorumu ali z določeno večino; če takšnih določb v ustanovi- 
tveni pogodbi ni, se za odločitev zahteva soglasje vseh 
članov. 

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

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

Upravljanje združenja 

504. člen 

(1) Združenje ima upravo, v kateri je ena ali več oseb. 

(2) Pravna oseba je lahko član uprave pod pogojem, da 
imenuje stalnega predstavnika, ki odgovarja enako, kot če bi 
bil sam v lastnem imenu član uprave. 

(3) Člani uprave družbe in stalni predstavniki članov pravnih 
oseb odgovarjajo posamično ali solidarno združenju in tretjim 
osebam za kršitve predpisov, ki se nanašajo na združenje, za 
kršitve statuta ter za napake pri poslovanju. Če je pri nastanku 
določenih posledic sodelovalo več članov uprave, sodišče 
določi njihov delež pri povračilu škode. 

(4) Način upravljanja združenja, imenovanje članov uprave in 
določitev njihovih pooblastil, pravic in pogojev za odpoklic, 
se uredi z ustanovitveno pogodbo ali s sklepom skupščine. 

(5) V razmerjih do tretjih oseb zavezuje združenje vsako 
dejanje posameznega člana uprave, ki sodi v okvir dejavnosti 
združenja; omejitve pooblastil so proti tretjim osebam brez 
pravnega učinka. 

Nadzor nad poslovanjem 

505. člen 

(1) Nadzor nad poslovanjem združenja, ki mora biti poverjen 
revizorjem, in nadzor nad poslovnimi knjigami se opravljata 
na način, določen z ustanovitveno pogodbo. 

(2) Če združenje izdaja obveznice, mora nadzor opraviti eden 
ali več revizorjev, ki jih imenuje skupščina in katerih poobla- 
stila in mandat se določijo v posebni pogodbi. 

(3) Nadzor nad poslovnimi knjigami združenj, ki imajo več kot 
100 zaposlenih, morajo opraviti revizorji na način in pod 
pogoji, ki veljajo za družbe. 

Nastopanje združenja navzven 

506. člen 

Vsi akti in dokumenti združenja, ki so namenjeni tretjim ose- 
bam, zlasti pa dopisi, fakture, oglasi in razna obvestila in 
objave, morajo vsebovati jasno označbo firme združenja 
z dodatkom »gospodarsko interesno združenje« ali okrajšavo 
»GIZ«. 

Preoblikovanje družb v združenje in obratno 

507. člen 

(1) Vsaka pravna oseba, katere dejavnost ustreza opredelitvi 
dejavnosti združenja, se lahko preoblikuje v takšno združenje, 
brez prenehanja ene in nastanka nove pravne osebe. 
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(2) Združenje se lahko preoblikuje v družbo z neomejeno 
odgovornostjo, brez prenehanja ene in nastanka nove pravne 
osebe. 

Nesposobnost člana 

508. člen 

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

Prenehanje In likvidacija 

509. člen 

(1) Združenje preneha obstajati: 

- s pretekom časa; 
- z uresničitvijo ali ugasnitvijo cilja združenja; 
- na podlagi sklepa članov; 
- 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: Združitev In preoblikovanje družb 

1. Oddelek: Splošno 

Splošno pravilo 

510. člen 

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

2. Oddelek: Združitev 

1. Pododdelek: Združitev delniških družb 

Pojem 

511. člen 

Dve ali več delniških družb se lahko združi, in sicer: 

- s prenosom premoženja ene ali več družb (prevzeta družba) 
na drugo družbo (prevzemna družba) v zamenjavo za zagoto- 
vitev delnic prevzemne družbe (pripojitev); 
- z ustanovitvijo nove delniške družbe, na katero preide 
premoženje družb, ki se spajajo, v zamenjavo za zagotovitev 
delnic nove delniške družbe (spojitev). 

Spojitev s prevzemom 

512. člen 

(1) Pogodba o spojitvi s prevzemom mora vsebovati naslednje 
sestavine: 

- firmo in sedež pri spojitvi udeleženih družb; 
- dogovor o prenosu premoženja vsake družbe, ki se spaja, 
v zamenjavo za zagotovitev delnic prevzemne družbe; 
- navedbo menjalnega razmerja delnic in morebitno višino 
denarna plačila; 
- podatke v zvezi s prenosom delnic prevzemne družbe; 
- pravice, ki izhajajo iz delnic prevzemne družbe, z navedbo, 
kdaj začnejo veljati; 
- navedba, od kdaj vstopa prevzemna družba v pravni promet 
namesto prevzete družbe; 

- pravice, ki jih prevzemna družba zagotavlja delničarjem ter 
drugim imetnikom vrednostnih papirjev prevzete družbe; 
- pogoje oziroma ugodnosti, ki se zagotavljajo članom 
uprave oziroma nadzornega sveta. 

Poročilo o spojitvi 

513. člen 

(1) Uprave družb, ki se spajajo, morajo izdelati pisno poročilo, 
v katerem se pravno in gospodarsko pojasni in utemelji spoji- 
tvena 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 

514. člen 

(1) Pogodbo o spojitvi mora za vsako družbo, ki se spaja, 
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 pisno poro- 
čati. Revizijsko poročilo se lahko izda tudi skupaj. Poročilo 
mora vsebovati utemeljitev predloga menjalnega razmerja 
delnic z naslednjimi navedbami: 

- po kakšnih metodah je bilo ugotovljeno predlagano 
menjalno razmerje; 
- utemeljitev ustreznosti uporabljenih metod; 
- kakšno menjalno razmerje bi bilo ugotovljeno pri uporabi 
različnih metod; 
- pri hkratni uporabi različnih metod se pojasni ponderacij- 
sko razmerje vpliva posamezne metode za določitev vred- 
nosti. 

(4) Glede imenovanja spojitvenih revizorjev, njihovih poobla- 
stil in odgovornosti se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o reviziji. 

Veljavnost spojitvene pogodbe 

515. člen 

(1) Spojitvena pogodba začne veljati, ko jo potrdijo skupščine 
družb, ki se spajajo. 

(2) Za veljavnost sklepa skupščine je potrebna večina najmanj 
treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. 
Statut lahko določa tudi višjo kapitalsko večino in druge 
zahteve. 

(3) Če obstaja več razredov delnic, je za veljavnost skupščin- 
skega sklepa potrebno soglasje delničarjev vsakega razreda. 

Priprava In izvedba skupščine 

516. člen 

(1) Delničarjem je potrebno omogočiti, da se seznanijo 
z dokumentacijo, ki je podlaga za spojitev, in sicer: 

- spojitvena pogodba; 
- letni obračuni in poročilo o stanju družb, ki se spajajo za 
zadnja tri poslovna leta; 
- poročilo uprav družb, ki se spajajo; 
- revizijska poročila. 

(2) Na zahtevo delničarja se mu takoj in brezplačno omogoči 
vpogled v vse dokumente iz prejšnjega odstavka in morebitne 
druge, za odločitev o spojitvi pomembne informacije. 
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Oblika spojitvene pogodbe 

517. člen 

Spojitvena pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega 
zapisa. 

Povečanje osnovnega kapitala za izvedbo spojitve 

518. 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 ne povečuje, dokler so 
vpisani vložki neporavnani; 
- zahtevo, da je potrebno v prijavi sklepa o povečanju osnov- 
nega kapitala za vpis v register navesti, kateri vložki še niso 
vplačani; 
- pogoje za vpisovanje novih delnic ter glede sestavin vpis- 
nega potrdila; 
- prednostne pravice delničarjev do nakupa novih delnic. 

(2) Revizija se mora opraviti v primeru povečanja kapitala 
s stvarnimi vložki ali, če sodišče meni, da vrednost stvarnega 
vložka ne dosega nominalnega zneska zagotovljenih delnic, 
kakor tudi v primeru povečanja osnovnega kapitala po določ- 
bah tega zakona o odobrenem kapitalu. 

Izvedba spojitve 

519. člen 

Prevzemna družba ne sme povečati osnovnega kapitala za 
izvedbo spojitve, dokler ima v lasti delnice družbe, ki jo 
prevzema, ali če ima družba, ki se prevzema, lastne delnice ali 
delnice prevzemne družbe, ki niso v celoti plačane. 

Prijava spojitve 

520. 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. 

(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 sklepov o spojitvi; 
- dovoljenje, če je po posebnih predpisih potrebno; 
- zadnjo bilanco vsake družbe, ki se spaja. 

Vpis spojitve 

521. člen 

(1) Spojitev se sme vpisati v register po sedežu prevzemne 
družbe šele po vpisu v register po sedežu prevzete družbe. 
Vpis v registru po sedežu vsake družbe, ki je prevzeta se 
opremi z zaznamkom, da spojitev začne veljati šele z vpisom 
v register po sedežu prevzemne družbe. 

(2) Vsaka družba, ki se prevzema, mora imenovati zastopnika 
za prejem delnic, ki jih je treba zagotoviti, in denarnih plačil. 
Spojitev se sme vpisati šele, ko zastopnik sporoči sodišču, da 
se delnice in denarna plačila nahajajo v njegovih rokah. 

(3) Z vpisom spojitve v register po sedežu prevzemne družbe 
preide premoženje prevzetih družb na prevzemno družbo. Če 
pri tem iz pogodb, ki so bile sklenjene med družbami, ki se 
spajajo, izhajajo terjatve, ki se ne morejo pobotati, se njihovo 
poravnavanje posebej uredi s pogodbo. 

(4) Z vpisom spojitve v register po sedežu prevzemne družbe 
prevzete družbe prenehajo obstajati. 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. Pri njem shranjene 
listine in druge dokumente pošlje sodišču po sedežu prev- 
zemne družbe, ki jih odslej hrani. 

(6) Za zamenjavo delnic prevzetih družb ter za združitev 
delnic se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o zame- 
njavi in združitvi delnic. 

Varstvo upnikov 

522. člen 

(1) Upnike družb, ki se spajajo, je treba zaščititi, če se v ta 
namen javijo v šestih mesecih po objavi vpisa spojitve v regi- 
ster 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 

523. člen 

Prevzemna družba mora imetnikom zamenljivih obveznic, 
obveznic z gibljivim donosom in imetnikom potrdil o poseb- 
nih dividendnih pravicah, ki so jih izdale prevzete družbe, 
zagotoviti enake pravice, kot jih je zagotavljala prevzeta 
družba. 

Vrednosti, ki Jih določi prevzemna družba 

524. člen 

Vrednosti postavk, ki so določene v zaključni bilanci prevzete 
družbe, se v letni bilanci prevzemne družbe vknjižijo kot 
nakupni stroški v skladu s predpisi o računovodstvu. 

Odškodninska odgovornost uprave in nadzornega sveta 

525. člen 

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

Ničnost spojltvenega sklepa 

526. 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 

527. člen 

Po vpisu spojitve v register sedeža prevzemne družbe 
pomanjkljivosti spojitve ne vplivajo na njeno veljavnost. 
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Prevzem v posebnih primerih 

528. člen 

(1) Če najmanj 9/10 osnovnega kapitala prevzete družbe 
obvladuje prevzemna družba, nI potrebno soglasje skupščine 
prevzemne družbe za prevzem te družbe, razen če delničarji 
prevzemne družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 
osnovnega kapitala, zahtevajo sklic skupščine, na kateri se 
odloča o potrditvi spojitve. Od osnovnega kapitala se odšte- 
jejo lastne delnice prevzete družbe in delnice, ki pripadajo 
drugemu za račun prevzete družbe. 

(2) Če so vse delnice prevzete družbe v rokah prevzemne 
družbe, potem niso potrebni podatki o zamenjavi delnic in ne 
revizija spojitve. 

Naknadna sodna revizija menjalnega razmerja 

529. člen 

(1) Sklep, s katerim je skupščina prevzete družbe potrdila 
spojitveno pogodbo, se ne more izpodbijati zaradi prenizko 
določenega menjalnega razmerja. Ce je menjalno razmerje 
prenizko določeno, lahko sodišče na predlog odredi porav- 
navo z denarnimi plačili, ki lahko presegajo desetino celot- 
nega nominalnega zneska zagotovljenih delnic. 

(2) Predlog iz prejšnjega odstavka lahko vloži vsak delničar 
prevzete družbe, ki bi po drugih določbah zakona imel pra- 
vico izpodbijati sklep o spojitvi. Predlog se lahko poda v dveh 
mesecih od dneva vpisa spojitve v register. 

Spojitev z novo ustanovitvijo 

530. člen 

(1) Za spojitev delniških družb z ustanovitvijo nove delniške 
družbe se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o pripo- 
jitvi. Novoustanovljena družba velja za prevzemno. 

(2) O spojitvi z novo ustanovitvijo se sme sklepati, če je vsaka 
od družb, ki se spajajo, vpisana v registru najmanj dve leti. 

(3) Statut novoustanovljene družbe in imenovanje članov nje- 
nega nadzornega sveta morajo potrditi skupščine družb, ki se 
spajajo. 

(4) Za ustanovitev nove družbe se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o ustanovitvi delniške družbe. 

(5) Uprave družb, ki se spajajo, morajo prijaviti novoustanov- 
ljeno družbo za vpis v register. Z vpisom novoustanovljene 
družbe preide premoženje družb, ki se spajajo, na novo 
družbo. 

(6) Medsebojne pravice in obveznosti iz pogodb med druž- 
bami, ki se spajajo, se opredelijo posebej. 

(7) Z vpisom novo ustanovljene družbe prenehajo obstajati 
družbe, ki so se spojile. Poseben izbris družb, ki so se spojile, 
ni potreben. Z vpisom postanejo delničarji družb, ki so se 
spojile, delničarji novoustanovljene družbe, vendar novousta- 
novljena družba na ta način ne more postati lastnik svojih 
delnic. 

(8) Uprava 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: Združitev komanditnlh delniških družb 
In delniških družb < 

Uporaba določb o združitvi delniških družb 

531. člen 

(1) Komanditne delniške družbe se lahko združijo med seboj. 

Prav tako se lahko združi ena ali več komanditnih delniških 
družb z delniško družbo ali ena ali več delniških družb 
s komanditno delniško družbo. 

I 
(2) Za združitev se smiselno uporabljajo določbe tega zakona 
o združitvi delniških družb. 

3. Pododdelek: Pripojitev družb z omejeno odgovornostjo 
delniški družbi ali komanditni delniški družbi 

Pripojitev družb z omejeno odgovornostjo delniški družbi 

532. člen 

(1) Ena ali več družb z omejeno odgovornostjo se lahko 
pripoji delniški družbi tako, da se premoženje vsake družbe 
prenese na delniško družbo v zamenjavo za zagotovitev del- 
nic te družbe. 

(2) Za pripojitev po prejšnjem odstavku se smiselno uporab- 
ljajo določbe tega zakona o spojitvi delniških družb. 

(3) Pri pripojitvi 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 skupščine družbenikov o pripojitvi je 
potrebna tričetrtinska večina oddanih glasov. Družbena 
pogodba lahko določa tudi višjo večino in druge zahteve. 
Sklep o spojitvi mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa. 

(5) O pripojitvi se sme sklepati šele, ko je delniška družba že 
najmanj dve leti vpisana v registru. 

(6) Za škodo, ki jo povzročijo poslovodje oziroma člani orga- 
nov družb, ki se pripajajo, se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o odgovornosti za povrnitev škode pri spajanju 
delniških družb. 

Pripojitev družb z omejeno odgovornostjo komanditni 
delniški družbi 

533. člen 

(1) Ena ali več družb z omejeno odgovornostjo se lahko 
pripoji komanditni delniški družbi tako, da se premoženje 
vsake družbe kot celota prenese na komanditno delniško 
družbo v zamenjavo za zagotovitev delnic te družbe. 

(2) Za pripojitev se smiselno uporabljajo določbe tega zakona 
o spajanju delniških družb. 

3. Oddelek: Prenos premoženja 

Splošno 

534. člen 

(1) Delniška družba, komanditna delniška družba ali družba 
z omejeno odgovornostjo lahko prenese svoje premoženje 
kot celoto na Republiko Slovenijo ali na lokalno skupnost 
v Republiki Sloveniji. 

(2) Za družbo, ki prenaša svoje premoženje po prejšnjem 
odstavku, veljajo smiselno določbe tega zakona o družbi, ki 
se pripaja. Z vpisom prenosa premoženja delniške družbe 
v register po sedežu delniške družbe ta družba preneha 
obstajati. Njeno premoženje preide na prevzemnika. Menjalno 
razmerje delnic se zamenja z vrsto in višino nadomestila za 
prenešeno premoženje. 

Veljavnost pogodbe 

535. 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 
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družbe. Za veljaven sklep skupščine je potrebna večina, ki 
obsega najmanj tri četrtinska večina pri sklepanju zastopa- 
nega osnovnega kapitala. V statutu družbe je lahko določena 
tudi višja večina. , 

(2) Glede obveščenosti delničarjev ter poteka skupščine in 
pravic delničarjev se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o združevanju delniških družb. 

4. Oddelek: Preoblikovanje 

Preoblikovanje delniške družbe v komandltno delniško 
družbo 

Pogoji 

536. člen 

(1) Delniška družba se lahko preoblikuje v komanditno delni- 
ško družbo. 

(2) Za preoblikovanje je potreben sklep skupščine in pristop 
najmanj enega komplementarja. Za veljavnost sklepa je 
potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopa- 
nega osnovnega kapitala. Statut lahko določa višjo kapitalsko 
večino in druge zahteve. V sklepu se določi firma družbe in 
opredelijo spremembe, ki so nujne za izvedbo preoblikovanja. 
Pristop osebno odgovornih družbenikov mora biti potrjen 
v obliki notarskega zapisa. i 

(3) Skupščini, ki sklepa o preoblikovanju, se predloži bilanca, 
v kateri so premoženjski predmeti in obveznosti družbe dolo- 
čeni z vrednostjo na dan obračuna. Obračun se sestavi na 
dan, od katerega dalje komplementarji sodelujejo pri dobičku 
ali izgubi družbe. Če je ta dan po sklepu o preoblikovanju, se 
obračun sestavi na dan, ki je največ šest mesecev pred skle- 
pom o preoblikovanju. 

(4) Ustanovitelje zamenjajo komplementarji. 

Prijava preoblikovanja 

, 537. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
prijaviti osebno odgovorne družbenike. Listine o njihovem 
pristopu se priložijo prijavi za vpis. 

Učinek vpisa 

538. člen 

Komanditna delniška družba obstaja od vpisa preoblikovanja 
v register. Komplementarji odgovarjajo neomejeno upnikom 
družb tudi za obveznosti družbe, ki so nastale pred njihovim 
pristopom. 

Preoblikovanje komanditne delniške družbe v delniško 
družbo 

Pogoji 

539. člen 

(1) Komanditna delniška družba se lahko preoblikuje v delni- 
ško družbo s sklepom skupščine ob soglasju vseh komple- 
mentarjev. 

(2) V sklepu se določi firma družbe, sestava uprave in oprede- 
lijo statusne spremembe, ki so nujne za izvedbo preobliko- 
vanja. 

(3) Skupščini, ki sklepa o preoblikovanju, se predloži zadnji 
letni obračun. Za sestavo organov delniške družbe se smi- 
selno uporabljajo določbe tega zakona o organih delniške 
družbe. 

Prijava preoblikovanja 

540. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
prijaviti člane uprave. Listine o njihovem imenovanju se prilo- 
žijo prijavi za vpis. 

Učinek vpisa 

541. člen 

Delniška družba obstaja od vpisa preoblikovanja v register. 
Komplementarji se izločijo iz družbe, vendar še naprej odgo- 
varjajo za obveznosti, ki so nastale pred vpisom preoblikova- 
nja v register. 

Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno 
odgovornostjo 

Pogoji 

542. člen 
(1) Delniška družba, ki ima manj kot 50 delničarjev, se lahko 
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo na podlagi 
sklepa skupščine, če izpolnjuje vse pogoje za ustanovitev 
družbe z omejeno odgovornostjo. 

(2) Sklep o preoblikovanju morajo potrditi vsi delničarji. 
Soglasje delničarja, ki se skupščine ni udeležil in ni bil zasto- 
pan, velja za dano, če delničar v treh mesecih po zasedanju 
skupščine družbi pisno ne sporoči, da ne da soglasja, in če na 
zahtevo družbe dokaže, da je imetnik delnice od sklica skupš- 
čine dalje. Odklonitev soglasja se lahko prekliče s pisno izjavo 
v treh mesecih po zasednju skupščine. 

(3) Če je sklep o preoblikovanju sprejela večina, ki obsega 
najmanj 9/10 osnovnega kapitala, se sklep o preoblikovanju 
šteje za veljavnega. Delničarji, ki na skupščino ne pridejo, se 
upoštevajo le, če se pisno javijo družbi v treh mesecih po 
zasedanju skupščine in če na zahtevo dokažejo, da so bili 
imetniki delnic od sklica skupščine dalje. Pri izračunu kapital- 
ske večine se od osnovnega kapitala odštejejo lastne delnice. 
Statut delniške družbe lahko določi tudi višjo kapitalsko 
večino in druge zahteve. 

(4) Pri družbah, ki se preoblikujejo z večinskim sklepom, je 
objava preoblikovanja kot predmet dnevnega reda pravilna le, 
če ji je priložena izjava družbe, s katero se tistim delničarjem, 
ki preoblikovanju nasprotujejo, prek zapisnika ponudi, da bo 
pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže 
za primerno odškodnino. 

(5) V sklepu se določi firma družbe in opredelijo druge značil- 
nosti, ki so nujne za izvedbo preoblikovanja. 

(6) Nominalni znesek poslovnih deležev je lahko določen 
drugače od nominalnega zneska delnic. Če se nominalni 
znesek poslovnih deležev določi drugače od nominalnega 
zneska delnic, mora to odločitev potrditi vsak delničar, ki ne 
more sodelovati glede na celotni nominalni znesek njegovih 
delnic. Soglasje mora biti potrjeno v obliki notarskega zapisa. 

Prijava preoblikovanja 

543. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
prijaviti poslovodje. Prijavi se priloži podpisan seznam druž- 
benikov z navedbo imena, poklica in prebivališča ter njihovih 
osnovnih vložkov, ki ga podpiše prijavitelj. 

Učinek vpisa 

544. člen 

Družba z omejeno odgovornostjo obstaja od vpisa v register. 
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Delnice postanejo poslovni deleži. Pravice tretjih oseb iz 
delnic se uresničujejo kot pravice iz poslovnega deleža. 

