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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Hbi dav^8 

Za nemoteno poslovunje po uve 
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2°°4 doin-8! Slovenije je na 98. redni seji dne 

t)RhPLNlTVAu 2AK0NA O SPREMEMBAH IN U'BAH, ZAKONA O GOSPODARSKIH 

Kus/Vrie9a zh
braVnavo na Podlagi 143. člena poslovnika 

°Pku. 0ra Republike Slovenije po nujnem 
V|ada p, 
"asi(w PtJblik6 o,. .. 

^nJini: 0veni]e nujni postopek utemeljuje z 

'2PofnS^e9a _^erT,6rTib in dopolnitev zakona je uskladitev 
ŠVr.

nitev obve?
Va S. pravnim redom EU, ki je pogoj za 

Siov Psl<8ga SD
nos,i Republike Slovenije, ki izhajajo iz 

C^aenir-a 0 Pridružitvi med Republiko stra 
arr<i, ki ran'in Evropskimi skupnostmi in njenimi 

'• uJejo v okviru Evropske unije na drugi 

Jdn6 prjs( 

aij^^'iaven w8 Ce'oten Pravni red, ki velja v Evropski 
Pr«dh- ' ,rajna' f8 'n V.novih državat1 članicah. Popolna 
•oite . °v v nov h"1 z

v
a^asna odstopanja od veljavnih 

kot '■ dr*avah članicah so možna samo v 
P0Qorih9L.Oprede'ieno v Aktu'o pristopu oziroma 

Sika, Samih' Pr^vn- ®'°veni" ■ ređ Elj Ja Je 0(11 • maja 2004 dolžna polno izvajati 
hp0 

ls® Eu, kott
8rn sod' obveznost polno izvajati vse 

''eni dnUiu' odPraviti vse neskladnosti s predpisi 
S ,h 

UIQcbami. 
pr 

O r6tl0mPE?jdlO9a 2ak°na bomo le tega uskladili s 
(Hip,.^°^asne 

se t3ko izognili posledicam v primeru 
"Ve Poslon adi,ve in s ,em preprečili težko 

jb®2i 'Ce za delovanje države. 

je začela v državah članicah veljati 
6n'h določil NePravočasen sprejem nujnih 

*a to uredbo je ob neusklajenosti s 

pravnim redom ES povezan predvsem z odsotnostjo možnosti 
slovenskih podjetij, da čimprej na notranjem trgu EU koristijo 
prednosti unificirane družbe - evropske delniške družbe. 

Uredba 1606/20027ES ter spremembe in dopolnitve direktiv 
78/660/EGS ter 83/349/EGS (področje bilančnega prava) prav 
tako začnejo veljati s 1. januarjem 2005, oz. so jih države 
članice dolžne do tega dne ustrezno harmonizirati (glej tudi 
UVOD, III. poglavitne rešitve, 2.3). Pravočasen sprejem teh 
pravnih aktov je še posebej pomemben ob koncu poslovnega 
leta (običajno enako zaključku koledarskega leta), saj bo tako 
vrsta podjetij po novi določitvi pragov za razvrščanje malih, 
srednjih in velikih družb, uvrščena med manjše ali srednje 
družbe, kar jim bo lahko že v naslednjem poslovnem letu 
omogočalo olajšano računovodsko poslovanje, obenem pa 
uporabo morebitnih preferenčnih kriterijev za mala in srednja 
podjetja tudi pri drugih gospodarskih aktivnostih. Unifikacijski 
sprejem Mednarodnih računovodskih standardov sicer v osnovi 
državam članicam ne daje obilo manevrskega prostora, vendar 
pa bodo morala tista podjetja, ki že s 1.1.2005 zapadejo v 
segment družb, ki morajo izdelati konsolidirane letne 
računovodske izkaze po Mednarodnih računovodskih 
standardih, uporabljati prilagojena obstoječa določila ZGD, ki 
pa jih določa oz. omogoča ZGD-H. Pri tem je nadalje pomemben 
sprejem ZGD-H pred 1.1.2005 zaradi sprememb davčne 
zakonodaje (nujna prilagoditev podjetnikov - normirancev) ipd. 

Odsotnost sprejema oz. uveljavitve ZGD-H pred 1.1.2005 bo 
povezana ne zgolj s potrebo po ponovni in relativni veliki 
uskladitvi gradiva ZGD-H (novo poslovno leto) ter morebitnimi 
sankcijami neusklajenosti s pravom ES, ampak predvsem z 
škodo ter nejasnim in neenakopravnim položajem, ki ju bodo 
na tem mestu utrpeli nacionalni gospodarski subjekti glede na 
konkurenčne gospodarske subjekte drugih držav članic. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

- dr. Matej Lahovnik, minister za gospodarstvo, 
- Matjaž Logar, državni sekretar v Ministrstvu za 

gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

>er2004 poročevalec, št. 117 



UVOD 

I. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Razlog za sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona 
o gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: 2GD) je 
uskladitev slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ES), ki je pogoj za 
izpolnitev obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz Evropskega 
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani ter 
ES in njenimi državami na drugi strani. Pravo družb EU je zelo 
dinamično, zaradi česar se sprejete uredbe, predvsem pa 
direktive, nenehno spreminjajo, v skladu s široko zasnovanim 
programom modernizacije evropskega prava družb pa se 
sprejemajo nove uredbe in nove direktive, ki zahtevajo predmetne 
spremembe tudi v nacionalni zakonodaji. 

Novela ZGD-F, sprejeta sredi leta 2001, je uskladila slovensko 
pravo družb s pravom EU, z unifikacijskimi predpisi (uredbe) in 
harmonizacijskimi predpisi (direktive), ki so bile sprejete in 
uveljavljene do takrat. 

Novela ZGD-G je bila sprejeta v letu 2004 s ciljem še zadnje 
nujne uskladitve z evropskim pravom družb ob vstopu Slovenije 
v EU. Konkretno je šlo predvsem za uskladitev z določbami prve 
direktive sveta (publicitetna direktiva - 68/151/EGS), tretje 
direktive sveta (direktive o fuzijah - 78/855/EGS), šeste direktive 
sveta (direktiva o delitvah - 83/349/EGS) in enajste direktive sveta 
(direktiva o publiciteti podružnic - 89/666/EGS). 

Potrebne dodatne spremembe in dopolnitve ZGD (novela ZGD- 
H) so posledica spremenjenih in novih predpisov s področja prava 
družb EU, ki jih mora Republika Slovenija do določenega časa 
prevzeti v svoj pravni red kot članica ES. 

Uvedba evropske delniške družbe (Societas Europaea) (v 
nadaljnjem besedilu: SE) kot posebne pravnoorganizacijske oblike 
predstavlja, tako po obsegu kot po pomenu, je osrednji del potrebne 
spremembe ZGD. Upoštevati je bilo potrebno Uredbo 2157/2001/ 
ES o statutu evropske delniške družbe, hkrati pa normativno 
izgraditi sistem delavske participacije v skladu z Direktivo 2001/ 
86/ES o dopolnitvi statuta evropske delniške družbe glede 
udeležbe delavcev. Nomotehnične možnosti so bile različne, od 
posebnega zakona o uvedbi evropske delniške družbe do 
spremembe ZGD. Glede na to, da ZGD predstavlja zakonik prava 
družb, je bilo najustrezneje opredeliti SE v posebnem poglavju, 
dopolniti je bilo treba tudi ostale dele ZGD. Skrajni rok za uskladitev 
ZGD z navedeno uredbo in direktivo je 08.10.2004. 

Sprememba prava EU s področja bilančnega prava je v zvezi z 
implementacijo Spremembe Četrte bilančne direktive 78/660/EGS 
in Sedme direktive o konsolidaciji bilanc 83/349/EGS zahtevala 
spremembo sedmega poglavja ZGD »Poslovne knjige in letno 
poročilo« ter Slovenskih računovodskih standardov. Direktiva 
2001/65/ES - Ovrednotenje po pošteni vrednosti (fair value) 
spreminja tri bilančne direktive, in sicer četrto, sedmo in direktivo 
o računovodstvu bank; najpomembnejši del je korekcija načela 
previdnosti z uvedbo načela vrednotenja po pošteni vrednosti za 
finančne instrumente. Direktiva 2003/51/ES - Modernizacijska 
direktiva; namen direktive je odpraviti vsa že obstoječa neskladja 
bilančnih direktiv z mednarodnimi računovodskimi standardi. 
Prinaša tudi pomembne novosti glede vsebine računovodskih 
izkazov in predvsem poslovnega poročila ter poročil revizorjev. 

***** 
Razširja tudi načelo poštene vrednosti, talkJive,toj0c'".,'"c) 
glede na objekt. Ta direktiva spreminja štiri dir ter direkt' v 
bilančno direktivo, sedmo - o konsolidaciji ' 'kjtl poroC". e 
računovodskih poročilih v bankah in o računa• naci°na.j 
zavarovalnicah. Direktiva določa, da m. 
zakonodaje uvesti rešitve iz direktiv najkasnei ^ 

Uredba 2002/1606/ES o obvezni uP°^e^V: MBj! 
računovodskih standardov (v nadaljnje konsoli£,i^f 
neposredno določa obveznost izdela računov° 
računovodskih izkazov na podlagi Mednaro za vse ja 
standardov poročanja (v nadaljnjem besedilu- ^ 0rganizir .eZj 
družbe, s katerimi vrednostnimi papirji sei trgII 2005 v tejz )() 
trgu, in ki so zavezane h konsolidaciji, ,1 01.01.2005.^ 
je dolžnost nacionalnih zakonodaj, da do Q oZ, ne| 
vprašanje v zvezi z uporabo MRS tudi za d 9 
družbe bodisi kot obveznost bodisi kot moz ^ ^ za 

Direktiva 2003/38/ES o definiciji majhnih m Ki 
skoraj 17% dvignila pragove posameznim. družb na(in ,r0t>a 
računovodstvu poseben pomen za razvrsc j je bilo ^ 
srednje in velike družbe. Nacionalne za 0 počiti m# |e(je 
uskladiti z novimi definicijami in na ta način stavitve 9 ^ 
srednjim družbam vse oprostitve in P°veZjZ letni"1'P 
računovodskega poročanja in razkrivanja v 
in posameznimi računovodskimi izkazi. 

II. Načela in cilji 

Cilj ZGD-H je: dfU0« 
sk0de|nlsK gio/iin 

- ustvariti pravne podlage za uvedbo e*!op nj sistem v 

- Societas Europaea (SE) v slovenski P _ v 
prava družb; Hn0 uporab° |aljiti 

- opredeliti pravno podlago za nePosr® db0 eU in 

javnih delniških družbah v skladu z u spreWe 

slovensko bilančno pravo z refor za 
bilančnega prava v EU; . Dravno P° . ^ž"1 

z zakonskimi spremembami ustvari QSpodarsl<l 

modernizacijo upravljanja in poslovanj ^rUgjji s cjjo 
pretežno povezana z uporabo elektronskih^ 
tehničnih sredstev ter slediti prizadeva J 
prava družb v okviru EU in njenih član 

ha P"1"3 

ni sistem i®trSi> V zvezi z uvedbo SE v slovenski Prav" šfevati tudi ti5ia 
uredbe kot unifikacijskega predpisa uP°7gp se u uredi 
delavski participaciji (2001/86/ES). v uredt)0 *er

topravna 

vprašanja, ki so nujna zaradi uskladitve korporacUs 0$ 
izbirnih pravic v delu, ki se nanašajo na in up^ 
vprašanja, kapitalske strukture manjšinski ^c\paO\e 

delniške družbe. Druga vprašanja delavs 
z direktivo bodo urejeno v posebnem za s^o 

redbo gg 
Neposredna uporaba MRS je določena že * " [,0 tud'i z® je|e j 
z njo ZGD določa oz. omogoča njihovo P jc0i v0n ^ 
javne delniške družbe, banke in zavaro |:avlja. v,n0sti 
letom 2006. Novela zakona dosledno V8 

spremembami bilančnih direktiv, na^e'° ^azit1- F'rlainPraV
v 

temelja za vrednotenje v računovodski ga pravde 
določa le osnovna vprašanja s področja bi drounejš° 
računovodstva, za ostalo pa odkazuje na ^naC|a|jnj0,T1 

Slovenskih računovodskih standardih (v 

SRS). 
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DeLNIŠKA DRUŽBA - Societas Europaea (SE) 

Pravnu'36 1(01 unifikacijskim pravnim sredstvom je v 

"1a. vah 

moj ' io ureia 13 23 ustanavljanje SE kot nadnacionalne 
riam?°st' da đružtf C'°nalno" evroPsk° pravo. S tem je dana 

Ustanav|i 0' pos'uiei° v vei državah članicah EU, 
Slično k'3 druzl:) h^era a'i podružnic v posameznih 

"hko do . poraciiskopravno ureditvijo ustanovijo le 
Piavn '>rav'1. ki on °Va'a V vsetl državah članicah EU z uporabo 
^ej110 s,rukturo tp ^ed®''uiei° upravljalsko, kapitalsko in siceršnjo 
kat'?® Velia običa'rUŽt>e ter ima'° nadnacionalni pomen. Za SE 
9aDr 

al^na dm*h° korporaciisko pravo posameznih članic, v 
^lavlja uredb*3 P0Slu'e' temveč nadnacionalno pravo, ki 

Srav. 
3 ° SE' in us,rezni izvedbeni predpisi. 

,oinu . Europaea evropsko delniško družbo, 
' °kviru Eu re9'strirana v centralnem registru evropskih 

^Eh^ne ola 6mve^ se re9is,rira v registru gospodarskih 
se ne 

nice Ta registracija se objavi v Uradnem ra«Uio S9nemn- t ■ "=yia»av-ija ac uujavi v uiauncm 
S6(jej ■ arnpak m0 

nra v vseh državah članicah EU, v katerih 
va dru^''' re9is,r'rana le v državi članici, kjer ima 
iizigra 

s takšno zahtevo se želi preprečiti anJa, kot so davčni prekrški ali pranje denarja. 
7% 
"iJžbn lrriaio dve m„- 

riart"'^'e ureip s,': izberejo lahko bodisi »nacionalno r«.,. ^ 2 nacionalnim l^AmAroriieHm nrounm ali 
"'Sflbi p '°naln0 

Z naciona|nim korporacijskim pravom, ali 
6r komni SVr0')S'<0 delniško družbo, ki je urejena v 

kjer |Jai6- Podohn er71en,amo dopolnjena z delom nacionalne 
0 Maniro ° Ve''a za 9°spodarsko interesno združenje, U CSnilYl ^ izbirairv  :  . i.:_ 

, "n'6rri, ki n!^0ni ali evropskim gospodarskim interesnim 
Sek, 0|a evr°Psko pravo. 

da je op 
^Hiai Pos®bno » Ure)ena 2 uredbo in z direktivo, kaže na ■3 j6 ne9a pravg ' 9'ede prepletanja nadnacionalnega in 
lrfy|6rri

articipaCjja , | Pravno-sistemskega vidika samo dejstvo, 
, 6n|acij0 v 

e|avcev urejena z direktivo, zahteva njeno 
H naci0nalni zakonodaji. 
<;iiib sianifi:

aCi0nalnih in nadnacionalnih pravnih pravil 
' v®eh ?u.' ^a je v c 

anten nomotehnični pristop same uredbe, 
''^h J ^avah č|an

6 oti 2avezujoča in se neposredno uporablja 
^'ab/^cijsko- 'Ca'1'. uredba po eni strani sama ne rešuje 

nacionain6
Pravnih vPrašanj v SE in zato odkazuje na 

"r9vna' 
đa države ^ prava držav članic, po drugi strani pa tudi 

Nbe jravi|a, ki b0d an'Ce '2k|)učno za SE sprejmejo ustrezna 
®9a Ur

n nien0 u 
0 ®P'°h omogočala učinkovito implementacijo 

, ^iien^a doni,'-3^0 s strani gospodarskih subjektov. Poleg 
3 đa lahkoS dr2avam članicam vrsto opcijskih 

Sin^'io s pos6h°Sarnezna korporacijskopravna vprašanja 
8 ^niške d ' Pravili - bodisi enakimi, kot veljajo za ružbe, bodisi posebej prilagojenimi za SE. 

i^os'Sani^g ®9a vidika SE ne bo čista supranacionalna 
tl6r9sn ' 'nPr. v tai^3 °')'''<a 23 opravljanje gospodarske 
.'^ang.0 2cJruž6nj ^isti obliki kot evropsko gospodarsko 
,'"irej '°naine in I? .amPak b° predstavljala kombinacijo 
?is0iTi v

9 regjstri
acionalne pravnoorganizacijske oblike. SE 

.^Vj 6VropS(<j 'rana in ne bo pridobila pravne osebnosti z 
;x:icii kjer im register, ampak bo registrirana le v Set) drja 8|°vati na 

a sedež uprava družbe. Čeprav bo imela 
Vatl ^'anica^ Eij8rn območ'u EU| ne bo registrirana v 

$ 
1^2 Duje | 

"'Statusnih rn'n'ma,n0 določbe glede opredelitve oziroma korporacijskopravnih atributov SE, 

kar omogoča napotitev na uporabo nacionalnega prava tiste 
države, v kateri je registrirana in ima svoj sedež, ki se ravna po 
sedežu uprave družbe (7. člen Uredbe 2175/2001/ES). To pomeni, 
da se bodo tudi za SE uporabljala druga določila nacionalnega 
prava, ki veljajo za "domače" delniške družbe. Pri tem pa so 
določene izjeme v okviru specifičnih določb v predpisih zgolj za 
evropsko delniško družbo ali v okviru dopustnih določb v samih 
Statutih SE. 

Z vidika razvoja evropskega prava družb je ena od 
najpomembnejših novosti uredbe o SE ureditev upravljanja v SE, 
ki omogoča alternativno izbiro enotirnega ali dvotirnega sistema. 
To vprašanje je prepuščeno statutu evropske delniške družbe 
(38. člen Uredbe 2175/2001/ES).V dvotirnem sistemu ima delniška 
družba skupščino delničarjev, nadzorni organ in poslovodni or- 
gan, v enotirnem sistemu pa samo skupščino delničarjev in upravni 
odbor. V oddelku o upravljalski strukturi v SE je bistveno večji del 
določb posvečen enotirnemu (monističnemu) sistemu. Slovenski 
ZGD doslej enotirnega sistema upravljanja delniških družb sploh 
ni urejal, zato je v poglavju o SE po primerjalnopravnem vzoru v 
posebnem pododdelku podrobno uredil enotirni sistem upravljanja 
v SE in hkrati določil, da se določbe pododdelka o enotirnem 
■upravljalskem sistemu v SE lahko uporabljajo tudi za nacionalne 
delniške družbe, če izberejo enotirni upravljalski sistem brez 
nadzornega sveta. Uredba 2175/2001/ES vsebuje zgolj 
rudimentarne določbe o enotirnem upravljalskem sistemu in 
dopušča nacionalnim zakonodajalcem širok manevrski prostor. 
To je omogočilo vzpostavitev zaključene in celovite pravne 
ureditve monističnega upravljalskega sistema, ki se v oziru, katera 
vprašanja je potrebno urediti, naslanja na določila dosedaj 
veljavnega ZGD o upravi in nadzornem svetu. 

Ureditev v uredbi o SE je najbolj revolucionarna v določbah, ki 
urejajo možnost prenosa sedeža SE v drugo državo.To vprašanje 
je eno najbolj spornih vprašanj v evropskem pravu družb in je 
tesno povezano z vprašanjem siceršnje pravice do svobodne 
ustanovitve, ki ga zagotavlja pogodba o ustanovitvi ES in ga v 
zadnjem času evropska sodna praksa rešuje v korist 
ustanoviteljev oziroma delničarjev ter družbenikov gospodarskih 
družb (znani primeri "Centros", Oberseering", "Inspire Arf). 
Vprašanje je povezano s pravili mednarodnega zasebnega prava 
in z vprašanjem uporabe različnih teorij glede pripadnosti pravnih 
oseb oziroma gospodarskih družb - bodisi teorije inkorporacije 
bodisi teorije sedeža. Slednjo uporablja tudi ZGD za gospodarske 
družbe, medtem ko so splošna pravila za pravne osebe nekoliko 
drugačna. 

Od drugih vprašanj velja posebej izpostaviti ureditev manjšinskih 
pravic delničarjev pri posameznih modelih ustanavljanja evropskih 
delniških družb in te določbe uskladiti v skladu z možnostmi uredbe 
z materialnopravnimi določbami, ki jih ZGD sicer določa pri 
statusnopravnih preoblikovanjih za domače gospodarske družbe. 
Ta vprašanja je bilo treba poenotiti, saj ni nobenega razloga, da bi 
bile rešitve in standardi varovanja delničarjev in upnikov pri 
podobnih vprašanjih različni, kadar so enkrat vključene zgolj 
nacionalne gospodarske družbe, drugič pa nacionalne družbe 
(SE), ki pa imajo predvsem supranacionalni značaj. Hkrati ureditev 
SE tudi povratno učinkuje na ureditev nacionalnih delniških družb. 
Pri tem je bilo treba korporacijskopravna vprašanja, ki se nanašajo 
na kapitalsko in upravljalsko strukturo, v čim večji meri poenotiti, 
da zgolj to dejstvo ne bi povzročilo bega od nacionalne zakonodaje 
in izbire bodisi tujega bodisi nadnacionalnega prava posredno ali 
neposredno, torej bodisi z direktnim preoblikovanjem v 
supranacionalne oblike bodisi s preselitvijo sedeža, kar bi bilo z 
vidika gospodarskih interesov še najmanj ustrezno. 

Ureditev SE v ZGD ne posega v vprašanje delavske participacije, 
razen pri opredelitvi sodelovanja delavcev pri upravljanju v 
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Navedena preglednica opredeljuje uveljavitev u {jfužb 
družbe, ki so zavezane h konsolicasiji |clJn v sjStemuva'?J 
uredbi). Pri ostalih družbah, ki jih ZGD vključuj , ^ b0dos 

MRS/MSRP so podana ustrezna prehodna o .gpp, 
z letom 2006 omogočala širši prehod na M 

enotirnem sistemu (v upravnem organu), kjer se smiselno 
povzema ureditev za dvotimi sistem, ki je že uveljavljena in urejena 
v Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, 
št. 42/1993, 61//2000 in 56/2001: ZSDU). Druga potrebna 
vprašanja oz. dopolnitve delavske participacije v SE bo urejal 
posebni zakon, kot je to nomotehnično že urejeno npr. v Zakonu 
o evropskih svetih delavcev (Uradni list RS, št. 59/2002: ZESD). 

2. BILANČO PRAVO EVROPSKE SKUPNOSTI - 
spremembe po noveli ZGD-F 2001 in sprejetju SRS ter 
uskladitev slovenskega prava 

Prenos MRSP v bilančno pravo EU 

1. Uredba 2002/1606/ES o uporabi MRS 

Gre za enega najpomembnejših aktov bilančnega prava EU, 
katerega namen je sprejem in uporaba MRS v EU. V okvir tega 
pojma po definiciji uredbe sodijo MRS v ožjem pomenu, MSRP in 
pripadajoče razlage, vključno z vsemi bodočimi spremembami, 
novimi standardi in razlagami, ki jih bo sprejel Upravni odbor za 
MRS. 

Uredba določa, da bodo od 1. januarja 2005 družbe, ki pripadajo 
pravu držav članic EU, za vsako poslovno leto zavezane pripraviti 
svoje konsolidirane račune v skladu z MSRP, če na bilančni 
presečni dan trgujejo s svojimi vrednostnimi papirji na 
organiziranem trgu katere od držav članic. Posebej poudarjamo, 
da se ta zahteva nanaša tudi na banke in zavarovalnice, ki so bile 
doslej obravnavane ločeno od ostalih sektorjev. Uredba v 9. členu 
predvideva, da lahko države članice dovolijo odlog veljave MSRP 
do 1. januarja 2007, in sicer za tiste družbe: 

s katerih dolžniškimi vrednostnimi papirji se trguje na 
organiziranem trgu katere od držav članic in 
s katerih vrednostnimi papirji se javno trguje v državah, ki 
niso članice EU, in ki so v te namene uporabljale mednarodno 
priznane standarde (npr. US GAAP) že pred objavo te Uredbe 
v Uradnem listu ES. 

2. Uredba 2003/1725/ES o sprejemu določenih MRS 

EUje takoj po sprejemu Uredbe 2002/1606/ES začela s prvim 
sprejemnim postopkom. Posledično je bila sprejeta Uredba 2003/ 
1725/ES o sprejemu določenih MRS.Ta uredba potrjuje Uredbo iz 
leta 2002 in s tem zahtevo, da se MSRP v EU obvezno uporabljajo 
od leta 2005. Z njo so v pravo EU sprejeti vsi obstoječi MRS in 
spremljajoče razlage, razen standardov št. 32 in 39 ter razlag št. 
5, 16 in 17. Poseben pomen te Uredbe je v tem, da so z njo v 
Uradnem listu ES objavljeni MRS in njihove razlage v vseh uradnih 
jezikih EU. 

3. Uvedba Uredbe o MRS/MSRP 

začetek prehodne 
dobe 

1 

primerljive 
informacije 

i 

prvi rezultati 
novega izkazovanja 

prehodno obdobje I obdobje poročanja 
1 

1. jan. 2004 
odprtje bilance 

stanja 
po MSRP 

31. dec. 2004 
zadnja poročila 

po lokalnih 
standardih 

3.1. dec. 2005 
prva letna 
poročila po 

MSRP 

ivne 
v 

4. Notranja uskladitev bilančnega prava 
bilančnih direktiv 

EU .m°dernl lizali3 

'h subjekt°v' 
Zaradi zagotovitve enakopravne °bravnave tistilT^ ^ upora# 
bodo zavezovali MSRP, in tistih, ki bodo s\\aiepr^Jjjt\ 
nacionalno pravo držav članic je Evropska kortl ' mbe obsM ^ 
Uredbe 2002/1606/ES preaiagaiauuiuv--- j D0|nitve u"".rokj v 
bilančnih direktiv. Dodatne spremembe in -up0vodsl<'. /npr. 
zahtevale tudi splošne spremembe v ra■ jrn razvojefT1 

zadnjih petindvajsetih letih, nastale s tehno 
priznanje in vrednotenje neopredmetenih s |a 

■ ,ih bilančnih Prva pomembna sprememba obstojecin u fetne<^0 ' 
uvedena z Direktivo 2001/65/ES 9le dnapetletna ,'L^anje 

vrednotenja. Druge spremembe je prinesla re vj za do: . 
o povišanih evro zneskih, ki se pojavljajo ko ^ oCjske na ^ 
majhnih, srednjih in velikih družb za ra. U

n^nihdir®^PfJtfiv * 
Direktiva 2003/38/ES. Tretje spremembe blla" ajevanje dire 
Direktiva 2003/51/ES, ki tudi zaključuje us 
MSRP. 

eni]'® 

- no* ,vel° 
v 

blike Sl°vel 

5. Modernizacija bilančnega prava RePu 

Bilančno pravo je v Sloveniji zasnovano v,?nanov°' 
ZGD-F v 7. poglavju I. dela to področje ureoi g pravi 
luči ciljev bilančnih direktiv ES. Za vsa P _ za|<on P° )eta 
pripravo strokovnih računovodskih stan bm sjcer izdan'.0V Ti 
Slovenski inštitut za revizijo. Prvi SRS so' jn 

reVlZ načel 
1993 s strani Zveze računovodij, finanC ^dovods"'1! „a ti 
standardi so bili zasnovani na Kodeksu r ^ ZG0 j(1 
leta 1989 in na MRS. Zaradi omenjene n oVa sta/' ^ 
zaradi sprememb MRS, je bila Potrebna

a financeP" 
Novi standardi so v soglasju z ministrom 
1. januarja 2002. 

t 
tud' 

SPS; 

V tesni povezavi z računovodskim P^^l^nom o <e do|oča- 
Slednja je v Sloveniji urejena z novim . ,253/EGS. tj]0 z* 
(ZRev), ki je usklajen z Osmo direktivo Ja|ij0 pooOj ^j, (ZRev), ki je usklajen z Osmo direktivo ,g^0 p°° 
katerim osebam lahko države članice P' p0<jarsKi'' 
obvezno kontroliranje letnih obračunov g £QS'\fl$e<'']g 

Zaradi posodobitve Četrte bilančne direktive 78/^ zaradi sJ0^Ve 

direktive o konsolidaciji bilanc 83/349/t ,op0|nitQv n
o0iret,ra 

Uredbe 2002/1606/ES o uporabi MRS le ti pa ie Lge«t(fi 

zakonodaje, predvsem ZGD, nujna, b0|j kon ^ f° 
dopolnitev SRS, ki bo z letom 2006 omog ^ p0d^° 
sestavljanje in prikazovanje računovods 
SRS kot po MRS oz. MSRP. 

IV. Primerjalno pravni pregled ^ g0 

Poleg zakonskega urejanja, povezanega z: u aVa 
članice EU zelo aktivne tudi pri sprernjHJi p0drofiJu V|e 

usklajevanja z evropskim pravom tudi jh proc 
prava, uvedbe MRS/MSRP ter modernizacj pravn ^ 
okviru so za Slovenijo še posebej Prl(^ ^ irtia 
procesi v Nemčiji (in Avstriji) kot članica 
sistem pravne ureditve delniške družbe. 
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n*mč,Ja 

Drž, <-dVQ Al 
|,L=IOr)aino žakon

m
rt°

rai° v skladu z uredbo ES uvesti SE v 
(,.^'ia Pripravi| ° 

a)0 najkasneje do 08.10.2004. V ta namen je 
k^Mschen iakon 0 uvedbi SE (Gesetzes zur Einfuhrung 
J ^on o Uverth ese"sc'la^), s katerim je sprejela dva zakona, 
j6 °n 0 udeležbi ' ured')e EU o evropski delniški družbi (SE) in 
sk 6rn zakonom 2apos'en'h v evropski delniški družbi. Hkrati pa 
C^ie sinhrn° UVedl)i spremenila tudi pet drugih zakonov, 
• . ^eoa ni2|rala pravno ureditev uvedbe SE. Na področju 
j) .e'ntekih drnsJ0, ^emčija v letu 2002 novelirala krovni zakon 
„ zt)ah (nAktn\ -»„l. r< ,   (nAktG) z zakonom Gesetz zur vveiteren 

i z zakonom o uvedbi 

^ison [TranspUQ\ Und Bilanzrechts, zu Transparenz und 
nj|, 'ld'i"anih rač k' Se med drugim usmerja v poenotenje 
!>0[o5Cri9ieoPrede|,nOVOC'S'<itl iz'<azov z mednarodno ureditvijo, 
r8iulia'in ukinja i»'e nalo9e revizorjev ter vsebino revizorskega 
,r9ov',OVoc'skih iS,evilne Mjerne od sestavljanja konsolidiranih lrts|<8m zako^3Z0V' so sicer področno urejeni v 
AVStR|JA n " HandelS9esetzbuch (HGS> 
pod°t)n0 

N6i
Gese(zd^ p0t Nemčija vpeljuje Avstrija 2 

si0v. 
a in avstrii '? unQ der Europaischen Gesellschaft). 

nj#^ .sl10 pravo J? pravna ureditev je zelo pomembna za 
O rešitvam t ' ?'ede na t0> cia ^GD v ve''k' mer' sledi 
Ur^jt 

eđružbe v 2°^e'ia tuc'i za predlagano ureditev evropske 
'=tstv l|0' v skla(ju s k '6 Ze'° Primer,iiv z nemško in avstrijsko 
v Sij. 0 rr'anjšins|,;h .0rf30_raciiskopravnimi instituti, ki predstavljajo 

11 u uPravlja|s^e'n'^ar'ev V P°s,0Pl<ih ustanavljanja SE ter 

5Jy«mno aktiv 
■Ofpor'a "amen j°st.na tem področju vodi tudi Velika Britanija, 
"Pravi^'^^Pravnf^8'3 P°set>en zakon o uvedbi SE, tako v 
%>ju (Sfah?4 

de'U' kot tudi I (Statuto'' U6IU' ko'tucli 9,ede udeležbe zaposlenih v 
^Uropean 

lnstruments št. 2004 European Commu- ublic limited - Liability Company Regulation 

V. 

Pr6di0o 
n dru9e Posledice 

2akona na 

8EsE, 
DlLo 

fes o 

Proračun nima večjih finančnih in drugih 

ČLENOV: 

1. člen 

5°-Zp." 20/98 3p"IS
0
klh družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/ 

% J-' 36/00'4^;' 37/98. 84/98, 6/99, 54/99 - ZFPPod, 31/ 
ri°

đs,avku 1 h 59/01 " Popr., 93/02 - Odl.USin 57/04) se 0<la vejica". na v clrugi alinei za besedilom »delniška 
. In besedilo »evropska delniška družba (SE) 

% 
Stavku Se črta besedilo »domača ali tuja«. 

2. člen 

Za 1. členom se doda nov 1a. člen, ki se glasi: 

»Prenos direktiv in izvajanje uredb Evropske skupnosti 
1 a. člen 

(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo 
naslednje direktive Evropske Skupnosti: Prva direktiva Sveta 68/ 
151/EGS z dne 9. marca 1968 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za 
varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države 
članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim 
odstavkom člena 58 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi 
z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 65 z dne 14. 3.1968, 
str. 8) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 68/151/ 
EGS), Druga direktiva Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 
1976 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov 
družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od 
gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 
Pogodbe glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in 
spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni 
ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 26 z dne 31. 
1. 1977, str. 1) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
77/91/EGS), Tretja direktiva Sveta 78/855/EGS z dne 9. oktobra 
1978 o združitvi delniških družb, ki temelji na členu 54(3) (g) 
Pogodbe (UL L št. 295 z dne 20.10.1978, str. 36) s spremembami 
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 78/855/EGS), Četrta direktiva 
Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih 
izkazih posameznih vrst družb, ki temelji na členu 54(3) (g) 
Pogodbe (UL L št. 222 z dne 14. 8.1978, str. 11) s spremembami 
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 78/660/EGS), Šesta direktiva 
Sveta 82/891/EGS z dne 17. decembra 1982 o delitvi delniških 
družb, ki temelji na členu 54(3) (g) Pogodbe (UL L št. 378 z dne 
31.12. 1982, str. 47) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 82/891/EGS), Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS z 
dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki 
temelji na členu 54(3) (g) Pogodbe (UL L št. 193 z dne 18.7.1983, 
str. 1) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 83/349/ 
EGS), Osma direktiva Sveta 84/253/EGS z dne 10. aprila 1984 o 
revizijah bilanc, ki temelji na členu 54(3) (g) Pogodbe o dovoljenjih 
za osebe pooblaščene za izvajanje obvezne revizije 
računovodskih listin (UL L št. 126 z dne 12. 5. 1984, str. 20) s 
spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 84/253/EGS), 
Enajsta direktiva Sveta 89/666/EGS z dne 21. decembra 1989 o 
razkritjih podružnic, ki jih v državi članici odprejo nekatere oblike 
družb za katere velja zakonodaja druge države (UL L št. 395 z 
dne 30.12.1989, str. 36) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 89/666/EGS) in Dvanajsta direktiva Sveta na področju 
prava družb 89/667/EEC z dne 21. decembra 1989 o družbah z 
omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (UL L št. 395 z dne 
30. 12. 1989, str. 40) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 89/667/EGS). 