Ugovarjajoči delničarji 

545. člen 

(1) Vsak delničar, ki je preko zapisnika ugovarjal preoblikova- 
nju, lahko v dveh mesecih zahteva, da družba odkupi njegov 
poslovni delež. 

(2) Sklep o preoblikovanju se ne more izpodbijati zaradi višine 
kupnine; v takem primeru jo na predlog določi sodišče. Enako 
velja, če družba kupnine ni ponudila ali je ni ponudila pravilno 
in če na to oprta izpodbojna tožba ni bila vložena v izpodboj- 
nem roku ali če je bila umaknjena ali pravnomočno zavrnjena. 

(3) Predlog lahko vloži vsak delničar, ki je preko zapisnika 
ugovarjal preoblikovanju. Predlog se lahko poda le v dveh 
mesecih po objavi vpisa o preoblikovanju. Če je bila proti 
sklepu o preoblikovanju vložena izodbojna tožba, začne rok 
teči s pravnomočno zavrnitvijo ali z umikom tožbenega zah- 
tevka 

Preoblikovani« družbe z omejeno odgovornostjo v delniško 
družbo 

Pogoji 

546. člen 

(1) Za preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v del- 
niško družbo se uporabljajo določbe tega zakona o spremem- 
bah družbene pogodbe pri družbi z omejeno odgovornostjo. 
Če je odstop poslovnih deležev odvisen od dovoljenja posa- 
meznih družbenikov, je za veljavnost sklepa o preoblikovanju 
potrebno njihovo soglasje. Če imajo družbeniki poleg plačila 
osnovnih vložkov še druge obveznosti do družbe, je za veljav- 
nost sklepa o preoblikovanju potrebno soglasje teh družbeni- 
kov. 

(2) V sklepu o preoblikovanju se določijo firma in druge 
spremembe družbene pogodbe, ki so nujne za izvedbo preo- 
blikovanja. Družbeniki, ki so glasovali za preoblikovanje, se 
v zapisnik navedejo poimensko. 

Ustanovitvena revizija In odgovornost družbenikov 

547. člen 

(1) Za preoblikovanje se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o ustanovitveni reviziji delniške družbe. Za ustanovite- 
lje veljajo družbeniki, ki so glasovali za preoblikovanje. 

(2) V poročilu je treba opisati postopek preoblikovanja in 
predstaviti gospodarsko stanje družbe z omejeno odgovor- 
nostjo. 

Prijava preoblikovanja 

548. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
prijaviti člane uprave. Listine o njihovem imenovanju se prilo- 
žijo prijavi za vpis v register v izvirniku ali overjenem prepisu. 
Prijavi se priloži seznam z imeni in naslovi članov nadzornega 
sveta, revizijska poročila članov uprave in nadzornega sveta 
in poročila revizorjev. 

Učinek vpisa 

549. člen 

Delniška družba obstaja od vpisa preoblikovanja v register. 
Poslovni deleži postanejo delnice. Pravice tretjih oseb iz 
poslovnega deleža se uresničujejo kot pravice iz delnice. 

Ugovarjajoči družbeniki 

550. člen 

(1) Vsak družbenik, ki je preko zapisnika ugovarjal preobliko- 
vanju, lahko da svoj delež družbi na razpolago. Določitev roka 
je dopustna šele po vpisu preoblikovanja. Uprava mora znane 
delničarje na njihovo pravico posebej opozoriti, ostale pa 
opozori preko trikratne objave; v obvestilu oziroma objavi se 
navede, da lahko svoje pravice uveljavijo najkasneje v treh 
mesecih. 

(2) Družba mora ponujene delnice takoj prodati za delničarjev 
račun po borzni ceni oziroma na javni dražbi, če borzne cene 
ni. 

Preoblikovanje komanditne delniške družbe v družbo 
z omejeno odgovornostjo 

Pogoji 

551. člen 

(1) Komanditna delniška družba se lahko s sklepom skupš- 
čine in s soglasjem vseh komplementarjev preoblikuje 
v družbo z omejeno odgovornostjo. 

(2) Skupščini, ki sklepa o preoblikovanju, se predloži bilanca. 
Če je za delitev skupnega premoženja s komplementarjem 
pomemben obračun, ki je sestavljen na dan pred sklepom 
o preoblikovanju, se predloži ta obračun, sicer pa obračun, ki 
se sestavi za čas največ šest mesecev pred sklepom o preobli- 
kovanju, in po načelih, ki so predvidena za delitev skupnega 
premoženja s komplementarji. 

Preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo 
v komanditno delniško družbo 

Pogoji 

552. člen 

,(1) Za preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo 
v komanditno delniško družbo je potreben sklep skupščine 
družbenikov in pristop vsaj enega komplementarja. Pristop 
mora biti potrjen v notarski obliki. 

(2) Skupščini družbenikov, ki sklepa o preoblikovanju, se 
predloži obračun, v katerem so premoženjski predmeti in 
obveznosti družbe določeni z vrednostjo, ki jim jo je treba 
pripisati na dan obračuna. Obračun se sestavi na dan, od 
katerega dalje bodo komplementarji sodelovali pri dobičku in 
izgubi družbe. Če je ta dan pred sklepom o preoblikovanju, se 
obračun sestavi za čas največ šest mesecev pred sklepom 
o preoblikovanju. Obračun se priloži zapisniku kot priloga. 

(3), Ustanovitelje zamenjajo družbeniki, ki so glasovali za 
preoblikovanje, kot tudi komplementarji. 

Prijava preoblikovanja 

553. člen 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba za vpis v register 
prijaviti komplementarje. Listine o njihovem pristopu se prilo- 
žijo v izvirniku ali overjenem prepisu. 

Učinek vpisa 

554. člen 

Komanditna delniška družba obstaja od vpisa preoblikovanja 
v register. Poslovni deleži postanejo delnice. Pravice tretjih 
oseb iz poslovnega deleža se uresničujejo kot pravice iz 
delnice. Komplementarji neomejeno odgovarjajo upnikom 
družbe tudi za obveznosti, ki so nastale pred njihovim pri- 
stopom. 
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Uporaba predpisov o preoblikovanju v delniško družbo 

555. člen 

Za preoblikovanje v delniško družbo se smiselno uporabljajo 
predpisi o preoblikovanju družbe z omejeno odgovornostjo 
v delniško družbo. 

Preoblikovanje zadruge v delniško družbo 

556. člen 

(1) Zadruga se lahko preoblikuje v delniško družbo, če na 
vsakega zadružnika odpade delež najmanj v /tolarski proti- 
vrednosti 10 ECU/. 

(2) Za preoblikovanje je potreben sklep občnega zbora 
zadruge. Upravni odbor oziroma direktor zadruge mora pred- 
log za preoblikovanje zadruge v delniško družbo pisno posre- 
dovati vsem zadružnikom ob sklicu občnega zbora zadruge. 

(3) Za veljavnost sklepa občnega zbora zadruge o preobliko- 
vanju v delniško družbo se smiselno uporabljajo določbe 
drugega in tretjega odstavka 542. člena tega zakona. 

(4) Pred preoblikovanjem zadruge v delniško družbo mora 
zadruga prenesti premoženje, ki se po 74. členu zakona 
o zadrugah (Uradni list RS, št 13/92) ne sme razdeliti med 
zadružnike, na zadružno zvezo, katere člani so. 

Vsebina sklepa o preoblikovanju 

557. člen 

(1) Pred sklepanjem o preoblikovanju se na občnem zboru 
zadruge, ki odloča o preoblikovanju, preberejo poročila revi- 
zorjev, v katerih morajo biti ocenjene posledice preoblikova- 
nja na interese delničarjev in upnikov. 

(2) S sklepom o preoblikovanju se določijo: 

- firma in sedež družbe; 
- znesek delnic in navedba upravičencev, in drugi, za izvedbo 
preoblikovanja potrebni podatki. 

(3) Zadružna pravila se spremenijo tako, da se vsebujejo vse 
sestavine, predpisane za statut delniške družbe. 

Preoblikovanje delniške družbe v zadrugo 

558. člen 

Za preoblikovanje delniške družbe v zadrugo se smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona za preoblikovanje delniške 
družbe v druge oblike družb. 

Deseto poglavje: Tuja podjetja 

1. Oddelek: Splošno 

Pojem 

559. člen 

(1) Tuje podjetje je po tem zakonu 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 

560. člen 

Tuje podjetje je pri poslovanju V Republiki Sloveniji glede 
svojih pravic, obveznosti in odgovornosti izenačeno z doma- 
čimi družbami, če zakon ne določa drugače. 

2. Oddelek: Podružnice 

Pravica do obratovanja 

561. člen 

Tuje podjetje lahko opravlja pridobitno dejavnost v Republik 
Sloveniji preko podružnic. 

Vpis v register 

562. člen 

(1) Prijavi za vpis podružnice v register je treba priložiti: 

izpisek iz registra, iz katerega sta razvidna vsebina in datuit 
vpisa matičnega podjetja; 
- sklep organa upravljanja o ustanovitvi podružnice; 

prepis pravil oziroma pogodbe družbenikov, ki mora bil 
overjen po notarju; 
- ime osebe, ki zastopa; podružnico in tuje podjetje; 
- overjeno poslovno poročilo zadnjega leta poslovanja tujegi 
podjetja v skrajšani obliki; 
- navedbo dejavnosti in poslov, ki jih opravlja tuja podruž 
niča; 
- soglasje pristojnega organa Republike Slovenije za ustano 
vitev podružnice in vnos kapitala. 

(2) Listine iz prejšnjega odstavka morajo biti predložen« 
v izvirniku in overjenem prevodu. ri 

(I 
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Pogoj 

563. člen 

Tuje podjetje lahko ustanovi podružnico, če je že vpisane 
v register države, v kateri ima sedež, najmanj dve leti. 

Nastopanje v pravnem prometu 

564. člen 
Podružnica nastopa v imenu in za račun tujega podjetja, pr 
čemer mora uporabljati firmo matičnega podjetja, njego* 
sedež in svoje ime. 

Začetek opravljanja dejavnosti 

565. člen 
Pred vpisom podružnice v register tuje podjetje ne more 1 
začeti opravljati dejavnosti v Republiki Sloveniji. t| 

Glavna podružnica 1 

566. člen 

(1) Če je tuje podjetje sočasno ustanovilo na območju Repi iz 
blike Slovenije več podružnic, mora biti v prijavi za vpi 2 
v register, pa tudi v firmi podružnice označeno, kater t 
podružnica je glavna na območju Republike Slovenije. 2 

(2) Če tuje podjetje ustanavlja več podružnic na območji i 
Republike Slovenije v zaporedju, je potrebno navesti v prijavi ,, 
za vpis vsake podružnice, zaporedje ustanovitve. J 

Zastopniki podjetja v podružnici 

567. člen 

(1) Za vsako podružnico mora biti imenovan en ali več zastop- 
nikov, ki zastopajo tuje podjetje. Tuje podjetje lahko iste 9' 
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. 
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Odgovornost za obveznosti 

568. člen 

Za obveznosti, ki nastanejo s poslovanjem podružnic, odgo- 
varja tuje podjetje z vsem svojim premoženjem. 

III DEL: KAZENSKE DOLOČBE 

569. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 5,000.000.00 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje družba: 

1. če pri svojem poslovanju ne uporablja firme v obliki, kot je 
vpisana v register (19. člen); 

2. če ne prijavi za vpis v register podatkov, ki se po določbah 
tega zakona vpisujejo v register (48. člen); 

3. če ne vodi poslovnih knjig ali ne izdela letnih obračunov 
v skladu z zakonom in računovodskimi standardi (prvi odsta- 
vek 50. člena); 

4. če ne razporedi čistega dobička najkasneje v 5 letih po 
sprejemu letnega obračuna (prvi odstavek 69. člena); 

5. če ne poravna izgube v skladu z določbo drugega 
odstavka 69. člena tega zakona; 

6. če pade nominalni znesek osnovnega kapitala pod zakon- 
sko določeno mejo (172. člen); 

7. če izda delnice, ki ob Istem nominalnem znesku dajejo 
različno število glasov (tretji odstavek 179. člena); 
8. če ob izdaji prodaja delnice pod nominalno vrednostjo 

(prvi odstavek 191. člena); 
9. če delničarje oprosti plačila obveznosti iz 220. in 223. 

člena tega zakona (prvi odstavek 224. člena); 
10. če vrne vložke ali jih obrestuje (225. člen); 
11. če razveljavi delnice v nasprotju z določbami 237. člena 
tega zakona; 
12. če ne javi registru podatkov iz 269. in prvega odstavka 270. 
člena tega zakona; 
13. če ne pošlje overjenega prepisa zapisnika in prilog v roku 
24 ur po seji skupščine (četrti odstavek 292. člena); 
14. če poveča osnovni kapital z vložki v nasprotju z določbami 
309. in 310. člena tega zakona; 
15. če izda delnice in začasnice v nasprotju z določbo 317. 
člena tega zakona; 
16. če izvede pogojno povečanje osnovnega kapitala 
v nasprotju z določbami 318. člena tega zakona; 
17. če izda delnice ali začasnice pred vpisom sklepa o pogoj- 
nem povečanju osnovnega kapitala v register (323. in 345. 
člen); 
18. če ne poda izjave v smislu tretjega odstavka 327. člena 
tega zakona; 
19. če zmanjša osnovni kapital v nasprotju z določbo četrtega 
odstavka 347. člena tega zakona; 
20. če razveljavi delnice v nasprotju z določbami 351 .člena 
tega zakona; 
21. če izplača komplementarju dividendo v nasprotju 
'z določbo prvega odstavka 405. člena; 
22. če izplača družbenikom premoženje, ki je potrebno za 
'ohranitev osnovnega kapitala (prvi odstavek 430. člena); 
23. če opusti dolžnost obveščanja po določbah iz 465. člena 
tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 250. 000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba v družbi,ki stori gospodarski prestopek iz 
orvega odstavka tega člena. 

570. člen 

, (1) Z denarno kaznijo najmanj 3,000.000.00 tolarjev se za 
0 gospodarski prestopek kaznuje kaznuje družba: 

1. če pri vodenju poslov dvojne družbe pri podpisovanju 
j fizične osebe ni dodana tudi firma komplementarja (drugi 

odstavek 157. člena); 
2. če ima v sestavu osnovnega kapitala več kot polovico 

1 delnic brez glasovalne pravice (drugi odstavek 179. člena); 
3. če po drugem pozivu ne odvzame neplačanih delnic (drugi 

odstavek 222. člena); 

4. če vpisuje lastne delnice (prvi odstavek 227. člena); 
5. če prevzame lastne delnice v nasprotju z določbo drugega 

odstavka 227. člena tega zakona; 
6. če izplača vmesno dividendo v nasprotju z določbo dru- 

gega odstavka 229. člena tega zakona; 
7. ki ima upravo sestavljeno v nasprotju z določbami četr- 

tega in petega odstavka 246. člena tega zakona; 
8. če so prejemki posameznega člana uprave določeni 

v nasprotju z določbami prvega odstavka 253. člena tega 
zakona; 

9. če zagotovi posojila v nasprotju z določbami 255. člena 
tega zakona; 
10. če nima nadzornega sveta, pa bi ga po zakonu morala 
imeti (drugi odstavek 261. člena); 
11. če ima nadzorni svet sestavljen v nasprotju z določbami 
262. in 263. člena tega zakona; 
12. če poveča osnovni kapital v nasprotju z določbami 334. 
člena tega zakona; 
13. če ravna v nasprotju z določbami 405. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v družbi, ki stori gospodarski prestopek iz 
prvega odstavka tega člena. 

571. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,500.000.00 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje družba: 

1. če na sporočilih, ki jih pošilja družba, ni podatkov iz prvega 
odstavka 45. člena tega zakona; 
2. če ne predloži računovodskih izkazov in poslovnih poročil 
pooblaščeni organizaciji, ki se ukvarja z obdelovanjem in 
objavljanjem podatkov v predpisanih rokih (53. člen); 
3. če na poslovnih listinah poleg firme dvojne družbe ni 
označeno ime poslovodij oziroma članov uprave komplemen- 
tarja v dvojni družbi (prvi odstavek 157. člena); 
4. če v delniško knjigo ne vpiše imenskih delnic (prvi odstavek 
232. člena); 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 75.000.00 tolarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba v družbi, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

572. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 500.000.00 tolarjev se za gospo- 
darski prestopek kaznuje podjetnik, če: 

1. uporablja firmo v nasprotju s 26. členom tega zakona; 
2. ne vloži prijave za vpis v register (46. člen tega zakona). 

573. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 250.000.00 tolarjev se za prekršek 
kaznujejo družbeniki, če: 

1. ne prijavijo prenehanja družbe za vpis v register (drugi 
odstavek 116. člena); 
2. če prospekt ne vsebuje vseh podatkov (tretji odstavek 205. 
člena); 
3. če razpolagajo z vplačili za delnice (211. člen); 

574. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000.00 tolarjev se za prekršek 
kaznuje likvidacijski upravitelj: 

1. ki se podpisuje v nasprotju z določbo 128. člena tega 
zakona; 
2. ki ne sestavi začetnega in končnega likvidacijskega obra- 
čuna (129. člen); 
3. ki po končani likvidaciji ne prijavi vpisa izbrisa družbe iz 
registra (prvi odstavek 133. člena). 

575. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000.00 tolarjev se za prekršek 
kaznuje mali podjetnik oziroma družba malih podjetnikov, če: 

• —   
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1. krši določbo drugega odstavka 72. člena tega zakona; 
2. začne opravljati dejavnost pred vpisom v register (prvi 
odstavek 75. člena); 
3. je vpisan v register v nasprotju s prvim odstavkom 76. člena 
tega zakona. 

IV. DEL: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

576. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nadaljujejo z delom na 
način in pod pogoji, pod katerimi so vpisani v sodni register: 

- družbeno podjetje, javno podjetje, delniška družba, družba 
z omejeno odgovornostjo in podjetje za zaposlovanje invali- 
dov v družbeni lastnini; 
- delniška družba, komanditna družba na delnice, družba 
z omejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba 
z neomejeno solidarno odgovornostjo in podjetje za zaposlo- 
vanje invalidov v mešani lastnini; 
- zadružno podjetje, delniška družba, komanditna družba na 
delnice, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna 
družba, družba z neomejeno solidarno odgovornostjo in 
podjetje za zaposlovanje invalidov v zadružni lastnini; 
- zasebno podjetje, delniška družba, komanditna družba na 
delnice, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna 
družba, družba z neomejeno solidarno odgovornostjo, obra- 
tovalnica, kmetijsko gospodarstvo in podjetje za zaposlovanje 
invalidov v zasebni lastnini. 

577. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 
zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 
61/90). 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zakon 
o podjetjih še naprej uporablja za družbena podjetja in javna 
podjetja v družbeni lastnini ter podjetja za zaposlovanje inva- 
lidov v družbeni lastnini. 

578. člen 

Delniško družbo, družbo z omejeno odgovornostjo, koman- 
ditno družbo, družbo z neomejeno solidarno odgovornostjo, 
javno podjetje in podjetje za zaposlovanje invalidov v mešani 
ali družbeni lastnini, v katerih v celotnem kapitalu je delež 
družbenega kapitala, upravljajo poleg lastnikov tudi predstav- 
niki družbenega kapitala v sorazmerju z deležem družbenega 
kapitala v celotnem kapitalu, če s statutom, pravili ali aktom 
o ustanovitvi ni določeno drugače. 

579. člen 

(1) Obstoječe družbe in druge organizacijske oblike podjetij 
in organizacij uskladijo ustanovitvene in druge akte z določ- 
bami tega zakona do 31/12-1993 (varianta: 31/12-1994) in 
v nadaljnjih 90 dneh izvolijo oziroma imenujejo organe 
družbe. 

(2) Obstoječe delniške družbe in družbe z omejeno odgovor- 
nostjo uskladijo osnovni kapital z določbami tega zakona do 
31/12-1993 (varianta: 31/12-1994) oziroma se v nadaljnjih 90 
dneh preoblikujejo v družbo, za katero izpolnjujejo pogoje 
oziroma v podjetnika. 

(3) Za usklajevanje po prejšnjem odstavku se ne uporabljajo 
določbe tretjega odstavka 191. člena oziroma drugega 
odstavka 410. člena tega zakona, stvarni vložki pa morajo biti 
ocenjeni po določbah tega zakona. 

(4) Družbe z omejeno odgovornostjo z več kot 50 družbeniki, 
ki ne pridobijo soglasja ministra pristojenega za gospodar- 
stvo, se morajo preoblikovati v delniško družbo do 31/ 
12-1993 (varianta: 31/12-1994). 

(5) Obstoječe družbe in druge organizacijske oblike podjetij 
in organizacij, ki se ne uskladijo z določbami tega zakona 

v rokih, določenih v prvem, drugem in četrtem odstavku tegs 
člena, se likvidirajo in izbrišejo iz registra; likvidacijo opravi 
sodišče po določbah tega zakona. 

(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka obstoječe kapi- 
talske družbe v zasebni lastnini, ki se ne uskladijo z določ- 
bami tega zakona v rokih, določenih v prvem, drugem in 
četrtem odstavku tega člena, odgovarjajo za obveznosti do 
upnikov kot družbeniki v družbi z neomejeno odgovornostjo 
oziroma kot podjetnik. 

Varianta k šestemu odstavku: 

Ta odstavek se črta. 

580. člen 

Obstoječe delniške družbe in družbe z omejeno odgovor- 
nostjo uskladijo najnižji in višji nominalni znesek delnic ter 
njihov večkratnik in najnižji osnovni vložek z določbami tega 
zakona do 31/12-2000. 

581. člen 

(1) Obstoječe delniške družbe odsvojiijo ali umaknejo lastne 
delnice do 31/12-1993 (varianta: 31/12 - 1994). 

(2) Družba z omejeno odgovornostjo, ki ima vse svoje 
poslovne deleže, jih mora odsvojiti do 31/12-1993 (vari 
anta:31/12 - 1994). 

(3) Delniške družbe, ki imajo več kot polovico delnic brez 
glasovalne pravice v osnovnem kapitalu, morajo uskladiti 
razmerje med delnicami z glasovalno pravico in delnicami 
brez glasovalne pravice z določbami tega zakona do 31/ 
12-1993 ( varianta: 31/12 - 1994). 

582. člen 

(1) Organizacije in skupnosti, ki se niso preoblikovale pO 
zakonu o podjetjih, uskladijo pravno-organizacijsko obliko 
z določbami tega zakona do 31/12-1993 (varianta: 31/12 
- 1994), sicer se likvidirajo in izbrišejo Iz registra; likvidacijo 
opravi sodišče po določbah tega zakona. 