(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb 
Evropske Skupnosti: Uredba Sveta 2157/2001 /ES z dne 8. oktobra 
2001 o statutu evropske družbe (SE) (UL L št. 294 z dne 10. 11. 
2001, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2157/2001/ES), Uredba 
Sveta 2137/85/EGS z dne 25. julija 1985 o Evropskem 
gospodarskem združenju (EGIZ) (UL L št. 199 z dne 31. 7. 1985 
str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2137/85/EGS), Uredba 
Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/ES z dne 19. julija 
2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L 
št. 243 z dne 11.9. 2002; str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
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1606/2002/ES) in Uredba Komisije 1725/2003/ES z dne 29. 
september 2003 o sprejemu določenih mednarodnih 
računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta 1606/2002/EC (UL L št. 261 z dne 13. 10. 
2003 str. 1) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1725/ 
2003/ES). 

3. člen 

Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Če zakon določa dolžnost objave določenih podatkov ali 
sporočil družbe, se ti objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, 
če zakon ne določa drugače. Če statut določa dolžnost objave 
določenih podatkov ali sporočil družbe, se ti objavijo v Uradnem 
listu Republike Slovenije ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem 
območju Republike Slovenije. Podatki ali sporočila družba iz 
prejšnjih dveh stavkov se objavijo tudi v glasilu družbe ali v 
elektronskem mediju družbe.« 

4. člen 

11. člen se črta. 

5. člen 

V 30. členu se za besedo »posli« doda besedilo »ali kraj, kjer 
delujejo organi vodenja družbe«. 

6. člen 

V 49a. členu se 14. točka spremeni tako, da se glasi: 
»14. o imenovanju članov uprave ali izvršnih direktorjev (251. 
člen in 398be. člen),«. 

15. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»15. o imenovanju in odpoklicu članov nadzronega sveta ali 
upravnega odbora (267. člen, 398ar. člen in 398as. člen),« 

V 18. točki za besedo »člena« doda vejica in besedilo »drugi 
odstavek 358c. člena, drugi odstavek 398f. člena in prvi odstavek 
398r. člena«. 

Za 27. točko se doda nova 28. točka, ki se glasi: 
»28. o zadevah določenih v 8., 25., 26., 55. in 64. členu Uredbe 
2157/2001/ES (398č.,člen) «. 

Dosedanja 28. točka postane 29. točka. 

V četrtem odstavku se dodata novi šesta in 
sedma točka. kis« 

glasita* dski 
»6. Slovenski računovodski standardi so ra^°, s tern zakon0fri 

lSostand; 

"O. OIvJVfcJMoM I dOUI IUVUUOM oit" l/laHU ' 
ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v s 

7. Mednarodni standardi računovodskega poročaJe
s
n

u.7Uredt)0 

ki so kot mednarodni računovodski standar 
1606/2002/ES in Uredbo 1725/2003/ES.«- 

8. člen 

V prvem odstavku 51. člena se besedilo 
izkaze« nadomesti z besedama »letno por 

računov odske 

Drugi odstavek se črta. 

Dosedanji tretji do deseti 
odstavek. 

i odstavek postanejo drug 
ii do 

V sedmem odstavku se prvi stavek sprem |0gjjo s'°v izjio, 
»Podrobnejša pravila o računovoderju .(.tutzare ^ 
računovodski standardi, kijih sprejme Slove ^grstv0 in fina ^ 
v soglasju z ministroma, pristojnima za gosp' za finace, jp 
V drugem stavku se besedilo »Minister, pns ^ gosp°^arS 

nadomesti z besedilom »Ministra, pristojn 
finance, morata«. 

DaMI od«av.k se 

I 

utjvtjii uubidvcK be bpremtMii ia^wi io DO' 
»(9) Slovenski računovodski standardi moraj 
Direktive 78/660/EEC in Direktive 83/349/t f 
smejo biti v nasprotju z mednarodnimi stan 
poročanja.« ^ 

Dodata se nova deseti in enajsti odstavek' k^ člena ^ ^ 
»(10) Ne glede na določbe sedmega ods a. ^ |<ate_r 

družbe, katerih vrednostni papirji so uvr ^ drjavah ^ 
organiziranih trgov vrednostnih papiri6 ... na podlag' 'gjiav 

Evropske unije in so zavezane h konsolidac I 0(js|<a P°»anja- 
tega zakona, sestaviti konsolidirana raC

vods|<ega Poro 

skladu z mednarodnimi standardi računo 

(11) Poleg družb iz prejšnjega odstavka sei ra£Unov 

poročila v skladu z mednarodnimi stan 
poročanja tudi: 

1. banke; 
2. zavarovalnice in 
3. druge družbe, če tako odloči si 

najmanj za obdobje petih let.«. 

kupščii* a družb«' 
ven"' 

7. člen 

V prvem odstavku 50. člena se črta 3. točka. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Za podjetnika, katerega podjetje ustreza merilom za srednje 
oziroma velike družbe veljajo vse določbe tega poglavja, razen 
določb 54. člena tega zakona.«. 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

V tretjem odstavku se besedilo »51. člena in 55. člena« nadomesti 
z besedilom »51. člena, 55. člena in 55a. člena«. 

9-člen .. mko,da5" 

Prvi, drugi in tretji odstavek 52. člena se spr 
glasijo: raZ^i 

zakona . ^efil11 

»(1) Družbe se zaradi uporabe določb t^ega naSlednij^|OVn09a 

na majhne, srednje in velike družbe z upo zaCjnjega P 
bilančni presečni dan letne bilance stanja 
le,a: mvnemletu' 
- povprečno število zaposlenih v pPs 

čisti prihodki od prodaje, 
vrednost aktive. 
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Ma'hr>a družb ■ 
^Prečno š\ ' ^ drU2pa' ki izpolnjuje dve od naslednjih meril: 

o 2aPoslenih v poslovnem letu ne presega 

31 ^"osUkli^ prodaie ne presegajo 1.700.000.000 tolarjev, 
Od« nia družb 6 pr?se9a 850.000.000 tolarjev. 

9vl(U' in ki i,«3,'9 družba, ki ni majhna družba po prejšnjem 
5°Vprečno št T* dve od naslednjih meril: 

250, evi|o zaposlenih v poslovnem letu ne presega 
cisti prihodk' 
Vr6đn°it aktiv*1 proda'e ne Presegajo 6.800.000.000 tolarjev, ve ne presega 3.400.000.000 tolarjev.«. 

pojasnjevalni odstavek, v katerem revizor na poseben način 
opozarja oziroma se sklicuje na katerokoli zadevo, za katero 
meni, da je to potrebno, ne da bi pri tem izrazil mnenje s 
pridržkom, 
mnenje o usklajenosti ali neusklajenosti poslovnega poročila 
z računovodskim poročilom istega poslovnega leta, 
na koncu mora revizorjevo poročilo vsebovati datum in 
revizorjev podpis.«. 

V petem odstavku se v drugem stavku beseda »revizijskim« 
nadomesti z besedo »revizorjevim«, beseda »revizijskega« pa 
se nadomesti z besedo »revizorjevega«. 

VPrVo 10. člen 
O ^vku sa * Sedilo ..ar i,' se 2a besedama »kapitalske družbe« 
Petj kot dvojne družbe«. 

fji^Hsolidiran ®premeni tako, da se glasi: 
<W°v,°dskega Do -° P°r°č'|o je sestavljeno iz konsolidiranega 
Por0*^s° vključBnr0C''a 'n konso|idiranega poslovnega poročila 
kons^!'° je Sest 

6 v kons°lidacijo. Konsolidirano računovodsko 
'ika? Iđirane9a izk V iz konsolidirane bilance stanja, 
O' konsnivf3 pos'ovne9a izida, prilog h konsolidiranim 
kons°."diranena 'ranega izkaza finančnega izida in 
v% l(lirane9arar2 9'banja kapitala. Ti sestavni deli 
"torahi- 'n sPrejem ?novodskega poročila tvorijo celoto. Za obliko, No določbe .onso'ic|iranega letnega poročila se smiselno 
Na l. e9a zakona o letnem poročilu.«. 
doda ,ncu šesteQa 

6seđilo »in . đstavka se pika nadomesti z vejico in se 
V >ln dvojne družbe.«. 
S|q ^ od 
^>nadc2.Se V 2' točki besedilo »zunaj Republike 
Se Pika s® {tata b'Z besedilom "v Republiki Sloveniji«, v 2., 3. 

<|6sm
natloniesti ? 8Sedi "in Poslovnega«, na koncu 4. točke pa e9a in ena, ve'ico in se doda besedilo »razen za družbe 

ega odstavka 51. člena tega zakona.« 

%in, 11. člen 
^1)U> odstavek ^ 
družb i Poročiu . .na se spremenita tako, da se glasita: 
Papirji n ,istih maihn-K in sredniih kapitalskih družb, dvojnih 
^iin jn

e ,r9uje na 0 
kaP',a'skih družb, s katerih vrednostnimi p°d p0goj| 

r9aniziranem trgu, mora pregledati revizor na 
Pos|qv ^ora revirt •0^enirn' z zakonom, ki ureja revidiranje. 
Vsebina° p°ročj|0 v llf'' raCunovoc|sko poročilo ter pregledati 
Vefe |u 

v skladu z h S89U' P°trebnem, da preveri ali je njegova 
' 'a k0n^i^rU9imi sestavinami letnega poročila. Vse to 

rana le,na Poročila. 

bilod; v katePremČi'l° m°ra vsebova,i: 

Up0 ®vi0irano [ navedeno računovodsko poročilo, ki je 
ODi.!9 'en"Dri šo.pa' 2 računovodskim okvirom, ki je bil 
nj namena iSes,av|ianju. 
r©vi>°dla9i kater-hS99a |"evid'ranja, ki vsebuje tudi navedbo, 
r°v'2ijsk ' r0ViZi'Skih s,andardov i0 bila opravljena 

^rt^dskcTi,6, V ka'erem mora biti jasno navedeno, ali 
kjer 

U 2 ustrez ka*e resnično in pošteno sliko, v 
*aiJ6 ,0 Potreb""11 ra^un°vodskim okvirom poročanja in, 
"ineiySl<irr)i Zahtfi0' a'- 'e rafiunovodsko poročilo v skladu z r% l6, nnenia Varn!' revizijsko mnenje je lahko pritrdilno 

°r' rrinen'S pr'dr*kom ali odklonilno mnenje, ali pa 
Ja ne more izraziti, izjavo mnenja zavrne, 

12. člen 

V prvem odstavku 55. člena se črta besedilo »iz drugega odstavka 
54. člena tega zakona«, beseda »mnenjem« se nadomesti z 
besedo »poročilom«, na koncu pa se doda besedilo: 

»Družbe iz 1. in 2. točke prvega odstavka 50. člena tega zakona 
morajo v skladu s prejšnjim stavkom predložiti tudi predlog 
razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev 
dobička ali obravnavanje izgube, če to ni razvidno iz letnega 
poročila.«. 

V drugem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo: 
»Družbe iz 1. in 2. točke prvega odstavka 50. člena tega zakona 
morajo v skladu s prejšnjim stavkom predložiti tudi predlog 
razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev 
dobička ali obravnavanje izgube, če to ni razvidno iz letnega 
poročila.«. 

V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo: 
»V skladu s prejšnjim stavkom je potrebno za družbe iz 1. in 2. 
točke prvega odstavka 50. člena tega zakona hkrati objaviti tudi 
predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter 
razporeditev dobička ali obravnavanje izgube, če to ni razvidno 
iz letnega poročila.«. 

V drugem stavku se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo 
»prvega«. 

V šestem odstavku se v prvem stavku beseda »mnenjem« 
nadomesti z besedo »poročilom«. 

V sedmem odstavku se beseda »mnenje« nadomesti z besedo 
»poročilo«. 

V osmem odstavku se četrti in peti stavek spremenita tako, da se 
glasita: 
»Objavi povzetka ne sme biti priloženo celotno revizorjevo 
poročilo, ampak se razkrije samo revizijsko mnenje in morebiten 
pojasnjevalni odstavek. Lahko pa se objavi povzetka priloži 
revizorjevo poročilo o povzetku.«. 

V enajstem in dvanajstem odstavku se v prvem stavku beseda 
»finance« nadomesti z besedo »gospodarstvo«. 

13. člen 

V prvem odstavku 56. člena se drugi stavek spremeni tako, da 
se glasi: 
»Računovodski izkazi iz prvega in drugega odstavka tega člena 
in priloga s pojasnili k izkazom kot celota tvorijo računovodsko 
poročilo.« 

«9. 
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14. člen 

V drugem odstavku 57. člena se za besedo »standardov« doda 
besedilo »oziroma mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja«. 

Dosedanje 4., 5. in 6. točka postanejo 5., 6. in 
7.točka- 

V drugem odstavku se besedilo »Slovens i s( 
standardih« nadomesti z besedilom »računov 
iz 51. člena tega zakona«. 

,dsK'h 

15. člen 

V drugem odstavku 58. člena se beseda »dodatku« nadomesti z 
besedilom »prilogi s pojasnili«. 

V četrtem odstavku se za besedo »standardi« doda besedilo 
»oziroma mednarodni standardi računovodskega poročanja«. 

16. člen 

V petem odstavku 61. člena se napovedni stavek spremeni tako, 
da se glasi: 
»(5) Družbe, ki na bilančni presečni dan letne bilance stanja 
presežejo ali nehajo presegati meje dveh od treh meril iz drugega 
odstavka 52. člena tega zakona, lahko, če te meje ne presežejo 
v dveh zaporednih poslovnih letih, pri členitvi bilance stanja po 
drugem odstavku tega člena to razčlenijo samo na postavke, 
označene s črkami in rimskimi številkami, pri čemer pa morajo:«. 

V sedmem odstavku se v drugem, napovednem stavku besedilo 
»srednje družbe (55. člen) zadošča« nadomesti z besedilom 
»družbe (55. člen), ki na bilančni presečni dan letne bilance stanja 
preseže ali neha presegati meje dveh od treh meril iz tretjega 
odstavka 52. člena tega zakona, zadošča, če te meje ne preseže 
v dveh zaporednih poslovnih letih«. 

Dodata se nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita: 
»(8) Družbe, ki sestavljajo računovodske izkaze po mednarodnih 
standardih računovodskega poročanja, izkazujejo pridobljene 
lastne delnice kot del lastnega kapitala v postavki A) VII. Lastne 
delnice (kot odbitna postavka). 
(9) Družbe, ki sestavljajo računovodske izkaze po mednarodnih 
standardih računovodskega poročanja, predstavljajo postavke 
bilance stanja na podlagi razlikovanja med kratkoročnimi in 
nekratkoročnimi postavkami. Pri tem mora biti zagotovljeno, da 
so v bilanci stanja izkazane najmanj vse postavke iz drugega 
odstavka tega člena.«. 

17. člen 

V osmem odstavku 62. člena se besedi »bilanci stanja« 
nadomestita z besedilom »izkazu poslovnega izida«. 

V petem odstavku se beseda »Srednje« nadomesti z besedilom 
»Majhne in srednje«. 

18. člen 

V prvem odstavku 63. člena se v napovednem stavku črta beseda 
»letnih«. 

3. točka se spremeni tako, da se glasi: 
»3. treba je upoštevati načelo previdnosti, na način, določen z 
računovodskimi standardi iz 51. člena tega zakona;« 

Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi: 
»4. treba je upoštevati načelo poštene vrednosti, na način, določen 
z računovodskimi standardi iz 51. člena tega zakona;«. 

19. člen 

V 64. členu se doda nov četrti odstavek, ki s®.^v|<ateg3^ 
»(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega ^ (ega za ^ 
družbe iz desetega in enajstega odstavka 5 ■ jj0 sreds'V, 
pri poslovnih združitvah oziroma delitvah mi mednar 

obveznosti do njihovih virov v skladu z dolo 
standardov računovodskega poročanja.«- 

mčlen 

V prvem odstavku 65. člena se v napovednem ^da 
»standardih« dodajo besede »oziroma po me 
računovodskega poročanja«. 

V 1. točki se črta beseda »letnih«. 

V 5. točki se v tretji alinei za besedo »dan« dvak 
»letne bilance stanja«. 

doda bese' 

KisoP0 5<• 

pril |K3Z 

Doda se nova 20. točka, ki se glasi: j^žbe, 
»20. Naslednje ločeno razkrite podatke za 
členu tega zakona zavezane k revidiranju. 0 

ročila za P° 
celoten znesek za revidiranje letnega p° 0 
leto, diranja za p0 

celoten znesek za druge storitve revi 
leto, tovanj3 za 

• celoten znesek storitev davčnega sve 0 
le,oin . - ke storil® zap° 
celoten znesek za vse ostale nerevizijs 
leto.«. 

21. člen 

66. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Poslovno poročilo 
66. člen 

(1) Poslovno poročilo mora vsebovati najj?nega fina" sti, ^ 
razvoja in izidov poslovanja družbe ter jn negoto 
položaja, vključno z opisom bistvenih tveg ^voi3 

jim je družba izpostavljena. . ..invita analiz.^žaja.1(1 

(2) Pošten prikaz mora biti uravnotežena tni gnega P° ^naliza 

in izidov poslovanja družbe ter njenega i oS|ovanja' jzjdov 

ustreza obsegu in kompleksnosti njeneg razvoja DOva" 
mora v obsegu, ki je potreben za razume |0j>aja, jruS8 

poslovanja družbe ter njenega finančnega k potret>n°'-0 wd' 
ključne računovodske, finančne in, če J vKljucu|^n3|izj' 
kazalce, kazalnike in druge pokazate j • ^ ^giavc'-^ 
informacije, povezane z varstvom oko' aguno"0 

vključuje ustrezno sklicevanje na zneske v 
in potrebna dodatna pojasnila. nj tudi: g |<o^ 
(3) V poslovnem poročilu morajo biti Prlka sQ nastoP' 

vsi pomembnejši poslovni dogodki, k 
poslovnega leta; jn 

- pričakovani razvoj družbe; jn raz^°ia 

aktivnosti družbe na področju raziska 
obstoj podružnic družbe. 

poročevalec, št. 117 10 



(4) čeie to 
nieneqa'fiem^no za Presoi° premoženja in obveznosti 

fi v Poslovnem nanc.ne9a položaja ter poslovnega izida, morajo 
nainčnih<vegani

PrČilu prikazani tudi cilji in ukrepi upravljanja 
2 'Pomembnejših rU2be' „vk|jučno z ukrepi za zavarovanje vseh 

ar0Vanu vrs' načrtovanih transakcii. za katere se nnsli j.n 
0vanja , načrtovanih transakcij, za katere se posli 

Cay|ienost drMlOVOdSko posebe' prikazujejo, ter 
18111 in tven cenovnim, kreditnim, likvidnostnim 9anjem v zvezi z denarnim tokom.«. 

'»vem 
22. člen 

avku 72. člena se črta četrta alinea. 

23. člen 

Prig|as| .clena se besedilo »Davčni upravi Republike 
svio 0rn »je Dri 

Z.ace,ek opravljanja dejavnosti« nadomesti z 
8riCe 'n storita 9enci'' ^ePublike Slovenije za javnopravne 

Drjjgj e vP'san v Poslovni register Slovenije«. 

objava za v^? sPremeni tako, da se glasi: 
Qati; s Podjetnika v Poslovni register Slovenije mora 

'irrtv 
„ a,ke o <st,r vln P°datke o sedežu in prebivališču, 
Po«atke o , 

a)sani firmi, 
Podatke I Pođi6,niku, 
navedbo o 2astoPniku, 
^atke o^n°sti. ki jih bo podjetnik opravljal, 

9istra v sku' delih podjetnika kot enotah poslovnega 
i2jj

V6niie, in 2 zakonom, ki ureja Poslovni register 

^znosti^'"^3, da ni neporavnanih dospelih davčnih 
Četrti J®9ovih prejšnjih poslovanj kot podjetnika.«. 
"(4)«ds,avek 
stority8«ncija sPrefneni tako, da se glasi" 
P°slov6 ilt1a Za d t k® Sl0veniie za javnopravne evidence in registr°i®be vodenja podatkov o podjetnikih v 

ij ^st Prevzema 
ovenije brezplačen neposredni dostop in 

j ^gistrov^8^07 'Z Centralnega registra prebivalstva 

"(5) K?StaVek s v PQs(
a''n in posfor6meni ,ako' da se 9lasi: 

9osPodVn8rn req„t
Pek Vp'sa ter bdenja podatkov o podjetnikih arstv0„. ru ®'°venije predpiše minister, pristojen za 

\ % ir>aSe 
24. člen 

d) 

6meni tako, da se glasi: 

"^Prem emba in prenehanje poslovanja«. 
76. člen 

% Pr6jžnjeaa A|Sako sPrememt>o podatkov iz drugega 
He J

6riciji Fte u9na v 15 dneh P° nastanku spremembe 
i, "Javiti publ'ke Slovenije za javnopravne evidence in 
I' p0rii„. ra tudi Prenehanje poslovanja. 

^ rrio 
Sna0'9, na pri ' Vsai ,ri mesece pred prijavo prenehanja 

'ovat° eščania Sr6n nafiin 's Pismi upnikom, v sredstvih 1,6r ob tem'V P°sl°vnih prostorih) objaviti, da bo prenehal navesti tudi dan prenehanja poslovanja. 

(3) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve po uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz Poslovnega 
registra Slovenije na podlagi obvestila pristojnega organa, da je s 
pravnomočnim aktom: 

ugotovil smrt podjetnika, 
odločil o stečaju podjetnika, 
izgnal podjetnika iz Republike Slovenije, 
prepovedal podjetniku opravljati dejavnosti, ugotovil, da 
podjetnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti ali 
da dejavnosti ne opravlja ali 
ugotovil, da je podjetnik dal neresnično izjavo iz sedme alinee 
drugega odstavka prejšnjega člena. 

(4) Način in postopek prenehanja poslovanja podjetnika 
podrobneje predpiše Vlada Republike Slovenije. 
(5) Določbe o prenehanju poslovanja se smiselno uporabljajo 
tudi, če podjetnik namerava podjetje prodati ali ga vložiti v družbo.« 

25. člen 

V 186. členu se za besedo »glasilu« doda besedilo »ali v 
elektronskem mediju«. 

26. člen 

V prvem odstavku 188a. člena se za besedama »sklene družba« 
doda besedilo »z ustanovitelji ali delničarji, ki so v osnovnem 
kapitalu udeleženi z več kot 10 %«. 

\ 
Na koncu trinajstega odstavka se pred piko doda besedilo »ali na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev«. 

27. člen 

V drugem odstavku 198. člena se v četrti alinei besedi »revizijska 
poročila« nadomesti z besedilom »poročila o reviziji ustanovitve«. 

28. člen 

V prvem in drugem odstavku 223. člena se besedi »delniško 
knjigo« nadomestita z besedama »register delnic«. 

29. člen 

V prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku ter v naslovu 232. 
člena se besedi »delniško knjigo« nadomestita z besedama »reg- 
ister delnic«. 

30. člen 

V tretjem odstavku 233. člena se besedi »delniški knjigi« 
nadomestita z besedama »registru delnic«. 

31. člen 

V prvem odstavku 240. člena se na koncu pete alinee pred 
podpičjem doda besedilo »bank, zavarovalnic in drugih finančnih 
organizacij«. 



32. člen 

V 244. členu se v prvem stavku za besedo »šeste« dodata besedi 
»in osme«. 

33. člen 

V 250. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Za zahtevke iz pogodbe o opravljanju funkcije predsednika 
in člana uprave se uporabljajo pravila, s katerimi so urejena 
obligacijska razmerja. Odpoklic pravno učinkuje, dokler ni s 
pravnomočno sodno odločbo ugotovljena njegova neveljavnost.« 

40. člen 

V 276. členu se drugi stavek nadomesti z bes ^ ga do 
»Članom komisij se za njihovo delo zagotovi p z nalo9a 

skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem r^nangnjrn poloza| 

članov nadzornega sveta ali komisije in s 
družbe.«. 

41-ČICn M* 
hakrat doda Wsedll° V 277. členu se za besedo »sveta« obaK 

njegovih komisij.«. 

34. člen 

V tretjem odstavku 256. člena se beseda »revizijskim« nadomesti 
z besedo »revizorjevim«. 

35. člen 

Drugi odstavek 261. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Če družba nima nadzornega sveta, se za njeno upravljanje 
smiselno uporabljajo določbe 2. pododdelka 4.oddelka Četrtega 
A poglavja II. dela tega zakona o enotirnem sistemu upravljanja 
evropske delniške družbe.« 

Tretji odstavek se črta. 

36. člen 

Na koncu prvega odstavka 267. člena se pred piko dodata vejica 
in besedilo »razen, če je mogoče pričakovati, da bodo manjkajoči 
člani imenovani na drug način še pred naslednjo sejo nadzornega 
sveta«. 

42'Člen dilom 
V prvem odstavku 278. člena se za "^njeS0""1k0,IliSi' 
nadzornega sveta« doda besedilo »ali clano 

sedfo 
V tretjem odstavku za besedo »sveta« doda 
njegovih komisij.«. 

- 43. člen 

V koncu drugega odstavka 281. člena se gr0l v katen
n0sa 

»Statut ali poslovnik skupščine lahk°d0'°C'j^jne Prek° ^ 
lahko člani nadzornega sveta udeležijo skup 
slike in tona.«. 

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi- . da se 

»(3) Statut ali poslovnik skupščine lahko prena^a "' 
zasedanja skupščine lahko slikovno in ton 

44. člen 

Sedmi odstavek 282. člena se črta. 

jte* 

37. člen 

Na koncu tretjega odstavka 270. člena se doda besedilo, ki se 
glasi: 
»Član komisije ne more biti oseba, ki ne more biti član nadzornega 
sveta. Sej komisije se lahko udeležujejo le člani komisije, če statut 
ali poslovnik nadzornega sveta ne določita drugače. Pri 
obravnavanju posameznih točk so lahko na sejo komisije 
povabljeni izvedenci oziroma poročevalci. Za odločanje komisije 
se smiselno uporabljajo določbe 271. člena tega zakona.«. 

38. člen 

V 271. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi: 
»(2) Nadzorni svet lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko, z 
uporabo elektronskih medijev ali na drug primerljiv način.Statut 
družbe ali poslovnik o delu nadzornega sveta lahko podrobneje 
uredita tak način sprejemanja sklepov in lahko določita, da je 
dopusten le, če mu ne nasprotuje noben član nadzornega sveta.« 

39. člen 

V drugem odstavku 274a. člena se v tretjem stavku beseda 
»revizijsko« nadomesti z besedo »revizorjevo«, beseda 
»revizijskega« pa z besedo »revizorjevega«. 

45. člen 
j besedi „de"" JSK° 

V drugem odstavku 287. člena se v tretji a'^®njC< 
knjigo« nadomestita z besedama »registe 

V četrtem odstavku se besedi »delniško kni'9 
besedama »register delnic«. 

nai ;dofliflS 

46. člen 
,doda"*> 

Na koncu petega odstavka 291. člena se '5eznam, P 
»ali pa se jim omogoči vpogled v s 
elektronskem mediju«. 

47. člen 

-"=s5£ Na koncu sedmega odstavka 297..člena jtj po^® -ai 
»Statut lahko določi, da mora družba vzp.činj ter za ,liWi 
udeleženim pooblaščencem na skup 0ga P' 
delničarjem preko elektronskega a11 

medija.«. 
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^306 e|e 
S- Clen 

Se doda nov 306a. člen, ki se glasi: 
»DPft n°® najmanj 25 % premoženja družbe 

(D , 306a. člen 
"iZaveija 
Pr?S,inajmalP°fdbe' s katero se delniška družba zaveže 
i6 Dn?S Po dru9ih dni {°premoženja družbe, pri čemer ne gre za 
Oflstreben sklen „, ..te9a zakona o statusnih preoblikovanjih, 

306. eip up®^ine> sprejet z večino določeno v drugem 
[ji jj^be deiaw„na tega zakona. Sklep ne sme vključevati 
Pre!°?odba, s ka?08" POdietja- 
Vsg: °ženja družhfi

er0 Se druzba zaveže prenesti najmanj 25 % 
0 dni DroH10^ sk|enjena v obliki notarskega zapisa. 

za pren 
dnem zasedanja skupščine, ki bo odločala 

'6 treh dru^8 om S premozenia družbe, je treba delničarjem na 
bre2.

a ia njeaov vPogied v pogodbo. Vsakemu delničarju 
(31 m n° zaant^ vZahtevo naikasneje naslednji delovni dan 
^J>đa?skl

P
4?

PiS.P090dbe- 
'JPfav 2aveže 6 'e ,reba predložiti pogodbo, s katero 
obra ® družbe m0r

PreneSti .naimani 25 % premoženja družbe. 
«W°2iti vsebin 3 na začetku obravnave na skupščini ustno 
(4UClr,e- 0 Pogodbe. Pogodba se priloži zapisniku 
"liih zarad' 
izviraj? ^eha 'i P»enosa naimani 25% premoženja družbe 

^odbe' ali feba precllogu za vpis prenehanja priložiti 1 n°tarsko overjen prepis pogodbe.«. 

V3ie .. 49. člen 
Si« "u s« beseda oua »revizije« nadomesti z besedama »o 

^Prv6|n 50. člen 
a"ia »nrttin^' ^'ena se beseda »potrdilom« nadomesti dl|nim mnenjem«. 

51'"en 

»g« 8 doda n°v 6A. oddelek, ki se glasi: 
°ddeLEk 

fullK.TPSEBNE DOLOČBE o obravnavi 1 manjšinskih delničarjev 
^lek- i z ljučitev manjšinskih delničarjev iz družbe 

°s delni c proti plačilu denarne odpravnine 

lief'Upžćina 358a' Č'en 

družbo0,?ružbe lahko na predlog delničarja, ki je 
%p Q 

ruŽbe (v ' ki. Predstavljajo najmanj 90 % osnovnega 
.Nlu.Pr6riosu Hor .'n'em besedilu: glavni delničar), sprejme 
k%6 nunski "'c.f re°stalih delničarjev (v nadaljnjem 
1 narne nrl 

ni*ar) na glavnega delničarja proti plačilu 
He

9o,aWjanjed ,Pravnine- 
°dstavk'a

Se Srniselnn6Ža delnic' ki pripadajo glavnemu delničarju 
"^■člena^ Uporabiio določbe drugega in četrtega 13 t0ga zakona. 

Denarna odpravnina 
358b. člen 

(1) Višino denarne odpravnine določi glavni delničar ob smiselni 
uporabi določb petega in šestega stavka drugega odstavka 489. 
člena tega zakona. Uprava družbe mora dati glavnemu delničarju 
na razpolago vse za to potrebne informacije in dokazila. 
(2) Pred sklicem skupščine mora glavni delničar upravi družbe 
posredovati izjavo banke, s katero banka solidarno odgovarja za 
izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po 
vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register manjšinskim 
delničarjem plačal odpravnino za pridobljene delnice. 

Priprava in izvedba skupščine 
358c. člen 

(1) Objava dnevnega reda skupščine, ki bo odločala o prenosu 
delnic na glavnega delničarja, mora obsegati: 

firmo in sedež oz. ime in priimek ter naslov glavnega delničarja 
in 
višino denarne odpravnine, ki jo ponuja glavni delničar. 

(2) Glavni delničar pripravi za skupščino pisno poročilo, v katerem 
pojasni predpostavke za prenos delnic ter primernost višine 
denarne odpravnine. Primernost višine denarne odpravnine, ki jo 
ponuja glavni delničar, mora pregledati eden ali več revizorjev, ki 
jih na predlog glavnega delničarja imenuje sodišče. Za revizijo 
primernosti višine denarne odpravnine se smiselno uporabljajo 
določbe 514. člena tega zakona. Glavni delničar in revizorji v 
poročilih niso dolžni razkriti informacij iz prve in pete alinee drugega 
odstavka 293. člena tega zakona. Revizorjevo poročilo ni potrebno, 
če se vsi manjšinski delničarji z izjavo odpovejo poročilu. Izjava o 
odpovedi mora biti dana v obliki notarskega zapisa. 

(3) Pred zasedanjem skupščine je v poslovnih prostorih družbe 
delničarjem treba omogočiti vpogled v: 

predlog sklepa o prenosu delnic; 
- letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta; 
- pisno poročilo glavnega delničarja iz prvega stavka drugega 

odstavka tega člena in 
- revizorjevo poročilo iz drugega stavka drugega odstavka 

tega člena. 
(4) Vsakemu delničarju je treba na njegovo zahtevo najkasneje 
naslednji delovni dan brezplačno dati prepis listin iz prve, tretje in 
četrte alinee prejšnjega odstavka. 
(5) Na zasedanju skupščine je treba predložiti listine iz tretjega 
odstavka tega člena. Na začetku obravnave na skupščini mora 
glavni delničar ustno obrazložiti predlog sklepa o prenosu delnic 
in način izračuna višine denarne odpravnine. Pred odločanjem o 
soglasju za prenos delnic na glavnega delničarja mora glavni 
delničar manjšinske delničarje obvestiti o vseh pomembnih 
spremembah premoženja družbe v obdobju od sestave predloga 
sklepa o prenosu delnic do zasedanja skupščine. Za pomembno 
se šteje zlasti tista sprememba, zaradi katere bi bila primerna 
drugačna denarna odpravnina. 

Vpis sklepa o prenosu delnic; pravne posledice 
358Č. člen 

(1) Uprava družbe mora vložiti predlog za vpis sklepa o prenosu 
delnic v register. Predlogu se priloži notarsko overjen prepis 
zapisnika zasedanja skupščine, ki je odločala o izključitvi 
manjšinskih delničarjev, in prilog. 
(2) Za predlog za vpis sklepa o prenosu delnic na glavnega 
delničarja in za postopek odločanja o njem se smiselno uporabljajo 
določbe 1. točke drugega odstavka in tretjega do petega odstavka 
520. člena tega zakona. 
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(3) Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse 
delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Če je 
družba izdala delniške listine, se te do njihove izročitve glavnemu 
delničarju lahko uporabljajo le kot izkazni papir za uveljavitev 
pravice do denarne odpravnine. 

Sodni preizkus denarne odpravnine 
358d. člen 

(1) Sklepa skupščine o soglasju za prenos delnic na glavnega 
delničarja ni mogoče izpodbijati, če denarna odpravnina iz 358b. 
člena tega zakona, ki jo ponudi glavni delničar, ni primerna, če 
denarna odpravnina ni bila ponujena, ali če ni bila pravilno ponujena. 

(2) Če ponujena odpravnina ni primerna, lahko vsak manjšinski 
delničar predlaga, da sodišče določi primerno odpravnino. Enako 
velja, če glavni delničar ni ponudil odpravnine ali če je ni ponudil 
pravilno. Za postopek sodne določitve primerne denarne 
odpravnine se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka in 
1. točke tretjega odstavka 529a. člena ter določbe 529b. do 529j. 
člena tega zakona. 

1.pododdelek: Pravica manjšinskih delničarjev do izstopa iz 
družbe 

Zahtevek za odkup vseh preostalih delnic; primerna 
denarna odpravnina 

358e. člen 

(1) Glavni delničar mora na zahtevo enega ali več manjšinskih 
delničarjev v mesecu dni po prejemu zahtevka ponuditi temu 
posameznemu ali več manjšinskim delničarjem primerno denarno 
nadomestilo za odkup vseh preostalih delnic posameznega 
manjšinskega delničarja. 
(2) Za določitev višine primernega denarnega nadomestila se 
smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka 358b. člena in 
drugega odstavka 358d. člena tega zakona.« 

52. člen 

Za 398. členom se doda novo Četrto A poglavje, ki se glasi: 

»Četrto A poglavje: 
EVROPSKA DELNIŠKA DRUŽBA (SE) 

1. ODDELEK: SPLOŠNE DOLOČBE 

Namen posebnih določb o SE 
398a. člen 

(1) To poglavje določa način ustanavljanja, upravljanja, prenosa 
sedeža in prenehanja evropske delniške družbe (v nadaljnjem 
besedilu: SE) za izvajanje Uredbe 2157/2001/ES. 
(2) Pojem »država članica« uporabljen v tem poglavju pomeni 
državo članico Evropske skupnosti ali Evropskega 
gospodarskega prostora. 

Vpis v register 
398b. člen 

(1) SE se vpiše v register. Za prijavo družbe za vpis v register se 
uporabljajo določbe tega zakona o vpisu delniške družbe v regis- 
ter. 
(2) Predlogu za vpis SE v register je treba priložiti tudi: 

sporazum o sodelovanju delavcev pri upravljanju SE, na način 
in pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja sodelovanje 
delavcev pri upravljanju v SE ali 

p|vj | 
sklep o prekinitvi pogajanj za sklenitev SP°'^. sodelovan'e 

alinee, sprejet v skladu z zakonom, ki u 
delavcev pri upravljanju v SE ali ^ alin0e 

izjavo vseh članov uprave, da sporazum 
odstavka, ni bil dosežen v ustreznem ro 

sl(e on'ic 

Objavljanje sporočil SE v Uradnem listu Ev 
398c. člen b0 

14 {leno"1 u ora 
O podatkih oziroma sporočilih, ki se v skladu s unjje, ^ 
2157/2001/ES objavljajo v Uradnem listu E*, Junije, * w0for. 
pristojni izdajatelj Uradnega lista Republike ..g obves",' 
dni po objavi v Uradnem listu Republike S o gvropskeunl) ' 
gan, ki je pristojen za objave v Uradnem lis 

Pristojnost sodišča 
398Č. člen ,7/ 

• členu Ured"0 215 

O zadevah določenih v 8., 25., 26., 55. m t*. 
2001 /ES odloča sodišče. . 

Sedež SE 
398d. člen q3 

rrii 3"' ^ 
(1) Statut določi sedež SE v skladu z določba 
zakona. ^ sloVenJ 

(2) Če organi vodenja SE, ki ima svoj sedež ^ ^c0t sodi^0 vo 
prenesejo svoje delovanje v drugo državo vZp0stayi nj 
pozove, da v primernem roku bodisi p°n°v sedežv taVj|o 
delovanje v Republiki Sloveniji bodisi prenes kj ga je P° ,,K|jki 
z 8. členom Uredbe 2157/2001/ES. Če SE v roku,^ a y pepU^ 
sodišče, ne vzpostavi delovanja organov yer\o(0 ]epu 
Sloveniji ali ne prenese sedeža v skladui ■ ^ proti 
2157/2001/ES, izda sodišče sklep o Preneh ^ izvršitev s 

o prenehanju SE je dopustna pritožba, ki za 

2. ODDELEK: PRENOS SEDEŽA S 
?rtu Ponudba denarne odpravnine v nacn 

398e. člen ^ 
članic" in°%57' 

(1) Načrt prenosa sedeža SE v drugo držav ^ (jredb® {jstif 
podatkov, določenih v drugem odstavku elTi de'"' „ vi 
2001/ES, vsebovati tudi ponudbo za P oSu sed 
delničarjev, ki na skupščini, ki odloča o P n0Si p'°' ^$0 
zapisnik ugovarjajo sklepu o soglasju za P jein' 
primerne denarne odpravnine. To pravico i v(1o Pr®l(.an3 ^ 
skupščine ni udeležil, če mu je bila Pr0 Draviln° n. 
udeležba na skupščini ali če skupščina ni vjjn0 ot>ia' 
če predmet odločanja na skupščini ni bil Pr |atiko Pr 

(2) Obveznost zagotoviti denarno odprav 

bodisi SE bodisi druga oseba. inB 

0dpra 

Revizija primernosti višine denarne 
398f. člen ^ 

■ ki ie p°nui ^ (1) Primernost višine denarne odpravnine, ^ jffiis8"! 
prenosa sedeža SE, mora pregledati r0VI*. raVnin0 se

drrnega 'n 

(2) Za revizijo primernosti višine denarne 0 P t0ga, s® 
uporabljajo določbe drugega, četrtega, 
osmega odstavka 514. člena tega zakona^ ^gnarpe 0 ■DraV'lin 

(3) Revizorjevo poročilo o primernosti višin uj0na 0 ^iz0" 
mora vsebovati mnenje revizorja o tem, aH J ^g mnenJ® efla 
primerno nadomestilo za prevzete d0'nic®' 
se smiselno uporabljajo določbe petega o s 
zakona. 
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Vilo nad2 
0rne9a sveta o pregledu prenosa sedeža SE 

N 
398g. člen 

sv 0rni svet se e,)morana Y nadaljnjem besedilu tega poglavja: nadzorni 
l/a P°glavja-1, Poročila uprave SE (v nadaljnjem besedilu 
^ r®<3be 2157/2ooTVa) ° Prenosu sedeža (3. odstavek 8. člena 
t8

6narne odprav ■ ' in Poročila o reviziji primernosti višine 
dah i2l3e'a,i Pisn""19 pre9'edati nameravani prenos sedeža in o 
dn Svet ni°rtP0-0^'10"V P°ročilu 0 Pogledu prenosa sedeža 9e9a odstavi °'Žan ,razkriti informacij iz prve in pete alinee 

a 293. člena tega zakona. 

Objava načrta prenosa sedeža 
iii., 398h. člen 
Id Prava rrio 

°«lo«a o VSa' dva meseca pred zasedanjem skupščine, 
Dr« keniii J*™0 sedeža SE v drugo državo članico, 
na* 6,nPreq|0ri 7 Pr6di°žiti načrt prenosa sedeža, ki ga je 
obi''® Ponosa3 nac^orn'sve' te družbe. Obvestilo o predložitvi ^Nti \j Qbjavj. S6deža registrskemu sodišču mora družba 
ža^

99a in treti«6 'retia delničarje opozoriti na njihove pravice iz 
DO °na. upni^g 93 °dstavka tega člena ter 398k. člena tega 
(2t wvka teaa riPa na njihove pravice iz drugega in tretjega 
PrenSa| "lesen rt"3 t6r 398m' člena te9a zakona. 
ijr(l °

su sedeža SF ■5reC' 2aseclaniem skupščine, ki odloča o 
% 0rrioqo6it ' 'e treba delničarjem in upnikom na sedežu 
'istirv ^ člena 'i po'e9 Pogleda listin določenih v četrtem 
1 ^ a Uredbe 2157/2001/ES, tudi pregled naslednjih 

3. u°r°e'la nadzn''' ')rimernosti višine denarne odpravnine; 
(3l \/ne9a Porodurne9a sveta o pregledu prenosa sedeža; 
tajnemu delnih 2adnje P°s,ovno le»o; 
Prej* s.neie nasien -U 'n uPn'ku ie treba na njegovo zahtevo 
(4) ^ie9a odstavka delovni dan brezplačno dati prepis listin iz 

,69ačleSkUPŠC'ne 'e ,reba Podložiti listine iz drugega 
°0lJa Us,no obr^ ^a zaće,ku obravnave na skupščini mora 
de^j^^iem 0 s«31 vsebino načrta prenosa sedeža. Pred 
Shal6°bves,i,9laSiu za Prenos sedeža SE mora uprava 

v °bdob' ° VSetl P°membnih spremembah premoženja 
9n'a skupšg|^g d ses,ave načrta prenosa sedeža do 

ebie zahteve za soglasje skupščine 
2a prenos sedeža SE 

Sei^, 398i. člen ^ ^ ,jo p0sa 

'ifVn°st "sk|2ni delničari' SE po statutu posebne pravice, je 
®33i i*i 6pa skuPščine potrebno soglasje iz prvega ' lena tega zakona. 

p 
^ostavljeni prenos sedeža SE 

Srje,isla • 398j'člen 

Ptftvi«0 v °blife n& i1116111'03 vseh delnic SE, ali kadar vsi delničarji 
^OnL^0 denarn° arske9a zapisa izjavijo, da se odpovedujejo 
'n o r. ? Ponudbjed

odpravnine, ni treba upoštevati določb tega 
"dpo^iji o pri enarne odpravnine v načrtu prenosa sedeža 

lahko da' 6rnosti vižine denarne odpravnine. Izjavo o 
®iava 0 soglasj de,ničarji tudi ustno na zasedanju skupščine, Vri®se v Ju. za prenos sedeža SE. V takem primeru se ta 

P'snik skupščine. 

Pravica delničarjev zahtevati prevzem delnic proti plačilu 
denarne odpravnine 

398k. člen 

(1) Vsak delničar, ki na skupščini, ki odloča o prenosu sedeža 
SE, na zapisnik ugovarja sklepu o soglasju za prenos sedeža 
SE, lahko od družbe ali od druge osebe, ki je v načrtu prenosa 
sedeža prevzela obveznost plačati denarno odpravnino, zahteva, 
da prevzame njegove delnice proti plačilu denarne odpravnine. 
To pravico ima tudi delničar, ki se skupščine ni udeležil, če mu je 
bila protipravno preprečena udeležba na skupščini ali če 
skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na 
skupščini ni bil pravilno objavljen. 
(2) Ponudba denarne odpravnine veže do izteka enega meseca 
od objave vpisa prenosa sedeža SE v register novega sedeža. 
Obveznost plačati denarno odpravnino zastara v treh letih po 
objavi vpisa prenosa sedeža v register novega sedeža. Stroške 
v zvezi s prevzemom delnic iz prejšnjega odstavka nosi družba 
ali druga oseba, ki je v načrtu prenosa sedeža prevzela obveznost 
plačati denarno odpravnino. 
(3) Upravičencem do denarne odpravnine iz prvega odstavka 
tega člena je treba za izpolnitev obveznosti plačati denarno 
odpravnino dati ustrezno zavarovanje. 
(4) Kadar statut določa, daje za prenos delnic potrebno dovoljenje 
družbe, se lahko delnice od dneva sprejetja sklepa o soglasju za 
prenos sedeža SE in do izteka roka za sprejem ponudbe denarne 
odpravnine, prenašajo brez dovoljenja. 

Izključitev razlogov za izpodbijanje, sodni preizkus 
primernosti višine denarne odpravnine 

398I. člen 

(1) Sklepa skupščine, ki je odločila o soglasju za prenos sedeža 
SE, ni mogoče izpodbijati zaradi naslednjih razlogov: 
1. ker višina denarne odpravnine ni primerna oziroma ker denarna 
odpravnina ni bila ponujena oziroma ni bila pravilno ponujena, 
2. ker utemeljitev oziroma obrazložitev primernosti višine denarne 
odpravnine v poročilu uprave o prenosu sedeža, poročilu o reviziji 
primernosti višine denarne odpravnine oziroma poročilu 
nadzornega sveta o pregledu prenosa sedeža ni v skladu z 
določbami tega zakona. 
(2) Delničarji, ki so na zapisnik ugovarjali sklepu o soglasju za 
prenos sedeža SE, lahko zahtevajo sodni preizkus primernosti 
višine denarne odpravnine. To pravico ima tudi delničar, ki se 
skupščine ni udeležil, če mu je bila protipravno preprečena 
udeležba na skupščini ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali 
če predmet odločanja na skupščini ni bil pravilno objavljen. Za 
postopek sodnega preizkusa primernosti višine denarne 
odpravnine se smiselno uporablja določba 528Č. člena tega 
zakona. 

Varstvo upnikov 
398m. člen 

Upniki SE imajo v enem mesecu po sprejetju sklepa o soglasju za 
prenos sedeža pravico pisno zahtevati zavarovanje svojih 
nezapadlih, negotovih in pogojnih terjatev. Upniki lahko to pravico 
uveljavljajo samo, če izkažejo za verjetno, da je zaradi prenosa 
sedeža SE ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. 

r)°V6^ber2004 
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Vpis namere prenosa sedeža SE v register v drugi državi 
članici in izbris iz registra 

398n. člen 

(1) Uprava predlaga registrskemu, sodišču vpis namere prenosa 
sedeža SE v register. 
(2) Predlogu za vpis namere prenosa sedeža SE je treba priložiti: 
1. izjavo uprave družbe, za katero se smiselno uporablja 1. 

točka drugega odstavka 520. člena tega zakona; 
2. načrt prenosa sedeža; 
a zapisnik zasedanja skupščine, ki je odločala o soglasju za 

prenos sedeža; 
4. poročilo uprave o prenosu sedeža; 
5. letno poročilo za zadnje poslovno leto; 
6. dokaz, da je bil nameravani prenos sedeža objavljen v skladu 

s prvim odstavkom 398h. člena tega zakona; 
7. dokaze o zagotovitvi pogojev za uresničitev pravic delničarjev 

in upnikov; 
(3) Kadar uprava ne predloži izjave iz 1. točke prejšnjega 
odstavka, ker je bila proti sklepu skupščine o soglasju za prenos 
sedeža SE vložena tožba za izpodbijanje tega sklepa oziroma 
ugotovitev njegove ničnosti, se smiselno uporabljajo določbe 
tretjega do petega odstavka 520. člena tega zakona. 
(4) Sodišče mora preizkusiti ali so bila v zvezi s prenosom sedeža 
SE pravilno opravljena vsa predpisana pravna opravila, ali so 
izpolnjene predpostavke za uveljavitev pravice delničarjev 
zahtevati prevzem delnic proti plačilu denarne odpravnine oziroma 
ali je dokazano, da so se vsi delničarji veljavno odpovedali tej 
pravici, in ali so izpolnjene predpostavke za uveljavitev pravice 
upnikov zahtevati zavarovanje. Če sodišče ugotovi, da so 
opravljena vsa predpisana pravna opravila in da so izpolnjene 
vse predpostavke prenosa sedeža, vpiše namero prenosa 
sedeža SE v register in izda potrdilo iz osmega odstavka 8. člena 
Uredbe 2157/2001/ES. 
(5) Ob vpisu namere prenosa sedeža SE se vpiše novi sedež SE 
in register, pri katerem bo SE vpisana. Vpis se opremi z 
zaznamkom, da je bilo izdano potrdilo iz osmega odstavka 8. 
člena Uredbe 2157/2001/ES. 
(6) Registrsko sodišče mora po prejemu obvestila o vpisu prenosa 
sedeža SE v register v drugi državi članici, po uradni dolžnosti 
izbrisati SE iz registra. 

Prijava prenosa sedeža SE iz druge države članice v 
Republiko Slovenijo 

398o. člen 

(1) Uprava, ki želi prenesti sedež SE iz druge države članice v 
Republiko Slovenijo, predlaga vpis prenosa sedeža v register. 
(2) Predlogu za vpis prenosa sedeža SE je poleg podatkov in 
dokumentov, ki se v skladu z 198. členom tega zakona zahtevajo 
za vpis delniške družbe, treba priložiti tudi: 
1. načrt prenosa sedeža; 
2. zapisnik zasedanja skupščine, ki je odločala o soglasju za 

prenos sedeža; 
3. poročilo uprave o prenosu sedeža; 
4. letno poročilo za zadnje poslovno leto; 
5. potrdilo iz osmega odstavka 8. člena Uredbe 2157/2001/ES, 

ki ga izda pristojni organdržave članice, v kateri je SE do 
sedaj imela sedež; 

6. izpisek iz registra dosedanjega sedeža, ki ne sme biti izdan 
pred izdajo potrdila iz prejšnje točke; 

7. overjene podpise vseh članov uprave in drugih zastopnikov. 
(3) Predlogu za vpis prenosa sedeža SE je treba priložiti izjavo 
uprave, da zoper družbo ni bil začet postopek za njeno prenehanje 
oziroma kateri izmed postopkov, določenih v petnajstem odstavku 
8. člena Uredbe 2157/2001/ES. 
(4) Listine iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo biti 
priložene v izvirniku in v overjenem prevodu. 

sedeža 
(5) Registrsko sodišče mora po vpisu prcno Drjstojni org3" 
register po uradni dolžnosti o tem vpisu o^ves 11P 
državi članici, iz katere se prenaša sedež Se- 

3. ODDELEK: USTANOVITEV SE 

1. pododdelek: Ustanovitev SE z z> 
družitvijo 

združitvi j v SE 

besedi'"' 

Ponudba denarne odpravnine v pogodbi o 
398p. člen 

(1) Pogodba o združitvi v SE (v nadaljnjem ^en0m Llre^ 
pododdelka: pogodba o združitvi) v skladu s ■ v0m°dsta za 
2157/2001/ES mora poleg podatkov, določenih v p0(lUdb° q 
20. člena Uredbe 2157/2001/ES, vsebovati ^ od|oća 
prevzem delnic tistih delničarjev, ki na skup prernož® 
soglasju za združitev, na zapisnik ugovarjajo pre s sedeže ^ 
pravic in obveznosti družbe z združitvijo na 0dpravn'.n8hj|8 
drugi državi članici, proti plačilu primerne denai ^ ^ je 
pravico ima tudi delničar, ki se skupščine m u aVaes^P 'ni 
protipravno preprečena udeležba na skupsc ^ s|<upsć 

ni bila pravilno sklicana ali če predmet odloča 
bil pravilno objavljen. . |ahko PreVZ 

(2) Obveznost zagotoviti denarno odpravnin 
bodisi SE bodisi druga oseba. 

Revizija združitve v SE 
398r. člen 

(1) Pogodbo o združitvi mora za vsako družba r0Jzijo 
pri združitvi, pregledati eden ali več reviz°rJev- staV0kče 
o združitvi se smiselno uporabljajo drugi, tretji, P ^ člen3 

šesti, sedmi in prvi stavek osmega odstav 
zakona- . uDorabljai0 c 

(2) Za izdelavo poročila o reviziji se smiseln 
petega odstavka 514. člena tega zakona. 

Objava pogodbe o združitvi 
398s. člen —Keif11 

(1) Pogodbo o združitvi je potrebno pre irn jn :0 
sodišču in o tem objaviti obvestilo v sk' kona. V obV® 
stavkom prvega odstavka 516. člena tega 7/2o01 z0riti 
treba navesti podatke iz 21. člena Uredbe jginičad® "^vic8 

(2) V obvestilu iz prejšnjega odstavka je tre g pa na P 
na njihove pravice iz 398t. člena tega zakona, g zaKon ^ 
iz tretjega odstavka tega člena in 398v č'en. (ere pre^10 s0ln 
(3) Vsakemu upniku in delničarju družbejai0 na SE s s^sneie 

pravice in obveznosti se z združitvijo prena I (ev0 na) ega 
v drugi državi članici, je treba na njegovo |jStin iz 

naslednji delovni dan brezplačno dati prep 
odstavka 516. člena tega zakona. 

Poenostavljena združitev v 
398š-člen aiika^J 

Kadar je ista oseba imetnica vseh delnic druž jZjavijojjeVati 
delničarji z izjavo v obliki notarskega zap ni treba uP fl(jbi0 

odpovedujejo pravici do denarne °dpravnl" ■ nin0 v P°fl izj«"" 
določb tega zakona o ponudbi denarne odp ^prav^ Učir6, 

združitvi in o reviziji primernosti višine denar eCjanju sK 
o odpovedi lahko dajo delničarji tudi ustno na z se 
ki odloča o soglasju za združitev. V takem P 
vnese v zapisnik skupščine. 
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pfaviCa riev zahtevati prevzem delnic proti plačilu 
denarne odpravnine 

398t. člen 

d-. ?aPisnik unnv/13 s^uP^'n'i ki odločala o soglasju za združitev, 
oh2t>e ali od dn,arja sklePu 0 soglasju za združitev, lahko od 
rj62n°st plačati osebe' ki i® v pogodbi o združitvi prevzela 
tlJ

0vs đelniCe n namo odpravnino, zahteva, da prevzame 
'delničar ki so °i!' pla^ilu denarne odpravnine.To pravico ima 

sklfr6^6na ude|p.7h ^'ne ni udeležil' oe mu je bila protipravno 
objCana ali če n h na ^"Pščini ali če skupščina ni bila pravilno 
Pla?8"- ®'ede n 

met odločanja na skupščini ni bil pravilno 
. enarne 0^ravice deln'čanev zahtevati prevzem delnic proti 

3 in 398l nu pravnine se smiselno uporabljajo določbe 398k. • ena tega zakona. 
lk'iu6itev razion °gov za izpodbijanje, sodni preizkus 

Menjalnega razmerja 
398"il,n 

^Podhifar1?' 'e odločila o soglasju za združilev, ni 
So "ifie vseh d ' -'Z raz'°9°v '2 529. člena tega zakona, če 
^ene prir..8 sedežem v drugih državah članicah, ki 
sog| ".ni PfeizkUs 

ruz',v'' v katerih pravni red ne ureja postopka 
!S'U *a ?dr,,i?6n'a'ne9a razmerja, pri sprejemanju sklepa o 
CdIr^n° soglašajo: 

8<"agajo dl^užbe s sedežem v Republiki Sloveniji 
SE s J ?eđežerji u ni Preizkus menjalnega razmerja proti 

Aveniji, ali 
0v6niji nr| . arj' Prevzete družbe s sedežem v Republiki 

ds *kus meni°i 'SČU v RePubl'ki Sloveniji predlagajo sodni 
te' Članici n 

n69a ra2meiia proti SE s sedežem v drugi 
(2) v 2akona' 

način in P°d pogoji iz 529a. do 529j. členov 
ža^rneru j2 d 
8on 

niPreizkus m96 točke Preišnjega odstavka lahko predlog 
naPo>Ščini u ■ en'alnega razmerja vložijo le tisti delničarji, ki 
ra2me^đali Vloži,'6 °d'očala 0 so9'asju za združitev, na zapisnik "i8S 

f)a. ali kj Sr,V,p[edlo9a za sodni preizkus menjalnega 
dh,U ^ Po $Dro i,ev ,ega Pr®dloga družbi napovedali v 

o soglasju za združitev. V potrdilu 
ali so dei*.® 25' člena Uredbe 2157/2001/ES je treba 

ruS rT1enialna 'Car'' naP°vedali vložitev predloga za sodni 
fl4v,i4ariipos 

razmer)a- 
wSci iahk

Sr,62ne Prevze,e družbe s sedežem v drugi 
'■čej/'3, vl°žijo predlog za sodni preizkus menjalnega 
>e'iavn Potrdi|a, ki aa • 
** ždn^Povedar'0 izdala ,a družba, izhaja, da so se delničarji 
'• v

ii1ev iz razi' Prav'c' Spodbijati sklep skupščine o soglasju 
Sog|a,

s® Prevzet(,°?ov.v zvezi z menjalnim razmerjem, in 
S6r

al° Z viožjtv 
e s sedeži v drugih državah članicah 

^a- 1)0 Predloga za sodni preizkus menjalnega 

fstvo uPnikov in imetnikov posebnih pravic 
398v. člen 

"^9vi {f11'6, Pravip7 c'ruz'3e' ki z združitvijo prenaša svoje 
at1'c'1 se sm6 'n obveznosti na s sedežem v drugi 'selno uporabljajo določbe 398m. člena tega 

Prijava za vpis prenosa premoženja, pravic in obveznosti 
delniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji z 
združitvijo na SE s sedežem v drugi državi članici 

398z. člen 

(1) Uprava delniške družbe, ki z združitvijo prenaša svoje 
premoženje, pravice in obveznosti na SE s sedežem v drugi 
državi članici, predlaga vpis namere združitve v register. 
(2) Predlogu za vpis namere združitve je treba priložiti: 
I. pogodbo o združitvi; 
2 zapisnik zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je odločala 

o soglasju za združitev; 
3. dovoljenje pristojnega organa, kadar se za združitev to 

zahteva; 
4. poročilo uprave prevzete družbe o združitvi (513. člen tega 

zakona); 
5. poročilo oziroma poročila o reviziji združitve (398r. člen tega 

zakona); 
6. zaključno poročilo prevzete družbe (prvi odstavek 64. člena 

tega zakona); 
7. dokaz, da je bila nameravana združitev objavljena v skladu s 

398s. členom tega zakona; 
8. dokaze o zagotovitvi pogojev za uresničitev pravic delničarjev 

(398t. člen tega zakona) in soglasje družb s sedežem v drugih 
državah članicah za začetek postopka za sodni preizkus 
primernosti višine denarne odpravnine (398u. člen tega 
zakona); 

9. dokaze o zagotovitvi pogojev za uresničitev pravic upnikov 
(398v. člen tega zakona); 

10. izjavo uprave družbe, za katero se smiselno uporablja 1. 
točke drugega odstavka 520. člena tega zakona in 

II. izjavo uprave družbe o številu delničarjev, ki uveljavljajo 
pravico zahtevati prevzem delnic proti plačilu denarne 
odpravnine in o načinu uresničitve te pravice. 

(3) Kadar uprava ne predloži izjave iz 10. ali 11. točke prejšnjega 
odstavka, ker je bila proti sklepu skupščine o soglasju za prenos 
sedeža vložena tožba za izpodbijanje tega sklepa oziroma 
ugotovitev njegove ničnosti, se smiselno uporabljajo določbe 
tretjega do petega odstavka 520. člena tega zakona. 
(4) Sodišče mora preizkusiti ali so bila v zvezi z združitvijo v SE 
pravilno opravljena vsa predpisana pravna opravila, ali so 
izpolnjene predpostavke za uveljavitev pravice delničarjev 
zahtevati prevzem delnic proti plačilu denarne odpravnine oziroma 
ali je dokazano, da so se vsi delničarji veljavno odpovedali tej 
pravici, in ali so izpolnjene predpostavke za uveljavitev pravice 
upnikov zahtevati zavarovanje. Če sodišče ugotovi, da so 
opravljena vsa predpisana pravna opravila in da so izpolnjene 
vse predpostavke združitve, vpiše namero združitve v SE v 
register in izda potrdilo iz drugega odstavka 25. člena Uredbe 
2157/2001/ES. 
(6) Ob vpisu namere združitve v SE se vpišejo nameravani sedež 
SE in register, pri katerem bo SE vpisana. Vpis se opremi z 
zaznamkom, da je bilo izdano potrdilo iz drugega odstavka 25. 
člena Uredbe 2157/2001/ES. 

°^be^?004 
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2. pododdelek: Ustanovitev holdinške SE 

Ustanovitev holdinške SE 
398Ž. člen 

(1) Notarski zapis statuta holdinške SE se lahko izdela šele, ko 
so po poteku dodatnega prijavnega roka, določenega v drugem 
stavku tretjega odstavka 33. člena Uredbe 2157/2001/ES, znani 
ustanovitelji holdinške SE. Ta rok začne teči z dnem objave, da so 
izpolnjene predpostavke za ustanovitev holdinške SE. 
(2) Besedilo notarskega zapisa statuta holdinške SE mora biti 
identično besedilu predloga statuta, navedenem v načrtu 
ustanovitve. 
(3) V predlogu statuta holdinške SE mora biti poleg podrobnosti, 
ki jih določa tretji stavek drugega odstavka 32. člena Uredbe 
2157/2001/ES, določen tudi znesek osnovnega kapitala, ki je 
potreben za ustanovitev holdinške SE in najvišji znesek 
osnovnega kapitala, ki bo dosežen, če bodo holdinški SE izročeni 
vsi deleži družb, ki si prizadevajo za njeno ustanovitev. 

Smiselna uporaba določb o združitvi 
398aa. člen 

(1) Za ustanovitveno poročilo, revizijo in objavo načrta 
ustanovitve, izključitev razlogov za izpodbijanje ter za sodni 
preizkus menjalnega razmerja, se pri holdinški SE, poleg določb 
32. člena Uredbe 2157/2001/ES, smiselno uporabljajo določbe 
398u„ 513., 514., 514a„ 516. in 517. člena ter529. do 529j. člena 
tega zakona. 
(2) Kadar si za ustanovitev holdinške SE prizadeva družba, ki je 
organizirana kot delniška družba, se za veljavnost sklepa o 
soglasju za ustanovitev smiselno uporabljajo določbe 515. člena 
tega zakona. Kadar si za ustanovitev holdinške SE prizadeva 
družba, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, 
se za veljavnost sklepa o soglasju za ustanovitev smiselno 
uporabljajo določbe prvega odstavka 532b. člena tega zakona. 

Vpis izpolnjenosti predpostavk za nameravano 
ustanovitev holdinške SE, potrdilo o izvršitvi pravnih 

opravil v postopku ustanovitve 
398ab. člen 

(1) Uprave oziroma poslovodje družb, ki si prizadevajo za 
ustanovitev holdinške SE, predlagajo pri sodiščih po svojem 
sedežu vpis izpolnjenosti predpostavk za nameravano 
ustanovitev holdinške SE. 
(2) Predlogu za vpis izpolnjenosti predpostavk za nameravano 
ustanovitev holdinške SE je treba v skladu z 32. členom Uredbe 
2157/2001/ES priložiti: 
1. načrt ustanovitve; 
2. zapisnik zasedanja skupščine družbe, ki je odločala o soglasju 

za ustanovitev; 
a ustanovitveno poročilo; 
4. poročilo o reviziji ustanovitve; 
5. dokaz o objavi obvestila o predložitvi načrta ustanovitve 

registrskemu sodišču; dokaz ni potreben, če so se zasedanja 
skupščine, ki je odločala o soglasju za ustanovitev, udeležili 
vsi imeniki deležev oziroma so bili zastopani ter niso ugovarjali 
sklepu o soglasju za ustanovitev. 

& izjavo uprave oziroma poslovodje družbe za katero se 
smiselno uporablja določba 1. točke drugega odstavka 520. 
člena tega zakona. 

(3) Kadar uprava oziroma poslovodja ne predloži izjave iz 
prejšnjega odstavka tega člena, ker je bila proti sklepu skupščine 
o soglasju za ustanovitev vložena tožba za izpodbijanje tega 
sklepa oziroma ugotovitev njegove ničnosti, se smiselno 
uporabljajo določbe tretjega do petega odstavka 520. člena tega 
zakona. 

(4) Sodišče mora preizkusiti, ali so imetniki dej®z® sv0j6 delež® 
prizadevajo za ustanovitev holdinške SE, te) iz ^ v nac 

v teh družbah v obsegu, določenem za vsa predP°s,aV
S3 

ustanovitve, ali so za ustanovitev izpolnjene v v|j6na v 

in ali so bila v zvezi z ustanovitvijo prav1" dasoti|,0L 
predpisana pravna opravila. Če sodišče u9° o0\rđ'\, da s° j 
izpolnjeni, opravi vpis in izda potrdilo, s kateri ^ treba opra 

pravilno izvršena vsa pravna opravila, ki jih Je 

za ustanovitev holdinške SE. _ £ vsebuj8 ,irrnlLa 
(5) Vpis nameravane ustanovitve holdinške b0 hold,n 

sedež bodoče holdinške SE, register, Pri^a.. [<jsiprizadeV ,a 
SE vpisana ter firme in sedeže vseh drugih aru ' aznarnl<orn,

32 
za ustanovitev holdinške SE. Vpis se opr®m' m odstavku 

so izpolnjene predpostavke, določene v drug 
člena Uredbe 2157/2001/ES. . uprave °v'°, 
(6) Po vpisu holdinške SE v register, moraj ustan°v ^ 
poslovodje družb, ki so si prizadevale za l ^dinš*3 

registrom, v katerih so vpisane, prijaviti, da J vkateregaie 

vpisana. Prijavi je treba priložiti izpis iz regis r > 
holdinška SEvpisana. 

. v regis,ef 

i listin iz1 

Prijava holdinške SE za vpis 
398ac. člen 

Prijavi za vpis holdinške SE v register je treba P 
člena tega zakona priložiti: 
1. načrt ustanovitve; . 0 oCjioča|e 0 s' 
2. zapisnike zasedanj skupščin družb, ki s 

za ustanovitev; ,.eV v 
a poročila o reviziji ustanovitve; za us'an°v

2l57/ 
4. dokaz o objavi izpolnjenosti predposa a uredb® 

skladu s tretjim in petim odstavkom 33- ^ 
2°°1/ES; tega 

5. potrdilo iz četrtega odstavka 398ab. c ||3i ki l1"' 
so bila pravilno opravljena vsa prav"3 ' ajo 
treba opraviti za ustanovitev holdinške • ^ Pr'z.a ise M 

6. v primerih ko si za ustanovitev hojam ^anlCst\:|Z" 
družbe, ki imajo sedež* v drugih držav 
registrov, v katerih so vpisane te druz 

ep in 
. , :xke družbe v s 

3. pododdelek: Preoblikovanje delrns* 
SE v delniško družbo 

Načrt preoblikovanja 
398. ač člen 

SE (v n® t,o\i311, 

(1) Načrt preoblikovanja delniške družbeJL) pnora vS® ^ s« 
besedilu tega pododdelka: načrt preoblikov ^ibe, 
1. dosedanjo firmo, sedež in vložno s 

preoblikuje; 
2. predlog statuta SE; ,^o"1 

3. predvideni časovni okvir preoblikovanj ' gjtftttn °° 
4. poročilo uprave o preoblikovanju v skla 

37. člena Uredbe 2157/2001/ES. 