(2) Organizacije in skupnosti iz prejšnjega odstavka sprejmejo 
sklep o uskladitvi po določbah obstoječih aktov. Če akti ni 
vsebujejo takih določb, se sprejme sklep z enostavno večin« 
vseh članic. Članica, ki ne želi biti družbenik v organizacijsk 
obliki po tem zakonu, se lahko izloči in zahteva uredite 
rT^dsebojnih pravic in obveznosti. Vrnitev revaloriziranih vlo 
ženih sredstev lahko zahteva v roku treh let od vpisa nov 
organizacijske oblike v register. V primeru spora odloči 
sodišče ali arbitraža, če je ta v aktih predvidena, upoštevaji 
vse okoliščine, zlasti pa namen združitve in stopnjo poveza 
nosti. 

583. člen 

Osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti po obrtnen 
zakonu, nadaljujejo z delom na način in pod pogoji, po« 
katerimi so vpisani v register in se uskladijo z določbami teg< 
zakona v treh letih od dneva uveljavitve tega zakona. 

584. člen 

Obstoječe družbe, druge organizacijske oblike podjetij iit 
organizacije sprejemajo sklepe, ki so potrebni za uskladite* 
po 579. členu, po obstoječih aktih. 

585. člen 

(1) Obstoječe družbe, druge organizacijske oblike podjetij in 
organizacije še naprej uporabljajo firmo, ki je do dneva uvelja 
vitve tega zakona vpisana v register. 

(2) Firme, ki so jih obstoječe družbe, druge organizacijsl x 
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oblike podjetij in organizacije prijavile za vpis v register do 
dneva uveljavitve tega zakona, se vpišejo v register po predpi- 

' sih, ki so veljali do dneva uveljavitve tega zakona. 

VARIANTA k 585. členu: 

Obstoječe družbe, druge organizacijske oblike podjetij in 
organizacije uskladijo firmo z določbami tega zakona do 31/ 
12-1993 (varianta: 31/12 - 1994), razen določbe 15. člena 
tega zakona. 

Če je na območju Republike Slovenije registriranih več družb, 
drugih organizacijskih oblik podjetij in organizacij z enako 
fii'mo, uporablja še naprej obstoječo firmo družba, druga 
organizacijska oblika podjetja ali organizacija, ki je bila prva 
vpisana v register, druga družba, organizacijska oblika 
podjetja ali organizacija pa mora prijaviti za vpis v register 
spremembo firme v roku 90 dni po poteku roka iz prejšnjega 
odstavka oziroma v roku, ki ga določi sodišče. 

586. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati: 

- 5. člen in II. poglavje »Delnica« zakona o vrednostnih 
papirjih (Uradni list SFRJ, št. 64/89 in 29/90) in druge določbe, 
ki se nanašajo na delnice; 

- zakon o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/ 
90, 42/90, 61/90 in Uradni list SRS, št. 42/90) in zakon o finanč- 
nem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 10/89, 26/89, 35/89, 58/ 
89, 79/89, 61/90 in Uradni list SRS, št. 42/90) za gospodarske 
družbe po tem zakonu; 
- 10. člen in prvi odstavek 21. člena zakona o tujih vlaganjih 
(Uradni list SFRJ, št. 77/88). 

587. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati 
določbe obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 35/88 in 24/89), 
ki se nanašajo na registracijo. 

(2) Dokler ne bodo pričeli z delom upravni organi prve stop- 
nje, opravljajo njihove naloge po tem zakonu pristojni občin- 
ski upravni organi. 

(3) Podzakonske akte iz četrtega odstavka 72. člena in četr- 
tega odstavka 75. člena predpiše minister, pristojen za malo 
gospodarstvo v 30 dneh od dneva uveljavitve tega zakona. 

588. člen 

Ta zakon začne veljati 30. dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Uvod 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov junija 1992 
obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o gospodar- 
skih družbah s tezami. Predlagatelju je naložila, da naj ob 
upoštevanju razprave na zborih Skupščine Republike Slove- 
nije ter njenih delovnih telesih ter predlogov drugih institucij 
pripravi osnutek zakona. 

Predlagatelj je proučil vse načelne in konkretne pripombe, 
stališča in mnenja k predlogu za izdajo zakona in jih pretežno 
upošteval pri pripravi osnutka zakona. Poleg tega je predlaga- 
telj opravil še številna posvetovanja s pravnimi, ekonomskimi 
in drugimi strokovnjaki s tega področja z namenom, da bi še 
dodatno preveril načela in cilje zakona ter poglavitne rešitve, 
ki naj bi jih zakon vseboval. Načela in cilji zakona ter pogla- 
vitne rešitve, ki so bili navedeni v predlogu za izdajo zakona 
se ne spreminjajo, razen načela ločitve podjetnika in obrtnika, 
kar bo v nadaljevanju obrazložitve podrobneje utemeljeno. 

Predlagatelj že pripravlja oziroma je že poslal v obravnavo in 
sprejem Skupščini Republike Slovenije skoraj vse druge 
zakonske projekte, ki so nujno potrebni za celovito izvajanje 
predlaganega zakona. 

Posebej je bilo proučeno vprašanje vsebinske in časovne 
usklajenosti sprejema oziroma uveljavitve zakona o gospo- 
darskih družbah in zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij. Predlagatelj bo zagotovil, da bosta zakona vsebinsko 
usklajena. Glede postavljenih zahtev o sočasnem sprejemu 
obeh zakonov pa predlagatelj meni, da bi bilo zaželeno, da bi 
bila zakona sprejeta sočasno oziroma s čim manjšim časov- 
nim zamikom, vendar pogojevanje sprejemanja enega z dru- 
gim zakonom nI potrebno, ker je možno s prehodnimi določ- 
bami zakona rešiti posamezna vprašanja za vmesno obdobje. 

Tako kot v prvi zakonodajni fazi je predlagatelj k pripravi 
osnutka zakona pritegnil številne strokovnjake, teoretike in 
praktike, in v največji možni meri upošteval njihove pobude, 
mnenja in pripombe. Predlagatelj meni, da rešitve, ki jih pri- 
naša zakon o gospodarskih družbah, ni treba posebej prever- 
jati v praksi, ker so že preverjene v sistemih tržnega gospodar- 
stva razvitega sveta. Posebna pozornost pa je bila namenjena 
pripravi prehodne ureditve in tudi preverjanju v nekaj podjet- 
jih. Gotovo pa bodo rešitve prehodnih določb zakona 
v nadaljnji razpravi spremljane s posebno pozornostjo in 
kritičnostjo. 

Osnutek zakona vsebuje tudi številne spremembe in dopolni- 
tve določb zgolj zaradi poenostavitve, jasnosti in medsebojne 
usklajenosti zakonskih določb ter spremembe redakcijske 
narave. Omenjene izboljšave besedil ne pomenijo vsebinskih 
sprememb, zato posebej niso obrazložene. 

II. Rešitve, ki odstopajo od rešitev v predlogu za izdajo 
zakona 

Po ponovni in celostni proučitvi načela ločitve podjetnika in 
obrtnika, po katerem naj bi zakon o gospodarskih družbah 
uredil statusne oblike, v katerih se opravljajo gospodarski 
posli na podjetniški način, statusne oblike opravljanja dejav- 
nosti na obrtni način pa obrtni zakon, je predlagatelj ugotovil, 
da le-ta ni potrebna, oziroma, da je urejanje statusa gospo- 
darskih subjektov v dveh zakonih neracionalno. 

Glede na tako opredelitev so v 1. členu osnutka zakona 
dodane nove določbe, ki opredeljujejo malega podjetnika 
oziroma družbo malih podjetnikov in obseg malega obrata. 
V taki statusni obliki se lahko opravlja dejavnost, katere letni 
prihodki ne presegajo 1 mio ECU v tolarski protivrednosti ali 
ki ima manj kot 25 zaposlenih. Predlagana merila sledijo 
kriterijem, ki so predvideni za majhno družbo ( do 2 mio ECU 
,do 50 zaposlenih) in izkušnjam iz dosedanjih rešitev. V doda- 
nem novem osmem poglavju prvega dela zakona so urejene 
tiste rešitve, ki so specifične in drugačne od rešitev, ki veljajo 
za družbe oziroma samostojnega podjetnika. 

Te posebnosti se kažejo predvsem v tem, da se mali podjetnik 
oziroma družba malih podjetnikov vpiše v register pri pristoj- 
nem upravnem organu prve stopnje in ne v sodni register kot 
družbe in samostojni podjetnik, predlagana pa je tudi vari- 
antna rešitev, po kateri bi mali podjetnik oziroma družba 
malih podjetnikov začela opravljati dejavnost zgolj na podlagi 
priglasitve pri pristojnem organu za javne prihodke. Ob tej 
priglasitvi bi bilo potrebno podati izjavo, da so izpolnjeni vsi 
pogoji za opravljanje dejavnosti v skladu z zakonom. Predla- 
gana variantna rešitev sicer pomeni precejšnjo poenostavitev 
začetka opravljanja dejavnosti, vendar se pri tem pojavljajo 
pomisleki s stališča zahteve po zagotavljanju čim večje 
pravne varnosti. Vodenje poslovnih knjig in sestavljanje let- 
nega poročila bo za malega podjetnika in družbo malih 
podjetnikov posebej urejeno s predpisom ministra, pristoj- 
nega za malo gospodarstvo. Pri tem je potrebno opozoriti, da 
se s tem zakonom ne razveljavljajo predpisi o poslovnih 
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knjigah, ki se uporabljajo za davčne namene. Vsekakor pa bo 
potrebno paziti nato, da malim podjetnikom ne bi po epotreb- 
nem nalagali dvojnega dela. 

Kot je bilo že povedano, ta zakon ureja le statusne oblike, 
v katerih se opravlja dejavnost manjšega ali večjega obsega, 
vsebinske pogoje za opravljanje dejavnosti pa urejajo ali bodo 
urejali področni zakoni (kot na primer o obrti za obrtne 
dejavnosti, o trgovini za trgovce, o gostinstvu za gostinske 
dejavnosti), ki jih bodo morali pred začetkom opravljanja take 
dejavnosti izpolniti vsi gospodarski subjekti ne glede na 
obseg poslovanja. 
Črtani sta določbi 36. in 37. člena tez za osnutek zakona, ki sta 
urejali pooblaščenca po zaposlitvi in trgovskega potnika. Oba 
instituta sta že urejena v 98. oziroma 97. členu zakona o obli- 
gacijskih razmerjih in jih v tem zakonu ni potrebno urejati. 
Druge evropske države imajo tudi ta dva instituta urejena 
v statusnih predpisih, zato je predlagatelj sprva menil, da ju je 
primerno tudi pri nas urediti v tem zakonu in črtati v zakonu 
o obligacijskih razmerjih. Po ponovnem premisleku je bila 
sprejeta odločitev, da ne bi bilo primerno samo zaradi tega 
posegati v zakon o obligacijskih razmerjih, zato sta omenjena 
člena črtana. 
V poglavju o sodnem registru so bile črtane vse določbe glede 
postopka v registrskih zadevah. Po posvetovanju z registr- 
skimi sodniki je bilo ugotovljeno, da je primernejša rešitev, po 
kateri bo s posebnim zakonom urejen postopek v registrskih 
zadevah za vse, ne samo za gospodarske subjekte. Tudi ta 
zakon, ki bo nadomestil zvezni zakon o postopku za vpis 
v sodni register, je že pripravljen za zakonodajni postopek. 

V sedmem poglavju o poslovnih knjigah in letnih poročilih so 
opravljene nekatere spremembe in dopolnitve zaradi uskladi- 
tve s pripravljajočimi se standardi in zakonom o revidiranju in 
dodane poenostavitve za podjetnika. Zasnova in izrazje v tem 
poglavju je usklajeno z novodobnimi usmeritvami tako vse- 
binsko, kot tudi s stališča kategorij in strokovnega izrazja. 

Javna trgovinska družba je preimenovana v družbo z neome- 
jeno odgovornostjo, kar je po mnenju predlagatelja glede na 
naslov zakona in glede na vsebino odnosov med družbeniki in 
odgovornost do tretjih oseb, bolj primerno. 

Najnižji nominalni znesek delnic (173. člen) je zmanjšan od 25 
ECU tolarske protivrednosti na 10 ECU tolarske protivrednosti 
oziroma višji od 50 ECU tolarske protivrednosti na 20 ECU 
tolarske protivrednosti. Opozoriti je treba, da bodo v predlogu 
zakona vsi zneski, ki se sedaj glasijo na ECU, določeni v tolar- 
jih, pri čemer se bo upoštevala in ustrezno zaokrožila vred- 
nost ECU. 

V 183. členu je dana možnost, da se v statutu družbe lahko 
določi, da se delnice izdajo v dematerializirani obliki, pod 
pogoji, določenimi s posebnim zakonom. Predlagatelj je 
predvidel varianto, po kateri naj bi se ta določba črtala, če bi 
se v razpravi pokazalo, da tak način izdajanja delnic za naše 
razmere ne bi bil primeren oziroma bi lahko povzročil pre- 
majhno pravno varnost delničarjev in upnikov. 

Tretji odstavek 246., 264. in 266. ter drugi odstavek 267. člena 
so usklajeni z osnutkom zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju, ki predvideva možnost imenovanja delavskega 
direktorja v upravo delniške družbe, in število članov nadzor- 
nega sveta, ki jih volijo delavci. 

I/ tretjem odstavku 261. člena je bilo določeno, da izvršuje 
pristojnosti nadzornega sveta skupščina, če družba nima nad- 
zornega sveta. Glede na to, da skupščina družbe ni operativni 
organ in bi težko izvrševala vse pristojnosti nadzornega sveta 
(na primer: pregledovala in preverjala poslovne knjige in 
dokumentacijo družbe in podobno), je omogočeno, da se 
lahko v statutu določi, na kakšen način in kdo namesto 
skupščine izvršuje pristojnosti nadzornega sveta. 

V 262. členu je dodana določba, po kateri je število članov 
nadzornega sveta omejeno glede na višino osnovnega kapi- 
tala družbe. 

V drugem odstavku 410. člena je najmanjši znesek osnovnega 
kapitala, ki mora biti zagotovljen v denarju, zmanjšan od ene 
polovice na eno tretjino. S tem je ta znesek izenačen z zne- 
skom, ki ga je treba plačati v gotovini pri osnovnem kapitalu 
delniške družbe, po mnenju predlagatelja pa še vedno pred- 
stavlja zadostno jamstvo. 

V 4. oddelku devetega poglavja drugega dela zakona »Preo- 
blikovanje« so dodane določbe, ki urejajo preoblikovanje 
zadruge v delniško družbo in obratno. Zadruga se lahko 
preoblikuje, če odpade na vsakega zadružnika delež najmanj 
10 ECU tolarske protivrednosti in če tako odloči občni zbor 
zadruge. Za preoblikovanje delniške družbe v zadrugo se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o preoblikovanju 
delniške družbe v druge oblike gospodarskih družb. 

Posebej je treba opozoriti na določbo četrtega odstavka 556. 
člena osnutka zakona, ki v skladu z določbami zakona 
o zadrugah varuje premoženje zadrug, ki se ne sme razdeliti 
med zadružnike tudi pri preoblikovanju zadruge v delniško 
družbo. V tem primeru je treba nerazdelno premoženje prene- 
sti na zadružno zvezo, katere članica je zadruga, ki se preobli- 
kuje v delniško družbo. Zadruža zveza lahko postane s tem 
premoženjem delničar v novi delniški družbi ali pa ga na 
drugačen način uporabi za razvoj zadružništva. 

Predlagatelj je v osnutku zakona pri določanju kazenskih 
sankcij, gospodarskih prestopkov in prekrškov, upošteval 
kazenskopravno politiko oženja področja kaznivosti. V pri- 
merjavi z zakonom o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40Z 
89, 46/90 in 61/90) zakon o gospodarskih družbah sankcionira 
bistveno več dejanj. To zahteva dejstvo, da zakon o gospodar- 
skih družbah večino institutov statusnega prava obravnava 
veliko bolj podrobno kot pa je ta vsebina urejena v določbah 
zakona o podjetjih. Pri opredeljevanju gospodarskih prestop- 
kov ter prekrškov je predlagatelj zakona upošteval predvsem 
interes zagotavljanja varnosti v pravnem prometu. Glede na 
stopnjo družbene nevarnosti posameznih ravnanj se je pred- 
lagatelj odločil za tri skupine kršitev. Pri opredeljevanju višine 
kazni je predlagatelj že upošteval rešitve iz predloga zakona 
o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodar- 
ske prestopke ter drugih denarnih zneskov ter predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških 
( Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, št. 15 z dne 15. 
julija 1992 ). Pri določanju višine posameznih kazni se je 
predlagatelj odločil za predpisovanje najmanjših zneskov 
kazni. S postavitvijo posebnega minimuma je omogočena 
tudi individualizacija posameznih kazni. Seveda pa individu- 
alizacija kazni ne more preseči splošnega maksimuma, pred- 
videnega za gospodarske prestopke oziroma prekrške. 

Nekatere kršitve bodo kot kazniva dejanja opredeljena 
v novem kazenskem zakonu, s katerim bodo sankcionirane 
tudi vse hujše zlorabe v gospodarstvu, tudi take, ki jih zdaj 
ureja zakon o gospodarskih družbah. Pri opredeljevanju vrst 
kazenskih sankcij bo treba spoštovati načelo sistemske 
pravne ureditve, po kateri naj kazniva dejanja določa le kazen- 
ska zakonodaja, zato bo potrebno skrbno paziti na medse- 
bojno skladnost obeh zakonov. 

Pri oblikovanju prehodnih določb osnutka zakona se je posta- 
vilo osnovno vprašanje, za katere gospodarske subjekte in 
v kolikšnem obsegu lahko začne veljati zakon o gospodarskih 
družbah, glede na to, da za družbeno lastnino še ni znanega 
lastnika, in da vsa druga zakonodaja, ki bo potrebna za 
izvajanje tega zakona, še ni sprejeta oziroma da še niso 
vzpostavljene tudi vse nujne institucionalne rešitve. 

Glede na razpravo v Skupščini Republike Slovenije in v širši 
javnosti se je predlagatelj odločil, da bi se zakon o gospodar- 
skih družbah v čimvečji meri začel uporabljati takoj po nje- 
govi uveljavitvi. 

Nedvomno je, da bo zakon veljal za vse novonastajajoče 
gospodarske subjekte. 

Zakon naj bi veljal tudi za vse gospodarske subjekte v mešani, 
zadružni ali zasebni lastnini, pa tudi za subjekte v družbeni 
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lastnini, ki so organizirani v eni izmed družb, ki jih ureja zakon 
o podjetjih. Upravljaiske pravice bi bile, poleg pravim lastni- 
kom, zagotovljene tudi predstavnikom družbenega kapitala 
v sorazmerju z deležem družbenega kapitala v celotnem kapi- 
talu (delavci, strokovnjaki), če v njihovih ustanovitvenih aktih 
ni določeno drugače. Za vse te subjekte bi se zakon o podjet- 
jih prenehal uporabljati z dnem uveljavitve zakona o gospo- 
darskih družbah. 

Zakon o podjetjih pa bi se še naprej, do lastninjenja oziroma 
preoblikovanja v eno izmed družb, uporabljal za družbena 
podjetja in javna podjetja v družbeni lastnini ter podjetja za 
zaposlovanje invalidov v družbeni lastnini. 

Glede na to, da so že pripravljeni oziroma dani v skupščinski 
postopek drugi zakoni, ki jih bo potrebno sprejeti za popolno 
Izvajanje tega zakona, v tej zakonodajni fazi ne predlagamo 
posebnih prehodnih določb. Le-te bodo oblikovane v pred- 
logu zakona, če do takrat ne bi bili sprejeti: zakon o notariatu, 
zakon o prisilni poravnavi in stečaju, zakon o revidiranju, 
zakon o sodnem registru, zakon o zunanjetrgovinskem poslo- 
vanju in drugi predpisi, oziroma, če ne bi še zaživele institu- 
cije, ki jih ti zakoni predvidevajo. 

Predlaga se, da bi se obstoječi gospodarski subjekti morali 
prilagoditi novemu režimu do 31/12 - 1993 oziroma po vari- 
antem predlogu do 31/12-1994. Odločitev o prilagoditvenem 
roku bo odvisna tudi od tega, kdaj bo sprejet in začel veljati 
zakon o gospodarskih družbah. 
Če ne bi bile spoštovane zgoraj omenjene zahteve in se taki 
subjekti ne bi prilagodili določbam zakona oziroma se ne bi 
preoblikovali v družbo ali podjetnika, za kar izpolnjujejo 
zakonske pogoje, bi se likvidirali in izbrisali iz registra. Tako 
likvidacijo bi opravilo sodišče po določbah zakona o gospo- 
darskih družbah na predlog stranke, ki bi izkazala pravni 
interes. Boljša bi bila rešitev, če bi tako likvidacijo po preteku 
rokov opravilo sodišče po uradni dolžnosti, vendar je taka 
zahteva glede na kadrovsko zasedenost in tehnično opremlje- 
nost sodišč po mnenju predlagatelja nerealna. 

V šestem odstavku 579. člena je predvidena posebna rešitev 
za gospodarske subjekte v zasebni lastnini. Za te, po izteku 
rokov za prilagoditev določbam novega zakona, ni predvi- 
dena likvidacija, ampak sprememba odgovornosti za obvez- 
nosti do upnikov. Družbeniki bi vnaprej odgovarjali z vsem 
svojim premoženjem (družba z neomejeno odgovornostjo ali 
samostojni podjetnik posameznik) in ne le z deležem, ki so ga 
vložili v družbo. Predlagatelj se zaveda pomena take odloči- 
tve, zato je predvidel varianto, po kateri bi se ta odstavek črtal, 
kar bi pomenilo, da bi se tudi taka družba likvidirala. 

Sklepi, ki so potrebni za uskladitev, se sprejemajo po obstoje- 
čih aktih. 

Predlagatelj je predvidel poseben režim prilagajanja osnov- 
nega kapitala, ki odstopa od sistemskih rešitev, je pa glede na 
to, da gre za množično, z zakonskimi roki predpisano usklaje- 
vanje, primeren. Pri tem usklajevanju se namreč ne uporab- 
ljajo določbe zakona, po katerih mora biti tretjina osnovnega 
kapitala plačana v denarju, saj ne gre za novo ustanovitev 
oziroma povečanje osnovnega kapitala, ampak samo za prila- 
goditev. Bistveno pa je, da se zahteva cenitev stvarnih vložkov 
po določbah novega zakona, kar je za varstvo upnikov 
pomembno, in preprečuje, da bi prišlo do prevrednotenja 
stvarnih vložkov. 