Revizija preoblikovanja 
398ad. člen 

(1) Načrt preoblikovanja mora pregled-ati nja izd0,7, 
(2) Revizor mora o reviziji načrta preob i ■stavkorin r0dn°s. 
poročilo. Revizor mora v skladu s šestim sxupna 

Uredbe 2157/2001/ES pregledati tudi, a" I nj ena 
sredstev družbe, zmanjšanih za obveznos . ^ dru 
osnovnega kapitala, povečani za vsoto rez 
oblikovati). 
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j^) Za revizijo 
9a2akona 0^

oblikovanja se smiselno uporabljajo določbe 
ustanovitveni reviziji. 

®bjava načrta preoblikovanja 
I,, 398ae. člen 
'> uPrava m 

pr
Up^ine. ki odi3/83' mesec dzni Pred dnem zasedanja 
Vložitinajrt D °h3 ° Pre°t,likovanju, registrskemu sodišču 

's družbe ^likovanja, ki ga je pred tem pregledal nadzorni 
snH s^eS,i'° 0 Predložitvi načrta preoblikovanja 

Od«^8 op02o 'f 
mora družba objaviti. V objavi je treba 

(jjtega člena"'3 n'ihove Pravice iz drugega in tretjega 

p^^ovanj6^ J1! pred dnem zasedanja skupščine, ki odloča o 
, Tlted naouJ ., |.et5a delničarjem na sedežu družbe omogočiti 
, naerta7

u"lin listin: 
3 Por°čiia u

e
n
oblikovania; 

4 P°ročila o laV0.° Preoblikovanju; 
(3)V!lne9aporn"!u,i-Preoblikovania: i »aPOrn«i»   

sakemu dei • ? za zadnje poslovno leto. 
(^nji delovninHCar'u 'e ,ret3a na njegovo zahtevo najkasneje 
% 2asedanin T br®2P'ačno da,i PreP's teh listin. 
upr 

av^a tega čl S ^'ne i® ,reba predložiti listine iz drugega 
o** ustno ob6na za^etku obravnave na skupščini mora 
nk anjetn o sonj32'0*'1' vseblno načrta preoblikovanja. Pred 

0 vseh n aS'U za Preoblikovanju mora uprava delničarje 
« . °d SBcf0meml:)nih spremembah premoženja družbe v 

% 

Zijava 

S| Oprava n 

2 na«r( ■ 

Preoblikovanja za vpis v register 
398af. člen 

gu Za v^
a vpis preoblikovanja v register. 

jg . Pr8oblikova
Pre0b''k°Van'a 'e treba Priloži,i: 

3. skuP^čine, ki je odločala o soglasju za 

5 jSS jjj ° preoblikovanju; 
6. Poročih Preoblikovanja; 

da je 5? 2adnje poslovno leto; 
n u s prvim nameravano preoblikovanje objavljeno v 
'Potreben f ods'avkom 398ae. člena tega zakona; dokaz 

b.?'asju za'D 
6 ®° se zasedanja skupščine, ki je odločala o 

Dr' Zastonan
e°, °yanje. udeležili vsi delničarji oziroma so 

l do
6

v
ob|ikovanj6. niso ugovarjali sklepu o soglasju za 

2atlteva ' pristoinega organa, kadar se za združitev to 

oblikovanje SE v delniško družbo 

39839 "9n 

0'°^be teqa0,SK v de|niško družbo se smiselno uporabljajo 
ona o preoblikovanju delniške družbe v SE. 

4-ODDELEK: UPRAVLJANJE 

• Pododdelek: Dvotirni sistem 

'SE, 

Uporaba določb 
398. ah člen 

„ "ra i„ '»du s 
Hori v statutu ' čko.(b) 38. člena Uredbe 2157/2001/ES 
"° llri in pos|0 

oloči dvotirni sistem upravljanja družbe z 
a°'°Cbft S'6na teaaV°dnim or9anom' se uporabljajo določbe 246. 

9a PodnHHak°na' razen če Uredba 2157/2001/ES ali delka, ne določajo drugače. 

Združljivost članstva v upravi in nadzornem svetu 
398. ai člen 

Za imenovanje člana nadzornega sveta za člana uprave v skladu 
s tretjim odstavkom 39. člena Uredbe 2157/2001/ES se smiselno 
uporabljajo določbe drugega odstavka 268. člena tega zakona. 

Pravica članov nadzornega sveta do informacij 
398aj. člen 

Vsak član nadzornega sveta lahko od uprave zahteva katerekoli 
informacije za opravljanje nadzora. 

Posli, za katere je potrebno soglasje nadzornega sveta 
398ak. člen 

Ne glede na to, za katere posle je s statutom določeno soglasje 
nadzornega sveta, sme nadzorni svet tudi sam določiti, da je za 
opravljanje določenih poslov potrebno njegovo soglasje. 

2. pododdelek:Enotirni sistem 

Uporaba določb 
398al. člen 

Če SE v skladu s točko (b) 38. člena Uredbe 2157/2001/ES 
izbere in v statutu določi enotirni sistem upravljanja z upravnim 
odborom SE (v nadaljnjem besedilu tega poglavja: upravni odbor), 
se za upravljanje SE uporabljajo določbe Uredbe 2157/2001/ES 
in tega pododdelka. 

Pristojnost upravnega odbora 
398am. člen 

(1) Upravni odbor vodi SE, določi temelje njenega poslovanja in 
nadzoruje njihovo izvajanje. 
(2) Upravni odbor skliče skupščino, kadar je to v korist SE. O 
sklicu skupščine odloča z navadno večino. 
(3) Za pripravo in izvršitev sklepov skupščine se smiselno 
uporabljajo določbe 249. člena tega zakona; v zvezi s tem lahko 
upravni odbor prenese posamezne naloge na izvršne direktorje. 
(4) Upravni odbor skrbi za vodenje ustreznih poslovnih knjig in 
za ustrezne ukrepe pri poslovanju ter za vzpostavitev 
nadzorstvenega sistema, s katerim je mogoče zgodaj odkriti 
razvoj za obstoj družbe nevarnih dejavnikov. Upravni odbor lahko 
pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo SE, njeno blagajno, 
shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari. V ta 
namen lahko pooblasti posamezne člane, za določene naloge pa 
tudi posebne izvedence. 
(5) Če v Uredbi 2157/2001/ES ali v tem zakonu ni posebnih določb 
za upravni odbor oziroma njegove člane ali za izvršne direktorje, 
se za pravice in obveznosti upravnega odbora oziroma njegovih 
članov smiselno uporabljajo določbe tega in drugih zakonov, ki 
določajo pravice in obveznosti uprave ali nadzornega sveta 
oziroma njunih članov. 

Število članov upravnega odbora 
398. an člen 

(1) Upravni odbor sestavljajo najmanj trije člani. 
(2) Število članov upravnega odbora in njegovo sestavo določa 
statut v skladu s 43. členom Uredbe 2157/2001/ES in tem 
zakonom, s čemer se ne posega v določila sporazuma o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju v SE, sprejetega v skladu z 
zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju SE. 
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Posebni pogoji za člane upravnega odbora 
398. ao člen 

(1) Član upravnega odbora je lahko le oseba, ki izpolnjuje posebne 
pogoje iz četrtega odstavka 246. člena tega zakona. 
(2) Član upravnega odbora ne more biti oseba, ki je že član 
nadzornega sveta ali upravnega odbora drugih družb na način 
kot to določa s peta alinea drugega odstavka 263. člena tega 
zakona. 

Imenovanje članov upravnega odbora 
398ap. člen 

(1) Imenovanje članov upravnega odbora se opravi v skladu s 
43. členom Uredbe 2157/2001/ES za dobo največ petih let z 
možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. Ponovno 
imenovanje se ne sme opraviti prej kot eno leto pred iztekom 
mandata. 
(2) Statut lahko določi, da največ eno tretjino članov upravnega 
odbora imenujejo imetniki imenskih delnic, za prenos katerih je 
potrebno dovoljenje družbe. Delnice, ki vsebujejo takšna 
upravičenja, ne tvorijo posebnega razreda delnic. 
(3) V skladu z določili zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri 
upravljanju družb o sodelovanju delavcev v upravi družbe, lahko 
delavci predlagajo svojega predstavnika v upravni odbor, če temu 
ne nasprotuje poseben zakon. 
(4) Članom upravnega odbora ni dovoljeno imenovati namestnikov. 
Za vsakega člana upravnega odbora se lahko imenuje nadomestni 
član, ki postane član upravnega odbora v primeru, če članu 
preneha funkcija. Nadomestni član se lahko imenuje le hkrati s 
članom. Pravila o imenovanju ter ničnosti in izpodbojnosti 
imenovanja člana upravnega odbora veljajo tudi za nadomestnega 
člana. Funkcija nadomestnega člana upravnega odbora preneha 
najkasneje s potekom mandata člana upravnega odbora. 

Odpoklic članov upravnega odbora 
398ar. člen 

1) Za odpoklic članov upravnega odbora se smiselno uporabljajo 
določbe 266. člena in drugega odstavka 267. člena tega zakona. 
(2) Člana upravnega odbora, ki so ga na podlagi statuta imenovali 
v upravni odbor upravičeni delničarji, lahko nosilec te pravice 
kadarkoli odpokliče in ga nadomesti z drugim članom. Če prenehajo 
s statutom določene predpostavke in pravice do imenovanja, 
lahko posameznega člana, ki so ga imenovali upravičeni delničarji, 
odpokliče skupščina z navadno večino. 
(3) Za odpoklic nadomestnega člana upravnega odbora veljajo 
določbe o odpoklicu člana, namesto katerega je bil imenovan. 

Imenovanje člana upravnega odbora prek sodišča 
398as. člen 

(1) Za imenovanje člana upravnega odbora prek sodišča se 
smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka 267. člena tega 
zakona. 
(2) Funkcija sodno imenovanega člana upravnega odbora 
preneha, ko postane upravni odbor sklepčen. 

Ničnost volitev članov upravnega odbora 
398. aš člen 

Glede ničnosti volitev članov upravnega odbora se smiselno 
uporabljajo določbe 361. člena tega zakona. 

Poslovanje upravnega odbora 
398at. člen 

,-0 ureditvi)°v 

(1) Upravni odbor mora, v skladu s P"^0?" najmanj ene^ 
statutu, izmed sebe izvoliti predsednika i 0g3 odb°ra (j 
namestnika. Predsednik ne more biti član upr srT,e biti hk 
tretjega odstavka 398ap. člena tega zakona in in obvezn° 
izvršni direktor te SE. Namestnik Prevzame.Pra

vern izvr^evaj'iu 
predsednika le, če je ta onemogočen pri nj|tl0 sVojem 
(2) Upravni odbor lahko sprejme Poslov^'bora la^0 e(ti 
Posamezna vprašanja o delu upravnega o ^ s sog^' 
statut. Poslovnik o delu upravnega odbora se sp ^ 
vseh članov upravnega odbora. . jk ^ ga P0® 
(3) Na sejah upravnega odbora se piše zapis • 
predsednik. 0 a|i več k01" J 
(4) Upravni odbor lahko iz svojih članov sestavl

red|0ge skl®P° 
ki pripravljajo predloge dnevnega reda sej in P 0 ni mo9 
skrbijo za njihovo izvršitev. Na posamezne 0j8m sKi®H 
prenesti pristojnosti upravnega odbora za .^g, pP# 
določenih v prvem stavku prvega odstavka eg (aV|<a 39 . 
tretjem odstavku 398am., prvem stavku P^6^ gdstavka Q 
tretjem odstavku 398bg., drugem stavku drug 9 odstavka 
drugem odstavku 329., prvem stavku P^^-pg. Član korT1 gej 
prvem in drugem odstavku 331. člena tega za a odt>°ra. a|j 
ne more biti oseba, ki ne more biti član uPr^isije če sla'u pri 
komisije se smejo udeleževati le člani drugaž8'isjje 
poslovnik upravnega odbora ne dolo ^ g0jo 
obravnavanju posameznih točk so lahko 
povabljeni izvedenci oziroma poročevalci- za zakona- 
se smiselno uporabljajo določbe 271. člena ^ v s trgu; 
(5) Upravni odbor mora oblikovati revizijsko purane'11 .g 

s katere vrednostnimi papirji se trguje na sode10 ^ 
- v kateri delavci v skladu z določili zakona, sv0j0 prav1 ^ 

delavcev pri upravljanju družb, uveljavi) I uve[javljan' 
sodelovanja v organih družbe, pri tem Pa g 
pravic ni dosežen drug dogovor, ali dv0tjrne9a S'S 

v kateri pride do preoblikovanja iz ^ 
upravljanja v enotirni sistem upravljanja. v p a 

(6) Revizijsko komisijo sestavljajo predse n.' 'najmanj()va 

neodločenega izida glasovanja odločilni glas. upf3^' , |<i 
Člane in predsednika revizijske komisije im vn6ga 0 ^pja" 
Člani revizijske komisije so izključno člani u^oCjvjsni str0j0|oit,e 

niso hkrati tudi izvršni direktorji, in vsaj eden n ,0 na d ^ 
z računovodskega ali finančnega področja^ počili za^vanju 
prejšnjih dveh stavkov lahko delavci v skl? "g, o $0<*e ^jsij0 

ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju ^vjZjjSkc j*' 
delavcev v nadzornem svetu, za član ,, vj|0 doloc n6 
imenujejo predstavnike delavcev, katerih od cne tretiinvjZjjske 
vendar pa njihovo število ne sme biti manjše ^a|0ge r« ^ 
večje od polovice vseh članov revizijske k0^'S|0vaniern Strani'" 
komisije so predvsem: nadzor nacJ . masist®rnan vjzofia 

obvladovanja tveganj, notranje revizije oziro nanjega ,e e pri 
kontrol, sodelovanje pri izbiri neodvisnega s0de,oV (0ge- 
ter pripravi pogodbe med revizorjem in u. jn drug® vjZjjsk3 

določitvi pomembnejših področij revidiranj ^Qta. fle xj\), 
določene s statutom ali sklepom uPravne^tav0 letneS® pvjzjjska 

komisija poleg navedenega tudi ocenjuje ses 0^qi. 
vključno z oblikovanjem predloga za uPraJe|0Vanja 

komisija poroča o vseh področjih svojega 
odboru. 
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Sprejemanje sklepov 
398au. člen 

2a 0(||0, 
^očbe drun3"'8 uPravnega odbora se smiselno uporabljajo 

Odsotni {|g^a. 'n °e,rte9a odstavka 271. člena tega zakona, 
delujejo tud n' pr' spremanju sklepov upravnega odbora 
29 ^sotneoa *f odda)° Pisnih glasovnic. Pisno glasovnico lahko 
°Seba, ni. 

c ana na seji odda drug član upravnega odbora ali 
P'Sne9a DonKi" uPra^nega odbora, če je to upravičena na podlagi pooblastila odsotnega člana. 

Udeležba na sejah upravnega odbora 
^ 398av. člen 

na sejah upravnega odbora se smiselno 
2 Sta'W lah! 272- člena tega zakona. 
o 0ležbapreD °.do'0^' da se lahko namesto članov, ki jim je 
d nis° Slani ud8 seie upravnega odbora udeležijo tudi osebe, 

rePrečena 
ravne9a odbora in jih je član, ki mu je bila udeležba 

'la »o pisno pooblastil. 

Sklic seje 
h., 398az. člen 

H!Ve<l6 namen'Pravne9a odbora ali izvršni direktor lahko, če 
t6rt Vne9a odb0 'n raz'°9e za sklic, zahteva, da predsednik 
5J Po sklic u ^ ,ak°'skliče sei° odbora. Seja mora biti v dveh 

^^Sprejetg^ ^'ana upravnega odbora ali izvršnega direktorja 
6Vn' r6d in' 

0 ,a sam skliče upravni odbor, če hkrati predlaga Predstavi dejanske okoliščine. 
rbn<*ti i„ oH zgovornosti članov upravnega odbora 

^ 398až. člen 
Ot)K žn°st skrb 

°ra se Smis J18®3 ravnania in odgovornost članov upravnega e no uporabljajo določbe 258. člena tega zakona. 

^°9odbe s člani upravnega odbora 
(1) ^ 398ba. člen 

(2l'>6lriQ uPorah?n°m uPravne9a odbora in njegovih komisij se 
k0rr) 

a °dobritev Jaj° dolo^')e 276. člena tega zakona. 
kom'S-i 'n *3 dnjV P0S0''' član0ITi upravnega odbora in njegovih 
;a, lsii se Srnj " P°90dbe s člani upravnega odbora in njegovih 

na. selno uporabljajo določbe 277. in 278. člena tega 

Izvršni direktorji 
(1) |jp 398bb. člen 

iiw naJV6č <DeTh'rnenU'e ene9a al' ve^ izvršnih direktorjev za 
'eto °Var*ia. p0n 'et 2 možnostjo neomejenega ponovnega 
i, Nd izteko°Vn° imenova_nje se ne sme opraviti prej kot eno 
(21 >°Var|i za i,

rri.rnandata. Člani upravnega odbora so lahko 
C ne direktorje. 
• °v uPravnQ 

lre^orle je lahko imenovana manj kot polovica 
" vkatsrevre9

d
a0dboraVSE: 

đPridelavn°S,nimi paP'rii se 'rguje na organiziranem trgu; e'avcev n C'V sl<'ac'u z določili zakona, ki ureja sodelovanje 
■ !°('e|ovania

n Uprav|ianju, uveljavljajo svojo pravico do 
U kat6ri PMd °r9anitl dmŽbe; ali 

Sijanja v 
9 do Preoblikovanja iz dvotirnega sistema 
®notirni sistem upravljanja. 

(3) Če je v skladu s tretjim odstavkom 398ap. člena v upravni 
odbor imenovan predstavnik delavcev, ga upravni odbor imenuje 
za izvršnega direktorja, ki v okviru splošnih pravic in obveznosti, 
ki pripadajo vsem izvršnim direktorjem, opravlja naloge zastopanja 
in predstavljanja interesov delavcev glede kadrovskih in socialnih 
vprašanj v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju družb. 
(4) Če je za izvršnega direktorja imenovana tretja oseba, se 
glede pogojev za njeno imenovanje smiselno uporabljajo določbe 
četrtega odstavka 246. člena tega zakona. 
(5) Izvršni direktorji vodijo posle SE. 
(6) Če je imenovanih več izvršnih direktorjev, vodijo posle skupno, 
če statut ali poslovnik, ki ga sprejme upravni odbor, ne določa 
drugače. 
(7) Na izvršnega direktorja ni mogoče prenesti nalog, ki jih zakon 
nalaga upravnemu odboru. 
(8) Izvršni direktorji morajo opraviti prijave vpisov in predložitve 
listin registrskemu sodišču. 
(9) Če je imenovanih več izvršnih direktorjev, lahko sprejmejo o 
svojem delu poslovnik, razen če statut določa, da tak poslovnik 
sprejme upravni odbor ali ga je ta že sprejel. Posamezna vprašanja 
o delu izvršnih direktorjev lahko uredi statut. Izvršni direktorji 
sprejmejo poslovnik o delu soglasno. 
(10) Upravni odbor lahko s sklepom kadarkoli odpokliče izvršne 
direktorje, če statut ne določa drugače. Za zahtevke izvršnih 
direktorjev iz pogodbe o opravljanju funkcije se uporabljajo pravila, 
s katerimi so urejena obligacijska razmerja. 
(11) Izvršni direktorji poročajo upravnemu odboru v skladu z 
določbami 256. člena tega zakona, če statut ali poslovnik o delu 
izvršilnih direktorjev ne določata drugače. 
(12) Za izvršne direktorje se za udeležbo pri dobičku, za prejemke 
in prepoved konkurence, ter za odobritev posojila smiselno 
uporabljajo določbe 252. do 255. člena tega zakona o članih uprave. 
(13) Za dolžnost skrbnega ravnanja in odgovornost izvršnih 
direktorjev se smiselno uporabljajo določbe 258. člena tega 
zakona. 
(14) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na izvršne direktorje, 
veljajo tudi za njihove namestnike. 

Zastopanje in predstavljanje 
398bc. člen 

(1) Izvršni direktorji zastopajo in predstavljajo SE ob smiselni 
uporabi določb 248. člena tega zakona. 
(2) Za skupno zastopanje pooblaščeni izvršni direktorji smejo za 
izvršitev določenega posla oziroma za opravljanje določenih vrst 
poslov pooblastiti posameznega izvršnega direktorja; Smiselno 
enako velja, če je za zastopanje SE pooblaščen posamezen 
izvršni direktor skupaj s prokuristom. 
(3) Kadar SE uveljavlja zahtevek proti izvršnemu direktorju, jo 
zastopa predsednik upravnega odbora. 
(4) V imenu SE podpisujejo listine izvršni direktorji tako, da firmi 
SE dodajo svoj podpis s pristavkom »izvršni direktor«. 

Podatki na sporočilih SE 
398bč. člen 

Poleg podatkov iz 45. člena tega zakona morajo biti na vseh 
sporočilih SE z imeni in priimki navedeni tudi vsi izvršni direktorji 
ter predsednik upravnega odbora. 

?9. "ov, 
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Omejitve pooblastila za zastopanje SE in vodenje poslov 
398bd. člen 

(1) Pooblastila izvršnih direktorjev za zastopanje SE ni mogoče 
omejiti. 
(2) V razmerju do SE so izvršni direktorji pri vodenju poslov dolžni 
upoštevati navodila in omejitve, ki so jim, v skladu z Uredbo 2157/ 
2001/ES, postavljene s strani statuta, upravnega odbora, 
skupščine SE in poslovnika o delu izvršnih direktorjev, ki ga 
sprejme upravni odbor ali izvršni direktorji. 

Imenovanje izvršnega direktorja prek sodišča 
398be. člen 

Če iz kateregakoli razloga eden ali več izvršnih direktorjev ni 
imenovan, ga v nujnih primerih na predlog zainteresiranih oseb 
imenuje sodišče, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe 251. 
člena tega zakona. 

Objava sprememb 
398bf. člen 

(1) Izvršni direktorji morajo vsako zamenjavo člana upravnega 
odbora, spremembo pooblastila člana upravnega odbora za 
zastopanje, imenovanje in odpoklic izvršnega direktorja ter 
spremembo pooblastila izvršnega direktorja za zastopanje takoj 
objaviti in spremembo prijaviti za vpis v sodni register. Izvršni 
direktorji morajo prijaviti sodnemu registru izvolitev predsednika 
upravnega odbora in njegovega namestnika ter vsako 
spremembo o osebi predsednika upravnega odbora ali njegovega 
namestnika. 
(2) Novi člani upravnega odbora in izvršni direktorji morajo prijavi 
priložiti pisno izjavo, da ne obstojajo okoliščine, ki bi po Uredbi 
2157/2001/ES ali po tem zakonu nasprotovale njihovemu 
imenovanju. 

Pristojnosti v zvezi z letnim poročilom 
398bg. člen 

(1) Izvršni direktorji skrbijo za vodenje ustreznih poslovnih knjig. 
(2) Izvršni direktorji morajo nemudoma po sestavi predložiti letno 
poročilo upravnemu odboru. K letnemu poročilu morajo priložiti 
tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, s predlogom, da ga 
upravni odbor predloži skupščini. 
(3) Vsak član upravnega odbora in, če komisija upravnega odbora 
tako odloči, tudi vsak član komisije, ima pravico pregledati in 
preveriti vse podlage za letno poročilo, ter zahtevati njihovo 
predložitev. 
(4) Upravni odbor mora o rezultatu preveritve letnega poročila 
sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora navesti, na 
kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe 
med poslovnim letom. Če je k letnemu poročilu predloženo tudi 
revizorjevo poročilo, mora upravni odbor v svojem poročilu zavzeti 
stališče do njegovega poročila. Na koncu poročila mora upravni 
odbor navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu 
kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če upravni odbor 
potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. 
(5) Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če 
upravni odbor letnega poročila ni potrdil ali če je prepustil odločitev 
o sprejemu letnega poročila skupščini. 

Skupščina SE 
398bh. člen ročila g poro1* 

(1) Upravni odbor predloži poročilo o preveritvi'®,n^ 
izvršnim direktorjem in takoj nato skliče skups ' ' a dob®1' 
letno poročilo in sprejema sklep o uporabi bi aseci(1 p0 koflc 

Zasedanje skupščine mora biti v osmih me 
poslovnega leta. , 0 se smis®n 

(2) Za pristojnosti skupščine in podelitev razre ^ čle°a 

uporabljajo določbe drugega do petega ocista^, _nre skuP^"1 

282a. člena tega zakona. Na začetku zase' a SKiep°v 

upravni odbor obrazloži letno poročilo ter pf 
uporabi bilančnega dobička in razrešnici. 

ih odvis"05*' Vodenje in odgovornost pri razmerji 
398bi. člen 

zaKona za 

(1) Pri uporabi določb 474. do 481. člena teg. direW°g£ 
veljajo določbe o upravah družb smiselno tudi za za 
(2) Pri uporabi določb 488. do 494. člena |notudiza iz,/rs 

veljajo določbe o upravi vključene družbe smis 
direktorje. 

na*8 

,osn°vn' 

ihteV 4. pododdelek: Skupščina SE 

Sklic skupščine in dopolnitev dnevnega red 
manjšinskih delničarjev 

398bj. člen 

(1) Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo ^j^gpje dflevn 

kapitala, lahko zahtevajo sklic skupščine in o 1 01/gS. a 
reda zanjo v skladu s 55. členom Uredbe 2 . et|noosn°v 

(2) Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dv j ^ skuP»c 

kapitala, lahko zahtevajo dopolnitev dnevneg 

Sprememba statuta SE 
398bk. člen 

Statut lahko določi, da za sprejem sklepa skup oVi če j\ ,3 
statuta SE zadostuje navadna večina ocic'anJlovriega ka^'n0sti 
sklepanju zastopana najmanj polovica oS" ernbo dej3"^ 
Določba prejšnjega stavka ne velja za spre pisana 
družbe in za primere, za katere je z zakono 
kapitalska večina. 

5. ODDELEK: PRENEHANJE SE 
deža i" 9laV 

Prenehanje SE pri razhajanju kraja se 
uprave 

398bl. člen I 
•, 7 člena ^'e^c\aW® " (1) Kadar SE ne izpolnjuje več zahtev iz '■ ^0£b s ..tr5k0 

2001/ES, se šteje, da obstaja Pornan'k''iv0
7a|<ona- ^'npr^ 

smislu tretjega odstavka 371. člena tega ravilnos''0 j0y, 
sodišče pozove SE, da v določenem roku n

voVC|rža\fl® 
tako, da ponovno vzpostavi svojo glavno uPr® enerr v 8' 
ali da prenese svoj sedež po postopku, do ^ 
Uredbe 2157/2001/ES. x narn r0ku n0.?L)S|i 

(2) Če družba po pozivu sodišča v dol° o(oVj po"ian) 

nepravilnosti, sodišče po uradni dolžnosti ug 
statuta.«. 
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u. 53. člen 
®RjQem Ari 

>8^ in besedi1"4^3' °'ena se namesto besede »ter« dodata 
10 "Pri izključitvi manjšinskih delničarjev ter pri«. 

VPrv 54. člen 
fesi: stavku 509a. člena se besedilo spremeni tako, da se 

in. ^Publiki Sin 
v ;

resn0 2dru26
Ven''' Se 'ahko ustanovi Evropsko gospodarsko 

du z doi^k'9 'v nada|jnjem besedilu: evropsko združenje) 
v °cbami Uredbe 2137/85/EGS.« 

'latioiT|estiC^!)
,^k^.se besedilo »uredbo iz prejšnjega odstavka« 

sed"°m »Uredbo 2137/85/EGS«. 

V„ 55. člen 
Petera 0d 

^ ^ 'aVl<U 514 ®'ena se 3- točka spremeni tako, da se 

^ rne*od; 2a d°iočitev menjalnega razmerja uporabljenih 
Poj6'1 nietofj.Hf ,Vrednost 'e bila ugotovljen3 pri uporabi vsake 1Srnbn°st| ' ati je treba podati mnenje o relativni 
nas'

eri se odi'ož 
P'San',akšnim metodam pri izračunu vrednosti, 

PrjD ale Pri ocen'0pisa,i vse morebitne posebne težave, ki so Pojitvi« levanju vrednosti družb, ki so udeležene pri 

V drUg 56. člen 

a "''lance!)1' petem 'n sedmem odstavku 529j. člena se 
" nadomesti z besedo »gospodarstvo«. 

59. člen 

Enajsto poglavje se spremeni tako, da se glasi: 

»Enajsto poglavje: NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA 

Inšpekcijski nadzor 
569. člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem posameznih določb tega zakona 
opravljajo Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence, 
Davčna uprava Republike Slovenije, Inšpektorat Republike 
Slovenije za delo, Ministrstvo za gospodarstvo in Tržni inšpektorat 
Republike Slovenije. 
(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve je pristojna za nadzor nad izvajanjem določb, ki so 
sankcionirane v 2. do 4. točki prvega odstavka 571. člena, 1. točki 
drugega odstavka 572. člena in prvi, drugi, četrti in peti alinei 
prvega odstavka 573. člena tega zakona. 
(3) Davčna uprava Republike Slovenije je pristojna za nadzor 
nad izvajanjem določb, ki so sankcionirane v 4. točki prvega 
odstavka 570. člena tega zakona. 
(4) Inšpektorat Republike Slovenije za delo je pristojen za nadzor 
nad izvajanjem določb, ki so sankcionirane v 1. točki prvega 
odstavka 570. člena tega zakona. 
(5) Ministrstvo za gospodarstvo je pristojno za nadzor nad 
izvajanjem določb, ki so sankcionirane v 5. do 7. in 11. točki 570. 
člena, 7. do 16. točki 571. člena, 2. in 3. točki 574. člena in 576a. 
členu tega zakona. 
(6) Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nadzor 
nad izvajanjem določb, ki so sankcionirane v 2. točki prvega 
odstavka 570. člena, 1., 5. in 6. točki prvega odstavka 571. člena, 
2. točki drugega odstavka 572. člena, tretji alinei prvega odstavka 
573. člena in 1. točki prvega odstavka 575. člena tega zakona.«. 

% 57. člen 
543 

*(J)'pSi'0: 548 'n 553' členu se dodai° novi dru9' odstavki, ki 

dolo*h°k"'<0van'a za VP'S v register se smiselno 
c'° Peten prve ke drugega odstavka in določbe 

odstavka 520. člena tega zakona.«. 

t 
58. člen 

,a(l|n lv° Sveta 70m ods,avku 565. člena se besedilo »Četrto 
1978 °v°^skih izk 8{660'EGS z dne 25. julija 1978 o letnih 

's sprern 
a2ih posameznih vrst družb (UL L 222, 14. 8. 

<W)i 6stizbesert-iami^' ki ,emeli' na členu 54(3) (g) Pogodbe« 
rač J 0Sveta Rin "Direktivo 78/660/EGS«, besedilo »Sedmo 
ki t9rri°

V0(Jskih j7, 49/EGS z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih 
83/34oliinačlen„acfih L 193, 18- 7- 1983> s spremembami), 

(3) (9) Pogodbe« pa z besedilom »Direktivo 
Vtrm- 

0(1 stavku , u ^84 10 a ^esedilo »Osmo direktivo Sveta 84/253/ 
" f Sprememh 1984 0 revi2'iah bilanc <UL L 126. 12- 5- 6sti z besom"1''' ,em0lji na členu 54(3) (g) Pogodbe« 

lom »Direktivo 84/253/EGS«. 

60. člen 

V napovednem stavku prvega odstavka 570. člena se besedilo 
spremeni tako, da se glasi: 
»Z globo od 4.000.000 do 15.000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje družba:«. 

5. do 7. točka se črtajo. 
Dosedanje 8. do 10 točka postanejo 5. do 7. točka. 

11. točka se črta. 
Dosedanji 12. in 13. točka postaneta 8. in 9. točka. 

14. do 17. točka se črtajo. 
Dosedanja 18. točka postane 10. točka. 

19. točka se črta. 
Dosedanja 20. točka postane 11. točka. 

21. do 23. točka se črtajo. 
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61. člen 

V napovednem stavku prvega odstavka 571. člena se besedilo 
spremeni tako, da se glasi: 
»Z globo od 1.500.000 do 10.000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje družba:«. 

Doda se nova 1. točka, ki se glasi: 
»1. če na sporočilih, ki jih pošilja družba, ni podatkov iz prvega 
odstavka 45. člena tega zakona;« 

Dosedanja 1. točka postane 2. točka. 

Dodajo se nove 3. do 5. točka, ki se glasijo: 
»3. če v primeru iz drugega odstavka 55. člena tega zakona ne 
predloži letnega poročila zaradi javne objave organizaciji, 
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, v treh mesecih 
po koncu poslovnega leta; 
4. če v primeru iz prvega odstavka 55a. člena tega zakona ne 
predloži podatkov iz letnih poročil o svojem premoženjskem in 
finančnem poslovanju ter poslovnem izidu organizaciji, 
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, v treh mesecih 
po koncu koledarskega leta; 
5. če na poslovnih listinah poleg firme dvojne družbe ni označeno 
ime poslovodij oziroma članov uprave komplementarja v dvojni 
družbi (prvi odstavek 157. člena);«. 

Dosedanje 2. do 7. točka postanejo 6. do 11. točka. 

Doda se nova 12. točka, ki se glasi: 
»12. če v register delnic ne vpiše imenskih delnic (prvi odstavek 
232. člena);« 
Dosedanja 8. točka postane 13. točka. 
9. točka se črta. 
Dosedanja 10. točka postane 14. točka. 

11. točka se črta. 
Dosedanja 12. točka postane 15. točka. 
13. točka se črta. 

Na koncu 15. točke se pika nadomesti s podpičjem in se doda 
nova 16. točka, ki se glasi:»16. če družba ne objavi listin oziroma 
ne omogoči njihovega brezplačnega prepisa (drugi odstavek 188a. 
člena, tretji odstavek 282a. člena, drugi in tretji odstavek 398h. 
člena, tretji odstavek 398s. člena, četrti odstavek 516. člena, 
drugi in peti odstavek 533f. člena).«. 

V drugem odstavku se besedilo »150.000 do 1.000.000« 
nadomesti z besedilom »75.000 do 1.000.000«. 