Za uskladitev najnižjega, višjega nominalnega zneska delnic 
in njegovega večkratnika ter najnižjega osnovnega vložka 
z določbami tega zakona je predviden precej dolg rok, in sicer 
do 31/12-2000, kar je opravičljivo glede na to, da je za tako 
prilagoditev potrebna zamenjava delnic oziroma nova opre- 
delitev deležev. Gre za tehnično zelo zahtevno delo, ki terja 
tudi precejšnja finančna sredstva. Tudi v drugih državah so 
imeli za tovrstne posege precej dolge prilagoditvene roke. 

Po zakonu o gospodarskih družbah delniška družba in družba 
z omejeno odgovornostjo ne bosta smeli imeti lastnih delnic 
oziroma lastnih deležev, pa tudi ne več kot polovico delnic 

brez glasovalne pravice, zato je v 581. členu določen rok tudi 
za to uskladitev. 

V 582. členu je določen uskladitveni rok tudi za organizacije 
in skupnosti, ki se niso preoblikovale po zakonu o podjetjih 
(delovne organizacije, sestavljene organizacije združenega 
dela, poslovne skupnosti in skupnosti združenega dela za 
medsebojno plansko in medsebojno sodelovanje ter delovne 
skupnosti v njih in druge) ter je predvidena likvidacija, če se 
ne bi uskladile. V drugem odstavku tega člena je dana mož- 
nost članicam takih organizacij in skupnosti, da se izločijo, če 
ne želijo več sodelovati v novi pravno-organizacijski obliki, 
pri čemer so upravičene do vračila revaloriziranih vloženih 
sredstev. 

Za osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti po 
obrtnem zakonu, je predlagano, da nadaljujejo z delom na 
način in pod pogoji, pod katerimi so vpisani v register, kar 
pomeni, da bodo morali prilagoditi svoje poslovanje določ- 
bam tega zakona šele po preteku treh let po njegovi uveljavi- 
tvi, v skladu s 76. členom osnutka zakona. 

V osnovnem besedilu 585. člena je predvideno, da bi podjetja 
ne glede na določbe o firmi v zakonu o gospodarskih druž- 
bah, še naprej uporabljala firmo, ki je vpisana v register. Po 
enakem režimu naj bi se vpisala tudi tista firma, ki je prijav- 
ljena za vpis v register do uveljavitve tega zakona. Predlaga- 
telj se zaveda dejstva, da se s tako rešitvijo ohranja obstoječe 
stanje. To pomeni, da ne glede na to, da se uvaja varstvo firme 
na celotnem območju Republike Slovenije in ne samo na 
območju enega registrskega sodišča, lahko na primer podjetji 
z enako firmo poslujeta v Ljubljani in Mariboru tudi v bodoče. 
Taka rešitev je predlagana predvsem iz praktičnih vidikov 
zaradi kadrovske zasedbe in tehnične opremljenosti sodišč. 

Po varianti rešitvi pa bi se v celoti upoštevale določbe o firmi, 
razen zahteve po pridobitvi dovoljenja za uporabo imena 
»Slovenija« Pridobitev dovoljenja oziroma posledično prepo- 
ved uporabe imena »Slovenija«bi lahko povzročilo podjetjem 
velike težave pri poslovanju. Tudi za te firme pa veljajo 
določbe zakona, po katerih se jim dovoljenje za uporabo 
imena »Slovenija«v firmi lahko odvzame, če je s poslovanjem 
družbe kršen ugled Republike Slovenije. 

Ker bo zakon o gospodarskih družbah vseboval določbe 
o delnicah, se bodo z dnem uveljavitve tega zakona prenehale 
uporabljati določbe o delnicah v zakonu o vrednostnih papir- 
jih, novi zakon pa bo moral določiti pogoje za trgovanje 
z delnicami kot vrednostnimi papirji na borzah. 

Prav tako bi se prenehala uporabljati zakon o računovodstvu 
in zakon o finančnem poslovanju, ker je predvideno, da bo do 
uveljavitve tega zakona sprejet tudi zakon o revidiranju in 
določeni računovodski standardi in načela. 

Prenehale bi veljati tudi določbe zakona o tujih vlaganjih, ki 
urejejo status podjetij, ki jih ustanovijo tuji vlagatelji. 

Glede na to, da se v zakonu o gospodarskih družbah ureja 
tudi status malega podjetnika, bi prenehale veljati tudi 
določbe obrtnega zakona, ki urejajo registracijo za dosedanje 
obrtnike. 

Zakon bo začel veljati 30 dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Daljši uveljavitveni rok je primeren in 
utemeljen, glede na obsežnost zakona in obveznosti, ki jih 
prinaša za gospodarske subjekte. 

III. Finančne In druge posledice 

Finančne posledice, ki bile so opredeljene v predlogu za 
izdajo zakona, se ne povečujejo. 

Obstoječi gospodarski subjekti bodo morali prilagoditi dose- 
danjo organiziranost določbam tega■ zakona v rokih in na 
način, kot je predviden v prehodnih določbah osnutka za- 
kona. 
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Osnutek zakona predvideva, da bo minister, pristojen za malo 
gospodarstvo predpisal poslovanje registra malih obratov in 
vodenje poslovnih knjig ter sestavljanje letnih poročil malih 
podjetnikov in družb malih podjetnikov. 

Drugi izvršilni predpisi za izvajanje tega zakona niso potrebni. 

IV. Strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi osnutka zakona 

Pri pripravi osnutka zakona so sodelovali dr. Bojan Zabel, dr. 
Krešo Puharič, dr. Šime Ivanjko, dr. Hilda Marija Pivka, dr. 
Marko llešič, dr. Rado Bohinc, dr. Mirko llešič, dr. Marijan 
Kocbek, dr. Ivan Turk, Janez Šlibar, mag. Mitja Deisinger, 
mag. Miha Juhart in mag. Peter Grilc. 

V. Stališča, mnenja, pripombe in predlogi, ki niso bili sprejeti 

Predlagano je bilo, da naj bi podjetja, ki že imajo v firmi 
besedo »Slovenija«, pa za njeno uporabo nimajo dovoljenja, 
morala to dovoljenje pridobiti. 

Predlagatelj meni, da taka zahteva ne bi bila primerna. Pri- 
stojni organi bi morali opraviti svoje delo in take firme ne bi 
smele biti vpisane v register. Če pa so se uspele vpisati, ker 
jim organ tega ni preprečil, ali ker s predpisi ni bilo tako 
določeno, bi podjetju, ki posluje s tako firmo že dalj časa in si 
je ustvarilo položaj na trgu, lahko povzročili precejšnjo škodo, 
ki ne bi bila v skladu z predlagateljevim namenom. Nove firme 
z imenom Slovenija« ali njenimi izpeljankami in kraticami pa 
se bodo lahko vpisale le z dovoljenjem Vlade Republike Slo- 
venije. Za nepravilno uporabo firme, ki vsebuje ime -Slove- 
nija«, je predpisana tudi sankcija in izbris besede »Slovenija« 
iz fire. 

Predlagatelj meni, da ne bi bilo primerno določati števila 
nameravanih firm, ki se lahko rezervirajo v registru, saj je 
določeno, da jih sodišče po uradni dolžnosti izbriše iz regi- 
stra, če ustanovitev družbe s tako firmo ni prijavljena v enem 
letu od vpisa nameravane firme (22. člen). 

Predlagatelju je bilo naročeno tudi, da ponovno primerjalno- 
pravno prouči določbe o tihi družbi. Predlagatelj meni, da so 
predlagane določbe primerne, posebej pa je opredelil v tret- 
jem odstavku 27. člena glede na to, da tiha družba ni pravna 
oseba in nima firme, da le-ta posluje s firmo svojega nosilca. 
Pri firmi nosilca pa se lahko uporablja dodatek, ki razkriva, da 
družba posluje s tihim družbenikom, če je to v interesu 
nosilca tihe družbe in tihega družbenika. V firmi nosilca tihe 
družbe pa ne sme biti navedeno ime tihega družbenika, sicer 
ta odgovarja za obveznosti upnikom solidarno z vsem svojim 
premoženjem. 

Predlagano je bilo, naj se določi, da mora biti vsaj polovica 
osnovnega kapitala vplačana v gotovini. Predlagatelj je oce- 
nil, da je tudi tretjina v gotovini vplačanega osnovnega kapi- 
tala zadostno jamstvo, še posebej, ker morajo biti vsi stvarni 
vložki, s katerimi se vplačata ostali dve tretjini osnovnega 
kapitala, posebej ocenjeni. 

Prav tako ni bila sprejeta sugestija, da bi znesek odobrenega 
kapitala (tretji odstavek 328. člena) bil lahko višji od polovice 
osnovnega kapitala. Predlagatelj meni, da bi s tako rešitvijo 
uprava družbe imela prevelike pristojnosti in bi odločala 
namesto delničarjev o njihovih bistvenih obveznostih do 
družbe. Tudi v ureditvah evropskih držav je odobreni kapital 
omejen na polovico osnovnega kapitala. 

Predlagatelj je ponovno preveril pristojnosti in odgovornosti 
posameznih organov družbe in ugotovil, da so pristojnosti 
med skupščino, upravo oziroma poslovodjo in nadzornim 
svetom ustrezno razmejene, prav tako pa tudi njihove odgo- 
vornosti. Na tako ureditev nedvoumno napotujejo tudi rešitve 
po primerjalnem pravu. Te določbe so usklajene tudi z osnut- 
kom zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, tako da 
bo v skladu s tem zakonom omogočen tudi vpliv delavcev na 
vodenje oziroma nadzor poslovanja družbe. 

Prav tako ni bila sprejeta pripomba, po kateri število družbeni- 
kov v družbi z omejeno odgovornostjo ne bi bilo omejeno ni 
50 družbenikov. Pri družbi z omejeno odgovornostjo ji 
poudarjena tesnejša povezanost med družbeniki, kar pa pra- 
viloma ne velja za delničarje v delniški družbi. Predlagatelj 
meni, da je 50 družbenikov še tisto največje število, pri kate- 
rem je možna taka oblika povezanosti. Zato se lahko postavi 
le vprašanje znižanja te omejitve, ne pa njene odprave. 

Na zborih Skupščine Republike Slovenije in v javni razpravi 
o tezah zakona o gospodarskih družbah je bila dana pobuda, 
da se v zakon dodatno vključi nova pravno organizacijski 
oblika - t.i. zaprta delniška družba. Pobuda se utemeljuji 
z mnenjem, da bi bila takšna pravno organizacijska obliki 
ustreznejša v tistih družbenih podjetjih, ki bi se preoblikovali 
v kapitalske družbe z večinsko udeležbo delavcev ter z argu- 
mentacijo, daje ta tip družbe uporabljen tudi v ZDA, Japonski 
in drugi država, ki naj bi imele modernejšo gospodarsko 
strukturo. 
Predlagatelj pobude ni sprejel, ker meni, daje možno namen 
pobudnika uresničiti tudi brez opredeljevanja nove organiza- - 
cijske oblike. Opozoriti pa je treba, da je v zakon kot ena 
izmed najpomembnejših družb vključena družba z omejeno i 
odgovornostjo. To je tip kapitalske družbe, ki je uporabljen^ 
v zahodnoevropskih državah, v državah s t.i. kontinentalnim 
pravnim sistemom. V anglosaksonskih državah, v ZDA, Veliki 
Britaniji in v drugih državah, ki so v anglosaksonskem prav- 
nem krogu, pa ta drugi tip kapitalske družbe ni tako zelo 
razvit, ampak posebna podvrsta delniške družbe, ki se ime- 
nuje zaprta ali privatna delniška družba (close - held Corpo- 
ration ali private corporation). Privatna ali zaprta delniška 
družba iz anglosaksonskih sistemov je torej podobna evrop- 
ski - kontinentalni družbi z omejeno odgovornostjo. Razlika 
je v tem, da je le-ta v zakonodaji anglosaksonskih držav 
veliko manj razvita. Njeno bistvo je v tem, da gre za zaprti krog 
delničarjev, ki s svojimi delnicami ne morejo trgovati na trgu 
vrednostnih papirjev. Druga značilnost pa je v tem, da je 
zakonska ureditev družbe veliko svobodnejša glede na javno 
delniško družbo, ni zakonske sheme upravljalske strukture, 
predpisanih organov, ampak je to prepuščeno ustanovitve- 
nemu aktu. Odnosi med ustanovitelji - delničarji so v zaprti 
delniški družbi veliko bolj čvrsti, v smislu medsebojne poveza- 
nosti in odvisnosti, tako v pogledu njihove vključitve v uprav- 
ljanje, kot tudi v pogledu prenašanja njihovih lastniških inte- 
resov. 

Vsi ti cilji in značilnosti pa se lahko uresničijo v veliko večji 
meri in dosledneje v družbi z omejeno odgovornostjo. 

Nesmotrno bi bilo, da bi poleg družbe z omejeno odgovor- 
nostjo opredelili še kakšno dodatno, njej podobno družbo. 

' Poleg tega je potrebno dodati, da je tudi pri sedanji zakonski 
opredelitvi delniške družbe možno upoštevati v avtonomni 
ureditvi delniške družbe vse tiste namene, ki jih navaja pobud- 
nik zaprte delniške družbe. S sistemom delnic je možno 
oblikovati takšno delniško družbo, katere delnice ne bodo 
predmet trgovanja na borzi, ki bo torej bolj zaprte narave (na 
primer: s klavzulami o prepovedi prenosa delnic ali različnih 
prednostnih pravicah pri prenosih in podobno), enako kot je 
mogoče urediti tudi trdnejšo upravljalsko vez med delničarji 
delniške družbe. 

Vsebinsko gledano se te pobude vsekakor lahko realizirajo 
v sedanjih zakonskih določbah o delniški družbi. 

Predlagano je bilo, da se posebej opredelijo gospodarske 
družbe, ki poslujejo kot invalidsko podjetje. Predlagatelj 
meni, da se zaposlovanje in usposabljanje invalidnih oseb 
lahko opravlja v katerikoli statusni obliki, opredeljeni v tem 
zakonu in za to ni treba predpisovati posebne statusne oblike. 
S področno zakonodajo pa so oziroma bodo opredeljene 
vzpodbude, olajšave in druge ugodnosti, ki bodo dane podjet- 
jem, v katerih se bodo usposablajali oziroma zaposlovale 
invalidne osebe. Z osnutkom zakona se že obstoječim invalid- 
skim podjetjem, ki zaposlujejo oziroma usposabljajo inva- 
lidne osebe ne jemljejo ugodnosti, ki jim pripadajo po veljavni 
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zakonodaji, saj ta zakon ureja le statusne oblike, v katerih 
poslujejo gospodarski subjekti. 
V razpravi je bila izražena bojazen, da bi lahko v postopkih 
združevanja naših družb s tujimi družbami prišlo do kršenja 
določbe 68. člena ustave Republike Slovenije, po kateri tujci 
na zemljiščih ne morejo pridobiti lastninske pravice. Zakon 

o gospodarskih družbah ureja statusna vprašanja gospodar- 
skih subjektov, zato tega ni mogoče reševati v tem zakonu. 
Pogoji za pridobitev lastninske pravice in drugih stvarnih 
pravic tujcev na nepremičninah bodo urejeni z zakonom 
o stvarnih pravicah tujcev na nepremičninah, pri čemer bo 
potrebno upoštevati omenjeno ustavno določbo. 

»redlog zakona o DRUŽINSKIH PREJEMKIH - ESA 502 

Vlada Republike Slovenije je na 27. seji 22/10-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DRUŽINSKIH PREJEMKIH. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da se združita osnutek zakona in predlog 
zakona tako, da se obravnava in sprejme predlog zakona 
o družinskih prejemkih. Predlog utemeljujemo z nujno 
potrebo po takojšnji ureditvi problemov, ki se pojavljajo 
predvsem na področju pravice do nadomestila plače za 
čas porodniškega dopusta. 

Besedilo osnutka zakona je enako besedilu predloga za- 
kona. 
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 njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 
- dr. Božidar VOLJČ, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo, 
- Franc IMPERL, namestnik ministra za zdravstvo, dru- 
žino in socialno varstvo, 
- Sonja DRAŽIč, višja svetovalka v Ministrstvu za zdrav- 
stvo, družino in socialno varstvo. 

Predlog zakona o družinskih prejemkih bosta obravnavala 
Odbor za Komisijo za družino kot matično delovno telo in 
Zakonodajno-pravna komisija. 
Za obravnavo predloga zakona o družinskih prejemkih so 
pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združe- 
nega dela. 

PREDLOG ZAKONA o družinskih prejemkih 

1. člen 

Ta zakon ureja družinske prejemke, določa upravičence, tra- 
janje pravice do prejemkov, njihovo višino, pogoje za pridobi- 
tev in postopek za uveljavljanje prejemkov. 

2. člen 

Družinski prejemki po tem zakonu so: 

- denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta, 

- starševski dodatek, 

- pomoč za opremo novorojenca, 

- otroški dodatek. 

DENARNO NADOMESTILO ZA ČAS PORODNIŠKEGA DO- 
PUSTA 

3. člen 

Denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta po tem 
zakonu obsega nadomestilo plače za čas dopusta ob rojstvu 
otroka, dopusta za nego in varstvo otroka ter daljšega dopu- 
sta za nego in varstvo otroka. 

Upravičenci do denarnega nadomestila 
4. člen 

Pravico do denarnega nadomestila za čas porodniškega 
dopusta ( v nadaljnjem besedilu: pravica do denarnega nado- 
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mestila) ima mati, ki je po predpisih o zdravstvenem zavarova- 
nju zavarovana za pravico do nadomestila za čas zadržanosti 
z dela pod pogojem, da je bila zavarovana pred dnevom 
obveznega nastopa porodniškega dopusta. 

Pravico do denarnega nadomestila ima oče otroka, druga 
oseba, ki otroka neguje in varuje in oseba, ki vzame otroka 
v nego in varstvo zaradi posvojitve v primerih, kadar se 
v skladu s predpisi o delovnih razmerjih lahko pravica do 
porodniškega dopusta prenese na te osebe pod pogojem, da 
so zavarovane po predpisih o zdravstvenem zavarovanju za 
pravico, do nadomestila za čas zadržanosti z dela. 

Trajanje pravice do denarnega nadomestila 
5. člen 

Upravičenci iz prejšnjega člena imajo pravico do denarnega 
nadomestila v trajanju, kot je določeno v predpisih o delovnih 
razmerjih v zvezi s pravico do odsotnosti z dela zaradi rojstva, 
nege in varstva otroka. 

Osnova za denarno nadomestilo 
6. člen 

Osnova za denarno nadomestilo je povprečna mesečna plača 
upravičenca oziroma povprečna osnova, od katere upraviče- 
nec plačuje prispevek za porodniško varstvo v zadnjih 12 
mesecih pred mesecem obveznega nastopa porodniškega 
dopusta. 

Če je upravičenec prejemal plačo oziroma je plačeval prispe- 
vek za porodniško varstvo za krajše obdobje, se mu za manj- 
kajoče mesece kot osnova upošteva zajamčena plača. 

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov je za očeta ali drugo 
osebo, ki otroka varuje in neguje v primeru, kadar mati umre, 
osnova za denarno nadomestilo povprečna mesečna plača 
oziroma povprečna osnova, od katere te osebe plačujejo 
prispevek v zadnjih 12 mesecih ali krajšem obdobju pred 
nastopom porodniškega dopusta. 

Upravičencu, ki je v obdobju iz prejšnjih odstavkov prejemal 
nadomestilo plače, se upošteva osnova, na podlagi katere se 
je obračunavalo nadomestilo. 

7. člen 

Osnove iz prejšnjega člena se v skladu z gibanjem povprečnih 
plač vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji preračunajo na 
zadnji mesec pred mesecem nastopa porodniškega dopusta 
na način, ki ga določi Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. 

Višina denarnega nadomestila 
8. člen 

Denarno nadomestilo znaša 100% osnove. 

Denarno nadomestilo se usklajuje na enak način kot nadome- 
stilo med začasno zadržanostjo od dela po predpisih o zdrav- 
stvenem zavarovanju. 

9. člen 

Denarno nadomestilo ne more biti nižje od zajamčene plače. 

Sredstva za denarna nadomestila 

10. člen 

Sredstva za denarna nadomestila za čas porodniškega dopu- 
sta se zagotavljajo s prispevkom za porodniško varstvo. 

Prispevek za porodniško varstvo plačujejo zavezanci za pri- 
spevek za pravico do nadomestila za čas zadržanosti z dela 
po predpisih o zdravstvenem zavarovanju. 

11. člen 

Stopnjo prispevka za porodniško varstvo določi državni zbor 
na predlog skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije z aktom, s katerim določi stopnje prispevkov za 
obvezno zdravstveno zavarovanje. 

12. člen 

Prispevki za porodniško varstvo se vplačujejo Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

13. člen 

Glede obračunavanja prispevka za porodniško varstvo, rokov 
za plačilo, izterjave, vračila preveč plačanega prispevka, 
zamudnih obresti, odpisa zaradi neizterljivosti, poroštva, 
zastaranja in kaznovanja se smiselno uporabljajo predpisi 
o zdravstvenem zavarovanju. 

Uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila 

14. člen 

Upravičenec uveljavlja pravico do denarnega nadomestila pri 
območni enoti Zavoda za dravstveno zavarovanje Slovenije, 
pri kateri uveljavlja pravico za nadomestilo za začasno zadr- 
žanost z dela po predpisih o zdravstvenem zavarovanju. 

Za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila veljajo 
predpisi o zdravstvenem zavarovanju. Ti predpisi veljajo tudi 
glede obveznosti dajanja podatkov, povračila škode in kazni 
za prekrške v zvezi s pravico do denarnega nadomestila. 

15. člen 

Denarno nadomestilo izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za 
pretekli mesec Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

STARŠEVSKI DODATEK 

16. člen 

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem ob in po roj- 
stvu otroka. 