62. člen 

572. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Z globo od 5.000.000 do 15.000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje tuje podjetje, ki je ustanovilo podružnico, če ob vpisu v 
register ne prijavi vseh podatkov, ki se po določbah tega zakona 
vpisujejo v register (562. člen in 566. člen); 

za Prekršel1 

(2) Z globo od 1.500.000 do 10.000.000 tolarjev ^ podrUžn^. 
kaznuje tuje podjetje, ki je ustanovilo podruzni . organizac • 
1. ne predloži letnega poročila zaradi javne ^ v os 
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje p oclstavek 
mesecih po koncu poslovnega leta (drugi m ^ 
člena v zvezi s 55. členom); drugjh podatko 
2. pri svojem poslovanju ne uporablja firme i 
564. člena tega zakona.« 

63. člen 

V 573. členu se četrta alinea spremeni tako,nye spi,0IT'8?g 
»- če ne prijavi za vpis v Poslovni register ^ ^ določb3"11 

podatkov ali prenehanja poslovanja v sk a 
člena tega zakona;« 

Doda se nova peta alinea, ki se glasi: 75. člena 

»- če pri vpisu podatkov iz drugega ods a 
zakona prijavi napačne podatke.« 

64. člen jki„ 
besedo »^zbe 

V 574. členu se v napovednem stavku za 
doda besedilo »oziroma družbeniki ustanov 

65-slen 1 
. ,žna« 

V 576. členu se besedilo »oseba, ki je 
besedilom »posameznik, ki je dolžan«. 

66. člen 

Za 576. členu se doda nov 576a. člen, ki se g' 
kršek 

»576a. člen se za Pr® ra 
(1) Z globo od 400.000 do 1.000.000 10 ® J

upravnega °° 
kaznuje član uprave, nadzornega sveta a ^ 
SE, izvršni direktor ali likvidacijski upravite J ' nih o&ve 

- v poročilih, izjavah ali sporočilih nam 
javnosti ali delničarjev, _ . sedan'u 

v javno objavljenih pozivih k udeležbi v ^ na za 
v razpravi ali pri dajanju informacij de n 
skupščine, sve,ua'' 
pri dajanju informacij revizorjem SE, .^'aC|zorne,TlU 

v poročilih, izjavah ali sporočilih, danih 0*jei^e 

upravnemu odboru „f aliz n'° ^ zakon3 

nepooblaščeno razkrije podatke o zadeva ^arni ,e^a 

družbe oziroma te podatke v nasprotju z 0 z
puje 

zadrži. . cflzaprekrž® c ki"8 

(2) Z globo od 400.000 do 900.000 tolarjev so iteij = ' 0m 
član uprave SE, izvršni direktor ali likvidacij 398b9- 
sestavi poročila v skladu s 256. členom oz 
tega zakona.«. 
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PrEHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

67. člen 
Družbe' 

ila^^ga od QSe,e®a ocls,avka 51. člena zakona, pri katerih so 
kot •Catl EvrODsk

r9an5iranih ,r90v vrednostnih papirjev v državah 
se ,'!tl doloCa 7^

ni'e uvrSSeni samo dolžniški vrednostni papirji, 
sta '1° račUn. ' ureia ,r9 vrednostnih papirjev, prvič 
let0

n(iar(li računoV°dSka poroći,a v skladu z mednarodnimi 
l?\ i^'Se začno ,vođsl<e9a poročanja najkasneje za poslovno 
raf ^6 iz ena' ,'anuaria 2°07 ali kasneje. 
ra,

Un°vodska JS S^a ods,avka 51 • člena zakona prvič sestavijo 
j3.Un°vodskeoa °^'a v sk'adu 2 mednarodnimi standardi 
'3)^a 29°6 ali kasn°^an'a 23 poslovno let0, ki se zažne 1- 

raiUn°v°<iskaanSte^a ocls,avl<a 51 • člena zakona prvič sestavijo 
doio*°Vo<lskega d ročila.v sk,adu z mednarodnimi standardi 

PfeiŽnien °r0Čan'a za P°slovno let°. ki 9a ob upoštevanju Pq .6cih p0 Uv^
a odstavka določi Banka Slovenije v dveh 

(4) 7Vn° leto, ki ,avi,vi te9a zakona, vendar najkasneje za 
sest aV.ar°val'nicp 6 2a^ne 1 ■ januarja 2007 ali kasneje, 
sta™ Vi'° računo12 enaiste9a odstavka 51. člena zakona prvič 
"Pošt ra{|JnovVriC'Ska poročl,a v skladu z mednarodnimi 
*a> 8Vaniu dolofh poročania 2a poslovno leto, ki ga ob v
6nđ Varovainj nad prveaa odstavka tega člena določi Agencija 

"i k»ar naikasnejp 2°r V dve'1 mesecih po uveljavitvi tega zakona, srigjg za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2007 

ifc.be 23. 
68. člen 

r®9ist 'ati ,ri "lesa ' 56' 'n 63' člena tega zakona se zinejo 
"Porah'9"'® Pod8CS P° uve'iavitvi te9a zakona. Do takrat se za 
(j) j.bliajo doiočJet^.'kov in za člane poravnalnih odborov 
Uveii^a uprav/6' S° vel'ale pred uveljavitvijo tega zakona. 
'avno itvi 'eqa 

3 P^'ke Slovenije mora v 15 dneh po 
l6hni{ravn® evidenak°na A9enc'ji Republike Slovenije za 
Ifei, n° dokument

C0 -n s,or'tve izročiti aplikacijo in pripadajočo 
6Secih p0 

a®'i° za vodenje vpisnika podjetnikov ter v I po 
1 »wuoiijo vpiuinrsci puujouiiKUV loi v 

a nnH,V6 'v' te9a zakona nanjo prenesti celotno 
uredniki, P°đietnikov. 
^ot^.^ak 0cjS^ v pos|ovnem letu 2004 v skladu s predpisi, ki 
doijnj )Sn6ga dobičk iz dejavnosti. obdavčeni na podlagi 

v°<iiti nQei. . 2 uPoštevanjem normiranih odhodkov, niso 
Poslovnih knjig in evidenc. 

69. člen 

Družbe, ki nimajo nadzornega sveta, morajo v dveh letih po 
uveljavitvi tega zakona uskladiti organe upravljanja z določbami 
261. člena zakona. 

70. člen 

(1) Ministra, pristojna za pravosodje in gospodarstvo, morata 
izdati predpis iz dvanajstega odstavka 55. člena zakona v roku 
treh mesecev od uveljavitve tega zakona. 
(2) Minister, pristojen gospodarstvo, mora izdati predpis iz 75. 
člena zakona v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona. 
(3) Vlada Republike Slovenije mora izdati predpis iz 76. člena 
zakona v roku treh mesecev od uveljavijve tega zakona. 
(4) Ministra, pristojna za pravosodje in gospodarstvo, morata 
imenovati predsednika in člane poravnalnega odbora izvedencev 
in njihove namestnike, ter izdati predpis iz 529j. člena zakona v 
roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona. 

71. člen 

(1) V 65., 84 in 89. členu Zakona o nematerializoranih vrednostnih 
papirjih (Uradni list RS, št. 23/99 in 75/02) se besedi »delniška 
knjiga« v vseh sklonih nadomestita z besedama »register delnic« 
v ustreznem sklonu. 
(2) V 93. in 402. členu Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni 
list RS, št. 56/99, 52/02,108/03,117/03,16/04, in 86/04) se besedi 
»delniška knjiga« v vseh sklonih nadomestita z besedama »reg- 
ister delnic« v ustreznem sklonu. 

72. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 138. člen Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 45/01). 

73. člen 

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

K 1. členu: 

Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilu: ZGD) kot 
krovni zakon, ki ureja statusno-pravne oblike družb, bo s 
predlagano novelo uvedel novo obliko kapitalske družbe 
»evropska delniška družba - Societas Europaea (v nadaljnjem 
besedilu: SE) «, ki je posledica prenosa evropske sekundarne 
zakonodaje, in sicer Uredbe 2157/2001/ES. 

S črtanjem besedila »domače ali tuja« se bo odpravilo nepotrebno 
dvojno obravnavanje domačih ali tujih subjektov, ki opravljajo ali 
bi želeli opravljati gospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji. 

k 2. členu: 

Republika Slovenija se mora po vstopu v Evropsko Unijo v svojih 
predpisih sklicevati na direktive oziroma uredbe, ki jih s 
posamezni predpisom prenaša oziroma podrobneje ureja v 
svojem pravnem redu. 

k 3. členu: 

Novela tega (in 186.) člena predstavlja odziv zakonodajalca na 
povečan pomen novih elektronskih medijev (interneta), ki 
omogočajo učinkovit in hiter način obveščanja, ter objavljanja 
podatkov družbe. 

Če zakon eksplicitno določa dolžnost objave določenih podatkov 
ali sporočil družbe, potem bo potrebno te podatke obvezno objaviti 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Če dolžnost objave v skladu 
z zakonom določa statut, potem se bodo lahko ti podatki ali 
sporočila objavili tudi v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju 
Republike Slovenije. Dodatno pa se bodo morali ti podatki objaviti 
v glasilu družbe ali v elektronskem mediju, ki ga določi statut 
družbe, v kolikor seveda družba razpolaga s tovrstnim glasilom 
ali elektronskim medijem; oblika in način objav, pomembnih za 
delničarje in družbo, namreč predstavlja statutarno snov. Delniška 
družba bo lahko kot glasilo družbe določila tudi zgolj elektronski 
medij, tako da sploh ne bo imela glasila družbe v materializirani 
obliki (na papirju). 

V Sloveniji družbe se v skladu z 10. členom ZGD opravljajo 
obvezne objave v Uradnem listu Republike Slovenije, ki je za 
plačilo (geslo) tudi dostopen tudi v elektronski obliki. De facto 
torej že imamo objave v elektronski obliki ob sočasni izdaji 
uradnega lista v materializirani obliki. Zaradi vse večje uporabe 
interneta in vse večjega števila uradnih objav družb v elektronski 
obliki (primerjaj predlog nove nemške novele zakona o delnicah - 
Entwurf eines Gesetzes zur Unternehmensintegritšt und 
Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG), ki predvideva 
tudi delničarski forum -1.i. Aktionšrsforum) je povsem primerno 
da družba, če tako tudi določi s statutom, obvešča delničarje z 
glasilom, ki se razširja (zgolj) v elektronski obliki (npr. posebna 
povezava na spletni strani družbe). Prednost objav v elektronski 
obliki je izrazita predvsem za tuje vlagatelje. Poudariti velja tudi 
hitrost takšnih objav (vmesni čas za tisk ni potreben). Vzpostavitev 
dostopa do podatkov preko spletih strani omogoča enostaven 
dostop široki množici. Povečana uporaba nematerializiranih 
načinov obveščanja bo lahko v prihodnosti omogočila tudi 
morebiten prehod na izključno uporabo nematerializiranih načinov 
obveščanja, kar bo ohranjalo poblicitetne zahteve, obenem pa 
povečalo hitrost in učinkovitost, zmanjšalo pa stroškovno 
obremenjenost družbe s publicitetnimi zahtevami. 

k 4. členu: Sloveli6 

S črtanjem obstoječega 11. člena zakona v.«— -^ 6. 
ne bo imela več pooblastila za spreminjanje z „njaino v 
tolarskih zneskov, če se pomembneje sPremenLufitvi Sl°venl!n0 
tolarja proti evru. Tovrstno pooblastilo ob v .'.onj večp°tr 

ERM2 s ciljem prehoda na enotno evropsko vaiui 

k 5. členu: 

Z dopolnitvijo 30. člena zakona se 
■kise*"*0 

<. WD„a ~ bo doda! 
določi za sedež družbe. Dopolnjena dikcija, m za $s 
Uredbo 2157/2001/ES. se bo uporabljala preo ^ ^ Kfi< 
ko so organi vodenja družbe v drugem kraj 
vodijo njeni posli. 

k 6. členu: 
h priM9^ ^ se 

Člen bo dopolnil 49a. člen, ki določa v ka,e" otreb 
sodišče v nepravdnem postopku. D°P°!nl,?V L0rjev v 81 Inei" 
s tem daje možnost imenovanja izvršnih w v nepra,. $ 
sistemu upravljanja družbe preko s0. inoS* sod'sC j, 
postopku. Obenem se bodo določili P"s ostopkovP°ve' 
imenovanje revizorjev v okviru posameznih p 
z SE. 

kamenu: zGD z* 

Glede uporabe določb sedmega poglavja I■ ^njUje, da Ki 
srednje podjetnike predlog zakona'zrecnc.%Lniu letnih P0' 

» uporablja določba 54. člena ZGD o revidir 
velja zgolj za gospodarske družbe. 

Zaradi (obvezne in izbirne) uporabe Me 0pred^ier] ^ 
računovodskega poročanja bo na novo rgZnk ^ 
računovodskih standardov in bo vzpos v sidadu 

Slovenskimi računovodskimi standardi, ' terM^3' ;e/]iZ 
zakonom sprejema Slovenski inštitut za revtZ'Lar(jardi, °^iifl 
standardi računovodskega poročanja, ki so i9.7-2°° js no 
Uredbo Evropske skupnosti, št. 1606/2002 z po(0^a 

nnnraha Mednarodnih standardov rdČUHS 

i logifi 

uporabe Mednarodnih standardov 
določal novelirani 51. člen ZGD. 

k 8. členu: 

V spremenjenem 51. členu bo redakcijsko uS ,orTteščen'z' 
in sicer bodo »letni računovodski izkazi« na 
poročnem«. 
Deveti odstavek 51. člena predloga zakona bo d°^. v pssp'°^fg 
računovodski standardi v zasnovi ne s™el porot3"1'.„s*'" 
Mednarodnimi standardi računovodskeg sl°^nSKifi 
pravzaprav za izvedbeno določilo, kiIZ r(.encO 
računovodskih standardov usmerja v k°n iteV po z lel0JSi<e93 

standardov z mednarodnimi. Tovrstna usrne. r(jj račun°y g^nif 
omogočilo širšo uporabo mednarodnih stan Mij0 

poročanja, ki pa bo primerljiva s sta ^.ongmo u' 
računovodskih izkazov primerljiva z n 

računovodskega poročanja. 
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"sic/i 'd(f(j ^ jj 
^0raba Medna* 1^06/2002/ESbo na novo določena neposredna k 11. členu: 

* Vse Grilce ^ star>dardov računovodskega poročanja 
£ 0rQanizjrgn .1 'mai° vrednostne papirje uvrščene na najmanj 

s°ic(aciji na 
r^^ednostn'h papirjev v EU in so zavezane h 

"» Podlagi določb ZGD. u,6y iBvnif) 
f""10 Pravico so zavezane h konsolidaciji, pa v skladu z 
kirt'ab° Mednar^6^6 Evr°Pske skupnosti zakon določa širšo 
*'ia banke jn standardov računovodskega poročanja 
ten'hdoločh*hVarOValn'ce' vendar P° prehpdne obdobju. V 
1 j ^"^skeoa 6 obvezna uporaba Mednarodnih standardov 2°07 oz. i j 2QQj^ania za te družbe določena najkasneje s 

^'rtatoekan 

> lakultativ^a enais,e9a odstavka 51. člena zakona pa bo 
gcJ^3^0 račun° oziroma izbirno možnost, da Mednarodne 
„a ^arsfe cJru°tV0ClSkeya Por°čanja uporabijo tudi druge 
%0(lla9' avtonn 6' Za katere zakon te obveznosti ne določa, 
stan ^ba sest™"6 odlo^tve skupščine družbe. V tem primeru 
'e/i?"®'1 računo ^ ra^un°vodska poročila po Mednarodnih 
s(a Preh°yskega poročanja najmanj v zaporedju petih 
ke 0v račun 0lo^bah ie možnost uporaba mednarodnih 
]/mS 1-1-2006 °^oclske9a poročanja za te družbe določena 16 foriverge'n„ Clmer se podaja zadostno obdobje za dosego 
%n ° °beh standardov poročanja. 

f ^ SklQrj 
°ln°sti prena -uz medinstitucionalnim dogovorom predmetne 

k 9 . sai° tuc,i na Ministrstvo za gospodarstvo. 
• c'enU; 

i%el°2GDbo 
a^yia9a za °

do sPremenjene vrednosti posameznih meril, ki 
j e- ^edfjosr W^can^e družb na majhne, srednje in velike 

I"90h 3 (sprem S° usklaiene *■ Direktivo št. 2003/38 z dne 
Ciste 1ne direktive 78/660/EGS), ki je glede na 

Prihodka 6 ^ dlrek,ivl za skoraj 17 % dvignila pragova 
O/Ae družb proctaje in letne vrednosti aktive družbe. 
Sre<j

IVa 78/66o/Pr pomemi}no za računovodske namene, ker 
družbe omogoča, da države članice majhne in 

^Pitai^0ctskega razb[ernen'jo določenih obveznosti glede 
%o Sl(irn družba >ro°ania ,n razkrivanja, ki so sicer naložene 

Prag0v 
am' kar je opravljeno tudi v ZGD. Zato se bo z 

9"1, ki bnw„man^a'° administrativno breme vsem tistim , "UO /)o      , , 
■'eoo; 

Po novem uvrščene v nižjo skupino. 

>4 
ki prgtf'6. konsolidirano letno poročilo in njegi njegove 

celoto v skladu s sedmo direktivo o bilan o '"'" ualu,u v SKiaau s seamo aireKiivo o 
*on^' ki pg 

,em razlikuje konsolidirano računovodsko 
"is0 
% 
% 
' ^0/h fo — "w,w wwi/iiw w>iwwf m »v urvjiie 

P°dis' družbe z neomejeno odgovornostjo 

konJ."iran0 Dn l
avliai° konsolidirani izkazi in priloga, ter 

\/ s°Vr)o poročilo družb, ki so vključene v 
^ib 'đac!)e doln 2 navedeno direktivo je c 
a" kn Po ZGd t ena tud'za lis,e osebne družbe, ki 

Bnikt •ov. pri katerih ni osebno odgovornih 

%>er»b0 ietrt stir>dJ n°veiiran točte osmega odstavka 53. člena bo v 
Kračun'™ 51 ®6nom' k' določa uporabo Mednarodnih 

°st slovenZ°?s/<e9a Poročanja, v tem pogledu razmejena 
%Ja°v rgčUn 

računovodskih standardov in Mednarodnih 
r^tjoo konso^0đSke9a Poročanja pri določanju načina in 

v°^skeqa 
a°'i6' ter vsebine konsolidiranega m Poslovnega poročila. 

Predlagana določba 54. člena ZGD, ki določa revidiranje letnih 
poročil, predstavlja uskladitev s t. i. modernizacijsko direktivo 
2003/51/ES, ki spreminja Direktivo 78/660/EGS in podrobno 
opredeljuje vsebino revizorjevega poročila. Revidirajo se letna 
poročila velikih in srednjih kapitalskih družb ter majhnih kapitalskih 
družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem 
trgu, po spremenjeni ureditvi pa tudi letna poročila osebnih družb, 
ki imajo status dvojnih družb. Enako velja za konsolidirana letna 
poročila. V skladu s to bilančno direktivo je natančno opredeljena 
vsebina revizorjevega poročila, in sicer: uvodni del, opis namena 
in obsega revidiranja, revizijsko mnenje, ki je lahko pritrdilno, 
mnenje s pridržkom ali odklonilno mnenje, posebej je opredeljen 
pojasnjevalni odstavek, v katerem revizor lahko na poseben način 
opozarja oziroma se sklicuje na katerokoli zadevo, za katero 
meni, da je to potrebno, ne da bi pri tem izrazil mnenje s pridržkom. 
Revizor ne revidira poslovnega poročila, zato bo zakon določil 
dolžnost pregleda poslovnega poročila, ki na tej podlagi vsebuje 
revizorjevo poročilo tudi mnenje o usklajenosti ali neusklajenosti 
poslovnega poročila z računovodskim poročilom istega 
poslovnega leta. 

k 12. členu: 

l/ spremenjenem 55. členu bo v skladu z določbo 54. člena 
redakcijsko usklajena terminologija, in sicer bo »revizorjevo 
mnenje« nadomeščeno z »revizorjevim poročilom«. Spremenjen 
55. člen bo prinesel za družbe obveznost, da skupaj z letnim 
poročilom na enak način objavijo predlog razporeditve dobička ali 
obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanja 
izgube, če to ni razvidno iz letnega poročila. Takšna ureditev je 
skladna z Direktivo 78/660/EGS. 

S spremembo četrtega in petega stavka osmega odstavka bo 
natančneje opredeljen način publiciranja letnega oziroma 
konsolidiranega letnega poročila, ki ni objavljeno v celoti oziroma 
je objavljen smo njegov povzetek. Da ne bi prišlo do zavajanja 
javnosti, tudi revizorjevo poročilo v skladu z direktivo ne sme biti 
priloženo v celoti, temveč se predloži zgolj ustrezni sestavni del 
revizorjevega poročila (revizijsko mnenje in morebiten 
pojasnjevalni odstavek) ali pa revizorjevo poročilo (zgolj) o 
povzetku računovodskih izkazov. Obenem se v skladu z 
medinstitucionalnim dogovorom predmetne pristojnosti prenašajo 
na Ministrstvo za gospodarstvo. 

k 13. členu: 

S spremembo prvega odstavka 56. člena zakona bodo v skladu 
z Direktivo 78/660/EGS natančneje opredeljeni struktura in 
sestavni deli letnega poročila. Pri tem je novost pojem 
računovodskega poročila, ki predstavlja celoto računovodskih 
izkazov in priloge s pojasnili k izkazom. Na tak način so jasneje 
opredeljeni posamezni deli letnega poročila ter je poudarjena 
razmejitev med računovodskim poročilom in poslovnim poročilom. 
Vsebino slednjega, upoštevaje spremembe te bilančne direktive, 
bo natančneje opredeljeval noveliran 66. člen zakona. 

k 14. in 15. členu: 

S spremembo 57. in 58. člena bo zakonsko besedilo nomotehnično 
usklajeno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 
in v zvezi s tem vpeljano razmejevanje med Slovenskimi 
računovodskimi standardi ter Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja. 

?9. "Ou 
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k 16. členu: 

S spremembo petega in sedmega odstavka 61. člena zakona se 
bo določil dodatni kriterij za uporabo izjem, določenih v teh dveh 
odstavkih, za majhne in srednje družbe. S predlagano spremembo 
se zagotovi, da družba lahko uporabi izjeme le, če meje dveh od 
treh meril, določenih v drugem in tretjem odstavku 52. člena tega 
zakona, ne preseže v dveh zaporednih poslovnih letih. Na tak 
način se manjšim družbam ob morebitni prekoračitvi kriterijev 
velikosti družbe ohranja možnost uporabe računovodsko ter 
publicitetno manj zahtevnega vodenja oz. poročanja, obenem pa 
se večjim družbam onemogoča morebitno izkoriščanje tega 
statusa s prilagoditvijo kriterijev velikosti zgolj v enem poslovnem 
letu. Sprememba je v skladu z Direktivo 78/660/EGS. 

Zaradi uporabe Mednarodnih standardov računovodskega 
poročanja bo za družbe, ki sestavljajo računovodska poročila v 
skladu z njimi, določena sprememba v izkaznih predpisih glede 
lastnih delnic v členitvi bilance stanja. Lastne delnice se v teh 
družbah ne izkazujejo več v bilanci stanja na aktivi med sredstvi 
kot lastni deleži v okviru dolgoročnih oziroma kratkoročnih 
finančnih naložb, temveč zgolj v pasivi kot pridobljene lastne delnice 
kot del lastnega kapitala in imajo značaj odbitne postavke. Za 
druge družbe ostaja bilančno-pravno izkazovanje lastnih delnic 
nespremenjeno. Nova ureditev pa tudi za družbe, ki sestavljajo 
računovodske izkaze po Mednarodnih standardih 
računovodskega poročanja, ne posega v substančna pravila o 
pridobivanju in poslovanju z lastnimi delnicami, vključno z dolžnostjo 
oblikovanja rezerv za lastne deleže. 

V skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 
je s spremembo izkaznega predpisa pri členitvi bilance stanja za 
družbe, ki sestavljajo letna poročila po Mednarodnih standardih 
računovodskega poročanja, določeno obvezno predstavljanje 
postavk bilance stanja na podlagi razlikovanja med kratkoročnimi 
in nekratkoročnimi postavkami. 

k 17. členu: 

Predlagana sprememba predstavlja nomotehnično uskladitev 
besedila sedmega in osmega odstavka 62. člena ZGD, ki določata 
način izkazovanja izračuna bilančnega dobička. Nadalje se bo v 
skladu z Direktivo 78/660/EGS možnost združevanja 
računovodskih postavk določila za vse majhna in srednja podjetja. 

k 18. členu: 

Po dosedanji ureditvi določa ZGD le splošna pravila vrednotenja 
postavk v računovodskih izkazih, podrobnejšo ureditev pa 
vsebujejo Slovenski računovodski standardi. Zaradi spremembe 
bilančne direktive, ki izpostavlja vrednotenje po načelu poštene 
vrednosti (»fair value«), se predlaga spremenjena ureditev načela 
previdnosti, tako da predlog zakona kot načeli pri vrednotenju 
določa obe načeli, in sicer načelo previdnosti in načelo poštene 
vrednosti, pri čemer se za podrobnejšo ureditev tega vprašanja 
napotuje na računovodske standarde, tako na Slovenske 
računovodske standarde kot tudi na Mednarodne standarde 
računovodskega poročanja, ki veljajo različno za posamezne 
družbe, glede na pravila iz 51. člena tega zakona. 

k 19. členu: ^ 

ZGD določa način izdelave zaključnega por°b^0\,anjfr 
oziroma prenosnih družb pri statusnih Pr ozjfo(na ' 
združitvah in delitvah) in vrednotenje po zclruZI .„čunov i, 
Zaradi uporabe Mednarodnih standardov ^ 
poročanja je treba to vprašanje prilagodi' z _ podani Pr3V

f„, 
sestavljajo letna poročila po teh standardih. Za o njihovih. 
podlaga za vrednotenje sredstev in obve Hruzt,e iz e"a's J/, 
pri poslovnih združitvah oziroma delitvah za sta^s' 
odstavka 51. člena zakona po Mednarc' ,eCienaHnlc 

računovodskega poročanja kot specialno pravi 
v prvih treh odstavkov 64. člena zakona. 

k 20. členu: & 
za na'anC Zijii 

S spremembo 65. člena bo podana Poclt^t0dnil> stan^(a\o 
urejanje vsebine priloge k izkazom po Mean osOT . uiajaiijo voauma fjiuuya a r- ki 
računovodskega poročanja, kar velja za o počena "°. ,a 
letna poročila po teh standardih. Poleg tega I zne$eh 1 

točka obveznega razkritja. Družbe morajo ra ^ za pos'° 
je revizor zaračunal za revidiranje letnega P° ^ za sW 

leto, zneske za vse druge storitve rev^'ran^a'staie nerev'z^ v 
davčnega svetovanja in zneske za vse o ^gana u ^ 
storitve za poslovno leto. Takšna ureditev !e "zgrjgt, Ie 

predlogu nove direktive o kvalifikacijah re 
pripravi. 

k 21. členu: o-(e0
e ^ 

Z noveliranim 66. členom bo v skladu s sPrerne^„ngQa P°r°i ' 

Zahtevalo se bo, da mora poslovno i 
660/EGS natančneje določena vsebina p«3'*' bovatim'n'ai 

pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja 0p/s 0» 
finančnega položaja, kot novost pa se po V ^ 
tveganj in negotovosti, ki jim je družba izp° .^aZt ki ^ anj$ 
direktivo bo podrobneje opredeljen pošten P.^oV p°s ^ 
uravnotežena in izčrpna analiza razvoja 
družbe ter njenega finančnega položaja. Po 9£njh /p 
je določen tudi obvezen prikaz ključnih ne^^rstv0rn o*01 

vključno z informacijami, povezanimi z 
zadevami delavcev. 

k 22. členu: odjetn^ ■ 
Smiselna uporaba določb o podružnicah je gf)e& 
po dosedanjih določilih zelo omejena. 31■ č>en ^gne S jSel"° 
da lahko ima družba podružnice, ki so k^e^ne 0seb& ^ pe 

nroV ^ / 

< 
družb, ki se vpišejo v register, in niso Prav v vpisni* 
uporabo lahko tukaj povezujemo s Pr'9lasl, :,nl)< niti P0"1 

(sodni) register, ter z dejstvom, da niti P°°j srngrjenf 
nista pravni osebi. Seveda pa so ta določila primeti^ aptP* 
podjetnika rezidenta Republike Slovenije. nafJ}rgč ' .*0'' 
tujih podjetnikov (pravnih aH fizičnih oseb) s°ngnjfpi rs9tS 

določila 559.-568. člena ZGD z bistveno raZS"J 
publicitetnimi in drugimi zahtevami. ^ 

S predlagano dopolnitvijo je odpravljena dru9 podj?11^ 
podjetnikov rezideritov Republike S'0"6"' jpe t>°° 0gp> 
rezidentov drugih držav. Niti eni niti drugi na _ ^otabi 
ustanoviti podružnice podjetnika ob srnise 0<Jni p°° nieie 

ZGD. Seveda pa imajo tuji podjetniki možnost ^ ^ s 
tujega podjetja v skladu z 559.-568. ^en°m rgVpg os^6' 
obravnave izenačene tako tuje fizične kot p 
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"lQtniki 
"Pobijan Publike Slovenije so institut podružnice 

r*t, posiov°j kot nav3jan]e krajevno ločenega dela podjetja 
PrSVr>ih elerna n'Ca' ^'osk ipd) brez drugih relevantnih statusno- 

a, s 
n,ov- Z dopolnitvijo 75. člena ZGD je ta možnost 

fSI°i drug/tj d f!0d^etnil( ot} registraciji med drugim opredeli tudi 
'P°s/owa/n/Ce 

6 P°djetnika oz. drugih delov poslovnega subjekta 
,®'Pos/ovne' 

0 afa' eno'e. kioska itd.). Tako bo krajevno ločen 
^Oljsko s.ubJel<ta evidentiran v registru in bo prejel ustrezno 

raloWneqa - lko- Potrebno iz drugih razlogov (npr. prijava časa posamezne prodajalne). 
1 členu; 

lSkl3du * me ■ 
J'striranja J.' 'nst'!ucionalnim dogovorom se bo pristojnost 

°Venije „a . lefnikov prenesla z Davčne uprave Republike 
^ojnost \, z ®enc'i° za javnopravne evidence in storitve; 
^la9e pa ng ,^

ee' z oblikovanjem podzakonske normativne 
<°rej konstu '?.istrstvo za gospodarstvo. Po uveljavitvi določila 

Jf0"1 v Posin IVen Zna^ai ustanovitve podjetnika povezan z 
r >o večera?' re9ister Slovenije. Na tej podlagi tako ne bo 

s/0ve 
ne re9istracije (v vpisnik podjetnikov in v Poslovni 

®"iskegg v
nJ^' Sprememba je pomembna predvsem s 

"a^ien ■ S3^ bo omogočila bolj učinkovito izvajanje 
obrH' k°t pr8J

en'h Podietniku za olajšano registracijo tako v 
Oh a"jeboli° proiel<,a (e-VEM) tudi v elektronski obliki, in 
Po V.p'Su bo oo^aZne9a sta{usnopravnega okolja za podjetnika. 
&l"e9a suhlein'k opredelil lLJdi obstoj morebitnih drugih delov 

UrJ
e (obrat, poslovalnica, kiosk itd.), v skladu z 

dyi,vi pri QJ
a Poslovni register Slovenije, ter izjavil (analogno 

„LSp®'"i davčnSh°darskih družbah), da nima neporavnanih 
orp"er re9ulat'i obveznos,i' kar bo lahko v skladu z načelom n°v. on" Predmet naknadnega preverjanja pristojnih 

76- člena je povezan s predlaganimi 
60 Ve% Poda/ 

5- člena, ki pa bodo obenem Vladi Republike 
Spr 

0 °činif0^.e p°dlago za oblikovanje normativnih določil, ki 
$tgi'r'6nliivih g° pr'sPevale k določitvi statusa podjetnika v 
ipjju,Sr>ih elBi^QSpcdarsk'b razmerah (notifikacija spremenjenih 
Poj *>*,*»• prenehanje poslovanja po volji podjetnika 
J«"* po Uraf

a tud' taksativno določene primere, ko bo 
Po/"* 7"a((0 

<v" dolžnosti v ustreznem postopku izbrisan iz 
0 Podi laflko zagotovila še dodatna ažurnost baze 

%O? p°djetml karpa bo naloga pristojnih organov, ne pa 
<3oinlSvP°djetn t °Z ni69°vih naslednikov. S tem se bo statusna 
Potr h 'skan'i 3 dopoln^a v delu, ki je v preteklosti pri aplikaciji 
koti P°ureJitl Pravn'h rešitev za dejanskih primerov izražal 

Uc" p°djetni^
ako na ravni Pristojnih institucij, intresnih skupin, 

^k%ana 

(int°n°cia/alcaS^rememt}a 186. člena predstavlja odziv 
Ob^j, kj "a povečan pomen novih elektronskih medijev 
Upr'

ania Podat?90^0 učinkovit in hiter način obveščanja ter 
so0u 

e,Porri8rnbn °V dru*be- Podatki in sporočila, ki so po mnenju 
"tora bir' Zadeln,čarje in dnižbo, predstavljajo statutarno 

0e. (jrg ,1 °bjavljena v primernem glasilu (glasilu družbe, 
e,eb' a druyh6m "s'° ipd-) oz- v elektronskem mediju. 
°blii(0riskirnedij3. lahko kot gasilo družbe določi tudi zgolj 

nima glasila družbe v materializirani 
nsrrtalg Por>ovno poudarjamo, da lahko povečana 

"tiranih načinov obveščanja v prihodnosti 

omogoči tudi morebiten prehod na izključno uporabo 
nematerializiranih načinov obveščanja, kar bo ohranjalo 
publicitetne zahteve do delničarjev, obenem pa povečalo hitrost 
in učinkovitost, zmanjšalo pa stroškovno obremenjenost družbe 
s publicitetnimi zahtevami. 

k 26. členu: 

S spremembo predlagatelj natančno določa nasprotno pogodbeno 
stranko v pogodbah o poustanovitvi - (kateregakoli) ustanovitelja 
in delničarja, ki je imetnik delnic, ki predstavljajo več kot 10% 
osnovnega kapitala družbe. Ker je namen poustanovitve ravno v 
tem, da pogodbene stranke ne bi obšle strogih formalnih zahtev 
pri stvarnih vložkih ob ustanovitvi, je smiselno omejiti 
poustanovitev na večje delničarje (ki so bodisi lahko hkrati 
ustanovitelji bodisi so v kratkem času po ustanovitvi pridobili 
pomemben delež v družbi) in ustanovitelje. S predlagano ureditvijo 
bo odpadla uporaba pravil o poustanovitvi, kadar bo družba takšne 
posle sklepala s tretjimi osebami in delničarji, ki so v družbi 
udeleženi z manjšim deležem. 