Upravičenci do starševskega dodatka 

17. člen 

Pravico do starševskega dodatka ima vsaka mati (v nadalj-. 
njem besedilu: upravičenka), ki ne izpolnjuje pogojev za pra- 
vico do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta, 
pod pogojem, da je državljanka Republike Slovenije in ima 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

Na podlagi pismenega sporazuma z materjo lahko pod ena- 
kimi pogoji kot mati po 105 dnevih pridobi pravico do staršev- 
skega dodatka oče otroka, če je brez zaposlitve iz razlogov, ki 
niso nastali po njegovi volji ali krivdi. 

Namesto matere lahko pravico do starševskega dodatka 
v obsegu, zmanjšanem za 28 dni in še za toliko dni, kolikor je 
mati to pravico že izrabila, pod enakimi pogoji kot mati 
pridobi oče otroka ali druga oseba, ki otroka neguje in varuje, 
in sicer če mati umre, zapusti otroka ali če je nesposobna za 
samostojno življenje in delo. 

Pravico do starševskega dodatka ima pod enakimi pogoji kot 
mati tudi oseba, ki vzame otroka v nego in varstvo zaradi 
posvojitve. « 
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Trajanje, način izrabe in prenehanje pravice do 
starševskega dodatka 

18. člen 

Pravica do starševskega dodatka pripada upravičenki za čas 
365 dni in sicer 28 dni pred predvidenim datumom poroda in 
337 dni po porodu. 

če nastopi porod pred datumom, ki ga je predvidel zdravnik, 
ima upravičenka pravico do starševskega dodatka v trajanju 
365 dni. 

19. člen 
Pravica do starševskega dodatka preneha, če upravičenec 
med njenim trajanjem sklene delovno razmerje ali začne 
opravljati samostojno dejavnost. 

V primeru smrti otroka pravica do starševskega dodatka pre- 
neha z naslednjim mesecem. 

Višina starševskega dodatka 

20. člen 

Starševski dodatek je enak 52% zajamčene plače. 

21. člen 

Center za socialno delo lahko odloči, da se starševski dodatek 
dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka. 

Proti odločitvi iz prejšnjega odstavka je v roku osmih dni po 
prejemu odločbe možen ugovor. O ugovoru v 15 dnevih po 
prejemu ugovora odloči Center za socialno delo, ki je odločbo 
izdal. 

Pritožba zoper odločbo o ugovoru ne zadrži izvršitve odloči- 
tve o funkcionalni obliki starševskega dodatka. 

Uveljavljanje pravice do starševskega dodatka 

22. člen 

Upravičenka uveljavlja pravico do starševskega dodatka 60 
dni pred predvidenim datumom poroda pri Centru za socialno 
delo, ki je krajevno pristojen glede na njeno stalno prebiva- 
lišče. 

Drugi upravičenci uveljavljajo pravico do starševskega 
dodatka pri Centru za socialno delo, kjer bi oziroma je to 
pravico uveljavljala mati. 

23. člen 

Starševski dodatek upravičenki izplačuje najkasneje do 15. 
v mesecu za pretekli mesec ministrstvo, pristojno za družino. 
Sredstva za zagotavljanje starševskega dodatka v funkci- 
onalni obliki se nakazujejo pristojnemu Centru za socialno 
delo. 

POMOČ ZA OPREMO NOVOROJENCA 

24. člen 

Pomoč za opremo novorojenca je enkratna pomoč ob rojstvu 
otroka. 

Pomoč za opremo novorojenca se zagotovi kot zavitek za 
novorojenca ali kot denarna pomoč. 

25. člen 

Pravico do pomoči za opremo novorojenca ima mati s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

26. člen 

Zavitek za novorojenca vsebuje najnujnejšo opremo za novo- 
rojenca v prvih mesecih otrokovega življenja. 

Vsebino zavitka določa ministrstvo, pristojno za družino. 

27. člen 

Denarna pomoč ob rojstvu otroka je enaka vrednosti opreme 
iz zavitka. 

28. člen 

Pravico do pomoči za opremo novorojenca uveljavlja mati ali 
druga oseba, ki skrbi za novorojenca. 

29. člen 

Izbrano obliko pomoči za opremo novorojenca upravičenec 
uveljavlja 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma 
najkasneje 3 mesece po rojstvu otroka pri Centru za socialno 
delo, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno prebi- 
vališče. 

Center za socialno delo lahko odloči, da se pomoč za opremo 
novorojenca dodeli v obliki zavitka, če tako zahtevajo koristi 
otroka. 

Proti odločitvi iz prejšnjega odstavka je v roku osmih dni po 
prejemu odločbe možen ugovor. O ugovoru v 15 dnevih po 
prejemu ugovora odloči Center za socialno delo, ki je odločbo 
izdal. 

30. člen 

Denarno pomoč ob rojstvu otroka izplača najkasneje v 30 
dneh po vložitvi zahtevka ministrstvo, pristojno za družino. 

OTROŠKI DODATEK 

31. člen 

Z otroškim dodatkom se družini zagotovi dopolnilni prejemek 
za delno pokrivanje stroškov pri vzdrževanju otroka. 

Upravičenci do otroškega dodatka 

32. člen 

Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev za otroka 
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če: 

- je otrok državljan Republike Slovenije, 
- otrok ni državljan Republike Slovenije, ob pogoju vzajem- 
nosti. 

Ob pogoju, da je vsaj eden od staršev zavezanec po predpisih 
o dohodnini v Republiki Sloveniji, ima pravico do otroškega 
dodatka tudi za otroka, ki nima stalnega prebivališča v Repu- 
bliki Sloveniji, če: 

- je otrok državljan Republike Slovenije in nima pravice 
uveljavljati pravice do otroškega dodatka v državi, kjer živi, 
- otrok ni državljan Republike Slovenije in je tako dogovor- 
jeno z mednarodno pogodbo. 

Trajanje pravice do otroškega dodatka 

33. člen 

Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev za otroka 
do dopolnjenega 15. leta starosti, za starejšega otroka pa, če 
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se šola, dokler ima status učenca ali rednega študenta, ven- 
dar najdalj do dopolnjenega 26. leta starosti. 

Če otrok zaradi daljše bolezni ali služenja vojaškega roka med 
šolanjem ni končal rednega šolanja v predpisanem roku, se 
pravica do otroškega dodatka podaljša za toliko časa, kolikor 
se je šolanje zaradi teh razlogov podaljšalo. 

Za otroka z motnjami v telesnem in duševnem razvoju se 
pravica do otroškega dodatka podaljša do dopolnjenega 
18.leta starosti. 

34. člen 

Otroški dodatek ne pripada: 

- za otroka, ki je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja 
v zavodu, v katerem ima v celoti brezplačno oskrbo, v času, ko 
je v zavodu; 

- za otroka med služenjem vojaškega roka; 

- za otroka, ki ima pravico do otroškega dodatka na podlagi 
mednarodnega sporazuma. 

Višina otroškega dodatka 

35. člen 

Višina otroškega dodatka znaša: 

za predšolskega otroka: 10% zajamčene plače 
za šoloobveznega otroka: 13% zajamčene plače 
za otroka od 15. do 26. leta starosti: 14% zajamčene plače. 

36. člen 

Višina otroškega dodatka za otroka z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, se zviša za 50% . 

37. člen 

Višina otroškega dodatka iz 35.člena tega zakona za otroke, ki 
so do otroškega dodatka upravičeni na podlagi mednarodnih 
pogodb iz drugega odstavka 32.člena tega zakona, se zniža za 
20%. 

Uveljavljanje otroškega dodatka 

38. člen 

Pravico do otroškega dodatka uveljavlja tisti od staršev, pri 
katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisme- 
nega sporazuma. 

Za otroke brez staršev, otroke, dane v rejo, otroke pod skrbni- 
štvom druge osebe ali pristojnega organa, Center za socialno 
delo uvede postopek za uveljavljanje pravice do otroškega 
dodatka po uradni dolžnosti ali na predlog zainteresirane 
osebe. 

39. člen 

Upravičenec uveljavlja pravico do otroškega dodatka s pred- 
ložitvijo zahtevka pri Centru za socialno delo, ki je krajevno 
pristojen glede na otrokovo stalno prebivališče. 

V primerih, ko obstaja pravica do otroškega dodatka za 
otroka, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, 
uveljavlja eden od staršev to pravico pri Centru za socialno 
delo, ki je krajevno pristojen glede na kraj, v katerem je 
upravičenec zavezanec za plačilo dohodnine. 

40. člen 

Center za socialno delo vsako leto s 1. oktobrom po uradni 

dolžnosti preverja upravičenost do otroškega dodatka za 
otroke nad 15 let starosti. 

V ta namen morajo prejemniki otroškega dodatka vsako leto 
najkasneje do 30.septembra posredovati vsa potrebna doka- 
zila. 

Izplačevanje otroškega dodatka 

41. člen 

Otroški dodatek se izplačuje od rojstva otroka, če je bil 
zahtevek vložen v treh mesecih po rojstvu otroka oziroma od 
prvega dne naslednjega meseca, v katerem je bil zahtevek 
vložen, če je bil zahtevek vložen po tem roku. 

42. člen 

Otroški dodatek se izplačuje tistemu od staršev, ki je uveljav- 
ljal pravico do otroškega dodatka. 

Center za socialno delo lahko odloči, da se otroški dodatek 
izplačuje osebi, ki dejansko skrbi za preživljanje otroka, če 
ugotovi, da upravičenec, ki je pravico do otroškega dodatka 
uveljavil, le-tega ne namenja za preživljanje otroka ali če je 
bil postopek za uveljavljanje te pravice uveden po uradni 
dolžnosti. 

Center za socialno delo lahko odloči, da se otroški dodatek 
dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka. 

Proti odločitvi iz prejšnjega odstavka je v roku osmih dni po 
sprejemu odločbe možen ugovor. O ugovoru odloči v 15 
dnevih po prejemu ugovora Center za socialno delo, ki je 
odločbo izdal. 

Pritožba zoper odločbo o ugovoru ne zadrži izvršitve odločbe 
o funkcionalni obliki otroškega dodatka. 

43. člen 

Otroški dodatek izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za 
pretekli mesec ministrstvo, pristojno za družino. 

Sredstva za zagotavljanje otroškega dodatka v funkcionalni 
obliki se nakazujejo pristojnemu Centru za socialno delo. 

SKUPNE DOLOČBE ZA STARŠEVSKI DODATEK, POMOČ ZA 
OPREMO NOVOROJENCA IN OTROŠKI DODATEK 

44. člen 

Sredstva za izplačevanje starševskega dodatka, pomoči za 
opremo novorojenca in otroškega dodatka (v nadaljevanju: 
družinskih prejemkov) se zagotavljajo v državnem proračunu. 

45. člen 
Pravica do starševskega dodatka, pomoči za opremo novoro- 
jenca in otroškega dodatka se uveljavlja skladno s tem zako- 
nom in predpisi o splošnem upravnem postopku. 

O pravicah iz prejšnjega odstavka odloča na prvi stopnji 
Center za socialno delo, na drugi stopnji pa ministrstvo, 
pristojno za družino. 

46. člen 

Upravičenec do družinskih prejemkov iz 45.člena tega zakona 
je dolžan sporočiti pristojnemu Centru za socialno delo vsako 
spremembo, ki ima za posledico prenehanje pravice do teh 
prejemkov, v 15 dnevih po dnevu, ko je taka sprememba 
nastala. 

47. člen 

Če se med izplačevanjem družinskih prejemkov iz 45.člena 
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tega zakona ugotovi; da se prejemki izplačujejo na podlagi 
neresničnih podatkov, Center za socialno delo izda odtočbo 
o prenehanju pravice do družinskih prejemkov in zahteva 
vračilo neupravičeno pridobljene premoženjske koristi. 

48. člen 

Centri za socialno delo zbirajo podatke za potrebe odločanja 
o pravici in višini družinskih prejemkov iz 45.člena tega 
zakona in za statistične namene, določene v programu stati- 
stičnih raziskovanj. 

Zbirke podatkov na področju družinskih prejemkov vsebujejo 
naslednje osebne podatke o upravičencu in otroku: 

- ime in priimek, 
- rojstne podatke, 
- enotno matično številko, 
- podatke o državljanstvu, 
- podatke o prebivališču, 
- zdravstvene izvide in mnenja, ki so potrebni za uveljavljanje 
pravice do družinskih prejemkov, 
- podatke o zaposlitvi. 

Z zbirko podatkov upravlja Center za socialno delo. 

49. člen 

Delodajalec, pri katerem je upravičenec do družinskih pre- 
jemkov iz 45.člena tega zakona zaposlen, Zavod za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, Republiški zavod za zaposlovanje, 
izvajalci javne zdravstvene službe in Republiška uprava za 
javne prihodke so dolžni Centrom za socialno delo na njihovo 
zahtevo posredovati podatke iz prejšnjega člena, ki so 
pomembni za njihovo odločanje o posamezni pravici in 
o višini prejemkov. 

50. člen 

Center za socialno delo, ki odloča o pravici do družinskih 
prejemkov iz 45.člena tega zakona, lahko podatke, ki jih dobi 
od zavezancev iz prejšnjega člena, uporabi samo za potrebe 
postopka odločanja. 

Drugim uporabnikom lahko Center za socialno delo, ki odloča 
o pravici do družinskih prejemkov, posreduje podatke samo, 
če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na 
podlagi pisne zahteve ali privolitve upravičenca, na katerega 
se podatki nanašajo. 

KAZENSKI DOLOČBI 

51. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se za prekršek kaznuje 
upravičenec do družinskih prejemkov, ki v roku 15 dni po 
nastanku spremembe pristojnemu Centru za socialno delo ne 
sporoči vsake spremembe, ki ima za posledico prenehanje 
pravice do teh prejemkov (46.člen). 

52. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se za prekršek kaznu- 
jejo delodajalec, pri katerem je upravičenec do družinskih 
prejemkov zaposlen, Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zava- 
rovanje Republike Slovenije, Republiški zavod za zaposlova- 
nje in izvajalci javne zdravstvene službe, ki na zahtevo Centra 
za socialno delo ne posredujejo podatkov iz 48.člena tega 
zakona (49.člen) 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se za prekršek iz prejš- 
njega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

53. člen 

Upravičenci, ki so pridobili pravico do nadomestil^ osebnega 
dohodka za čas porodniškega dopusta v času veljavnosti 
samoupravnega sporazuma o porodniškem dopustu (Ur.l- 
.SRS, št.36/87, 36/88 in 24/89) in samoupravnega sporazuma 
o pravicah in obveznostih združenih kmetov v zvezi z uresni- 
čevanjem pravice do porodniškega dopusta ( Ur.l.SRS, št.7/ 
82, 17/82, 1/83 in 34/84) do izteka pravice do nadomestila 
uveljavljajo in prejemajo nadomestilo v skladu z določili teh 
sporazumov. 

54. člen 

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije mora 
v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona predložiti državnemu 
zboru predlog za sprejem akta iz 10.člena tega zakona. 

Do sprejema akta iz 10.člena tega zakona se sredstva za 
denarna nadomestila za čas porodniškega dopusta zagotav- 
ljajo v državnem proračunu. 

55. člen 

Upravičencem do starševskega dodatka, ki imajo na dan 
uveljavitve tega zakona otroka, mlajšega od 337 dni, pripada 
ta pravica od dneva uveljavitve tega zakona do 337 dneva 
otrokove starosti. 

56. člen 

Ne glede na določbe 32.člena tega zakona se do 31.12.1994 
otroški dodatek dodeli kot družbena pomoč otrokom in sicer: 

1. do 30. 4. 1993 po dosedanjih predpisih; 

2. od 1. 5. 1993 naprej glede na povprečni mesečni dohodek 
družine na družinskega člana v koledarskem letu pred vloži- 
tvijo zahtevka in znaša: 

pri dohodku na družinskega višina dr pomoči 
člana - v% od povprečne me- otrokom ( v% 
sečne plače vse zaposleni v RS od zajamčene plače) 
v preteklem letu 

do 25,1% 19% 
od 25,1% do 29,5% 16% 
od 29,6% do 34,0% 13% 
od 34,1% do 38,5% 10% 
od 38,6% do 43,0% 7%. 

Če družina v koledarskem letu pred vložitvijo ;;ahtevka ni 
imela dohodkov in prejemkov oziroma so se njeni dohodki 
v tekočem letu bistveno spremenili, se upošteva le-te iz 
tekočega leta na način, kot ga določi republiški upravni 
organ, pristojen za družino. 

Center za socialno delo vsako leto s 1.majem po uradni 
dolžnosti preverja upravičenost do družbene pomoči otro- 
kom. V ta namen morajo prejemniki družbene pomoči vsako 
leto najkasneje do 31.marca posredovati vsa potrebna doka- 
zila. Za čas, dokler ni dokončno znan dohodek družine iz 
koledarskega leta pred vložitvijo zahtevka, se družbena 
pomoč otrokom odmeri kot akontacija. 

Glede ugotavljanja dohodka družine in statusa družinskih 
članov se smiselno uporabljajo predpisi s področja social- 
nega varstva. 

57. člen 

Za otroke iz drugih republik bivše Jugoslavije, ki so pridobili 
pravico do družbene pomoči otrokom po samoupravnem 
sporazumu o uresničevanju socialnovarstvenih pravic, imajo 
do sklenitve mednarodnih pogodb iz druge alinee drugega 
odstavka 32.člena tega zakona, upravičenci pravico do druž- 
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bene pomoči otrokom v višini, določeni v prejšnjem členu, 
zmanjšani za 20%, vendar najdalj eno leto od uveljavitve tega 
zakona. 

58. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljaki: 

- zakon o družbenem varstvu otrok ( Uradni list SRS, št.35/ 
79), razen 55. člena, ki preneha veljati 30. 4. 1993, 

- samoupravni sporazum o porodniškem dopustu ( Uradni 
list SRS, št.36/87, 36/88 in 24/89), 

- samoupravni sporazum o pravicah in obveznostih združe- 
nih kmetov v zvezi z uresničevanjem pravice do porodniškega 
dopusta ( Uradni list SRS, št.7/82, 17/82, 1/83 in 34/84), 

- sklep o pomoči za opremo novorojenca (Uradni list SRS 
št.8/80 in 5/89), 

S 30. 4. 1993 prenehajo veljati: 

- zakon o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih pra- 
vic (Uradni list RS, št.23/91) - v delu, ki se nanaša na posto- 
pek za uveljavljanje pravice do družbene pomoči otrokom, 

- splošne določbe ter 62. do 65. člen samoupravnega spora- 
zuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic (Uradni list 

59. člen 

Ta zakon začne veljati 1.1. 1993. 

OBRAZLOŽITEV 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah dne 15. in 
16. 1. 1992 ob sprejetju predloga za izdajo zakona o družin- 
skih dajatvah s tezami naročili predlagatelju, naj pripravi 
osnutek zakona, v katerem bodo upoštevane pripombe, dane 
v razpravah v skupščinskih telesih, kot tudi pripombe in 
pobude poslancev iz razprav na sejah vseh treh zborov. 

Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo je pro- 
učilo vse pripombe in pobude, ki so bile dane ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o družinskih dajatvah, prav tako pa 
je ob pripravi osnutka upoštevalo tudi državljanske pobude in 
zahteve po uvedbi univerzalnega otroškega dodatka. 

Zaradi zaostanka pri usklajevanju osnutka zakona v Vladi, do 
katerega je prišlo zaradi poskusa zagotovitve potrebnih sred- 
stev za uvedbo univerzalnega otroškega dodatka, je bil posto- 
pek od sprejetja predloga za izdajo zakona v Skupščini do 
sprejetja osnutka zakona v Vladi dolgotrajnejši od običa- 
jenga. Ker pa je problematika, ki jo bo predlagani zakon 
urejal, izrednega pomena predvsem za vse tiste kategorije 
upravičencev, ki zaradi pomanjkljivosti dosedanjega sistema 
ureditve pravice od nadomestila plače za porodniški dopust, 
te pravice niso imeli, predlagamo, da Skupščina predloženi 
zakon obravnava po skrajšanem postopku in hkrati obravnava 
osnutek in predlog zakona o družinskih prejemkih. 

Pregled posameznih pobud in pripomb, ki jih je Ministrstvo za 
zdravstvo, družino in socialno varstvo ob pripravi osnutka 
zakona o družinskih prejemkih upoštevalo, kot tudi tistih, ki 
jih ni upoštevalo, je razviden iz obrazložitve k posameznim 
sklopom vprašanj. 

Obrazložitev posameznih sklopov 

Predlog za izdajo zakona je naslov zakona opredelil kot 
»zakon o družinskih dajatvah". V razpravi pa se je izobliko- 
valo stališče, da je termin »dajatve« neustrezen, saj lahko 
zavaja - zakon bo opredeljeval prejemke, ki jih bo družina 
dobivala, ne pa dajatve, ki bi jih družina morala dati državi. 
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo je pri- 
pombe upoštevalo in spremenilo naslov zakona, prav tako pa 
je tudi v tekstu vse dosedanje dajatve opredelila kot prejemke. 

Ta zakon opredeljuje naslednje družinske prejemke: denarno 
nadomestilo za čas porodniškega dopusta, starševski doda- 
tek, pomoč za opremo novorojenca in otroški dodatek. 

1.Denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta 

Denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta (v nadalj- 
njem besedilu: denarno nadomestilo) obsega nadomestilo 
plače za čas dopusta ob rojstvu otroka, dopusta za nego in 
varstvo otroka ter daljšega dopusta za nego in varstvo otroka. 

Razprave v posameznih skupščinskih telesih kot tudi na sejah 
vseh treh zborov so pokazale, da se večina poslancev strinja 
s predlagano rešitvijo v predlogu za izdajo zakona - to je, da 
je denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta pravica 

iz dela in da naj kot taka ostane opredeljena tudi v tem 
zakonu. 

Opredelitev pravice do nadomestila plače za čas porodni- 
škega dopusta kot pravice iz dela pomeni, da je višina nado- 
mestila , odvisna od predhodne plače upravičenca. Sistemsko 
pravna utemeljitev razlikovanja višine nadomestila glede na 
predhodno plačo upravičenca pa je možna le z uvedbo poseb- 
nega namenskega prispevka za porodniško varstvo, ki ga 
bodo upravičenci oziroma zavezanci plačevali glede na višino 
plače. Ne glede na opredelitev pravice do porodniškega 
dopusta v predpisih o delovnih razmerjih, pa v ta sistem 
predlagani osnutek zakona o družinskih prejemkih vključuje 
tudi kmete, obrtnike in druge kategorije upravičencev, ki 
bodo imeli pravico do diferencirane višine nadomestila glede 
na višino prispevka za porodniško varstvo, ki ga bodo plače- 
vali. 

V skladu s stališčem Ministrstva za delo, objavljenim v 23. 
številki Poročevalca Skupščine Republike Slovenije dne 
18.9.1991, zakon namesto termina »osebni dohodek« uvaja 
termin »plača« oziroma »nadomestilo plače«. 

V zakonu je tudi na novo uporabljen termin » dopust ob 
rojstvu otroka«, za katerega zakon o delovnih razmerjih upo- 
rablja izraz »porodniški dopust«. Glede na to, da se pod 
izrazom porodniški dopust na splošno pojmuje celoten 
dopust v skupnem trajanju 365 dni in ne le porodniški dopust, 
ki traja 105 dni, je smiselno posamezne dele porodniškega 
dopusta različno poimenovati. 

Do denarnega nadomestila je upravičena mati, ki je po predpi- 
sih o zdravstvenem zavarovanju zavarovana za pravico do 
nadomestila za čas zadržanosti z dela. Na ta način so vklju- 
čene v pravico do denarnega nadomestila poleg delavk, ki jim 
pravico do porodniškega dopusta zagotavljajo predpisi 
o delovnih razmerjih tudi vse ostale matere, ki so zavarovane 
po predpisih o zdravstvenem zavarovanju za pravico do nado- 
mestila za čas zadržanosti z dela, to pa so zasebnice, ki 
samostojno opravljajo dejavnost kot redni poklic, lastnice 
podjetij v zasebni lasti, vrhunske športnice in kmetice. Pogoj 
za pridobitev pravice do denarnega nadomestila je, da je bila 
upravičenka zavarovana za pravico do nadomestila za čas 
zadržanosti z dela pred dnevom obveznega nastopa porodni- 
škega dopusta. To pomeni, da mati, ki sklene delovno raz- 
merje ali se zavaruje po predpisih o zdravstvenem zavarova- 
nju tik pred rojstvom oziroma po rojstvu otroka, pravice do 
denarnega nadomestila ne more pridobiti. 

Druge osebe imajo pravico do denarnega nadomestila, kadar 
analogno s predpisi o delovnih razmerjih pridobijo pravico do 
porodniškega dopusta namesto matere oziroma kadar mati 
lahko nanje prenese to pravico. Pogoj za pridobitev pravice 
do denarnega nadomestila za te osebe je, da so tudi one 
zavarovane za pravico do nadomestila za čas zadržanosti 
z dela po predpisih o zdravstvenem zavarovanju. 

Trajanja pravice do denarnega nadomestila ie izenačeno 
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s trajanjem pravice do odsotnosti z dela zaradi rojstva, nege 
in varstva otroka, ki jo določajo predpisi o delovnih razmerjih. 
V razpravah v Skupščini Republike Slovenije so se pojavili 
številni predlogi, da bi se moralo trajanje porodniškega dopu- 
sta podaljšati in da naj bi trajanje te pravice uredil predloženi 
zakon. Predlagatelj teh pobud pri pripravi osnutka zakona 
o družinskih prejemkih ni mogel upoštevati, saj se v tem 
zakonu ureja le pravica do nadomestila med porodniškim 
dopustom, medtem ko trajanje porodniškega dopusta urejajo 
predpisi o delovnih razmerjih. Pobude o podaljšanju porodni- 
škega dopusta bo zato ministrstvo za zdravstvo, družino in 
socialno varstvo posredovalo resorju, ki ureja to zakonodajo. 

Osnova za denarno nadomestilo za upravičence, ki so v delov- 
nem razmerju, je njihova povprečna mesečna plača v zadnjih 
12 mesecih pred mesecem obveznega nastopa porodniškega 
dopusta matere. V predhodnih razpravah v Vladi republike 
Slovenije so se pojavljala vprašanja, zakaj se osnova za 
denarno nadomestilo za čas porodniškega dopusta ne izenači 
z osnovo, ki jo določa 31.člen zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju kot osnovo za nadomestilo med 
začasno zadržanostjo z dela zaradi bolezni. Prevladalo je 
stališče, da je za ureditev pravice do nadomestila plače med 
porodniškim dopustom primernejša osnova, kot je predla- 
gana, saj le tako določena osnova ne dopušča manipulacij 
s samovoljnim zviševanjem osnove v posamičnih primerih. 

Glede na to, da ta zakon ne ureja pravice do odsotnosti z dela, 
se upoštevajo predpisi o delovnih razmerjih, na podlagi kate- 
rih mora delavka obvezno nastopiti porodniški dopust 28 dni 
pred predvidenim datumom poroda. Tudi v primerih, ko mati 
prenese pravico do denarnega nadomestila na drugega upra- 
vičenca, se pri določitvi njegove osnove upošteva plača zad- 
njih 12 mesecev pred nastopom njenega porodniškega dopu- 
sta. 

Osnova za upravičence, ki se jim plača ne ugotavlja ( zaseb- 
niki in kmetje), je povprečna osnova, od katere te osebe 
plačujejo prispevek za porodniško varstvo v zadnjih 12 mese- 
cih pred mesecem nastopa porodniškega dopusta matere. 

Če so upravičenci prejemali plače oziroma plačevali predpi- 
sani prispevek manj kot 12 mesecev pred nastopom porodni- 
škega dopusta matere, se jim za manjkajoče mesece kot 
osnova upošteva le zajamčena plača, to pa je hkrati tudi 
najnižji možni znesek denarnega nadomestila. Ta določba je 
v zakon vnešena z namenom preprečitve zlorab, ko bi upravi- 
čenec zaradi predvidljivosti rojstva s plačilom visokega pri- 
spevka v krajšem obdobju pred nastopom porodniškega 
dopusta vplival na višino denarnega nadomestila. 

Če mati umre, predvideva predlagani zakon izjemo, in sicer, 
da se očetu ali drugi osebi, ki otroka varuje in neguje, v prime- 
rih, ko ta oseba ni bila zaposlena oziroma ni plačevala pri- 
spevka v zahtevanem obdobju, v osnovo upošteva samo 
obdobje, ko je prejemala plačo oziroma je plačevala pri- 
spevke. Ta izjema je predlagana zato, ker smrt matere ni 
predvidljiv dogodek in bi bil oče ali druga oseba, ki otroka 
varuje in neguje, neupravičeno oškodovan pri višini nadome- 
stila. 

Da ne bi bili prizadeti tisti upravičenci, ki so v zadnjih 12 
mesecih prejemali kakršnakoli denarna nadomestila, zakon 
določa, da se jim za ta čas v osnovo upošteva osnova, od 
katere se jim je nadomestilo obračunavalo. 

Višina denarnega nadomestila znaša 100% osnove, ki se 
v prvem mesecu izplačila določi tako, da se ugotovljena 
osnova preračuna na zadnji mesec pred mesecem nastopa 
porodniškega dopusta. Način preračunavanja osnove bo 
določil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kasneje 
se denarno nadomestilo mesečno usklajuje na enak način kot 
nadomestila med začasno zadržanostjo z dela po predpisih 
o zdravstvenem zavarovanju. 

Razprave ob predlogu zakona o družinskih dajatvah so sicer 
izoblikovale soglasno stališče, da bi moral predlagani zakon 
predvideti tudi način poračuna - torej način, po katerem bi 

bili upravičenci upravičeni do usklajenega nadomestila od 
prvega dne meseca, za katerega je bil objavljen zadnji znani 
uradni statistični podatek. Predlagatelj teh zahtev ni sprejel, 
saj teži k temu, da bi bil celoten sistem socialnih transferjev 
enotno urejen; torej naj bi bil sistem nadomestil zaradi odsot- 
nosti z dela enoten tako pri nadomestilih med porodniškim 
dopustom kot pri bolezninah, hkrati pa bi bil s tem poenostav- 
ljen sistem obračunavanja in izplačevanja nadomestila. 

Najnižje denarno nadomestilo je limitirano z zajamčeno 
plačo. Ta določba je v zakon vnešena z namenom, da upravi- 
čenci z najnižjimi dohodki med porodniškim dopustom na 
noben način ne bi mogli prejemati nižjega nadomestila od 
tistega, ki je zagotovljen kot minimalni znesek, ki predstavlja 
materialno in socialno varnost delavca. 

Glede na to, da se s predlaganim zakonom uvaja poseben 
prispevek za porodniško varstvo, bodo upravičenci uveljav- 
ljajo pravico do denarnega nadomestila pri Območni enoti 
zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri kateri vpla- 
čujejo ta prispevek. 

Denarno nadomestilo izplačuje upravičencem Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

2.Starševskl dodatek 

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem ob in po roj- 
stvu otroka, pripada pa vsaki materi, državljanki Republike 
Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
nima pravice do denarnega nadomestila za čas porodniškega 
dopusta. 

Predlog za izdajo zakona o družinskih dajatvah je to pravico 
predstavil zgolj kot pravico matere, le v izjemnih primerih pa 
bi lahko pravico do materinskega dodatka uveljavil oče 
otroka. Predlagatelj je pri pripravi osnutka upošteval mnenja 
iz razprave, da je potrebno izenačiti pravice tako matere kot 
očeta in dopustil, da se v sporazumu z materjo pravica do 
starševskega dodatka po 105 dneh prenese na očeta ali drugo 
osebo, ki skrbi za otroka. 

V posebej določenih primerih je možen prenos pravice do 
starševskega dodatka na očeta otroka oziroma na drugo 
osebo, ki varuje in neguje otroka tudi prej kot po preteku 105 
dni. 

Trajanje pravice, način izrabe in njeno uveljavljanje je urejeno 
analogno ureditvi pravice do denarnega nadomestila za čas 
porodniškega dopusta, njena višina pa je enaka 52% zajam- 
čene plače. 

3.Pomoč za opremo novorojenca 

Do pomoči za opremo novorojenca je upravičena mati s stal- 
nim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

Predlog za izdajo zakona o družinskih dajatvah je ponujal dve 
varianti pomoči za opremo novorojenca: pomoč samo 
v denarni obliki ali pomoč v obliki zavitka z možnostjo izbire 
denarne oblike pomoči. Na podlagi razprav v posameznih 
skupščinskih telesih in kasneje v vseh treh zborih skupščine 
Republike Slovenije je bilo sprejeto soglasno stališče, da je 
pomoč za opremo novorojenca potrebno zagotoviti v obliki 
zavitka. 

Zavitek vsebuje najnujnejše izdelke, potrebne za opremo 
novorojenca v prvih mesecih otrokovega življenja; upraviče- 
nec pa se lahko odloči tudi za denarno obliko pomoči, ki je 
enaka vrednosti izdelkov iz zavitka. 

V primerih, ko Center za socialno delo ugotovi, da tako 
zahtevajo koristi otroka, lahko odloči, da se pomoč za opremo 
novorojenca dodeli v obliki zavitka in upravičenec ne more 
izbirati med ponujenima oblikama pomoči. 
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4. Otroški dodatek 

Pravico do otroškega dodatka imajo starši za otroka s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, če je otrok državljan 
Republike Slovenije. V primerih, ko otrok ni državljan Repu- 
blike Slovenije, pa tu stalno prebiva, starši pridobijo pravico 
do otroškega dodatka le ob pogoju vzajemnosti. To pomeni, 
da ima otrok s tujim državljanstvom in stalnim prebivališčem 
v Sloveniji pravico do otroškega dodatka v primeru, kadar 
njegova matična država priznava pravico do otroškega 
dodatka otrokom s slovenskim državljanstvom, ki tam stalno 
prebivajo. 

Otrok, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ima 
ob pogoju, da je vsaj eden od staršev zavezanec za plačilo 
dohodnine po predpisih Republike Slovenije, pravico do otro- 
škega dodatka, če je njen državljan in pravice nima v državi, 
kjer živi. Tako ureditev narekujejo že sklenjene mednarodne 
oziroma bilateralne pogodbe, na podlagi katerih imajo tudi 
državljani Republike Slovenije, ki prebivajo v drugih državah, 
pravico do otroškega dodatka po njihovih predpisih, hkrati pa 
te pogodbe zahtevajo enako ureditev tudi v predpisih Repu- 
blike Slovenije. 

Za otroka, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji 
in tudi ni njen državljan, ima ob pogoju, da je vsaj eden od 
staršev zavezanec za plačilo dohodnine po predpisih Repu- 
blike Slovenije, ta starš pravico do otroškega dodatka le 
v primeru, ko je tako dogovorjeno z mednarodno pogodbo. 
Gre za otroke delavcev iz drugih držav, ki so zaposleni pri 
delodajalcih v Republiki Sloveniji, njihove družine pa živijo 
v svoji matični državi. 

Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev za otroka 
do dopolnjenega 15. leta starosti, za starejšega otroka pa, če 
se šola, dokler ima status učenca ali rednega študenta, ven- 
dar najdalj do dopolnjenega 26.leta starosti. 

Za otroka z motnjami v telesnem in duševnem razvoju traja 
pravica do otroškega dodatka do dopolnjenega 18.leta staro- 
sti. Pravica tega otroka do prejemanja otroškega dodatka je 
torej omejena s starostjo 18 let, saj z dopolnjenim 18.letom ta 
otrok na podlagi Zakona o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb (Ur. I. SRS, št.41/83) pridobi pravico 
do nadomestila za invalidnost. 

Za otroka, ki je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja 
v zavodu, v katerem ima v celoti brezplačno oskrbo, v času 
bivanja v zavodu ni pravice do otroškega dodatka. Enako velja 
tudi za otroka med služenjem vojaškega roka. prav tako nima 
pravice do otroškega dodatka tisti otrok, državljan Slovenije 
in njen stalni prebivalec, ki ima pravico do otroškega dodatka 
na podlagi mednarodnega sporazuma (gre za otroke delavcev 
na začasnem delu v tujini, ki čivijo v Sloveniji, njihovi starši pa 
imajo pravico do otroškega dodatka v državi zaposlitve na 
podlagi njihovega zaposlitvenega statusa). 

Predlog za izdajo zakona o družinskih dajatvah je glede 
otroškega dodatka ponujal dve možni rešitvi: nizek univer- 
zalni dodatek za vse otroke ali selekcioniran otroški dodatek, 
do katerega bi bili upravičeni samo otroci iz socialno ogrože- 
nih družin. V prvi fazi razprav se je sicer izoblikovalo mnenje, 
da naj bi otroški dodatek ostal še naprej selektivni prejemek 
za socialno ogrožene sloje, kasneje pa so vedno bolj do izraza 
prihajale zahteve po tem, da mora država poskrbeti za vse 
otroke in da je zato potrebno zagotoviti tudi višja sredstva za 
otroški dodatek. Predlagatelj je kljub nekaterim ugovorom, da 
že sprejeta davčna zakonodaja, to je zakon o dohodnini 
z davčnimi olajšavami za vzdrževane družinske člane na nek 
način uvaja univerzalni otroški dodatek, sledil zahtevam po 
uvedbi univerzalnega otroškega dodatka in pripravil predla- 
gani osnutek, po katerem naj bi z otroškim dodatkom pokrili 
del minimalnih življenjskih stroškov otroka. Glede na posa- 
mezne strostne skupine - predšolski, šoloobvezni in otroci, 
starejši od 15 let, bi po presoji predlagatelja univerzalni otro- 
ški dodatek moral znašati od 10 do 14% zajamčene plače 
v Republiki Sloveniji. Argumentov v zvezi z univerzalnim otro- 
škim dodatkom, ki naj bi ga predstavljala olajšava za vzdrže- 

vanega družinskega člana po zakonu o dohodnini predlaga- 
telj ne sprejema iz dveh razlogov: olajšava je tako nizka, da so 
tudi končni efekti nizki in drugič, z olajšavo za vzdrževanega 
družinskega člana se relativno večjo olajšavo prizna dohod- 
kovno višjim skupinam prebivalstva in torej ne more predstav- 
ljati optimalnega instrumenta redistribucije prihodkov. Zato 
predlagatelj tudi zagovarja tezo, naj bi bili otroški dodatki 
obdavčljiva kategorija prihodkov družine - z njegovim upo- 
števanjem v davčno osnovo zavezancev bi relativno višji 
davek (dohodnino) plačevala kategorija zavezancev z višjimi 
dohodki in nižjega tisti z nižjim dohodkom. 

V prid uvedbi univerzalnega otroškega dodatka govori tudi 
podatek, pridobljen iz ocene o številu upravičencev do selek- 
tivnega otroškega dodatka, kot je bil predviden v varianti 
predloga za izdajo zakona o družinskih dajatvah: v krog 
upravičencev do uveljavljanja tako opredeljenega otroškega 
dodatka bi prišlo skoraj 3/4 družin, saj dohodek na družin- 
skega člana tolikšnega števila družin ne presega 50% pov- 
prečne plače v Republki Sloveniji, kar naj bi bil vstopni cen- 
zus za pridobitev pravice do otroškega dodatka. Postopek 
uveljavljanja te pravice kot selektivne pravice bi bil tako 
izredno drag, hkrati pa bi na ta način ustvarili nečisti sistem, 
kajti otroški dodatek je instrument družinske politike, ki 
stremi po uveljavitvi načela, da mora država prispevati k stro- 
škom preživljanja vseh otrok in ne samo dela populacije. 

Pri opredelitvi višine otroškega dodatka je predlagatelj izhajal 
iz predpostavke, da naj bi bila minimalna sredstva za preži- 
vetje tako družine kot otroka v družini zagotovljena z daja- 
tvami, predvidenimi v predlogu zakona o socialnem varstvu. 
Otroški dodatek bi moral predstavljati nadgradnjo tem daja- 
tvam, z njim pa naj bi zagotovili dodatna sredstva za preživlja- 
nje otroka. 

Predlagani sistem univerzalnega otroškega dodatka in nje- 
gova višina pa sta po temeljiti proučitvi vseh finančnih posle- 
dic njegove uvedbe (za uvedbo univerzalnega otroškega 
dodatka v predlagani višini bi glede na obstoječi sistem potre- 
bovali 225% več sredstev kot za v dosedanji ureditvi poznano 
družbeno pomoč otrokom) pripeljala predlagatelja do spoz- 
nanja, da trenutne razmere v naši državi še ne dovoljujejo 
uvedbe takega otroškega dodatka. Zato predlagatelj 
v osnutku sicer vpeljuje univerzalni otroški dodatkek, hkrati 
pa njegovo uveljavitev veže na kasnejši čas - 1. 1. 1995. 
V prehodnem obdobju od uveljavitve zakona o družinskih 
prejemkih do uveljavitve določil o uvedbi univezalnega otro- 
škega dodatka pa predlagatelj predlaga selektivni prejemek, 
vezan na določen dohodkovni vstopini cenzus za pridobitev 
pravice. 

Predlagatelj ni sprejel pobud, da naj bi se uvedel progresivni 
otroški dodatek glede na število otrok v družini, saj se skupni 
stroški gospodinjstva z večanjem števila članov gospodinjstva 
relativno zmanjšujejo in zato ni razloga za sprejetje take 
odločitve. 

Tudi v predlaganem sistemu bo ohranjen višji otroški dodatek 
za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Doda- 
tek se bo priznaval kot dodatek k otroškemu dodatku in bo od 
otroškega dodatka višji za 50%. ■ 

Otrokom, ki bodo upravičeni do otroškega dodatka 
v Republki Sloveniji na podlagi mednarodnih pogodb, se bo 
priznaval 20% nižji otroški dodatek od otroškega dodatka za 
otroka, ki živi v Republiki Sloveniji. Tako odločitev je predla- 
gatelj sprejel na podlagi večletnih podatkov o višini življenj- 
skih stroškov otrok v drugih sredinah, od koder izhaja večina 
otrok, za katere bo mogoče uveljavljati otroški dodatek na 
podlagi mednarodnih sporazumov, pa tudi na podlagi primer- 
jave z ureditvami v drugih državah. 

Kljub temu, da je otroški dodatek univerzalna pravica za vse 
otroke, se le - ta pridobi z uveljavljanjem. Uveljavlja jo eden 
od roditeljev, Center za socialno delo pa lahko uvede posto- 
pek za uveljavitev otroškega dodatka tudi po uradni dolžnosti 
ali na predlog zainteresirane osebe. 
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Do otroškega dodatka je upravičen otrok od rojstva, če je bil 
zahtevek vložen v treh mesecih po rojstvu otroka, oziroma od 
prvega dne naslednjega meseca, v katerem je bil zahtevek 
vložen, če je bil zahtevek vložen po tem roku. 

Otroški dodatek se praviloma dodeljuje v denarni obliki, Cen- 
ter za socialno delo pa v primerih, kadar to zahtevajo koristi 
otroka, lahko odloči, da se otroški dodatek izplačuje v funkci- 
onalni obliki (plačilo stroškov za vrtec, šolska prehrana....). 

Otroški dodatek, prav tako pa tudi starševski dodatek in 
denarno obliko pomoči za opremo za novorojenca se bo 
izplačeval upravičencem direktno iz državnega proračuna. 

S.Zagotavljanje sredstev za družinske prejemke 

Sredstva za zagotavljanje denarnega nadomestila za čas 
porodniškega dopusta se bodo zbirala z obveznim prispev- 
kom za porodniško varstvo, ki ga bodo plačevali zavezanci za 
prispevek za pravico do nadomestila za čas zadržanosti z dela 
po predpisih o zdravstvenem zavarovanju. 

Osnutek zakona o družinskih prejemkih ponovno uvaja pose- 
ben prispevek za porodniško varstvo. Poseben prispevek bo 
obvezen, zavezanci za njegovo plačevanje pa bodo vsi, ki 
bodo zavarovani za pravico do nadomestila za čas zadržano- 
sti z dela po predpisih o zdravstvenem zavarovanju. Uvedba 
prispevka je pogojena z odločitvijo, da pravica do nadome- 
stila plače za čas porodniškega dopusta je in ostaja pravica iz 
dela in je kot taka njena višina odvisna od višine predhodne 
plače upravičenca - torej od višine plačanega prispevka za 
porodniško varstvo. 

Zakon ne opredeljuje potrebne višine prispevne stopnje, 
le-to bo določil državni zbor na predlog Zavoda za zdrav- 
stveno zavarovanje Slovenije. 

Prispevki se bodo plačevali Zavodu za zdravstveno zavarova- 
nje Slovenije, glede obračunavanja in plačevanja prispevkov 
pa se bodo smiselno uporabljali predpisi o zdravstvenem 
zavarovanju. 

Sredstva za ostale družinske prejemke se bodo zagotavljala 
v državnem proračunu. 