Predlagana sprememba iz pogodb o poustanovitvi izvzema 
pridobitve na borzah (npr. če družba kupi večji paket delnic od 
svojega delničarja). Na borzah izoblikujeta primerno ceno ponudba 
in povpraševanje, zato je interes same družbe in drugih delničarjev 
v primeru tržne borzne cene dovolj zaščiten. V takšnem primeru 
sklenitev pogodbe z osebami, ki imajo določen vpliv v družbi, 
zaradi konkurence med ponudniki ne bi imela negativnega vpliva. 
Tudi 2. odstavek 11. člena kapitalske direktive izključuje sklepanje 
pogodb o poustanovitvi v primeru pridobitve premoženja na borzi. 

k 27., 34., 39., 49. in 50. členu: 

Sprememba bo predstavljala redakcijski popravek in sledi enotni 
uporabi termina »revizorjevega poročila«. 

k 28., 29., 30. in 45. členu: 

Delniška knjiga bo preimenovana v »register delnic«, kar bolje 
označuje današnje delniške knjige, ki se praviloma vodijo v 
elektronski obliki. Register delnic je zbirka podatkov o imetnikih 
imenskih delnic. Preimenovanje delniške knjige v register delnic 
bo zgolj povzelo že obstoječe stanje - vodenje delniških knjig v 
elektronskih bazah podatkov. Sama sprememba izraza knjiga v 
register predstavlja zgolj terminološko spremembo, ki samo 
poudarja uporabo informacijske tehnologije v te namene. 

k 31. členu: 

V peti alinei prvega odstavka 240. člena bo opravljena redakcijsko 
podrobnejša uskladitev s kapitalsko direktivo, ki omejuje 
pridobivanje lastnih delnic zgolj na banke, zavarovalnice in druge 
finančne organizacije. 

k 32. členu: 

V prvem stavku 244. člena bo redakcijsko usklajena prepoved 
pridobivanja lastnih delnic preko tretjih oseb tudi za primere iz 8. 
alinee prvega odstavka 240. člena, ki je bila vpeljana z novelo 
ZGD-F. 

k 33. členu: 

Predlagana dopolnitev 250. člena se bo uskladila ureditvijo pri 
družbah z omejeno odgovornostjo (tretji odstavek 449. člena ZGD) 
in se glede zahtevkov iz pogodbe o opravljanju funkcije 
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s/n* 

odpoklicanih čianov uprave napotuje na splošna pravila 
obligacijskega prava. V drugem stavku se bo dodala pedagoška 
norma o učinkih sklepa (nadzornega sveta) o odpoklicu člana 
uprave. 

k 35. členu: 

V 261. členu se predlaga nov tretji odstavek, ki vzpostavlja 
normativno ureditev enotirnega upravljavskega sistema v delniških 
družbah, ki niso evropske delniške družbe (SE) (podrobneje glej 
v obrazložitvi četnega oddelka novega četrtega A. poglavja II. 
dela ZGD o evropski delniški družbi (SE)), saj enotirni sistem 
doslej v ZGD še ni bil izgrajen. 

Zaradi obvezne uporabe Uredbe 2157/2001/ES v slovenskem 
delniškem pravu mora zakonodajalec urediti enotirni sistem 
upravljanja v SE. Ob tem se bo razširila možnost uporabe določb 
o enotirnem upravljavskem sistemu v SE tudi za druge nacionalne 
delniške družbe, ki nimajo nadzornega sveta, s smiselno uporabo 
določil poglavja o enotirnem sistemu v SE oz. posredno tudi določil 
Uredbe 2157/2001/ES. Ob tem bo črtan dosedanji drugi odstavek, 
ki je za večje družbe določal nadzorni svet kot obvezen organ, s 
čimer bo dovoljena alternativna izbira (bodisi enotirnega bodisi 
dvotimega) upravljavskega sistema in vzpostavljena statutarna 
avtonomija glede upravljanja delniških družb. 

k 36. členu: 

Z dopolnitvijo prvega odstavka 267. člena se bo dala možnost, da 
upravi ni potrebno brezpogojno predlagati potrebnih dodatnih 
članov nadzornega sveta, v kolikor obstaja možnost, da bodo še 
pred naslednjo sejo nadzornega sveta imenovani na drug način. 

k 37. členu: 

Z dopolnitvijo 270. člena se bodo določile kogentne omejitve 
sestave in način odločanja komisij, ki jih imenuje nadzorni svet. S 
tem se dopolnjuje normativna podlaga fakultativnim komisijam 
nadzornega sveta (npr. revizijski komisiji, komisiji, za imenovanja, 
komisiji za nagrajevanje ipd.) Za člana komisije nadzornega sveta 
bo tako lahko imenovana le neomejeno poslovno sposobna 
oseba, ki hkrati izpolnjuje tudi vse posebne pogoje iz 263. in 268. 
člena. Primerljivo z nemškim in avstrijskim regulatorjem ter 
priporočili Evropske skupnosti iz razlogov neodvisnosti in 
objektivnosti dela komisij predlagamo določilo, da so na sejah 
komisije nadzornega sveta lahko prisotni le člani te komisije. 
Vendar pa lahko lastniki v statutu opredelijo izjeme od tega pravila 
oz. morebitna fleksibilnost (npr. presoja predsednika nadzornega 
sveta) lahko opredeljena v poslovniku nadzornega sveta. 
Specifična strokovna in druga vprašanja v okviru posameznih 
točk dnevnega reda lahko na sejah komisij nadzornega sveta 
pojasnjujejo povabljeni izvedenci ali poročevalci. 

k 38. členu: 

V spremenjenem drugem odstavku 271. člena bo predvidena 
možnost, da seja nadzornega sveta in njegovih komisij poteka 
tudi korespondenčno, pri čemer je prednost takšne oblike, da ni 
potrebna sočasna fizična prisotnost članov na istem mestu - kar 
je omogočeno z uporabo pisem, telefona, predvsem pa 
elektronskih medijev. Takšne oblike sej in sprejemanja sklepov 
nadzornega sveta so lahko tudi predmet ureditve v statutu ali 
poslovniku o delu nadzornega sveta. V odsotnosti drugačne 

statutarne ureditve takšni obliki sPreiem^a
oZjroma aiaiuiauic UICUIiro canom ui/.™ ~r - nZirO"1 mSfl 

nasprotovati noben član nadzornega sv . stfgpov „c 
Določilo bo poenostavilo možnost fPreie dzornega sve,a'a0čil 
neprisotnimi oziroma nenavzočimi člani n^^ctavn0 one^0^ na 
sedanji ureditvi je lanKo taKsno mu*.""- .. -anj novi 
posamezen član nadzornega sveta, po P'e orrejenaZ^°, ^ ■bo pravica do ugovora posameznega delnica l ^ rgšitvijo P 
statuta ali poslovnika nadzornega sveta. a (f) njeg 
zagotovljeno boljše delovanje nadz°rne^h:in0 urediti vsa - 
komisij, saj bo način odločanja mogoče s a vsak°^a nig 
ali poslovniku in seizo9nitiJfpl

h
eJ°^oCjbudila fPJ^oDpH ^    _    _ rej*" ji. 

sprejemanju sklepov. Nova ureditev bo ^^uporabo P^lc, 
sklepov z drugimi primerljivimi načini oziromvjdeo-k°n i.. 
tehničnih sredstev (predvsem organizira 1 ^gba upos 

uporaba elektronske pošte in drugo). Pn ,e ^ za uSP . 
tudi mednarodno sestavo nadzornih sv Stems°P°ve 

delovanje potrebujejo veliko mero i m gqa s vela- 
tudi možnosti za hitrejše ukrepanje nadzo 

k 40. členu: 

Z dopolnitvijo 276. člena se bojudi članom wreč p<iPra .Lipi 
zagotovilo ustrezno plačilo. Člani komisije ^greSOP ^ 
delo za nadzorni svet opravljajo poleg nal°9> kofnisij inraZ^ 
kot člani nadzornega sveta. Različnim člano ,g v uStr ^ 
komisijam so dodeljene različne nalo9e\ ,oDosamezn mpS 
razmerju potrebno določiti tudi nagrado za d šePO#™> 
komisij. Namen zakonodajalca je tudi, da nadzoWeQ a s 
člane nadzornega sveta ali člane ^0iris strezn°> nBigijvflO 
nagradi individualno njihovemu delu ^ karb°s,i'r'u 

proporcionalnim (kolektivnim) nagrajevanje '.n0\j up'a ho 
vplivalo na bolj učinkovito delo organa oz. ^ega sV , $ 
družbe. Nagrado za delo članov komisij n up'a*'c sye& 
določi skupščina, pri čemer člani k0!J]

l
lS'ln(r nadz°rne® 

udeležbe na dobičku, ki pripada zgolj dan 
za delo v nadzornem svetu. 

k 41. členu: ^ tnO^# 

V skladu z zakonom (270., 398at. člen) bo 'Jj^adzotn^Lfi z 
dolžnost vključitve t. i. zunanjega člana kom ^(g \j s ^ 
torej člana, ki ni hkrati tudi član nadzorn *e ^transi*0 ^poi" 
namenom zagotavljanja neodvisnosti m ^ vSgrfl ^ 
nadzornega sveta in njegovih komisij ^0^0-bo odob"" " 
komisij nadzornega sveta pogodbo z dru ^g. 
svet, sicer so dolžni vrniti koristi iz taksne p 

k 42. členu: 

Glej obrazložitev k 41. členu tega zakona vsmoZjt0tr\3 
odobritev posojila članom nadzornega sv 
komisij (278. člen) 

k 43. členu: tnoi^l 
hn VZpOS<aV SVO'3 

Dopolnitev drugega odstavka 281. člena nadzome^a .a 
internetne povezave posameznih članov nadz°^m0inoi 

skupščino. Glede na pravico članov uPrav 0pfe^ \hS^- 
prisostvovati skupščini, bo zakonodaja ^g(jZoin> e^e! internetne povezave s skupščino zgolj za o v P^fl 

Statuti družb ali poslovniki skupščin ,lgne pa 0goč'' 
utemeljenih izjemnih primerih, Pre^vsern

k..o0ni.gds^' 
sveta opustili njihovo fizično pnsotnost na s ^ronstib s 

sodelovati preko telekomunikacijskih in e 
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Hov 
- pre_ Ve ^' ■ Mena bo prinesel možnost t. i. viđualnih 

"Ptčine s °s skuPščine s s//fo in tonom. Možnost prenašanja 
°Se6nefr) Oo n?m '.n sliko bo treb& predvideti v statutu ali 

p® °vniku o pripravi in izvedbi (elektronske) 
i"— slovni praksi so tako ponujene možnosti 

100 ssme iy 'h^Icinia teb določb potrebam posamezne družbe, 
0> (npr. o, / °','''<0stopnjo razkrivanja poteka skupščine 
ls 

al ia m0T 
Za sPremlianje skupščine). Zakon bo zgolj 0°fawya/ pos 

nos( urejanja teh vprašanj v statutu, ne bo pa 
ernetg 

arr]eznemu delničarju pravice do prenosa preko 

*<4. fenu. 

'Vsifeng 9 n°V0 vPeljane zakonske ureditve enotirnega 
j JSvks282 Jlstema v delniških družbah je določba sedmega 
P ureditv" k0t nek°nsistentna črtana. Določba ni skladna 

da u 1/0 enot'rne9a upravljavskega sistema, kjer je ^a opra
Pr.avn' oclbor lahko izmed svojih članov sestavlja 

Pa ie J*anie na/og iz njegove pristojnosti, v določenih 
tj^ovanje r

zposlavliena celo obveznost upravnega odbora 
v °fe. komisije, ki opravlja določene nadzorne 
qs ®[Ve družfe 0 odbor je dolžan spremljati oziroma nadzorovati 
Dan'" ***£?*» družbe. Sistemsko torej ni sprejemljivo, 

'"lenova/ S enotlrnih delniških družbah skupščina še 
r^a Zasedan 0sebo. k' bi nadzorovala vodenje poslov med 
'H S ce/oi/?"19 skuPščinama (sicer bi to moral opraviti 

je n lrne9a sistel ° predmetr>° ureditvijo problematike v okviru 
6potrebn0 in 3 *B namen določila urejen, sedanje določilo pa , «nekonsistentno. 
' e'enu; 

"Ur B v s 
s,avek 291. člena bo urejal vpogled udeležencev 

a/le0"13 "/'hov/h "am prisotn'h oziroma zastopanih delničarjev 
ok^nimr,i^as.topn'kov- Družbe bodo imele na izbiro dve "bliif- ni fožn . fJ"'KOV uruzoe ooao imele na izbiro ave 
(nPr'

ali da 0°^ da izdelajo seznam. v materializirani (pisni) 
Jt8,9 u dvoran dostop do teh podatkov v elektronski obliki 
Ot/e,r®"i se Oo'er *aseda skupščina, je nameščen ekran, na 
lsao^Bncev) sT'Ja sproti ažuriran seznam navzočih 

^ Prirner'° spremembo se udeležencem skupščine 
%?»anih dein™a.m°žnost informiranja o ostalih prisotnih in 
biti j?ac'iske tehCar''h .na skupščini, prilagojena stopnji razvoja 
Pa t,"8'3" vpis^ p° obstoječi ureditvijo ta seznam moral 
obliki 'a'"f0 o m' ('n P°dP'san s strani predsednika), sedaj 

,Sn'ta nar<^0Čen dostop do teh podatkov v elektronski Pr;, 'So» ® Haft K **7" puuair\uv v cicr\uuuor\i 
9/jjo na . !ud' Mje sprotno ažuriranje podatkov o 
"n^.aniam ng 

Upiiinf- Tako mora sedaj še pred prvim 
"6^ "cev. Dor šćini bit' za9°tovljen dostop do seznama 
°"ioo "a Vpoqieri°Sl predl°žitve seznama udeležencev v pisni k Uf
e" pa m0 HSem udeležencem ne bo več potrebna, 

SaD/Sd'fVe bo /f dostop do teh podatkov. Praktična prednost 
obli^.^Pščinj družbe v tem, da seznama udeležencev na 

6 bo treba več v vsakem primeru pripraviti v 
ki? 

■i*nU: 

>W %s. 
s,avk0m „ 

oif! Vr,Qjše Ud 
SBdmem odstavku 297. člena se predlaga še 

da smlan^anie elektronskih skupščin, saj bo družbam 
> 0?/r

ey0 U statulu določiti, da družba sme (izbirno ali 
sS$*e'e*enm)0ma mora (obligatorno) vzpostaviti povezavo 
Pfec(/a 'n6, POot>!a^čencem, ki je prisoten na zasedanju 
%pAa>elj ima °

P,an'm delničarjem preko elektronskega medija. 
°%/sf

n deinjgi*^ v m'slih najbolj pogost način organiziranja 
e"cei/ t- Z'7 družb, kjer uprava pripravi listo več • Kl bOfin nri.    j«.:   prisostvovali skupščini, delničar pa nato 

kot svojega pooblaščenca izbere enega izmed njih (t. i. Proxy 
voting). Ob tem pa gre zakon še dalje, ko bo družbam omogočal 
prenos skupščine preko interneta, tako da bodo lahko delničarji 
med samo skupščino preko interneta ali elektronske pošte dajali 
navodila za uresničevanje glasovalne pravice. S tem je podana 
možnost posrednega on-line sodelovanja delničarjev na skupščini. 
Če družba omogoči prenos zasedanja skupščine »v živo« na 
internetu, bo lahko delničar prilagodil svoja navodila v odvisnosti 
od poteka debate na zasedanju skupščine. Rezultati glasovanja 
se nato objavijo na domači strani (Homepage) družbe. Delničarju 
bo omogočeno dajanje aktualnih navodil, medtem ko (od doma) 
spremlja potek skupščine preko interneta. 

k 48. členu: 

Predlog novega 306.a člena se nanaša na pogodbeno obveznost 
družbe, da prenese 25% ali več svojega premoženja, če ne gre 
za prenos v smislu statusnih preoblikovanj. Namen določbe je 
varstvo manjšinskih delničarjev zaradi škodljivih pogodbenih 
določil v primeru, da bi pogodba družbo zavezovala k prenosu 
premoženja na večinskega delničarja družbe. Ta člen je predlagan 
tudi zaradi priporočil Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in 
Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). 

Za takšno pogodbo potreben sklep skupščine, ki se sprejema s 
kvalificirano večino, kije potrebna za spremembe statuta (napotilo 
na 306. člen ZGD, treba pa je poudariti, da takšna pogodba seveda 
ne predstavlja spremembe statuta), sicer pogodba ni veljavna. 
Statut za odločitev o soglasju k pogodbi lahko določi še višjo 
večino in dodatne zahteve. Iz predlaganega člena izhaja tudi, da 
takšen sklep ne more zajemati spremembe dejavnosti družbe. 
Če bo posledica prenosa premoženja dmžbe tudi sprememba 
dejavnosti družbe, ki pa predstavlja spremembo statuta, bo družba 
morala sprejeti poseben sklep o spremembi statuta, ki se nanaša 
na dejavnost družbe. Za pogodbo o prenosu 25% ali več 
premoženja družbe je zahtevana oblika notarskega zapisa. Namen 
pravice do pregleda listin je delničarjem omogočiti, da se seznanijo 
z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za presojo (ekonomskih 
in pravnih) posledic prenosa premoženja. S pravico delničarja 
zahtevati kopijo pogodbe je temu omogočeno, da to gradivo 
podrobneje preuči. Na začetku obravnave pogodbe o prenosu 
najmanj 25% premoženja mora uprava obrazložiti vsebino 
pogodbe, tako da razloži pomembnejše pravne učinke in 
posledice, kijih bo imel prenos premoženja na podlagi te pogodbe. 
Pogodba o prenosu najmanj 25% premoženja družbe predstavlja 
prilogo zapisniku skupščine, ki ga uprava družbe predloži ob 
prijavi vpisa pogodbe o prenosu najmanj 25% premoženja družbe 
v sodni register. Posebna ureditev je predvidena za primer, če 
družba zaradi prenosa takšnega dela premoženja preneha. 
Družba v takšnem primeru na podlagi 2. točke prvega odstavka 
sprejme ustrezen sklep o prenehanju družbe, ki ni zajet v sklepu 
o soglasju k pogodbi o prenosu premoženja, temveč se sprejema 
ločeno. V tem sklepu je kot razlog prenehanja opredeljena pogodba 
o prenosu najmanj 25% deleža premoženja družbe, zato se v 
četrtem odstavku pojasnjuje, da je registrskemu sodišču zaradi 
vpisa prenehanja družbe poleg sklepa o likvidaciji priložiti še 
izvirnik ali notarsko overjen prepis pogodbe o prenosu najmanj 
25% premoženja družbe. 

k 51 členu: 

V poglavju o delniški družbi bo dodan nov oddelek, ki določa t.i. 
institut squeeze-out, ki omogoča imetniku delnic, ki predstavljajo 
90% osnovnega kapitala družbe (glavni delničar), da preostale 
delničarje (manjšinske delničarje) »iztisne« iz družbe, in ki 
ekvivalentno določa t.i. sell-out institut, ki manjšinskemu delničarju 
omogoča izstop iz družbe. 
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gfTiostoj^' 
odpravnine določi glavni delničar, kipa pr'Jg^gliružbevtr0^e, 

ivnme m  . - $e 
delnic na trgu, temveč je treba upoštevaling\ W ^ 

sil 

S temi določbami se bosta regulirata dva nasprotujoča si interesa, 
in sicer t.i. »podjetniški interes« večinskega delničarja na eni strani 
in interes manjšinskih delničarjev po ohranitvi korporacijskih pravic 
v družbi. Pri oceni, kateremu interesu dati prednost, se je 
zakonodajalec odločil na svojevrsten način zavarovati interesa 
obeh strani. V takšni družbi lahko večinski delničar predlaga 
povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, manjšinski 
delničar(ji) na skupščini glasujejo proti sklepu o povečanju 
osnovnega kapitala z vložki, sklep je zaradi»premoči« večinskega 
delničarja kljub temu izglasovan. Malemu delničarju, ki nato ne 
sodeluje pri povečanju z novimi vložki, se njegov upravljavski 
vpliv in lastniški interes v družbi zmanjšuje. Kadar manjšinski 
delničarji ne razpolagajo niti s takšnim deležem delnic, da bi lahko 
blokirali pomembnejše sklepe, ki se sprejemajo s kvalificirano 
(bodisi zakonsko bodisi statutarno večino), imajo na voljo zgolj 
izpodbojne tožbe (369. člen), kar lahko zaustavi razvoj in okrni 
delovanje družbe. Položaj takšnih delničarjev se v tem primeru 
osredotoči na uresničevanje premoženjskih upravičenj v družbi, 
pri čemer pa večinski delničar lahko odloči, da se bilančni dobiček 
uporabi za druge namene, ne pa za razdelitev med delničarje. S 
tem bi delničarjem ostala zgolj gola pravica, brez kakršnihkoli 
koristi. Vrednost delnic takšne družbe bi padala, tako da bi delničarji 
s prodajo ustvarili kvečjemu izgubo. Zato se predlagajo določbe o 
institutu izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe, pri čemer 
le-ti izgubijo korporacijska upravičenja, in prenesejo svoje delnic 
na glavnega delničarja proti plačilu primerne denarne odpravnine. 
Hkrati se s tem okrepi podjetniška iniciativa glavnega delničarja 
in možnost oblikovanja čistih (t.i. enolastniških) delniških družb. V 
določbah tega oddelka so zato natančno urejene in izpostavljene 
posebnosti glede predpostavk in postopka iztisnitve oziroma 
izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe. 

Za izključitev manjšinskih delničarjev je potreben sklep skupščine, 
ki ga sprejme skupščina delniške družbe na predlog glavnega 
delničarja. Izključitev manjšinskih delničarjev je prepuščena 
odločitvi glavnega delničarja, saj skupščina odloča o izključitvi 
delničarjev le na njegov predlog. Če glavni delničar predloga ne 
poda, ni podana temeljna procesna predpostavka za postopek 
izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe. Odločitev o izključitvi 
manjšinskih delničarjev pa je v pristojnosti skupščine, ki mora o 
tem sprejeti ustrezen sklep. Takšna izključitev se torej lahko opravi 
tudi proti volji manjšinskih/ega delničarjev/a. Materialnopravna 
predpostavka za iztisnitev manjšinskih delničarjev je, da glavni 
(kontrolni) delničar poseduje delnice, ki predstavljajo (najmanj) 
90% osnovnega kapitala družbe. Način, kako je glavni delničar 
pridobil takšen delež v družbi, ni odločilen. Delnice morajo pripadati 
enemu kontrolnemu (glavnemu) delničarju, ne pa večjemu številu 
delničarjev. Pri Izračunu 90% pragu posesti osnovnega kapitala 
se uporabita 2. in 4. odstavek 461. člena iz poglavja ZGD o 
povezanih družbah. Manjšinski delničar je lahko en, lahko jih je 
tudi več, s tem, da so skupno lahko imetniki delnic, ki predstavljajo 
manj kot 10% osnovnega kapitala v družbi. 

Izključitev pa se lahko opravi zgolj v delniških in komanditnih 
delniških družbah (smiselna uporaba določb 399. člena zakona). 
Posebnost pri komanditni delniški družbi je, da za sklep o izključitvi 
ni potrebno soglasje komplementarjev (glej predlagano dopolnitev 
403. člena). Takšno razlikovanje je utemeljeno s tem, da se v 
komanditni delniški družbi glede upravičenj za vodenje poslov 
smiselno uporabljajo določbe ZGD o komanditni družbi. 

Namen določb o izključitvi manjšinskih delničarjev je (ekonomsko) 
varstvo manjšinskih delničarjev, zato predstavlja vsebino sklepa 
o izključitvi delničarjev prenos delnic manjšinskih delničarjev na 
glavnega delničarja (samo) proti plačilu primerne denarne 
odpravnine. Pri squeeze out-u ni možnosti, da bi delničarji prejeli 
odpravnino v deležih glavnega delničarja, temveč gre za izgubo 
vseh članskih upravičenj v družbi (izgubijo imetništvo delnic) v 
zameno za primerno denarno odpravnino. Višino denarne 

mora upoštevati premoženjsko in profitno siarj,e,nj£a(jev iz ,«3 
ko skupščina odloča o izključitvi manjšinskih e trenutnel' -u 
Za določitev primerne odpravnine ni odločilna zy^ ^ deini^ 

odvzema« delnica, od katere bi v za bod^J^ "uuvz.oiiia" uenmsa, uu r\aiac, vi » r" iu« Za uv trafiO 
Zato je treba presoditi, kakšni so izgledi dr ^šen je ^ 
čemer se velja ozreti tudi v preteklost in 006 vplačilo d'"' 
v poslovanju družbe in na tej podlagi iz?led' čj, prime"*0 

v prihodnosti. Da bi glavni delničar lahko d ^ uprava vSs 
odpravnine manjšinskim delničarjem, mu ;n mu ^ 
omogočiti vpogled v dokumentacije1 
informacije, ki so pomembne za določi'-- . ^ 
Da mora biti odpravnina za vse delničarje^ 

odpv[ 

te* 

Da mora biti odpravnina za vse aemiw - ^giničaij^ 
splošnega načela enakopravnega obravnava 'ptfjne " 
člen ZGD). Za čas od objave vpisa sklep doWie 9 m 
register pa do dejanskega izplačila odpra ^grih 
delničar manjšinskim delničarjem tudi obre'finski de^ 
mera znaša 5% letno. Jamstvo, da bodo azgizgu 
prejeli primerno denarno odpravnino, ki J"" r poleg 9" jng 
korporacijske pravice, predstavlja izjava ban . °^!3

nM0i 
delničarja solidarno odgovarja za obvezno ,^nB m° 
manjšinskim delničarjem. Pred sklicem s Pgr0 tđ s 

delničar upravi predložiti izjavo ba^e'?m (jginičatie'r' ,ato z 
odgovarja, da bo glavni delničar manjšinski t banke, gre 
odpravnino. Pri tem gre za poroštveno obv del^l .^Ksi 
zavezo banke ne preneha obveznost glav ^^rjev)- slJ]feč 
samo za večje varstvo upnikov (manjšinski ^ ^gf3 bit'0^3 
bo to bančna garancija na prvi poziv. Izja va^a

g^/pog°l'; 
takšna, da ne pogojuje plačila z nobenimi do vpaprel .0(jpi 
se bo zavezala izplačati zneske odpravnin ^gpa " 
nalogu (ki bo začel uč(nkovati z °biav0.Vf ^giniča^ ms 
register) z navedbo računov manjšinski .gvnj del Pje ■ 
odpravnine manjšinskim delničarjem ni nujno g tudi k& ^ 

izključitev delničarjev, temveč je lahko P ora bi za 
mora 

jjuuuuv uuiiuučtrjuv, egi "iU 

pa biti podana pred sklicem skupščin , sj(Upščine' 11 ivi a fJd um fjuuai ict fjiou dniiuoi" • Q(jQ 
odpravnine navedena v objavi dnevnega ■ nnOStOP6* 

lurei^nrei*5 

S predlaganimi zakonskimi določbami je po r s0glasju za.f0]/i„ 
priprave in izvedbe skupščine, ki odloča . jCUpriobl1 ^ 
delnic manjšinskih delničarjev. Vodilo zakono ,,-eV Za ^,.^0 
določb je bilo varstvo manjšinskih de n ^uptfine .Jj# 
skupščine veljajo splošne določbe o sk'ic , ta fle"- nr3cii&' 
družbe, poleg tega pa posebnosti, ki jih do fgn korp 
manjšinskih delničarjev predstavlja svoj zastopa 

pravni posel glavnega delničarja z družbo, .^jtfjtevi'^ggi 
Veljavna zahteva kontrolnega delničarja z vobja^ ^ 
upravo, da nemudoma skliče skupščino druZ ' tglJ)t kd°J 
reda je manjšinske delničarje treba sezna^nnllja, Glavn^ o0j}Si]l 

delničar In kakšna je odpravnina, ki jo " ic 
'<čari°v:Ze>{ 

ovvj i.a i^mju\.nov "'""J- del""' „i00" 
predpostavke in vsebino sklepa za Pren0 o0pe S' 0 pO""r 
denarne odpravnine. Tudi na zasedanju . raVninB: ' 0t\6 
obrazloži svoj predlog in način izra^una°ni sKlepa s^/ini"""! 

mora za skupščino pripraviti pisno poro® Jginicaij°"MgtPw 
svoj predlog za izključitev manjšinskih fgf p ^ 
predpostavke in vsebino sklepa za Pren0?o0ne 9^vn'0 pO* 
denarne odpravnine. Tudi na zasedanju f rgVnine, ^.ffiti 
obrazloži svoj predlog in način izračuna o P ,pg skuP ^ 
v zameno za delnice, ki bodo na podlagi ^ 
vpisa sklepa v sodni register prešle nan>' ^mbe 
glavni delničar opozoriti na pomembne SP ggstavB 

družbe, do katerih je prišlo v času od njeg 0 po 
do odločanja o izključitvi manjšinskih delm w 

sprememba premoženja šteje vsaka sp 
vplivala na višino primerne denarne odpra zapre°si>^ 

Ali je denarna odpravnina, ki jo ponuja &avnL^gg 
■ Revizo< 

pisno poročilo. Namen revizorjevega P° ,aVnega 

oškodovanje manjšinskih delničarjev s stra ^$gbOv 

delnice družbe, primerna, presoja tudi en _ postavi sodišče predlog glavnega delničarja ^.jg jg 
pisno poročilo. Namen revizorjevega P1 ,gVnega„n^l 
oškodovanje manjšinskih delničarjev s stra ^ ^ 
ki bi ponudil prenizko odpravnino. Poročilo 
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>Orja 

^Primem 3 rev'zoriev o tem, da je denarna odpravnina za 
Motanju o * ®, ? na Prem°ženjsko in profitno stanje družbe '^sem ffgter °9lasju za prenos delnic. Pri tem je treba pojasniti 

. ^ning (s 
e met°de so bile uporabljene pri določitvi denarne 

^e^a?ac/0/
a5'c*'f' ra*loge, zakaj je uporaba teh metod bila 

i"®8' Halona ■ ltevpr'merr>e denarne odpravnine za »odvzete« 

^.0,uie na 5j
r®w^'rar>ie ob izključitvi manjšinskih delničarjev 

* finske ori C"'en ZGD, ki ureja revizijo pripojitve. Glede 
uj"8 ZGd. xacl

90vornost' revizorjev se uporabljajo določila 54. 
yarna odprav

ar. manjšinski delničarji menijo, da je ponujena 
J"3vninelahk"'"9 pr'merna, se reviziji primernosti denarne 

Pi$a. 0 odpovedo s posebno izjavo v obliki notarskega 

oj)0®0®''. da se'"6 naveden'tl l's,'n na vpogled je delničarjem 
ijj"®4'- Vsa i< dT-nii° 2 vsemi okoliščinami, pomembnimi za 

Te nst/ng 
eln'čar ima pravico do prepisa zgoraj naštetih 

Teme?6 deln'čarjem predložijo tudi na zasedanju 
p, 'e*®n skigp s/ 

za 'zkliučitev delničarjev iz družbe predstavlja 
n)!6vp'sskleDa 

upš^'ne, dodatna zahteva za veljavnost sklepa 
On!} nskih clelrr-S0Cln' re9'ster Predlog za vpis sklepa o izključitvi 
pr/?

e- Zakon n' v sodn' register je dolžna predložiti uprava 
iri°len*apiSnjk

alančn„° določa, da mora biti predlogu za vpis 
C^skih 4g, . ftupščine, v katerem je zajet sklep o izključitvi 

ar% o verje'n 
3r^ev'in Pr'lo9e- Vse priložene listine morajo biti 

Si, 
<3ružbg 

P^eclla9anega 358Č. člena določa obveznost 
"*1ev Drii^< a predlogu za vpis izključitve manjšinskih l0Zl izjavo: 
"a v erier^ 
s°9'asju^™es®cu °d zasedanja skupščine, ki je odločala o 
'2p°dbijanjg '

zvf,ui'tev manjšinskih delničarjev, tožba na 
°fr°tia tožb ° S09lasiu za izključitev manjšinskih 
v°iena;an a na u9otovitev ničnosti tega sklepa ni bila 

^tožbeni a v prei navedenem roku sicer vložena, vendar 
*avrŽeria 

Za™evek pravnomočno zavrnjen oziroma tožba lroma umaknjena; 
1 n'hče , 

ali 

s 
pščine oz? delničarjev ni upravičen izpodbijati sklepa 

°h tej pjr0ma zahtevati ugotovitve njegove ničnosti, ker 
°vG(lai V'C' z 'ziavo v obliki notarskega zapisa temu 

f6 °Prava 

%ih!6 re9'sfr«fa ustrezne izjave, obstaja procesna ovira za ins^h deln!*93 postopka odločanja o vpisu izključitve 
Pr6
p^eru .""""3V 1 

t/o p panjih °^,opa na enak način kot pri statusnih 
Posi0 odšta l *e zakon°dajalec napotil na uporabo tretjega 
'favf3*'8 sodi/g 520' c"'ena' ki urejajo pravne možnosti in 
bii9 ' uprav 

a v Primeru, če uprava ne priloži zahtevane 
Je ni°i!'skiapun zi}e te negativne izjave ne predloži (ker je 
PoS|n 

0 pravn rav°^asno vložena tožba in o tožbenem zahtevku 
Pak odio?1710^0 odločeno), registrsko sodišče prekine 

^Un6rnZahtei/tn*a 0 vp'su do pravnomočne odločitve o 
Pa e°

r*b0 kaler u (treti' odstavek 520. člena ZGD, kot določba, 
0clstavek6^ °dl<azuie drugi odstavek tega člena). Hkrati 

H 8 p°ob/a5c- člena ZGD kot odkazana norma registrsko 
Pril°Ženg 3' da ne ®'ec'e na okoliščino, da negativna izjava 

<o0[)
0pr8kinitvj^°s,opka °diočanja o vpisu ne prekine oziroma 

"%aw vPis Postopka (če ga je pred tem že izdalo) razveljavi 
V*0** oZ°Sa delnic na glavnega delničarja še pred 
%l° PrQviadu 

v'i° 0 tožbenem zahtevku, če ugotovi, da 
^drugi'6 'n,er6s za hitro odločitev o vpisu in če so 

ločitay reS
0i'za vPis- Pri presoji, ali prevladuje interes za 

9'strsko sodišče upošteva pomen pravice, katere 

arjev v sodni register. Registrsko sodišče v 

kršitev se s tožbo zatrjuje, verjetnost, da bi tožnik s tožbo uspel 
ter škodo, ki lahko družbi nastane zaradi kasnejšega vpisa (peti 
odstavek 520. člena ZGD v zvezi z drugim odstavkom 358.Č 
člena). Na ta način je registrskemu sodniku pri odločanju o vpisu 
v sodni register zagotovljen bistveno večji manevrski prostor: 
postopek lahko prekine, lahko pa tudi, če na podlagi tehtanja 
dejanskih okoliščin ugotovi, da je vpis kljub nerešenem 
predhodnem vprašanju ■ predvsem z vidika varovanja pravnih in 
gospodarskih interesov družbe na eni ter ocenjevanja teže v 
tožbi zatrjevanih kršitev ter vpliva te kršitve na interese tožnika 
na drugi strani - vseeno utemeljen, vpis nameravanega prenosa 
delnic vseeno opravi. 

Ta člen ureja tudi prehod delnic na glavnega delničarja, kot 
najpomembnejšo posledico pravnega postopka izključitve 
manjšinskih delničarjev iz družbe. Prehod delnic se izvrši po 
zakonu (ex lege) s samim vpisom v sodni register, tako da ima ta 
vpis konstitutivne učinke. Če so izdane delniške listine, le-te 
manjšinskemu delničarju po opravljenem vpisu v sodnem registru 
služijo le kot izkazni papir za uveljavitev denarne odpravnine. 

Ratio postopka izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe je 
tudi prepoved poslabšanja premoženjskega položaja manjšinskih 
delničarjev. Manjšinski delničarji pridobijo ob izključitvi iz družbe 
pravico do primerne denarne odpravnine. Da pa hkrati večinskemu 
delničarju ne bi preprečili njegovega podjetniškega interesa je 
manjšinskim delničarjem odvzeta pravica izpodbijati izključitev iz 
razlogov, ki se nanašajo na denarno odpravnino. Manjšinski 
delničar sklepa o izključitvi ne more izpodbijati iz razloga, ker 
denarna odpravnina bodisi ni primerna bodisi sploh ni bila ponujena 
bodisi ni bila pravilno ponujena. Namesto tega lahko nezadovoljna 
manjšina doseže sodno varstvo v nepravdnem postopku sodnega 
preizkusa primernosti denarne odpravnine, pri čemer se smiselno 
uporabijo določbe ZGD o sodnem preizkusu menjalnega razmerja 
pri združitvah. 

Ekvivalentno pravici do izstisnitve manjšinskih delničarjev iz 
družbe je v 358e. členu urejena tudi pravica manjšinskih 
delničarjev do izstopa iz družbe. Nujni pogoj za to je obstoj glavnega 
delničarja, način pa se v skladu z značilnostmi manjšinskih 
delničarjev odmika od skupščinskih postopkov k diskrecijskih 
zahtevi, naslovljeni na glavnega delnčarja, enega manjšinskega 
delničarja ali več manjšinskih delničarjev skupaj. Če glavni delničar 
na zahtevo v roku enega meseca ne odgovori, če je njegova 
ponudba pomanjkljiva oz. če je ponujena denarna odpravnina po 
mnenju manjšinskega delničarja neustrezna, lahko zahteva sodni 
preizkus le-te. Pravica je v skladu s svojo ekvivalentno naravo 
pretežno opredeljena z določili, ki oblikujejo tudi institut iztisnitve 
manjšinskih delničarjev. 

k 52. členu: 

V 51. členu se v slovensko korporativno ureditev v skladu z 
določili Uredbe 2157/2001/ES z novim poglavjem vnaša nova 
entiteta oz. gospodarska družba - evropska delniška družba ali 
Societas Eurepaea (SE). 

398a. člen 
Namen določb prvega odstavka predlaganega člena je predvsem 
v tem, da opozori na primarni cilj posebnih določb četrtega A 
poglavja posebnega dela ZGD. To poglavje določa način 
ustanavljanja, upravljanja, prenosa sedeža in prenehanje SE. 
Jasno je poudarjeno, da so določbe tega poglavja v funkciji celovite 
implementacije Uredbe 2157/2001/ES. Prvi odstavek implicira 
pojasnilo, da določbe celotnega četrtega A poglavja Uredbo 2157/ 
2001/ES dopolnjujejo in imajo torej pomen dopolnilnih slovenskih 
pravil k Uredbi 2157/2001/ES. Uredba Sveta 2157/2001/ES 
namreč vsrh vprašanj, vezanih na SE, ne rešuje celovito. 
Normativna tehnika, določena v 9. členu Uredbe 2157/2001/ES, 
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je namreč taka, da določena vprašanja (npr. tehnike ustanavljanja 
SE), rešuje Uredbe 2157/2001/ES sama, pri nekaterih drugih 
vprašanjih pa zavezuje nacionalne zakonodajalce držav članic, 
da v svojih nacionalnih korporacijskih ureditvah sprejmejo posebna 
pravila v zvezi s SE, spet za druga vprašanja statusa SE pa 
dopušča uporabo veljavnih pravil nacionalnih zakonodaj držav 
članic, s katerimi je urejen položaj nacionalnih delniških družb. Za 
SE se torej uporabljajo določbe Uredbe 2157/2001/ES, posebne 
nacionalne določbe, sprejete prav zaradi zaokrožitve 
normativnega okvirja SE ter veljavno nacionalno pravo držav 
članic, ki se nanaša na delniške družbe. 

V drugem odstavku se opredeljuje pojem države članice, ki zajema 
poleg držav Evropske skupnosti tudi vse države članice 
Evropskega gospodarskega prostora. 

398b. člen 
Po določbi prvega odstavka 12. člena Uredbe 2157/2001/ES je 
SE treba, skladno s pravili prve (publicitetne) Direktive 68/151/ 
EGS, vpisati v sodni register v državi sedeža, iz česar sledi, da 
je treba v nacionalni zakonodaji podrobneje urediti vprašanja v 
zvezi z vpisom. 

V drugem odstavku 12. člena Uredbe 2157/2001/ES je kot primarna 
pozitivna predpostavka, ki naj bi bila izpolnjena za vpis SE v 
sodni register, predviden dosežen dogovor o načinu sodelovanja 
zaposlenih pri upravljanju SE. Če takega dogovora predlogu za 
vpis ni mogoče priložiti, ker dogovora z zaposlenimi ni bilo mogoče 
doseči, je dopustno SE vpisati v register tudi brez dogovora. 
Vendar pa mora biti v takem primeru predlogu za vpis priložena 
izjava uprave SE, da je rok, namenjen iskanju kompromisa, potekel, 
ne da bi bil dogovor sklenjen. 

398c. člen 
Po zgledu 11. člena Uredbe 1985/2137/ES o evropskem 
gospodarskem interesnem združenju, tudi 14. člen Uredbe 2157/ 
2001/ES predvideva objavljanje podatkov in sporočil v uradnem 
glasilu Evropske Unije. V skladu z Uredbo 2157/2001/ES objava 
v Uradnem listu Evropske Unije časovno sledi objavi teh podatkov 
oziroma sporočil po nacionalnih pravilih. Nosilec dolžnosti 
sporočanja teh podatkov organu, ki je pristojen za objave v 
Uradnem listu Evropske Unije, pa je po določbah tega člena 
pristojni izdajatelj Uradnega lista Republike Slovenije. 

398č. člen 
V skladu z drugim odstavkom 68. člena Uredbe 2157/2001/ES, je 
vsaka država članica dolžna določiti pristojen organ oziroma 
organe v smislu členov 8., 25., 26., 55. in 64. Uredbe 2157/2001/ 
ES. Kot pristojni organ je določeno sodišče? ki v skladu z 28. 
točko 49.a člena ZGD določa, da sodišče v zadevah določenih v 
8., 25., 26., 55. in 64. Uredbe 2157/2001/ES odloča v nepravdnem 
postopku. 

398d. člen 
Statut določi sedež SE v skladu z določbami 30. člena zakona. 
Kadar statutarno določen kraj sedeža in kraja delovanja organov 
vodenja SE, nista v isti državi članici, je to razlog za prenehanje 
SE (četrti odstavek 64. člena Uredbe 2157/2001/ES, 398bk. člen 
ZGD). Predlog zakona določa, da če SE tudi po pozivu sodišča 
ne vzpostavi delovanja organov vodenja v Republiki Sloveniji ali 
prenese sedeža v skladu z Uredbo 2157/2001/ES, izda sodišče 
sklep o prenehanju družbe. 

Z vidika izvedbenih določb posebnega P°? Lnašajo n3 Pfe g v< 
izpostaviti, da je primarni namen določb, kise " . ^loče" 
sedeža SE, čimbolj kompleksno izkoristiti g 
oetem odstavku R člena Uredbe 2157/200 1 -ug/i 

2. oddelek: Prenos sedeža SE (členi ^ g^g 21 ^'nS 
V nomotehnično zelo kompleksnem 8. členu 
ES, ki ga tvori kar šestnajst odstavkov, ,g^a0tstoi ^ 
predpostavke za prenos statutarno določenega ogrTločje dW 
SE z območja ene, na teritorialno (in Pra^lJgQ 1 /£S ^ ^ 
države članice. S tem v zvezi so v Uredbi 215 n0$a sedsZ' 
predvsem predpostavke postopka takšnega P 

, ZGD o SE .'L 
!! 
d 

petem odstavku 8. člena Uredbe 2157/HUu za 
države članice upravičene etablirati posebna p 
interesa manjšinskih delničarjev SE pred P°s ^vo ^^pj, 
so povezana s prenašanjem sedeža SE v^.r gVnjjnstrurnen u 
Temeljna ideja, ki se pri tem predlaga je, dab'p hiienakPraVj mi 
ki bi naj bil dan na voljo manjšinskim delničarje^• oZjr0ma o 
instrumentariju, ki je uveljavljen pri zdruzi ,(gvati p'e ^ 
gospodarskih družb. Gre za priznanje Pravlc

t
8

mora 
delnic proti plačilu denarne odpravnine. ^k'gtnH(OV P°s6 ^ 
ustrezno zavarovati tudi pravni položaj ' ^ ggVgda Pa 

korporacijskih pravic, če so jim bile Pr'značlan'00' 
upnikov SE, ki prenese svoj sedež v drugo 

398e. člen c „o0bla^a d^naj 
Peti odstavek 8. člena Uredbe 2157/2001/E P s ka<erl .Hi t'en oasiave* a. ciena urnuuu c 'J'"- menta,s natr 
članice, da predvidijo posebne pravne ins[ruev §£ pred 
bi se zavaroval interes manjšinskih đe/n/ca'J ^ge 0 .. 
ki so posledica prenosa sedeža SE na oZ .^:eni tisti de ^ 
članice. S pojmom »manjšinski delničarji« so _ s0gla&^ v ■. p i 
SE, ki pri odločanju o prenosu sedeža s tem nt raZpoMal' s0 
jim kapitalska udeležba, s katero (v agreg u sed&* „&\ 
omogočila preprečiti sprejem odločitve o Pr ^ ^ P° op/e 
bili preglasovani. Primarni pravni instrumen '^gvantn9 .^ice 
nevtralizirati ta tveganja (npr. tveganje, da se ^gnje P.^gs 
v zvezi s SE sprejemajo v drugi državi), 1 ^gpjg po$e 

zahtevati prevzem delnic, ki se realizira koj P [ne 
premoženjskega upravičenja, denarne odp 

(fftU 
Ponudba denarne odpravnine mora biti ,lgpa, £&0 
sedeža, na kar jasno opozarja prvi odstave a (ja de 

kot pri statusnih preoblikovanjih, pa ni ^a obv 

odpravnino izplača prav SE, ampak je p
0j,ubna v.jgratfls 

izplačati denarno odpravnino prevzame tudi P a dal8" n0$n 
(npr. večinski delničar). Ne glede na to pa ie .^gnjeH 0 

odpravnina ponujena vnaprej, torej pred o vija dein' 
sedeža na skupščini, saj le tak pristop ločitve 0 

vnaprejšnje možnosti za sprejem pretehtan ,^gfgsa. 
varovanja njihovega pravno-ekonomskega 

nrW0 0 

398f. člen jng pO pr ^ipe, 
Po zgledu na pravico do denarne odpradenartie°^ 
statusnih preoblikovanjih, je tudi pri pravici do pfenosu gtj l 
do katere so manjšinski delničarji uPrav't'enl ^^nosU v 

predlagan model, po katerem je treba P°.,u pren°sa ^otju< 
denarno odpravnino opredeliti vnaprej, v na. avnineP° r\0pti 
c Ur\r\tmln nrimarnncti nnni liana ripnSfflO OOp cndflO , 7.& 

tfOS* 

s kontrolo primernosti ponujene denarne sodn°Zo# o nuiitiv/u fji ii i i&i i HSJii iujcši »f cj ji/- afM0 
po nastopu pravnih učinkov prenosa sed rgVno altern iaSju zf. 
v posebnem nepravdnem postopku, kot P g so9 tfji 
nedovoljenost tožbe na ugotovitev ničnosti 3ggf, o ^ 
prenos sedeža. Zato je tudi predlagam pren°su1 „jjs"6 

primernosti višine denarne odpravnine rgVjZijo P 
vsebinsko zelo podoben členom, ki urejal 
denarne odpravnine pri zdmžitvi in delitvi- 
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r Jč,e" 
u ol<>čba se 
fjlererr> obstgjg

nara^a. na dvotirni sistem upravljanja SE, pri 
*°n» svet °raanizac'isko členjenje organov vodenja SE. 

.^"0si/tM- ora v slednjem primeru pred odločanjem o 
:°n°rnsk0\ Preveriti ne samo pravno, ampak tudi vsebinsko 

> smotrnost prenosa sedeža. 

2'3 biti na(ny
9a Ostavka 8. člena Uredbe 2157/2001/ES 

^grnitvi D
6w°Sa sedeza javno dostopen. Predvsem se v 

PrJ9'0 '"kresi w°7 aWfOV v zvezi s prenosom sedeža vnaprej 
o« 0"l0^iem 6"'^ariev in upnikov SE s tem, da se jih v času 
J** 8 člen i 6ŠČa 0 načrtovanem prenosu sedeža (četrti 

s. člena iireClbe 2157/2001/ES). Po določbi šestega 
o« rt ■Z® o prenn redbe ?157/2001/ES pa je dopustno opraviti 
raM

ne"a objsVg
SU sedeza SE najprej po poteku dveh mesecev 

'% en'uiei° tore'naćrta Prenosa sedeža. Določbe tega člena 
i^Sa delničar Vse.naveciene vidike vnaprejšnjega varovanja 

."'"h ")ode/,/7." m uPnikov, pri čemer je koncept domala 
0rna delitvah'/» uveljavljen pri združitvah (516. člen ZGD) (533f- člen ZGD). 

lih*"0 kvn
dorUf Viali deli'Vi- se tudiz Uredb0 2157/2001/ES 

t>r,.y6>n.aau°°!ayianie načrta prenosa sedeža uresničuje \j * '» UQ lin viiwu u i 
tyjfr°Su sedeža Va Se V dol°čenem obdobju pred odločanjem 
PfSn ter v Urari nacrt Pren°sa sedeža predloži registrskemu 
^JSadeleža nr ''s'u iavno objavi dejstvo, da je bil načrt 

8. čiena 11 Pri tem je, upoštevaje določbo šestega 
de/jf ,"a Pravila n r6dbe 2157/2001/ES, treba opozoriti na razliko 
PrJ'prvi 0r1° združitvi (prvi odstavek 516. člena ZGD) ali 

i° načrti01* 533f' člena ZGD), saj mora biti med o^nia Skupšč
Pren°sa sedeža registrskemu sodišču in dnem 

k\,ije Vsaidveh'ne' k' b° odl°čala ° prenosu sedeža, časovno 
O^SaaE?«"* Ta dvomesečni rok, kije sicer določen 1 Pa je v d0i S1/ES, je v določbah tega odsta vka ponovljen. 
^ uprgvo ° ah te9a odstavka uveljavljeno tudi pravilo, ki 
Pr^j 0 Pouči o te 

da deln,čarje in upnike v objavi obvestila 
S™8"« Za va™' ka!ere Posebne pravice so v pravni ureditvi rovanje njihovega interesa pri prenosu sedeža 

^°<?6e e 

%l*Va "e/o/fert °dstavka 8. člena Uredbe 2157/2001/ES 
°a so "'8seca n/^m uPnikom SE pravico, da si v obdobju 
lah S£ 0 

skuPščinskim odločanjem o prenosu sedeža, 
*sfitg 

rr>e9a svet9 6dai° načrt prenosa sedeža ter poročilo 
Qo 0b 

1 Prepis teh r prenosu sedeža, upravičeni pa i 
hSfoščenostj ^ n- Qre torej za realizacijo njihove \ 
%č°0l/£S Dn določbah tega odstavka je pravilo Uiouue 
Hja 10 upnfcinovVep°, hkrati pa razširjeno s tem, da so 
"litin eirr>BrSe yprav'čeni do vpogleda tudi v nekatere druge 
""stajah {/],, a,alo9 dokumentacije širi tako, da je enak, kot 

s33f ?! odstavek 516. člena ZGD) in delitvah (drugi Ofla'oo 6kVjVgjna ZQD), kar med instituti zagotavlja 

in u . 
^Iq s'' 

prePis tehi °m S£' k't0 Prečno zahtevajo, mora uprava 
i'*i j° ličarji i ISt'n' Gradivo je namreč praviloma obsežno, 
^ob^dočen upnik' uPravičeni do prepisa teh listin, s čimer n° tudi čet*-' da vsebino gradiva podrobneje preučijo 
ifii; 'n Po p0,' odsta^ 516-,er dru9' odstavek 533f. člena 
Pre9s( U"6liOvlia' Pridob'jo strokovno pomoč pri odločanju o 

Vl,ai° Podati svoi'h Pravic. Nadaljnji vir informacij niu skiir< j r- '• ki so jih delničarji upravičeni pridobiti na 
za prenos 

da pred 
'"rod,.^nenUst-"'" UC""LI raziozi vseDino nacna prenosa 

**'*<Je/ pisan°9a seznanjanja delničarjev pa ni le v govorni 

so i'b delničarji upravičeni pri 
Od/oj ta nam6' "a kat6ri nai b' odločali o soglasju i 

na shnfe predla9a dolžnost uprave SE, da pred 
f6pfoa ^arT>8n ustP ustno razloži vsebino načrta , 

de/ )' zapisan699 Seznaniania delničarjev pa ni le v yuvuun ar)to akt0v Trst?' ampaki6 Predvsem v aktualizaciji navedb 3 je namreč upoštevati, da med sestavitvijo 

besedila teh aktov in dnem odločanja na skupščini imetnikov 
deležev preteče določeno časovno obdobje, znotraj katerega pa 
so se dejanske okoliščine, na katere so podatki bili vezani, lahko 
spremenile. Ustna obrazložitev zato zagota vlja ažurne in aktualne 
podatke delničarjem, da bi si ti pred odločanjem mogli oblikovati 
čimbolj jasno predstavo o posledicah prenosa sedeža. 

398i. člen 
V tem členu se predlaga uzakonitev pravila, da je odločitev o 
prenosu sedeža, ki bi posegel v t. i. posebna korporacijska 
upravičenja, ki so priznana posameznim delničarjem SE, kot je 
npr, pravica v zvezi z imenovanjem člana nadzornega sveta, 
vezana na soglasje teh delničarjev, razen kadar se jim 
enakovredne pravice zagotovljene tudi po prenosu sedeža. 
Sklicevanje na 533i. člen ohranja enak koncept varovanja 
individualno zagotovljenih pravic kot pri združitvah in delitvah, 
torej na individualnem varovanju nosilcev teh pravic. To pomeni, 
da je v pravno ureditev vgrajena varovalka, po kateri je 
individualno soglasje potrebno le ob tveganju izgube oziroma 
»propada« posebnih korporacijskih upravičenj po prenosu 
sedeža. Kadar se položaj nosilcev posebnih korporacijskih 
upravičenj po prenosu sedeža ne spreminja (ko so enakovredna 
upravičenja delničarjem zagotovljena tudi v SE po prenosu 
sedeža), njihovo soglasje ni predpostavka za veljavnost sklepa 
o soglasju za prenos sedeža in zadošča splošna večina. 

398j. člen 
Določba tega člena je narejena po zgledu na 528. člen ZGD, v 
katerem so urejene predpostavke za t. i. poenostavljeno združitev. 
Primarna značilnost poenostavljenega prenosa sedeža (seveda 
pa tudi poenostavljene združitve) je, da se ne uporabljajo tiste 
določbe zakona, ki stipulirajo pravila za varovanje interesa 
manjšinskih delničarjev. Razlog, ki upravičuje tak odstop od 
posameznih določb zakona je, da manjšinskih delničarjev, katerih 
interese bi bilo treba varovati, sploh ni (»...je ista oseba imetnica 
vseh delnic...«), ali so se upravičenci na predpisan način 
odpovedali pravicam, ki jim jih pravna ureditev priznava (daje) za 
varovanje njihovega interesa. V takem primeru ni treba 
predvidevati denarne odpravnine in posledično tudi ne revizije 
primernosti denarne odpravnine. 

398k. člen 
V določbah prvega do četrtega odstavka tega člena so urejena 
predvsem tehnična pravila (modalitete) uresničevanja pravice 
delničarjev zahtevati prevzem delnic proti plačilu denarne 
odpravnine. Ta model varovanja interesa delničarjev se pred 
posledicami prenosa sedeža je konceptualno enak modelu, ki je 
v našem pravnem sistemu že izdelan v okviru statusnih 
preoblikovanj in torej s tega vfdika ne predstavlja posebne 
normativne novosti. Dopustnost tovrstnega načina varovanja 
interesa delničarjev SE pred tveganji prenosa sedeža SE 
omogočajo določbe petega odstavka 8. člena Uredbe 2157/2001/ 
ES. 

U pravu statusnih preoblikovanj je pravica imetnikov deležev do 
izločitve proti plačilu denarne odpravnine obravnavana kot pravni 
instrument za naknadno varovanje tistih imetnikov deležev 
prevzete/prenosne družbe, ki so nasprotovali pravnim posledicam 
združitve/delitve. Kot pravni instrument je zasnovana kot njihovo 
upravičenje, da od družbe, katere deleži so jim zaradi združitve/ 
delitve pripadli (nova/prevzemna družba), zahtevajo prevzem 
teh deležev proti izplačilu primerne cene oziroma kupnine. Imetniki 
deležev se po združitvi/delitvi izločajo iz nove/prevzemne družbe 
v zameno za posebno premoženjsko upravičenje, denarno 
odpravnino (Barabfindung, Appraisal Remedy). Ta koncept 
varovanja (preglasovanih manjšinskih) imetnikov deležev 
sprejemajo nekatere primerjalne zakonodaje. Do razlik pa prihaja 
v pogledu predpostavk in posledic uveljavitve. Izhodišče 
normativnega urejanja je v zakonodajalčevi presoji, da je za 
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manjšinskega imetnika deležev, ki ni soglašal z združitvijo/delitvijo 
(oziroma pri SE s prenosom sedeža), hkrati pa je ni mogel 
preprečiti, nadaljnja udeležba v članski strukturi nove/prevzemne 
družbe (SE s sedežem v drugi državi) nevzdržna in ni več 
ustrezna vsebini njegovega interesa. Kot varovalni mehanizem 
se zato priznava pravica iz nje se umakniti na način, da deleže 
novih/prevzemnih družb odsvojijo. 

Za pravico do izločitve v pravu statusnih preoblikovanj sta značilni 
posebnosti, po katerih se pravica pomembno razlikuje od dmgih 
modelov izločanja imetnikov deležev iz družb. Prva posebnost 
se nanaša na vprašanje zavezanca za odkup deležev. To je 
družba, ki je deleže izdala, torej nova/prevzemna družba. 
Izpolnjevanje obveznosti zato s stališča nove/prevzemne družbe 
kot zavezanca predpostavlja pridobivanje lastnih deležev. Hkrati 
pa je za varovanje premoženjskega interesa nosilcev pravice do 
izločitve pomembno tudi vprašanje višine nadomestila (denarne 
odpravnine), ki jim mora biti izplačano. Višine nadomestila ne 
določata ponudba in povpraševanje, temveč mora ustrezati 
ekonomski vrednosti deležev; le plačilo take (realne) vrednosti 
zagotavlja uresničitev načela nespremenjenega premoženjskega 
položaja imetnikov deležev. Ti posebnosti imetnikom deležev 
zagotavljata dve prednosti v primerjavi z izločanjem po splošnih 
principih. Pomen te ureditve je izraženo predvsem v pravu 
kapitalskih družb, iz katerih se lahko delničarji in družbeniki izločijo 
le z odsvajanjem delnic oziroma poslovnih deležev na trgu. Tak 
način izločanja predpostavlja eksistenco in pripravljenost 
potencialnih kupcev, da delež pridobijo in po kakšni vrednosti. 
Imetnik deležev si mora kupca svojega deleža poiskati sam, 
posledično pa se mora sam dogovarjati o prodajni ceni, ki ne bo 
vedno realno ekonomsko nadomestilo za vrednost kapitalske 
udeležbe. Prav ta dva problemska sklopa pa pravo statusnih 
preoblikovanj rešuje z opredeljevanjem zavezanca za odkup in 
višine nadomestila, ki ga je ta dolžan izplačati. Izločujočemu se 
imetniku deležev se hkrati zagotavljata kupec in realno, torej 
pošteno nadomestilo za njegove deleže. V tem je temeljno izhodišče 
normativnega urejanja in hkrati njegov funkcionalni pomen. 

Tak pristop k normativni ureditvi pokaže, da je z opredelitvijo 
zakonodajalca za model večinskega odločanja o soglasju za 
združitve/delitve, po predlagani ureditvi pa tudi za prenos sedeža, 
kapitalski večini priznana pravica odločati tudi v imenu manjšine. 
Priznanje pravice do izločitve proti plačilu denarne odpravnine 
kaže na prenos varovanja interesa manjšine na polje varovanja 
premoženjske komponente korporacijskih pravic oziroma zaščite 
njihovega premoženjskega interesa. Pravila, s katerimi je 
uzakonjena pravica imetnikov deležev do izločitve proti plačilu 
denarne odpravnine, kažejo, da se soglasje manjšinskih imetnikov 
deležev k združitvi/delitvi, ki zaradi veljave večinskega načela pri 
odločanju dejansko ni potrebno, ustrezno nadomešča na 
premoženjskem področju. To pa jasno kaže na pomen firavice do 
denarne odpravnine kot pravnega instrumenta za varovanje 
nespremenjenega premoženjskega položaja imetnikov deležev. 

Določbe petega odstavka tega člena poudarjajo, da je v času po 
sprejetju sklepa o soglasju za prenos sedeža in do izteka roka za 
sprejem ponudbe denarne odpravnine, pravni promet z morebiti 
vinkuliranimi delnicami SE izjemoma prost, torej osvobojen 
eventualnih omejitev njihove prenosljivosti. Določbe tega odstavka 
torej še dodatno krepijo pozicijo disentirajočih delničarjev SE s 
tem, da izjemoma odpravljajo eventualno določeno vezanost 
prenosa delnic SE na dovoljenje družbe, za čas, dokler je ponudnik 
denarne odpravnine vezan na svojo ponudbo. To pomeni, da je v 
tem obdobju promet z (sicer vinkuliranimi) delnicami prost vseh 
statutarno določenih omejitev, s čimer je okrepljen položaj njihovih 
imetnikov, ki lahko delnice odsvojijo komurkoli, torej ne le SE 
oziroma ponudniku denarne odpravnine in po prosto dogovorjeni 
vrednosti. 

3981. člen _ tekst , "m 
Določbe tega člena je treba umestiti v širši kon gn0Sa swe 

modela varovanja delničarjev SE pred tve® n.ne kotp05^, 
SE. Ta model temelji na institutu denarne odprav 'zagoto^' 
premoženjskim upravičenjem, katerega narne_ ^ j,// 
položaj delničarjev SE zaradi prenosa sedeža ^ ^ preo° 
delničarji, pri katerih je podan interes izločiti s ^fgre i'i5' 
sedeža, so upravičeni do take denarne 0C,Pra.gn uiviK- . ^ 
jim bo zagotavljala pogoje za vrednostno 
na normativni koncept je to tista denarna 
je primerna. Zato so zaradi uresničitve nace'"""g-, do Pn!r 

premoženjskega položaja delničarji upravičen ( 
denarne odpravnine. Vprašanje pa je, kako nasM18' . 

   „«Minami. K' bl /a /fl fT0' 
njifo" 

premoženjski interes ogrožen. Ker pa to P°"'a''-'~tvjjo ob!3<n^.>-. 

IIIII uu ćdyuiavijdici puyuje ta    ravnina,**' t,Ki 
na normativni koncept je to tista denarna odp eSpremenien' 
je primerna. Zato so zaradi uresničitve nace a ^ pri0 
premoženjskega položaja delničarji upravičen f ® 

odpravnine. Vprašanje pa ie\kf ° ,ahK0 nastal „ 
svoj položaj pred posledicami, k' imeni j« 
odpravnina ne bi bila primerna. v,aZ '„ioOSeg v r 

žen. Ker pa to P°?e°J°ij0 

premoženjski interes, bi se temu lahko uprliz a izpod**0*1 

tožbe z zahtevkom na ugotovitev ničnosti ozi ^ne(7j P05,^ 
sklepa o soglasju za prenos sedeža. Če bi eksist^ llV 
uspeli, bi onemogočili izvedbo - s stališča s t ^ zveZi s 
nujnega - prenosa sedeža. Tuje Prakt^ne,IZ

nia ničnostioV'^) 

varovati 
denarna odpravnina 

kažejo, da bi splošna možnost uveljavl)ani jzsUieV * 0đ 
izpodbojnosti sklepa omogočila t. i. Plen'.S *njrv narter]0. "jg 
delničarjem najavo obrambne tožbe z izklj sedeia> 12 $0 
družbe, ki izkazuje objektiven interes po P[e ^ ^te 
da jim ta izplača nadomestilo za to, da toz^ , 
napovedali, ne vložijo oziroma da že vloze uf7,/|r toz •• 
Družba bi tako »odkupila« nevložitev °*ir

k bjUtegnti°Pc. 
plenilskemu delničarju izplačala nadomestilo, ^ ude 
vrednosti bistveno presegati vrednost njego 

Zato je normativni izziv, kako naj se pri norrn'ra^i0ianja ' 
- in ob upoštevanju aksioma večinskega ^ -nieres dB'n .gris, 
navedena interesna dilema. Upoštevati je tre fgrJ]0ženjs^in 

da zaradi prenosa sedeža ni ogrožen njegov P 
hkrati pa tudi interes SE, da sedež prenese. ^HKovi 

V tej zvezi se po zgledu na pravila o 
predlaga izključitev pravnih možnosti za uvej neralne9a" efn3 
sklepa o prenosu sedeža, vendar ne v smis u i' nme ni P" ■ 0 
ampak le iz razlogov, ker ali višina denarne o P 0ziroVs.sii 
oziroma ker denarna odpravnina ni bila P°^J2i0žitev Pr"" p0sii 
pravilno ponujena ali pa utemeljitev in obr.. uprave 0 

višine denarnih denarne odpravnine v poroci , aVpine0 

sedeža, poročilu o reviziji primernosti denarn^ ge(ježa ",s 

poročilu nadzornega sveta o pregledu preno 
z določbami zakona. a"1 

nasprotni* d°l*° 
Predlagana pravna ureditev, ki v ničemer ne .^čarjem ".^i, 
8. člena Uredbe 2157/2001/ES, torej odteguje' wbn0 <°* Ki 
varovanja njihovih premoženjskih interes0V.Z -.m) P^,^6' 
vendar izključno le tedaj, kadar je (premoze ' "ipjfitP'. 
ga utrpijo, posledica neustrezno določene ,jn$l(ega de 

Prednost je dana interesom SE (oziroma v naujejo n 

ki obvladuje SE), da sedež prenese, saj se ^ti fi 
učinki odložitve vpisa prenosa v sodni reg 'jjgidh d* 

d" 
uu/uni uuiuiiivv vfjioa (Jronuoo » —— 0jgnll. 
zmanjšano tudi tveganje Spekulativnih toZD p ^ 

irkliućit0V ^ cklBP^ 
Sodni postopek kot alternativa za o0dbijanle 

izpodbijanja: ker so pravne možnosti za'Z
raZi0gov) ' Lrfifl 

soglasju za prenos sedeža (iz navedenih ^ vB.eSo* 
se po zgledu na pravila o statusnih preo *0njSW

n 

prenaša na polje sodnega uveljavljanja pre 

Kot pravno nadomestilo (alternativa) za pr ^elni^ 
sklepa o prenosu sedeža se predlaga, (^ 
ocenjujejo, da višina ponujene denarne od"" 
oziroma da je denarna odpravnina bila p1 
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"Poif, ~^VQJq 
°n)°9očii dg^C'nos' ni'hove dotedanje članske udeležbe), 

višin P°sei}nem nepravdnem sodnem postopku 
.Velkvija v D°

pravnino- kot jim je bila ponujena. Zahtevek se 
®nar/je odDrg °Pku s°dnega preizkusa primernosti višine 
^kvij6ng ^nine, pod enakimi predpostavkami, kot so 

s,*vlja. a,usnih preoblikovanjih, kar predlog tudi izrecno 
3% A 
Do Pos 

^ra"ćenj tudhhfrS,Va pred ,ve9anii prenosa sedeža SE so 
p/^'o 5e n! d 

1 nleni upniki, katerih terjatve do SE so nezapadle 
Velane s p0a

Pustno zahtevati njihove izpolnitve), negotove ali 
Rovanje za?6™' Po Pologu naj bi imeli pravico zahtevati 

0 Qhtevaj0 B ter^atve- Po9°i za to je, da tako zavarovanje 
J'e"oSu se(j(iJ

]a^asneie v snem mesecu po sprejetju sklepa oj. "°su sedež V J mesecu po sprejetju sklepa 
(J®"' °bvestua 

3 '° Pravico i'h 1° treba posebej opozoriti v 
*!avku398h 7r6d,0ŽiM na^rta Ponosa sedeža po prvem 
o s'

s'8 >Briatve k'0"9 Zavarovanie ie dopustno zahtevati zlasti 
J^as/u za or' S° nastale neposredno pred sprejetjem sklepa 

Snh ss pred s"
n0S secleza, ali pa tiste terjatve, za nastanek 

vljanje 
pre,et,em sklepa še niso stekle vse predpostavke. 