7. Skupne določbe 

O pravici do nadomestila plače za čas porodniškega dopusta 
odloča na prvi stopnji pristojna območna enota zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, o starševskem dodatku, 
pravici do opreme za novorojenca in otroškega dodatka po 
predlaganem zakonu pa odloča po predpisih o splošnem 
upravnem postopku na prvi stopnji Center za socialno delo, 
medtem ko na drugi stopnji o teh pravicah odloča ministrstvo, 
pristojno za družino. 

Zakon zavezuje upravičence do družinskih prejemkov, da 
organu, pristojnemu za odločanje o posamezni pravici, sporo- 
čijo vsako spremembo, ki ima za posledico spremembo višine 
ali ukinitev prejemka. 

Če se med izplačevanjem družinskih prejemkov ugotovi, da se 
prejemek izplačuje na podlagi neresničnih podatkov, zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma Center za soci- 
■alno delo izda odločbo o prenehanju pravice do družinskega 
prejemka in zahteva vračilo neupravičeno prejete premoženj- 
ske koristi. 

Zakon opredeljuje, katere osebne podatke vsebujejo zbirke 
podatkov, ki jih pri odločanju potrebujejo in z njimi upravljajo 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Centri za soci- 
alno delo. 

8. Prehodne In končne določbe 

Z dnem, ko bo ta zakon začel veljati, bo prenehal veljati zakon 
o družbenem varstvu otrok in več samoupravnih splošnih 
aktov, ki so parcialno podrobneje urejali materialne in 
denarne pravice s področja otroškega varstva. 

S prehodnim režimom se ureja pravica do denarnega nado- 
mestila, starševskega in otroškega dodatka za tiste upravi- 
čence, ki so te pravice pridobili v času veljavnosti samouprav- 
nih splošnih aktov. 

Prav tako se s prehodnim režimom ureja pravica do družbene 
pomoči otrokom, ki se bo izplačevala do uvedbe otroškega 
dodatka 1. 5. 1993. 

PRIKAZ MATERIALNIH POSLEDIC 
UVELJAVITVE OSNUTKA ZAKONA 
O DRUŽINSKIH PREJEMKIH 

Za uresničevanje v osnutku opredeljenepravice do denarnega 
nadomestila za čas porodniškega dopusta je potreben enak 
obseg sredstev kot za obstoječi sistem nadomestil osebnega 
dohodka za čas porodniškega dopusta. 

Uvedba starševskega dodatka predstavlja približno 3% pove- 
čanje sedanjega obsega potrebnih sredstev za obstoječi pro- 
gram nadomestil osebnega dohodka za čas porodniškega 
dopusta. 

I/ primerjavi s sredstvi za družbeno pomoč materam po obsto- 
ječi ureditvi pa so potrebna sredstva za predlagani starševski 
dodatek približno 28 * večja. 

Za uresničevanje pravice do pomoči za opremo novorojenca 
je po osnutku zakona o družinskih prejemkih potrebno neko- 
liko manj sredstev, kot po dosedanji ureditvi: po osnutku 
novega zakona so namreč do pomoči za opremo novorojenca 

upravičene samo matere s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, v krog upravičencev pa ne spadajo več roditelji 
s statusom delavca v Republiki Sloveniji, katerih družine živijo 
izven Republike Slovenije. 

Ob že omenjenem zmanjšanju kroga upravičencev ter ob 
predpostavki, da se bo za pomoč za opremo novorojenca 
v obliki zavitka odločilo 70% upravičencev, za denarno obliko 
pa 30% upravičencev (znesek denarne oblike pomoči pred- 
stavlja ceno zavitka, zmanjšano za 10%, kolikor znašajo mani- 
pulativni stroški zavitka), se obseg potrebnih stroškov zmanj- 
šuje za 5%. 

Za izvajanje v osnutku opredeljene pravice do denarnega 
nadomestila za čas porodniškega dopusta, starševskega 
dodatka ter pravice do opreme za novorojenca, je skupaj po 
oceni potrebno 2,7% več sredstev kot za izvajanje obstoječih 
pravic s področja varstva matere in novorojenca. 

Po predlaganem osnutku zakona o družinskih prejemkih bi za 
otroški dodatek glede na dosedanjo ureditev, ki pozna samo 
program družbene pomoči otrokom kot izrazito selektivno 
socialno pomoč, potrebovali 225% več sredstev. 
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PREDLOG RESOLUCIJE O TEMELJIH OBLIKOVANJA DRUŽINSKE 

POLITIKE V REPUBLIKI SLOVENIJI - ESA 653 

Vlada Republike Slovenije je na 27. seji 22/10-1992 obrav- 
navala: 

- PREDLOG RESOLUCIJE O TEMELJIH OBLIKOVANJA 
DRUŽINSKE POLITIKE V REPUBLIKI SLOVENIJI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 

uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 

- dr. Božidar VOLJČ, član Vlade Republike Slovenije in 
> minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo, 

- Franc IMPERL, namestnik ministra za zdravstvo, dru- 
žino in socialno varstvo, 

I. UVOD 
Vse države, članice Organizacije združenih narodov, priznavajo 
pomen in vlogo družine v družbi in tudi potrebo po njenem— 
varstvu s strani družbe oziroma države. Ta temeljna načela in 
potrebe so potrjena s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah 
(16. člen), z Mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah (10. člen) ter Mednarodnim paktom o držav- 
ljanskih in političnih pravicah (23. člen). Najnovejši mednarodni 
dokument s tega področja pa je Konvencija o otrokovih pravicah, 
ki med drugim določa, »da morajo države, podpisnice, vsakemu' - 
otroku priznati pravico do življenjske ravni, ki ustreza njegovemu 
telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenemu 
razvoju, pri čimer eden ali oba starša nosita glavno odgovornost, 
da v skladu s svojimi sposobnostmi in gmotnimi zmožnostmi 
zagotovita življenjske pogoje, potrebne za otrokov razvoj. Države, 
podpisnice, pa morajo sprejeti vse ustrezne ukrepe, s katerimi 
bodo staršem ali drugim, ki so odgovorni za otroka, pomagale 
uveljaviti to pravico in, če je potrebno, zagotovile materialno 
pomoč ter druge programe pomoči, zlasti razvoj ustanov, zavodov 
in služb za varstvo otrok (18. člen, 27. člen). 

Tudi v Evropski socialni listini in v Priporočilu parlamentarne 
skupščine Sveta Evrope št. 1074 je poudarjen pomen in zahteva 
po udejanjanju različnih ukrepov, ki naj bi zagotavljali pogoje za 
nastanek in poln razvoj družine oziroma po oblikovanju in vzpo- 
stavitvi splošne in koordinirane družinske politike v posameznih 
državah. 
S tem mednarodnim dokumentom je usklajena tudi Ustava R Slo-~ 
venije, v kateri je med drugim zapisano, »da država varuje dru- 
žino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to 
varstvo potrebne razmere« (53. člen). 
Seveda pa je potrebno oblikovanje družinske politike postaviti ne" 
le v pravni, temveč tudi v določen konceptualni okvir. V tem 
smislu je treba preseči trenutno obstoječe dajanje prioritete rezi- 
dualnemu modelu socialne politike, katerega funkcija je prepre- 
čevanje marginalizacije siromašnega prebivalstva, pa tudi indu- 
strijski model socialne politike, v katerem se socialna varnost 
zagotavlja prvenstveno aktivnemu delu populacije (zaposlenim) in 
vsaj dolgoročno stremeti k oblikovanju modela socialne politike, 
ki bo zagotavljal socialno varnost čim širšemu krogu ljudi in 
vplival na zboljšanje kvaliteta življenja vseh ljudi. 

Uresničiti je treba tudi temeljna izhodišča socialne politike. Soci- 
alna politika ne bo mogla več temeljiti na polni zaposlenosti oz. 
statusu regularne zaposlitve, prav tako pa tudi ne na »stabilni« 
družini, katere vzorec je zasnovan enkrat za vselej. 

V novem modelu socialne politike bi zato morala socialna varnost 
človeka temeljiti na statusu državljanstva in še dodatno na zapo- 
slitvenem statusu. V njem pa bi se morala upoštevati tudi plural- 
nost družinskih oblik ljudi in njihovih potreb ter svoboda izbire 
med različnimi možnostmi. 

II. OPREDELITEV DRUŽINSKE POLITIKE 

S pojmom politike v tem kontekstu razumemo strategijo in 
ukrepe, ki jih določen politični, administrativni sistem podvzema 
na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, na zakonodajnem, insti- 
tucionalnem in ekonomsko-socialnem področju. Gre za vse inici- 
ative oz. akcijske programe izvršilnih in zakonodajnih oblasti. 

Družina predstavlja življenjsko skupnost staršev in otrok. Pred- 
stavlja primarni socialni prostor, ki daje optimalne možnosti za 
emocionalni in socialni razvoj otrok, obenem pa nosi tudi odgo- 
vornost za njihovo blaginjo. Poleg tega pa ima tudi pomembno 
vlogo pri ohranjanju kohezije družbe in kot pomembna proiz- 
vodna in potrošniška enota vpliva tudi na gospodarski razvoj 
družbe. 

Za družino štejemo tudi vse življenjske skupnosti otrok in odraslih 
oseb, ki trajno skrbijo zanje: stari starši in vnuki, rejniki in rejenci, 
skrbniki in otroci pod skrbništvom. Subjekt predlagane družinske 
politike pa predstavljajo poleg družin tudi pari oz. žene, ki priča- 
kujejo otroke. 

S pojmom družinske politike torej označujemo celoto socialnih, 
ekonomskih, pravnih, pedagoških, zdravstvenih, fiskalnih idr. 
ukrepov, ki jih določen politično-administrativni sistem izvaja, da 
bi posredno ali neposredno vplival na življenjske pogoje družin 
oz. njenih članov, njihov nastanek in razvoj. 

V širšem smislu pa pomeni družinska politika tudi vključitev 
družinske dimenzije v socialno, kulturno, ekonomsko, urbani- 
stično, ekološko in druge politike, pri katerih je družina posredni 
subjekt posameznih ukrepov. V okviru družinske politike je treba 
te ukrepe spremljati, preučevati ter do določene mere tudi koordi- 
nirati. 

II. TEMELJNA NAČELA, CILJI IN UKREPI DRUŽINSKE 
POLITIKE 
1. Načela 
Splošne temeljne vrednote, ki naj bi opredeljevale socialno poli- 
tiko in njene segmente, vključno z družinsko politiko, so: varnost, 
svoboda, solidarnost, blaginja, enakost. 

Poudarek ali dajanje hierarhične-prednosti eni ali nekaterim 
Izmed njih se razlikuje v različnih družbenih sistemih in v različnih 
konceptih ter stopnjah razvoja družbe. Temeljna sprememba 
v vrednostni oreintaciji socialne politike, s katero se danes 
soočamo pri nas, pa je vsekakor preseganje egalitarne vrednostne 
orientacije in uveljavitev varnosti kot osnovnega stabilizatorja 
socialnega položaja slehernega državljana v kombinaciji oz. vzpo- 
stavljanju ravnovesja s svobodo kot drugo temeljno vrednostno 
orientacijo. Gre za širjenje takšnih oblik programov in ukrepov, ki 
povečujejo svobodo posameznika, vendar ne ogrožajo pri tem 
njegove varnosti. Pri tem se je treba zavedati, da varnosti ni 
mogoče zagotoviti, če družba ne zagotavlja določene stopnje 
solidarnosti, in da mora skrb za kakovost življenja oz. blaginjo 
vseh ljudi predstavljati vsaj dolgoročen cilj vsake razvojno narav- 
nane družbe. 

Izhajajoč iz tega družinska politika v R Sloveniji temelji na nasled- 
njih načelih: 
- na vključevanju celotne populacije oz. na usmerjenosti k vsem 
družinam, 
- na upoštevanju pluralnosti družinskih oblik in različnih potreb, 
ki iz tega izhajajo, 

- na spoštovanju avtonomnosti družine in individualnosti posa- 
meznih njenih članov, 
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~ na zaščiti otrokovih pravic v družini in družbi ter dajanju 
prednostnega mesta kakovosti življenja otroka, 

~ na promoviranju enakih možnosti obeh spolov, 

- na vzpostavljanju raznovrstnih oblik storitev in na omogočanju, 
da družine izbirajo med različnimi možnostmi, 

~ na delnem prispevku družbe k stroškom za vzdrževanje otrok, 

- na dodatnem varstvu družin v specifičnih situacijah in stanjih, 

~ na celostnem, integralnem pristopu. 

2. Cilji 

2 družinsko politiko želimo vplivati na pogoje za nastanek in 
"arnost družine ter njen razvoj. 

Temeljni cilj družinske politike v R Sloveniji je zato ustvarjanje 
Pogojev za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in za enake 
Možnosti osebnega razvoja vseh članov družine. 

Operacionalizacija zgornjih načel pa pomeni še naslednje 
posebne cilje družinske politike: 

~ preseganje dosedanje naravnanosti na družino s predšolskim 
otrokom in, v skladu s cilji in materialnimi možnostmi, postopna 
razširitev programov, usmerjenih tudi na ostale družinske cikluse, 

- omogočanje prednosti univerzalnim programom, 

- pravna in dejanska izenačitev (v statusu in pravicah) vseh 
družinskih oblik, 
- prednostno razvijanje programov, ki bodo krepili avtonomnost 
družine (podporni programi) oz. ji ne odvzemali njenih funkcij in 
jo postavljali v preveliko odvisnost od družbenih služb, 

~ postopno preseganje enosmernega institucionalnega razvoja in 
pluralizacija storitev (kombinacija javnega, zasebnega, neformal- 
nega in volunterskega sektorja), 

- vzpostavitev posebnega varuha (ombudsmana) za otroka, 

- zagotovitev neposredne zaščite otroka v primerih, ko je njegov 
razvoj ogrožen zaradi neugodnih družinskih pogojev ter omogo- 
čanje otroku dostop do posameznih družbenih dobrin v primeru, 
da obstajajo v družini ovire za njihovo doseganje, 

- ustvarjanje pogojev za kvalitetnejše usklajevanje družinskih in 
Poklicnih obveznosti staršev (matere in očeta) in spodbujanje 
k enaki odgovornosti obeh staršev, 

- omiliti prenašanje stroškov za vzdrževanje otrok na družino 
z razširitvijo mehanizmov za delno kompenzacijo teh stroškov 
s strani družbe. 

3. Ukrepi 

Izhajajoč iz načel in ciljev družinske politike Republika Slovenija 
pristopa k sprejetju in izpeljavi celovitih ukrepov družinske poli- 
tike. Le-te bomo oblikovali in uresničevali na naslednjih po- 
dročjih: 
- na ekonomsko-fiskalnem področju z neposrednimi dajatvami 
družinam, ki dopolnjujejo ali nadomeščajo njihove dohodke, 
s prerazdelitvijo dohodka v korist družin v okviru davčne politike 
ter posebno kreditno politiko, 

- na področju družbenih služb in drugih dejavnosti , ki se delijo 
na splošne (izobraževanje, zdravstveno varstvo) in personalne 
(posvetovalnice, pomoč ostarelim, pomoč prizadetim) ter s svo- 
jimi storitvami podpirajo funkcioniranje družine ali delno prevze- 
majo posamezne njene funkcije, 
- na področji, ^poslovanja z ustvarjanjem pogojev za usklajeva- 
nje družinskih poklicnih obveznosti obeh staršev ter z drugimi 
ugodnostmi, p ezanimi s trgom delovne sile, 
- na področju lanovanjskega gospodarstva s specifičnimi pro- 
grami stanova ke preskrbe in z drugimi oblikami pomoli dru- 
žinam. 
Pri uresničp v j>.« -krepov družinske politike, ki jih bomo uresni- 
čevali postop •in:«, bomo dali prednost tistim ukrepom, ki že 

obstajajo oz. jih je po oceni mogoče hitreje udejaniti, in s katerimi 
lahko država najbolj učinkovito prevzame svoj del odgovornosti. 
Temeljno jedro bodoče družinske politike bodo predstavljali 
obstoječi programi in ukrepi otroškega varstva in drugih področij 
(izobraževanje, zdravstveno varstvo, idr.). Pri tem ne gre za 
dokončno izbiro ukrepov, le-te bo mogoče dopolnjevati ali pa 
v skladu s širšimi družbenimi spremembami tudi spremeniti. 

Za sooblikovanje in udejanjanje ciljev in ukrepov družinske poli- 
tike bodo odgovorni strokovni, upravni, politični in izvajalski sub- 
jekti pri njenem sooblikovanju pa tudi predstavniki civilne družbe. 

3.1. Ekonomsko-fiskalno področje (neposredne in posredne 
dajatve družinam) 

Namen ekonomske pomoči družinam je doseči: 

- da se družinam olajšajo materialni problemi, s katerimi se 
soočajo v različnih obdobjih (življenjskih ciklusih) svojega ob- 
stoja, 

- da materialne omejitve ne bodo razlog, da se mladi pari, ki si 
sicer želijo otroke, zanje ne odločijo, 

- da se vsem otrokom omogoči čim bolj enake materialne 
osnovne pogoje za življenje. 

Če govorimo o finančni podpori družini, je socialnovarstvena 
shema, ki jo zagotavlja država družinam, širša in vključuje tudi 
zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
idr. 

Vendar pa imata znotraj tega praviloma posebno mesto dva meha- 
nizma. Njuna temeljna funkcija je, da prispevata k delni kompen- 
zaciji stroškov za vzdrževanje otrok in da vplivata na izboljšanje 
življenjske ravni družin. Prvega predstavljajo otroški dodatki, dru- 
gega pa davčne olajšave za vzdrževane družinske člane. Dolgo- 
ročni cilj finančnih podpor družinam bo večji delež pokrivanja 
minimalnih življenjskih stroškov za otroka. 

3.1.1. Otroški dodatki 
Pri oblikovanju koncepta družinske politike izhajamo iz dejstva, 
da imajo neposredne dajatve družinam največji učinek pri izena- 
čevanju pogojev življenja družin z različnim številom otrok. 
V skladu s tem bomo uvedli univerzalni otroški dodatek. 

Otroški dodatek se bo razlikoval glede na starost otrok, do njega 
pa bodo upravičeni vsi otroci v starosti do 15. leta oz. do 26. leta, 
če se šolajo. 

Do otroškega dodatka pa ne bodo upravičeni otroci, ki so zaradi 
vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu in imajo v njem brez- 
plačno oskrbo. 

Otroški dodatek se bo v skladu s potrebami in možnostmi nadgra- 
jeval s posebnimi dodatki za namensko uporabo (doplačilo šolske 
prehrane, nakup učbenikov, doplačilo za prevoz idr.). Te oblike 
dodatkov bodo predstavljale dopolnilo k univerzalnemu otro- 
škemu dodatku. 

3.1.2. Posebne pomoči za invalidne otroke 
Otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju bodo upravi- 
čeni do povišanega otroškega dodatka. Poleg otroškega dodatka 
pa bo za otroke z zmerno, težjo in težko duševno prizadetostjo ter 
z najtežjo telesno prizadetostjo zagotovljeno tudi posebno nado- 
mestilo za invalidnost. 

3.1.3. Dodatek za varstvo in vzgojo otrok za otroke v starosti do 
3 let, ki niso v vrtcu 
Dodatek predstavlja novo obliko denarne dajatve za tiste otroke 
od 11. meseca do 3 let, ki niso vključeni v vrtec ali drugo družbeno 
organizirano in subvencionirano obliko vzgoje in varstva. 

Dodatek bo predstavljal družbeno podporo družinam pri varstvu 
njihovih otrok ter jim omogočal svobodno izbiro med različnimi 
oblikami zadovoljevanja te potrebe. Predvidena je njegova 
postopna uvedba. 

3.1.4. Pomoč za opremo novorojenca 
Pomoč za opremo novorojenca, ki je v dosedanjem sistemu otro- 
škega varstva predstavljala edino splošno dostopno (univerzalno) 
pravico, bomo ohranili tudi vnaprej. Pokazala se je kot kakovostna 
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in potrebna pomoč, saj se stroški družine ob rojstvu otroka 
bistveno povečajo. Staršem pa bomo omogočili svobodno izbiro 
med denarno in naturalno obliko (paketom) in v primeru naturalne 
oblike tudi več alternativ. 

3.1.5. Starševski dodatek 
V okviru sprejete družinske politike bo država zavarovala tudi vse - 
porodnice, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev pravice do 
nadomestila izgubljenega zaslužka za čas porodniškega dopusta. 
Pravica bo temeljila nastatusu državljanstva in stalnega prebiva- 
lišča matere. Čas prejemanja bo izenačen s trajanjem porodni- 
škega dopusta (365 dni), višina pa bo določena v deležu od 
zajamčene plače. 

3.1.6. Davčne olajšave za vzdrževanega družinskega člana 
Dohodnina naj bi še naprej delovala tudi kot element socialne ~ 
politike. Socialna funkcija dohodnine naj bi se okrepila tako, da bi 
njena vloga pozitivno delovala pri družinah z več otroki. Posebne 
olajšave za vzdrževane družinske člane, zlasti za otroke, za katere 
se zmanjšuje osnova za dohodnino pred obdavčitvijo, naj bi 
skupno z univerzalnim otroškim dodatkom tvorila sinhronizirano 
socialno politiko, ki bo delovala v korist družin z večjim številom 
družinskih članov in z nižjimi prejemki oziroma dohodki. 

3.1.7. Zmanjšani prometni davki 
Z ureditvijo prometnega davka v Zakonu o prometnem davku so 
bili v veliki meri upoštevani predlogi za uvrstitev številnih artiklov, 
ki so potrebni za vzdrževanje otrok, v najnižjo tarifno stopnjo 
prometnega davka. S temi spremembami so bile dosežene tiste 
kakovostne spremembe, ki so tudi z vidika družinske politike 
zadostne in jih je potreba le ohraniti. 

3.2. Področje družbenih služb in drugih dejavnosti 

Med ukrepe družinske politike sodijo tudi ukrepi, ki jih izvajajo 
družbene službe in druge dejavnosti v okviru civilne družbe in 
s tem podpirajo delovanje družine ali delno prevzemajo posa- 
mezne njene funkcije. V tem smislu ločimo: 

- splošne službe, ki s svojimi storitvami neposredno ali posredno 
vplivajo na delovanje družine in sodijo v okvir različnih družbenih 
dejavnostih in jih je treba v okviru družinske politike koordinirati 
ter 

- posebne službe, ki so namenjene neposredno družini oz. posa- 
meznim njenim članom in podpirajo njeno nastajanje in delova- 
nje. Sem sodijo servisi za informiranje, izobraževanje in svetova- 
nje staršev, partnerjev, zakoncev in otrok, servisi za pomoč dru- 
žini na domu, zavodske in druge oblike varstva in vzgoje za 
družinske člane s posebnimi potrebami. 

Da bi se približali novim tendencam definiranja socialne politike 
in družinske politike, bomo pri oblikovanju ukrepov na tem 
področju izhajali razen iz že omenjenih načel še iz vključevanja in 
sodelovanja družine kot subjekta porabe v okviru lokalnih in 
nacionalne skupnosti. 

3.2.1. Splošne službe 

o o i 1 Vrtni in rirune oredšolske dejavnosti 
Za vzgojo in varstvo predšolskih otrok je odgovorna predvsem 
družina. Družba pa zagotavlja pogoje za usklajevanje družinskih 
in poklicnih obveznosti staršev, otrokom pa možnost socializacije 
in vzgoje izven družinskega okolja ter razvija vrtce in druge oblike 
vzgoje in varstva. 
Ukrepi, ki jih bomo uresničevali na tem področju so: 

- postopno razvijanje različnih programov, oblik ter servisov na 
tem področju, kot so: igralne skupine, stanovanjske zadruge, 
varstvene družine ter druge oblike in servisi in povezovanje vrtcev 
in drugih izvajalcev predšolske vzgoje in varstva z osnovno šolo, 
starši in okoljem, 

- omogočanje takih programov predšolske vzgoje in varstva, ki 
ustrezajo posebnim potrebam otrok, 

- razvijanje raznovrstnih programov predšolske vzgoje, tako po 
vsebini, organiziranosti in ustanoviteljih, namenjenih vsem pred- 
šolskim otrokom - otrokom s posebnimi potrebami, dodatne 
programe za nadarjene otroke in programe za otroke s posebnimi 
interesi, dopolnilne programe za otroke iz socialno prikrajšanih 
družin, 

- za vse otroke v letu pred vstopom v šolo zagotovljanje celoletne 
priprave na šolo, 

- razvijanje svetovalnih in izobraževalnih programov za otroke in 
starše, 

- subvencioniranje različnih oblik vzgoje in varstva predšolskih 
otrok. 

3.2.1.2. Družina in šola 
Družina, kot primarni socialni prostor, pomembno vpliva na otro- 
kovo izobraževanje, vendar je tudi šola pomemben dejavnik soci- 
alizacije in socialne mobilnosti, saj se skozi šolski proces obliku- 
jejo mladi za nosilce različnih poklicnih nalog, obenem pa se tudi 
usposabljajo za odgovoren pristop pri nastajanju in razvoju dru- 
žine. 

Ukrepi, s katerimi bomo v okviru šolskega sistema uresničevali 
družinsko politiko, so: 

- postopno uvajanje bolj pestre izbire izobraževalnih programov 
ki bodo omogočali razvoj potencialov vsakega otroka in zagotav- 
ljali različne izobraževalne možnosti glede na otrokove potrebe, 

- omogočanje možnosti za pospešen razvoj otrok in odpiranje 
alternativnih možnosti za izobraževanje in dodatno izobraževanje, 

- razvijanje različnih oblik pomoči učencem pri odpravljanju 
določenih intelektualnih in psihosocialnih primanjkljajev (dopol- 
nilni pouk, svetovanje in druge oblike pomoči), - zagotavljanje 
enake dostopnosti do šole z ustrezno mrežo šol oziroma s prevozi 
otrok v šolo, 

- organizacija in delno financiranje (subvencioniranje) prehrane 
v šoli, 

- zagotavljanje varstva učencem, ki to potrebujejo (podaljšano 
bivanje), 

- skrb za nadaljnje izobraževanje nadarjenih učencev, zlasti za 
pospeševanje njihove vertikalne socialne mobilnosti, 
- z razvijanjem različnih vzgojno-izobraževalnih programov, 
povezanih s humanizacijo odnosov, z enakimi možnostmi spolov, 
z oblikovanjem partnerskega odnosa, z nastajanjem in razvojem 
družine. 

3.2.1.2. Družina in zdravstveno varstvo 
Na področju zdravstvenega varstva družine so z vidika družinske 
politike pomembni ukrepi zdravstvenega varstva otrok in zdrav- 
stveni ukrepi za moške in ženske v rodni dobi ter ukrepi za 
duševno zdravje družin in njenih članov, zlasti otrok. 

Ukrepi bodo temeljili na preprečevanju bolezni in krepitvi zdravja, 
na aktivnem sodelovanju posameznika in družine v zdravstvenem 
sistemu, na dostopnosti primarnega zdravstvenega varstva in 
njegove aktivne in primarne vključitve v varovanje zdravja družin. 

Med temi ukrepi bodo zlasti pomembni: 

- izobraževanje in svetovanje obeh partnerjev o krepitvi in varo- 
vanju zdravja v rodni dobi, 

- izobraževanje in svetovanje obeh staršev in otrok o krepitvi in 
varovanju zdravja otrok, preprečevanja bolezni in dejavnikov tve- 
ganja, ki ga ogrožajo zaradi načina živeljenja in okolja, 

- uveljavljanje možnosti koriščenja bolniškega dopusta enega od 
staršev v času otrokove bolezni, 

- zagotavljanje sistematičnih preventivnih interventnih progra- 
mov in ukrepov in skrbi za zdravje otrok vseh starosti, 

- zagotavljanje specializiranih medicinskih storitev diagnostike, 
terapije in svetovanja za družino. 

Družina ni samo prostor, kjer se ustvarja dobro psihično in men- 
talno počutje, temveč tudi prostor, kjer lahko nastajajo psihosoci- 
alni problemi, zato bomo s preventivnimi, diagnostičnimi In tera- 
pevskimi ukrepi oz. storitvami zagotovili varovanje in krepitev 
duševnega zdravja in psihosocialnega delovanja družine s poseb- 
nim poudarkom na duševnem zdravju otrok in mladostnikov z: 
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- razvijanjem duševno-zdravstvene vzgoje in zagotavljanja znanj 
in motivacij za optimalno psihosocialno delovanje družin in razvoj 
otroka, 

- vključevanjem mentalno-higienskega dela za družino in otroka 
v mrežo osnovnega zdravstvenega varstva otroka in družine. 

3.2.2. Posebne službe 

3.2.2.1. Servisi za informiranje, izobraževanje in svetovanje star- 
šev, partnerjev, zakoncev in otrok 
Cilj le-teh je izobraževanje, svetovanje in pomoč družini in nje- 
nim članom z namenom zdravega družinskega, partnerskega in 
zakonskega razvoja oz. kakovosti partnerstva in starševstva. Izo- 
braževanje, urejanje in pomoč obsega socialne, psihološke in tudi 
zdravstvene ukrepe, ki zagotavljajo kakovosten družinski, partner- 
ski in starševski oz. otrokov razvoj ter svetovanje staršem ob 
otrokovih težavah. 

Socialne, psihološke in tudi zdravstvene ukrepe bomo izvajali 
v servisih za: 

- svetovanje in terapijo staršem in otrokom, ki bodo obsegali 
ukrepe svetovanja, terapije in kolektivnega dela ter druge oblike 
pomoči za otroke in starše ob razvojnih, učnih in psihosocialnih 
težavah, 

- družinsko svetovanje, ki bodo obsegali ukrepe oz. storitve 
s področja informiranja staršev o vprašanjih vzgoje in razvoja 
otrok ter o otrokovih potrebah, 

- izobraževanje partnerjev, ki bo obsegala informativno-izobra- 
ževalne storitve za partnerje, ki bodo sklenili zakonsko zvezo. 

Oblikovali in razvijali bomo koordinirane podporne mreže za 
družine v okviru različnih ukrepov družinske politike, ki bodo 
v podporo družini v okviru šolskega, zdravstvenega, družinskega 
in socialno varstvenega sistema. 

3.2.2.2. Servisi za pomoč družine na domu 
Servisi za pomoč družinam na domu so profesionalni servisi, 
s katerimi se nudi pomoč v primerih, ko posamezni njeni člani oz. 
družina potrebuje pomoč pri vsakdanjih opravilih. 

Glede na potrebe družin bomo zagotovili ukrepe za pomoč druži- 
nam na domu, kot so: 

- varstvo otrok na domu, 

- pomoč ostarelim in bolnim na domu, 

- pomoč invalidom na domu, 

- gospodinjsko pomoč na domu. 

3.2.2.3. Zavodske in druge oblike varstva in vzgoje za družine ali 
družinske člane s posebnimi potrebami 
Zavodske in druge oblike varstva in vzgoje za družinske člane 
s posebnimi potrebami so namenjene zagotavljanju pomoči, var- 
stva in vzgoje družini kot celoti ali tistim posameznim družinskim 
članom, ki potrebujejo posebno zaščito in pomoč. Sem sodijo 
zavodske ali druge oblike varstva in vzgoje za otroke z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju, varstva ogroženih nosečnic in 
mater z dojenčki in varstva trpinčenih žena, individualne in skup- 
nostne pomoči in varstva za odvisnike od drog ter varstva starih. 

Doslej je Slovenija zagotavljala predvsem varstvo in vzgojo mla- 
dostnikov z motnjami v tetesnem in duševnem razvoju, ter varstvo 
ostarelih v javnih zavodih, zato bomo glede na potrebe družine oz. 
njenih posameznih članov zagotavljali tudi varstvo in vzgojo osta- 
lih skupin s posebnimi potrebami v različnih alternativnih oblikah 
kot so: dnevni centri, stanovanjske skupine in terapevtske skup- 
nosti. 

3.3. Delo, zaposlitev, zaposlovanje 
Družinska politika in politika zaposlovanja se stikata v primeru, ko 
posameznik deli in usklajuje svoj čas med družinskimi obvez- 
nostmi in profesionalnimi aktivnostmi. Gre za problem porabe in 
delitve časa, za uveljavljanje enakih možnosti spolov, za upošteva- 
nje družinskih potreb v profesionalni sferi in za usklajevanje 
potreb družinskega življenja in starševske odgovornosti s poklic- 
nimi aktivnostmi staršev. 

V smislu zagotavljanja pogojev za usklajevanje družinskih in 
poklicnih obveznosti obeh staršev bomo podpirali: 

- bolj primerno moralno in materialno družbeno vrednotenje dela 
z otroki ter enakomernejšo porazdelitev odgovornosti zanje med 
materjo in očetom, med starši, podjetji (delodajalci) in družbo, 

- reorganizacijo delovnega časa, 

- zakonske prilagoditve na področju oblik zaposlitve, 

- ugodnejšo ureditev porodniškega dopusta in dopusta za nego 
bolnega otroka z jamstvom enakovredne zaposlitve po vrnitvi, 

- polno socialno zavarovanje v primeru delne zaposlitve ali 
začasne prekinitve dela, zaradi nege in skrbi za majhnega otroka, 

- zagotavljanje vsem staršem, ki to želijo, mesto za njihove otroke 
v vzgojnovarstveni ustanovi ali drugih oblikah varstva. 

Ker te stične točke zahtevajo določeno družbeno intervencijo, bo 
politika zaposlovanja podpirala družinsko politiko z naslednjimi 
ukrepi. 

3.3.1. Porodniški dopust in dopust za nego otroka ter nadomestilo 
izgubljenega zaslužka za čas tega dopusta 

Pravica do porodniškega dopusta in dopusta za nego otroka je 
v Sloveniji zakonsko opredeljena v trajanju enega leta (365 dni), 
višina nadomestila pa znaša 100% predhodne plače. V trajanju 
105 dni je do njega upravičena mati, v nadaljevanju pa (alterna- 
tivno) oba starša. Ta pravica bo zaradi obstoječih razmer ostala 
nespremenjena. 

To pomeni, da bo pravica do denarnega nadomestila za čas 
porodniškega dopusta tudi vnaprej ostala pravica iz dela, da bodo 
do nje upravičene vse zaposlene osebe in da bo denarno nadome- 
stilo približno enako izgubljenemu zaslužku upravičenca, ki 
zaradi rojstva otroka ne more delati. 

3.3.3. Pravica do različnega delovnega časa za starše z majhnimi 
otroki do 3 let 

Pravico, ki jo ima delavec po veljavnih določbah Zakona o delov- 
nih razmerjih v zvezi z možnostjo delati krajši delovni čas na dan, 
dokler ni otrok star tri leta, bomo postopoma v skladu z material- 
nimi možnostmi družbe razširili tako, da bo imel eden od staršev, 
po izkoriščeni pravici do porodniškega dopusta, možnost izkori- 
stiti pravico, da dela krajši delovni čas od polnega delovnega časa 
oziroma pravico do odsotnosti z dela po izkoriščeni pravici do 
porodniškega dopusta do tretjega leta otrokove starosti. 

Višina plače bo staršem zagotovljena po dejanskem delu, medtem 
ko se bo krajši delovni čas od polnega delovnega časa štel 
v zavarovalno dobo kot polni delovni čas; kar pomeni priznavanje 
polne pokojninske dobe v tem obdobju. 

Da bi to dosegli, bomo spremenili tako predpise o delovnih 
razmerjih kot tudi predpise o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju, svojo vlogo pa bodo morala odigrati tudi podjetja in sicer 
s takšno (re)organizacijo dela. ki bo zagotavljala fleksibilna (dru- 
žini prilagojena) delovna mesta in fleksibilni delovni čas. 

3.4. Stanovanjsko gospodarstvo 

Ukrepi stanovanjske politike, kot so razreševanje stanovanjskih 
vprašanj družin in ustvarjanje pogojev za pridobivanje stanovanj, 
pomembno vplivajo na kvaliteto življenja družin, na njihovo nasta- 
janje, in na njihovo funkcioniranje oz. na ustvarjanje pogojev za 
opravljanje ekonomskih, reprodukcijskih, emocionalnih in sociali- 
zacijskih funkcij družin. 

Te ukrepe bomo kot celoto oblikovali na ekonomsko-fiskalnem 
področju (davčna in kreditna politika) in na področju družbenih 
služb ter drugih dejavnosti (splošne in personalne službe), ker 
s svojimi učinki vplivajo na ustvarjanje ekonomskih, socialnovar- 
stvenih, zdravstvenih in drugih pogojev pri ustvarjanju in delova- 
nju družine. 

Pri definiranju teh ukrepov bomo izhajali iz naslednjih ciljev: 

ekonomska podpora mladim družinam, družinam z več otroki in 
ekonomsko ogroženim družinam pri stanovanjski preskrbi, 
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- primerne stanovanjske površine vsem družinam z otroki in 
ekonomsko ogroženim družinskim članom. 

potrebuje vzpostavitev specifične, avtonomne družinske politike 
tudi ustrezno ureditev na upravno-administrativnem področju. 

- zagotavljanje ustreznih stanovanjskih pogojev invalidnim 
osebam, 

- vspodbujanje delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij 
za družine, kot so: zadruge, združenja ali organizacije idr., 

- odpravljanje getoizacije glede na starost, kot tudi glede na 
socialno ali drugo pripadnost, 

- zagotavljanje servisne in storitvene mreže v stanovanjskih sose- 
skah za pomoč družinam. 

Na področju stanovanjskega gospodarstva bomo uresničili 
naslednje ukrepe: 

- posojila z ugodnimi pogoji (nižja obrestna mera, daljši odpla- 
čilni roki, manjša lastna udeležba), za mlade družine, družine 
z več otroki in za ekonomsko ogrožene družinske člane, 

- ustanovitev sklada za gradnjo socialnih stanovanj ali financira- 
nje gradnje socialnih stanovanj in vzpostavitev posebnih progra- 
mov na ravni lokalne skupnosti, 

- zagotavljanje primernih stanovanjskih standardov za družine, 

- subvencioniranje najemnin socialno ogroženim družinam, 

- preprečevanje oderuštva z preverjanjem ustreznosti višine na- 
jemnin. 

IV. INSTITUCIONALNE, ZAKONSKE IN DRUGE SPREMEMBE 

Z namenom učinkovitega uresničevanja družinske politike bo 
država Slovenija sprejela še naslednje ukrepe: 

4.1. Institucionalne spremembe 
Ne glede na to, da je družina praktično vključena v vse sektorje'- 

socialne politike in tudi nekatere sektorje ekonomske politike, 

Zaradi potrebe po delni decentralizaciji, ki jo zahteva področje 
družinske politike, se bomo zavzveli za opredelitev družinske 
politike in upravne organiziranosti na obeh ravneh, na nacionalni 
in lokalni. 
Ker ima upravljanje kateregakoli področja vedno dve funkciji in 
sicer tehnično-koordinativno in interesno-usklajevalno, se kot 
posebno vprašanje postavlja tudi, kako zagotoviti vpliv uporabni- 
kov in drugih predstavnikov civilne družbe na oblikovanje in 
uresničevanje družinske politike. Ta problem bomo rešili tako, da 
bomo v okviru ministrstva ustanovili strokovno posvetovalno telo 
za družinsko politiko, v katerem bodo predstavniki upravnih 
resorjev, stroke (znanstvene dejavnosti), uporabnikov in drugih 
predstavnikov civilne družbe ter lokalne samouprave. 

4.2. Zakonodajne spremembe 
V skladu z resolucijo bomo postopoma pripravili ustrezno uskladi- 
tev posameznih področnih zakonov s področja stanovanjskega 
gospodarstva, šolstva, delovnih razmerij, zdravstva, davkov, 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in drugih področij, 
katerih ukrepi neposredno zadevajo družino. 

Zakonsko bomo opredelili tudi mehanizem posebnega varuha 
pravic otroka (ombudsmana), saj ima zaščita otrok in njegovih 
pravic prednostno mesto v zastavljeni družinski politiki. 

4.3. Vzpostavitev informacijskega sistema 
V Priporočilu št. 1074 parlamentarna skupščina Sveta Evrope 
državam med drugim priporoča oblikovanje ustreznega informa- 
cijskega sistema, zbiranje podatkov in kontinuirano analizo polo- 
žaja družin ter posledic ukrepov v njihovo korist, kot podlago za 
(re)definiranje ciljev in oblik akcij v okviru družinske politike. 

Z večjim povezovanjem različnih podatkovnih baz je potrebno dati 
boljše možnosti za empirično preučevanje demografskihi. social- 
nih, ekonomskih in drugih značilnosti družin. To zahteva vzposta- 
vitev družine kot osnovne enote opazovanja na evidenčni in stati- 
stični ravni. 

OBRAZLOŽITEV 
Vlada Republike Slovenije je na svoji lO.seji dne 7. 7. 1992 sprejela 
Osnutek resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike 
v Republiki Sloveniji in ga predložila v obravnavo Skupščini Repu- 
blike Slovenije v predparlamentarno razpravo. 

Osnutek resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike 
v Republiki Sloveniji je kot matično skupščinsko telo obravnavala 
A imisija za družino, poleg nje pa so podali pripombe na osnutek 
n solucije tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Zavod 
R tpublike Slovenije za šolstvo in šport in Zveza prijateljev mla- 
di le Slovenije. 

Pri pripravi predloga resolucije o temeljih oblikovanja družinske 
politike v Republiki Slovenije je Ministrstvo za zdravstvo, družino 
in socialno varstvo upoštevalo nekatere pripombe, ki so se izobli- 
kovale v razpravi, medtem ko drugih pripomb ni moglo upoštevati. 
Razlogi za prve in druge odločitve ministrstva so razvidni iz 
nadaljnje obrazložitve. 

Sklepi Komisije za družino podpirajo temeljne usmeritve resolu- 
cije. Predlog komisije je bil, da se čimprej uvede univerzalni 
otroški dodatek; rok za uvedbo univerzalnega dodatka bo pred- 
met razprave ob sprejemanju zakona o družinskih prejemkih, zato 
predlagatelj takega roka v resolucijo ne more postavljati; poskrbel 
pa bo za to, da bosta tako predlog resolucije kot predlog zakona 
o družinskih prejemkih istočasno dana v skupščinsko proceduro. 

Glede na zahtevo Komisije, da predlagatelj izdela seznam zako- 
nov, ki so potrebni za uresničevanje ukrepov, predvidenih z reso- 
lucijo, predlagatelj pojasnjuje: 

- Ukrepi, ki so predlagani v resoluciji, so že upoštevani v stano- 
vanjskem zakonu in zakonu o prometnem davku. 

- V postopku priprave oziroma v skupščinski proceduri so že 
zakon o predšolski vzgoji, zakon o nadomestilu za invalidnost, 
zakon o socialnem varstvu in zakon o družinskih prejemkih; vsi ti 

zakonski akti že upoštevajo ukrepe, predlagane v resoluciji. 

- Da bi se zagotovilo uresničevanje ukrepov, predvidenih v reso- 
luciji, pa bo potrebno pristopiti k spremembam in dopolnitvam 
zakonodaje na področjih dela in zaposlovanja, šolstva, zdravstve- 
nega varstva in zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, davčnih predpisov in predpisov o delo- 
vanju uprave in lokalne samouprave. 

Sklep Komisije za družino je bil tudi, da predlagatelj pripravi 
oziroma preuči učinke, ki bi nastali, če bi uporabili progresivno 
lestvico glede na število otrok v družini za olajšave pri dohodnini. 

Na to pobudo predlagatelj pojasnjuje: V točki 3.1.6. predlagatelj 
predvideva, da naj bi se socialna funkcija dohodnine okrepila 
tako, da bi njena vloga pozitivno delovala pri družinah z več 
otroki. Učinke take obdavčitve bo predlagatelj predložil ustrez- 
nemu resornemu organu ob pripravi predloga za spremembo 
zakona o dohodnini. 

Zahteve, ki jih je ob obravnavi reolucije postavila Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije, so po mnenju predlagatelja že vsebovane 
v resoluciji, poleg tega pa tudi v predlogu zakona o družinskih 
prejemkih. < 

Pripomb Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, da naj se 
v resoluciji govori samo o predšolski vzgoji, predlagatelj ni upo- 
števal in je obdržal termin »predšolska vzgoja in varstvo-; med- 
tem ko je vsebinske pripombe o oblikah vzgoje in varstva predšol- 
skih otrok upošteval v celoti. 

Zveza prijateljev mladine Slovenije je osnutek resolucije podprla. 
Predlagatelj pa predloga ZPMS, da bi se ustanovil ombudsman 
tudi za družino ni mogel upoštevati in predvideva samo ustanovi- 
tev ombudsmana za otroka, ker se bodo pravice družine lahko 
ščitile preko varuha človekovih pravic in temeljnih svoboščin in 
ombudsmana za pravice otrok. 
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