Jvanje Sa ®u'ce Zahtevati zavarovanje zahteva aktivno 
? ®as'f/ ozjrom 

uPnikov, ki se morajo v določenem roku 
°6/w°"a'V8 o«3 zavarovanie zahtevati. Pravica zahtevati 

' Pogo/ ucinkuie "avtomatično«, saj je vezana na 
% ' Breme'£a,mreč da prenos sedeža ogroža poplačilo te 1,0 • er)ak0 k °. ovanJa> da je poplačilo terjatve ogroženo, 
39s _ ' Pn združitvi - upniki SE. 
P0 

% J ^av^do?9*3 odstavka 9- člena Uredbe 2157/2001/ES 
o,Q_ Sei notar aliu"'693 sedeza SE pristojni organ (pristojno 
pr.

n) izdati pot rif'
en dru9'< 2 izvedbenim zakonom določeni 

oiir°
Ss sedež v h'-S kaler'm se potrjuje, da so v postopku 

^Polnjen aw dotedanjega sedeža bile spoštovane 
Pis a dBjanja u VSe Predvidene formalnosti oziroma potrebna 
%>°«sDZ

ndarPa Uredba 2157/2001/ES postopkovnih 
(%'' Pa tudi S °pkom izdajanja tega potrdila ni konkretizirala. 
,0ik!!nske9a) "apotil° na uPorabo pravil nacionalnega 
>saV Prvena V^' ki'6 v veliavi za delniške družbe (alinea (ii) 
«bvb 'A» ustre vka 9- člena Uredbe 2157/2001/ES), ne 
^rit0

n-fko deinišfo1'11 pravnih P°dlag, glede na dejstvo, da 
r*Zra<* "6Publiko ciavo ne ureia izrecno prenosa sedeža izven 

v okviri, oven'je. Iz tega razloga je treba ta vprašanja 
^ Posebnih določb o SE. 

®6c*hbn'hPremis^^ 1693 t?'ena i6 treba izhajati iz dveh 
1 %n ra/"'a do/o/' ° eni strani naib'država dotedanjega sedeža 
Prsrt,8®8 ozemiiJ"10 st0Pni° kontrole nad prenašanjem sedeža 

v tem wS ozemlie druge države. Smisel te kontrole je 
Za Posled' 3 'ma prenos sedeža SE na ozemlje druge 

torkih enak'C0 nastanek položaja, ki je po korporacijskih 
n Prenehaniu SE v državi dotedanjega sedeža, 

%js^iskegg p
prenehanja pravne osebe brez izvedenega 

°$e(,a encev Prg s opka- To je povezano s potrebo po varovanju 
"i un'lorei pred v razmerij, katerih udeleženka je ta pravna 
t>rs\,Jk°v kot urfl™ deln'čarjev kot udeležence korporacijskih 
"Oslici ideja ®, zencev obligacijskih razmerij s SE. Zato 
i/s0 0' ®'> interen 3 na* b' Prenos sedeža bil dopusten le, če 
"ria^žoni. p0 °y ^deiničarji in upniki) zaradi prenosa sedeža 

n°vega SedU-'s!ran'pa ie treba upoštevati tudi, da se v 
%n

Sr'a. ki pri 
eža vpisuje v sodni register in so torej 

tie^tenju p' 
,em nastajajo, podobna razmerjem pri 

Si$tr Zaf),evaionf 0S6be- To Pi v državi novega sedeža v 
VSisfB9a sodišč °ntrol° s strani pristojnih institucij (npr. 
%s, Po n0Vft 

a'~ ali so izpolnjene predpostavke za vpis SE 
%ra

6Va tako, o Seđežu- Uredba 2157/2001/ES ti dve premisi 
Pr's,ojni orri

ay osmem odstavku 8. člena predvideva, da 

*9. 

ti 0ro —""»"i uusiavnu o. uieria preaviueva, oa 
državi dotedanjega sedeža, ki je registrsko 

sodišče, notar ali drug predviden organ, izdati posebno potrdilo, v 
katerem po pregledu izvršenega postopka zagotovi, da so bile v 
zvezi s prenosom sedeža spoštovane vse predpisane materialne 
in formalne zahteve. To potrdilo pa ima pomen tako z vidika države 
dotedanjega sedeža, kot tudi z vidika države novega sedeža, saj 
njenim pristojnim institucijam ni potrebno (ponovno) preverjati 
izvedbenega postopka oziroma ugotavljati, ali vpis SE morebiti 
ne nasprotuje pravilom, predvidenim v pravnemu redu države 
novega sedeža. 

Predlagana pravna ureditev sprejema v tej zvezi dvostopenjski 
registrski model, ki je konkretiziran v določbah tega člena. Ta 
postopek po svoji izvedbeni strukturi nekako spominja na institut 
pogojnega povečanja osnovnega kapitala, po določbah 318.-327. 
člena ZGD. V prvi fazi registrsko sodišče, pri katerem je SE vpisana 
(sodišče po dotedanjem sedežu) vpiše zgolj namero prenosa 
sedeža, ki jo je seveda dopustno predlagati, ko je sklep o soglasju 
za prenos sedeža po predpisanem postopku že izglasovan. 
Hkrati mora sodišče preizkusiti ali so bila opravljena vsa pravna 
opravila in izpolnjene vse predpostavke in šele na tej podlagi izda 
potrdilo iz osmega odstavka 8. člena Uredbe 2157/2001/ES. 
Bistveno je, da po tem trenutku vpisi v zvezi s SE, ki bi po vsebini 
spreminjali odločitev o prenosu sedeža, niso dopustni. V drugi 
fazi pa sledi vpis prenosa sedeža pri registru v državi novega 
sedeža (enajsti odstavek 8. člena Uredbe 2157/2001/ES) in s 
tem trenutkom se šteje, da je prenos sedeža pravno učinkovit 
(deseti odstavek 11. člena Uredbe 2157/2001/ES). Sodišče, ki 
opravi ta vpis, mora nato samo obvestiti pristojno registrsko 
sodišče v državi dotedanjega sedeža o tem, da je vpis prenosa 
sedeža opravilo, s čimer je ustvarjena podlaga, da sodišče po 
dotedanjem sedežu opravi izbris SE iz registra. 

Da omogoči registrskemu sodišču po dotedanjem sedežu realne 
kontrolne vzvode, predpisuje predlog možnost prekinitve 
registrskega postopka, še pred izdajo potrdila. V ta namen je'med 
prilogami, ki jih mora predlogu za vpis nameravanega prenosa 
sedeža priložiti uprava SE, s katerimi dokazuje spoštovanje 
postopkovnih in materialnih pravil, predvidena tudi t.i. negativna 
izjava, da zoper sklep o soglasju za prenos sedeža delničarji SE 
niso vložili obrambne tožbe, iz razlogov, iz katerih je ta dopustna, 
oziroma da je bil tožbeni zahtevek pravnomočno zavrnjen, tožba 
zavržena ali umaknjena oziroma da so se vsi delničarji z izjavo v 
obliki notarskega zapisa odpovedali pravici do te tožbe in da torej 
ni podana procesna ovira vložene obrambne tožbe. 

Če uprava te negativne izjave ne predloži (ker je bila proti sklepu 
pravočasno vložena obrambna tožba in o tožbenem zahtevku 
še ni bilo pravnomočno odločeno), registrsko sodišče prekine 
postopek odločanja o vpisu do pravnomočne odločitve o 
tožbenem zahtevku (tretji odstavek 520. člena ZGD, kot določba, 
na uporabo katere odkazuje tretji odstavek tega člena). Hkrati pa 
četrti odstavek 520. člena ZGD kot odkazana norma registrsko 
sodišče pooblašča, da ne glede na okoliščino, da negativna izjava 
ni bila priložena postopka odločanja o vpisu ne prekine oziroma 
sklep o prekinitvi postopka (če ga je pred tem že izdalo) razveljavi 
in opravi vpis prenosa sedeža še pred pravnomočno odločitvijo o 
tožbenem zahtevku, če ugotovi, da znatno prevladuje interes za 
hitro odločitev o vpisu in če so izpolnjeni drugi pogoji za vpis. Pri 
presoji, ali prevladuje interes za hitro odločitev, registrsko sodišče 
upošteva pomen pravice, katere kršitev se s tožbo zatrjuje, 
verjetnost, da bi tožnik s tožbo uspel ter škodo, ki lahko SE 
nastane zaradi kasnejšega vpisa (peti odstavek 520. člena ZGD 
v zvezi s tretjim odstavkom predloga). Na ta način je registrskemu 
sodniku pri odločanju o vpisu v sodni register zagotovljen bistveno 
večji manevrski prostor: postopek lahko prekine, lahko pa tudi, 
če na podlagi tehtanja dejanskih okoliščin ugotovi, da je vpis kljub 
nerešenem predhodnem vprašanju - predvsem z vidika varovanja 
pravnih in gospodarskih interesov družbe na eni ter ocenjevanja 
teže v tožbi zatrjevanih kršitev ter vpliva te kršitve na interese 
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tožnika na drugi strani - vseeno utemeljen, vpis nameravanega 
prenosa sedeža vseeno opravi in potrdilo izda. Tako bo registrski 
sodnik ravnal predvsem takrat, ko se bo (na podlagi vseh predlogu 
priloženih listin) prepričal, da ni verjetno, da bo (pravdno) sodišče 
ugodilo tožbenemu zahtevku in da bi z zavlačevanjem vpisa v 
sodni register SE nastala škoda. Sklep, da je verjetnost za uspeh 
tožnika majhna, bo registrski sodnik lahko sprejel predvsem na 
podlagi razlogov, navedenih v tožbi: manj kot bo ta vsebinsko 
sklepčna, oziroma manj kot bo ponujala dokazov v prid trditvi, da 
je neveljavnost sklepa o soglasju za prenos sedeža dejansko 
podana, večja bo verjetnost, da je takojšen vpis dejansko 
utemeljen ter da je tožba vložena iz izsiljevalskih razlogov. 

398o. člen 
V tem členu predlog ureja predpostavke za vpis prenosa sedeža 
v sodni register pri sodišču v Republiki Sloveniji kot državi novega 
sedeža. Gre torej za urejanje položajev, ki nastajajo, ko SE, ki je 
vpisana v register v tuji državi, prenaša svoj sedež na področje 
Republike Slovenije. Tudi s tem v zvezi je ureditev v Uredbi 2157/ 
2001/ES skopa. Predlog v tej zvezi predpisuje predvsem 
proceduralne oziroma oblikovne zahteve, ki so določene v prvem 
do tretjem odstavku tega člena. Z vsebinskega vidika je 
pomembno, da je z določbo petnajstega odstavka 8. člena Uredbe 
2157/2001/ES prepovedan prenos sedeža tisti SE, v zvezi s 
katero je v državi sedeža začet kateri od postopkov za njeno 
prenehanje (npr. likvidacija ali insolvenčni postopek). Taka SE 
sedeža ne sme prenesti. Po določbah četrtega odstavka tega 
člena, ki pomeni konkretizacijo te določbe Uredbe 2157/2001/ 
ES, mora okoliščino, da kateri od teh postopkov ni bil začet, 
dokazati uprava SE v fazi priglasitve za vpis prenosa sedeža v 
register v Republiki Sloveniji. Z vidika varovanja jezika v sodnem 
postopku je relevantna določba petega odstavka tega člena, ki 
zahteva, da je vsa listinska dokumentacija v zvezi s predlogom 
vpisa prenosa sedeža v register v Republiki Sloveniji priložena v 
izvirniku in v overjenem prevodu. 

3. oddelek: Ustanovitev SE (členi 398p.-398ag.) 
Čeprav je v korporacijskom pravu uveljavljeno načelo prostega 
ustanavljanja gospodarskih družb, je Uredbe 2157/2001/ES 
možnosti za ustanavljanje SE relativno zožila. Z določitvijo štirih 
primarnih načinov oziroma modelov ustanavljanja je Uredba 2157/ 
2001/ES namreč na kogenten način omejila dostop do 
konstituiranja SE. Uredba 2157/2001/ES je določila numerus clau- 
sus dopustnih načinov ustanovitve, tako da je »običajni« način 
ustanavljanja delniške družbe, pri katerem poljubno število 
ustanoviteljev, fizičnih in/ali pravnih oseb prevzame vse delnice 
družbe in stato nascendi, pri SE izključen. 

Značilnost ureditve po Uredbi 2157/2001/ES je, da v vsakem 
izmed štirih primarnih načinov ustanovitve ni dopustna udeležba 
vseh pravnih oseb, ki jih Uredba 2157/2001/ES sicer uvršča med 
možne ustanovitelje, ampak Uredba 2157/2001/ES pri 
posameznem izmed ustanovitvenih načinov od ustanoviteljev 
zahteva izpplnjevanje tipoloških oziroma pravnoorganizacijskih 
meril. Zato je v štirih primarnih ustanovitvenih postopkih dopustna 
udeležba zelo različnih ustanoviteljev SE oziroma vsak potencialni 
ustanovitelj SE ne more nastopati v tej vlogi v vsakem od štirih 
primernih ustanovitvenih modelov. Pomembno je tudi, da v vlogi 
(neposrednega) ustanovitelja SE ne smejo nastopati fizične osebe, 
temveč le različne pravne osebe, pri čemer pa, kot rečeno, vsaka 
pravna oseba ne more sodelovati kot ustanovitelj v vsakem od 
modelov ustanavljanja SE. 

Uredba 2157/2001/ES dopušča štiri primarne in originarne modele 
ustanavljanja SE, in sicer: 

ustanovitev SE z združitvijo dveh ali več obstoječih delniških 
družb (prvi odstavek 2. člena Uredbe 2157/2001/ES); 

ustanovitev z oblikovanjem holdinške SE, ^ sta si 
oziroma poslovne deleže najmanj dveh .'/gv $£ (dw 
nekakšna promotorja prizadevali za usa 
odstavek 2. člena Uredbe 2157/2001/ES), 

faČ0fd, P^ 
ustanovitev z oblikovanjem SE kot družbe 'vnj oseb* I"6'1' 
kot ustanovitelj nastopata vsaj dve p 
odstavek 2. člena Uredbe 2157/2001/ES) ^ ^ 

ustanovitev s spremembo Pravn00.r^ar]fj^Je v S& ^ 
preoblikovanjem) obstoječe delniške 
odstavek 2. člena Uredbe 2157/2001/ES)- 

^sSSt Poleg teh štirih primarnih modelov ustanovil'* r~tan0yjtve 
2157/2001/ES tudi sekundarni način v obliki u ^ 
družbe hčere, pri čemer je razlika v tem, da 0bstoieca 

hčere SE nastopa en sam ustanovitelj, in ne pa, M 
(drugi odstavek 3. člena Uredbe 2157/200 pravnih o 
omenjenem tretjem primarnem načinu, dve a 
ki sami nimata kvalitete SE. -e 

■ cp tako velja, 8jopi 
V zvezi s primarnimi načini ustanavljanja ^ zoa 
prve tri načine (združitev, holdinška SE m orj četrte^ na g 
obligatorna udeležba vsaj dveh ustanov ^gjnjške druzbe' 
zadošča sodelovanje enega ustanovitelja, o 
preoblikuje v SE. w-gg 

e oziroma Glede dopustnosti dostopa do ustanovitve t jreu^ ^ 
mora izpolnjevati potencialni ustanovitelj, pos.^ SB,-e 
2001/ES posebna pravila. Tako lahko kot u 0 \e °

bs 'm 
ta ustanavlja v postopku združevanja, na y0 je U rt Enako P'd\ lahko*3. delniške družbe kot prevzete družbe. Enak0 ^ (a„„_ 

2157/2001/ES uveljavila pri preoblikovanju, ^„ši k*' ^ 
preoblikuje le obstoječa delniška druz. sljtuiraniu gpe 
potencialnih ustanoviteljev je določen pn aStopajorS <*■ 
družbe - hčere, saj lahko v vlogi ustanovi'reja^ ( 

nuj"0 le 

pravne osebe zasebnega, pa tudii^ff^oidinške dr^alfi
0 

gospodarske družbe. Pri oblikovanju S t k ^ ^ pravno-'0 ,aMl 
je treba opozoriti na specifičnost, kije v te , pravn*^' ^ 
kot ustanovitelj pravzaprav sploh ne nas P deleze$, 
ampak neposredno delničarji ali imetniki p° odg°v0 i^ije 
dveh obstoječih delniških družb ali družb z orn Q pfeir ^ 
ki v zameno za delnice holdinške SE kot vloz ,Qvne deteZ 

izročajo pripadajoče jim delnice oziroma P ^ic °S£)pt 
družbah, tem družbam (torej družbam -IZ a!a ^ tioidin^1 -0 ii 
poslovnih deležev, ki so jih njihovi imetnikiiz prizad0" ^ 
Uredba 2157/2001/ES daje status družb, * ^ 
ustanovitev SE kot holdinške družbe, tor I fi/posto"r pi 
promoterjev ustanovitve SE. Po elemen,arn'i(0iiko SP0'JL/, s10 

konstrukcija oblikovanja holdinške SE n ^ pra*ze 

ustanavljanje družbe pooblaščenke po za Qfenje & 
razliko, da predstavljajo predmet vložka v p ^ p0oD 
SE vedno deleži vsaj dveh družb, kar pa P 
nevei)a- .^#5 

Nadaljnja bistvena značilnost v zvezi s pofenc/ 
SE je zahteva Uredbe 2157/2001/ES P°.n0in podi8 g/fl* 
vpetosti oziroma po njihovem ^ezmel 

angažmaju. Tako morata po določbi prvog slaig Z z° ^ $& 
Uredbe 2157/2001/ES kot ustanovitelja st'jšl(i dr^'^i". 
kot prevzeti družbi sodelovati vsaj dve -c pri od1 . niti 
subjekta pravnih redov različnih držav, c fg 
holdinške SE oziroma SE kot družbe - ^ 
ustanovitelji oziroma promotorji sami nep°sr na ' 
redov različnih držav članic ali pa morajo 'm, u^nicO 3!l„ngi0 
države članice že vsaj dve leti delujočo P° ,^g 2157" 
hčero (drugi in tretji odstavek 2. člena Ur tu(ji delf" 
Merilo mednarodne vpetosti mora izpolniva 
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9 "a/ bo ri 
"pikovaCucr"'8"0 Preoblikovanje v SE: predpostavka za 

® ^stavci, o - 0pst0) družbe - hčere v drugi državi članici 
■ clena Uredbe 2157/2001/ES). 

felek- ii • ustanovitev SE z združitvijo (členi 398p.- f0(,0<toi 
foi 

lasični oh P° postoPku združitve pomeni s vsebinskega r. , "voicnj Drim  r-«— tuiutaro u vi u o vj&vii ur\cya 
M

niRopske a, 6rčezmeJne (oziroma mednarodne) fuzije. Na 
r"! »avni akt .UPnost'ie Uredba 2157/2001/ES zaenkrat sicer 
ifo, - 0 fiedn' Ur6'a ,ovrstno združevanje, glede na to, da je 
ztin j"1'' "^niških^H-*1 fuz'iah še v fazi predloga, direktiva o *Bvarije deln -^b Pf ure'a seveda z90,i predpostavke za 1 kih družb iz posameznih držav članic. 
Jarnisii 

'udi i vw"'e 2157/2001/ES (Su " Veljaj se združitev opravi - enako kot 
Diin ®en ZGD)nem slovensl(em pravu statusnih preoblikovanj 
20rh',ev točka dV6h klasičnih pojavnih oblikah, torej kot 
o'fS) ali knl 

(fJ dru9ega odstavka 17. člena Uredbe 2157/ 
pn ^' 57/jo a i/p c'S V (toćka drugega odstavka 17. člena 
ilS7°''tvi Pa nn Pr' Pripojitvi pridobi status SE prevzemna, 
pr !2o°1/ES) Va druzba (drugi odstavek 17. člena Uredbe 
Posi vanje nf

r/pa^^e ima končno za posledico tudi 
tas.^e, ki tih .,sfo^ece prevzemne družbe v SE. Pravne 
skti Pravnen iZd.UŽitvi določa Ufedba 2157/2001/ES, so 

I!8®9 P'ava^f'06 vsake združitve kot oblike materialnega 
..^Dra'J.'" 00 združitvi določa Uredba 2157/2001/ES, so 

edice vsake združitve kot oblike materialnega 
Pr9družb prliJ?e prem°ženje in vse obveznosti prevzetih 

£Qr~ 
%e 0 (Pri o ' ■ un'verzalnim pravnim nasledstvom na fj,9a oziroma Jlpo'itv') oziroma novo družbo ■ SE (točka (a) 

W(Jo5 "eln ičar98ga odstavka 29 ■ člena Uredbe 2157/2001/ 
■$£( Pravico z ?revzete družbe oziroma prevzetih družb 
^sl/a (P) prva Vat' de,n'co prevzete oziroma nove družbe 
fotflt i0°1'£S) D

9a oziroma drugega odstavka 29. člena Uredbe 
2l5yJ?) Prva'ng6Vzela oziroma prevzete družbe prenehajo 

®1/ES) oz'r°ma drugega odstavka 29. člena Uredbe 
^viia Q 

ZlfsUv^7btTJUSE z združitvijo, določena v Uredbi 2157/ 
i>atB 

n°s,i v Drim m sm'slu pravzaprav ne prinašajo nobenih 
ONa stat6r'aV' S pravili 0 združitvi kot pojavni obliki 
^rsif[Bnak. p0 "

sne9a preoblikovanja, tako da je temeljni 
Ja' to iih 11eclićno predlagana ureditev razrešuje le tista 

\i?na Predvsaredba 2157/2001/ES ni uredila. V predlog so 
Sri&v in Ur,/? Pravila, katerih namen je varovanje interesa 

^ & 1 ov združujočih se družb. 
^ Z varov 

etabij^n'em interesa delničarjev je vsekakor treba 
s%6

Proli izplačil18 P-aVil V zvezi s Prav'co zahtevati prevzem 
t0^a.Preizkuša pr'meme denarne odpravnine, z možnostjo 

S'sts^'tvah, aij n,a Primernosti le-te na enak način, kot velja 
^%aK° spatJa" r pn prenosu sedeža. Bistvo te pravice, ki 
%"<* interesa di ir,strumentarij '• '• naknadnega (ex post) 
2 i(jru !i'Prevzetih ,eln'ćanev, je v priznanju upravičenja, da tisti 
>■'"% na DrJ»* ki ne soglašajo s prenosom premoženja 'Ojg W IIQ -     I p/ al 11 \Jt- VI IJiA 
^(irfJ kaPitalskVZ6mn° oz'roma novo družbo ■ SE, pa zaradi 
°l"orn Odloči,v 6ga deleza rie morejo preprečiti sprejem 
"'**10} n°Va SE orli? prenosu' zahtevajo, da prevzemna SE 
bl ">0 r 

6,n'sko upra 
Up' pr'Padle jim delnice in jim izplača posebno 

s° y//n Us,rezafV"len'e'denarno odpravnino, katere višina 
%prg. Pripadal; d nomski vrednosti delnic prevzete družbe, 
Pr8(iJP0r>uiena 

0 družitve. Zato mora biti denarna odpravnina 
\ j19)- Za prjmg po9odbi o združitvi (prvi odstavek 398.p člena 

.a*ra, da n 
r,daie ponujena denarna odpravnina prenizka, 

m a 0lr)09°ča ekonomsko nevtralne izločitve 
St^iskeo, n.{fJnskih delničarjev iz SE, je varovanje 

6r>ako k lnteresa delničarjev z obrambno tožbo 
/Z"3 ^QO) °'prizclružitvi nacionalnih družb (druga točka redt°ga) k°?lroma Prenosu sedeža (prvi odstavek 3981. 

Pravna alternativna za nedopustnost vložitve 

obrambne tožbe pa je predviden poseben postopek sodnega 
preizkušanja primernosti denarne odpravnine v sodnem postopku 
(528Č. in šesti odstavek 532. člena ZGD, v zvezi s 398t. členom 
predloga). 

Tudi pravila varovanja interesa upnikov pri združevanju delniških 
družb in ustanavljanju SE na ta način, so enaka pravilom, ki jih je 
ZGD uveljavil pri združitvi nacionalnih družb. Z vidika 
individualnega varovanja interesa upnikov, torej upnikov z 
individualiziranimi terjatvami, je treba opozoriti na 1) režim 
odgovornosti za obveznosti, ki je karakterističen za združitve, 
kar pomeni, da prevzemna oziroma nova družba (SE) odgovarja 
za vse obveznosti prevzetih družb ter 2) na pravico upnikov 
nezapadlih, negotovih ali pogojnih terjatev, zahtevati zavarovanje 
teh terjatev, pri čemer morajo verjetno izkazati, da je zaradi 
združitve ogrožena izpolnitev teh terjatev. 

V celoti gledano gre torej za instrumentarij varovanja interesa 
delničarjev in upnikov, ki je znan že iz splošnih pravil o 
združevanju. Zato lahko rečemo, da je v zvezi s tem načinom 
ustanovitve SE eden od primarnih namenov predlagane ureditve 
predvsem v zagotavljanju ustreznega pravnega instrumentarija 
za zaščito interesov manjšinskih delničarjev, upnikov in imetnikov 
posebnih korporacijskih pravic. Ta je tudi eden izmed imperativov 
Uredbe 2157/2001/ES (24. člen Uredbe 2157/2001/ES). Osnovni 
koncept, ki ga predlog pri tem zasleduje, je zaradi vsebinsko 
enakih tveganj, kot pri prenosu sedeža SE (glej pojasnila v 
razdelku 2) oziroma pri združitvah nacionalnih družb, enak, kot 
pri prenosu sedeža SE oziroma pri združitvah po splošnih pravilih 
Predlog se na več mestih tudi izrecno sklicuje na uporabo pravil 
nacionalnega prava o združitvah, tako da so v normativni 
kompleks izrecno vključena tudi veljavna pravila prava statusnih 
preoblikovanj. Zaradi paralelizma med predlagano ureditvijo 
konstituiranja SE z združitvijo ter ureditvijo prenašanja sedeža, 
glej tudi pojasnila k 2. razdelku. 

398p. člen 
Vsebina 398. p člena je smiselno enaka 398. e členu in je 
namenjena varovanju »manjšinskim delničarjem«. 

398r. člen 
Predlog zakona predvideva revizijo tudi v primeru združitve v 
SE, ki pa je urejena vsebinsko smiselno glede na revizijo pripojitve. 

398s., 398t. in 398v. člen 
Objava pogodba o združitvi je urejena smiselno glede na združitve 
kot je to določeno v 516. členu, na katerega posamezne določbe 
se tudi sklicuje. Poleg tega pa je vsebina člena 398s. tudi smiselno 
podobna 398h. členu, saj je pri združitvi v SE pomembno, da 
lahko hkrati pride tudi do prenosa sedeža, zato je potrebno varovati 
tako delničarje kot uprrike. Že na podlagi dejstva združitve je 
uresničevanje njihovih pravic spremenjeno in velikokrat omejeno 
ali pa popolnoma onemogočeno, če pa pride sočasno še do 
prenosa sedeža družbe v drugo državo članico, pa je njihov 
položaj že zaradi nepoznavanja korporacijskega prava tiste države 
članice slabši. Zato predlog predvideva objavo pogodbe z 
opozorilom na pravice 'tako delničarjev (398t. člen) kot upnikov 
(398v. člen). Člena 398t. in 398v. sta smiselno podobna kot členi 
398k., 3981. in 398m. 

398Š. člen 
Predlagan člen je vsebinsko smiseln členu 398š. je člen 398j„ ki 
ureja poenostavljen prenos sedeža. Bistvo te ureditve je, da se 
ne uporabljajo tiste določbe zakona, ki so namenjene varovanju 
interesa »manjšinskih delničarjev«. Razlog je ta, da manjšinskih 
delničarjev ni potrebno varovati, saj jih bodisi ni (»... je ista oseba 
imetnica vseh delnic...«) ali pa so se upravičenci na predpisan 
način odpovedali pravicam, ki jim jih pravna ureditev priznava za 
varovanje njihovega interesa. 
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398u. člen 
Glej tudi 25. člen Uredbe SE, člene 529a.-529j. ZGD. V tem členu 
se razrešuje posebnost, ki velja v zvezi s presojanjem primernosti 
menjalnega razmerja, torej razmerja, po katerem se delnice 
združujočih se družb zamenjujejo za delnice SE. Medtem, ko je 
po splošnih pravilih ZGD o združitvi zaradi neustreznega 
menjalnega razmerja - enako, kot zaradi neustrezne denarne 
odpravnine - izpodbijanje sklepa o soglasju za združitev vedno 
izključeno (prva točka 529. člena ZGD), izpodbojni zahtevek pa 
nadomešča pravica zahtevati sodno preizkušanje primernosti 
menjalnega razmerja z zahtevkom po dodatnih denarnih doplačilih 
(členi 529a. in nasl. ZGD), je dopustnost vodenja sodnega 
preizkušanja menjalnega razmerja pri ustanavljanju SE z 
združitvijo družb s sedežem v različnih državah članicah in 
varovanjem interesa delničarjev iz tega naslova, urejeno v 
posameznih primerih nekoliko drugače. Gre za položaje, ko se 
združujeta delniški družbi, pripadnici pravnih redov različnih držav, 
od katerih posamezna država postopek sodnega preizkušanja 
menjalnega razmerja normativno ureja, dmga pa ne (tretji odstavek 
25. člena Uredbe 2157/2001/ES), kar je povezano z različnim 
režimom varstva pred enakim tveganjem. V slednjem primeru 
bodo delničarji družbe s sedežem v državi, ki postopek sodnega 
preizkusa menjalnega razmerja ureja, ki je udeležena pri združitvi 
kot ustanoviteljica SE, mogli na ta način varovati svoje pravice le 
pod pogojem, če bo s tem izrecno soglašala skupščina druge pri 
združitvi udeležene družbe, s sedežem v državi, ki postopka 
sodnega preizkusa menjalnega razmerja normativno ni predvidela. 
To konkretno pomeni, da bodo delničarji družbe s sedežem v 
Republiki Sloveniji, ki se bo morebiti združila z delniško družbo iz 
take države članice, ki postopka sodnega preizkusa menjalnega 
razmerja v svoji zakonodaji ni uredila, sodni preizkus menjalnega 
razmerja mogli predlagati le, če bo s tem soglašala skupščina te 
družbe, ki ima sedež v drugi državi članici. Kolikor takega soglasja 
ne bo, bo delničarjem preostalo le varovanje njihovega interesa z 
obrambno tožbo zoper sklep o soglasju za združitev, kar pa 
istočasno jasno kaže, da bo v slednjem primeru končna veljavnost 
združitve močno vprašljiva, saj bo sklep dopustno izpodbijati. 

398z. člen 
Za združitev v SE, pri kateri se premoženje delniške družbe iz 
Republike Slovenije prenese na SE v drugi državi članici ter glede 
izdaje potrdila iz drugega odstavka 25. člena, se smiselno nanaša 
obrazložitev k členu 398n. 

2. pododdelek: Ustanovitev holdinške SE (členi 398ž.-398ac.) 
Ustanavljanje holdinške SE se od drugih načinov ustanovitve 
razlikuje po tem, da premoženje SE z vložki zagotavljajo delničarji 
delniških oziroma imetniki poslovnih deležev družb z omejeno 
odgovornostjo, ki si prizadevajo za ustanovitev SE, v zameno za 
delnice SE. 

Koncept ustanavljanja holdinške SE po Uredbe 2157/2001/ES je 
torej tak, da si vsaj dve družbi iz različnih držav članic, ki sta 
lahko organizirani kot delniška družba ali družba z omejeno 
odgovornostjo, prizadevata svoje delničarje oziroma imetnike 
poslovnih deležev pripraviti do tega, da bi pripadajoče jim delnice 
oziroma poslovne deleže v teh družbah, zamenjali za delnice SE, 
ki naj bi se s tem ustanovila. Končna pravna posledica uspešne 
izvedbe tega postopka je, da novoustanovljena SE kapitalsko 
obvladuje družbe, ki so si prizadevale za njeno ustanovitev. SE 
kapitalsko obvladujejo dotedanji delničarji oziroma imetniki 
poslovnih deležev družb, ki so si prizadevale za ustanovitev 
holdinške SE. Holdinška SE ima položaj (obvladujoče) holdinške 
družbe (položaj korporacijske družbe - matere), družbe, ki so si 
prizadevale za njeno ustanovitev pa so v položaju odvisne družbe 
(položaju korporacijske družbe ■ hčere). 

Osnovna konstrukcija ustanovitvenega postopka je zelo podobna 
odločanju o statusnem preoblikovanju. Pobudo za ustanovitev 

te' holdinške SE posredujejo poslovodni org ,^e\ajo 
prizadevajo za njeno ustanovitev, s tem, uStanovU'" 
ustanovitve holdinške SE, v katerem ^ $£naV L 
poleg opredelitve statusnih atributov bodoče ho ' ^tan0"' ■ 
in ustrezno obrazložijo pravno-ekonomske p°sdeležni1

0 
na položaj delničarjev oziroma imetnikov P°fngng 
odstavek 32. člena Uredbe 2157/2001/ES,). . , garjgV ozir° ^ 
ustanovitvi holdinške SE pa je v pristojnosti fiold^8 . uoiai iv v n v i i iuiuii ior\c dl fja v —j- /lh/0 
imetnikov poslovnih deležev, ki načrt us,an°M£ 
potrjujejo z odločanjem na skupščinah (šesti 
Uredbe 2157/2001/ES). 

odstave' ,k& d#* 

£naskup0n^ 
Zgolj s potrditvijo načrta ustanovitve holdinške ^ 
družb, ki si prizadevajo za njeno ustanovitev, P otrebno, 
ni konstituirana. Za ustanovitev je nada I. načrta 
določenem roku po sprejetju sklepa o poti'. tnii(ov PoS &, 
SE, zadostno število delničarjev oziroma ' hold'n^e

nll]3 
deležev družb, ki so si prizadevale za ustano ^nic8 oz«'■ 
izroči holdinški SE in stato nascendi svoj ^ ^ vtei ^ 
poslovne deleže v teh družbah. Temeljni p°9'(^gpizro'' 
postavlja Uredbe 2157/2001/ES, je ta, da mora ^ tioldinsK' gj 
delnic oziroma poslovnih deležev biti tak, ^ 
zagotovljen vsaj nadpolovični glasovalni vp i drugega °"s ^ prizadevale za njeno ustanovitev (zadnji stave ^gra biti 
32. člena Uredbe 2157/2001/ES). Ta volum 
določen v načrtu ustanovitve holdinške St. ^gtnil^ 

Glede varovanja interesa upnikov, d0ln'ča£e^ °ugća, da ^ ta 
poslovnih deležev Uredba 2157/2001/ES a^gzpe ukrepe 
članice z nacionalno ureditvijo sprejmejo u 
namen (34. člen Uredbe 2157/2001/ES). smise^e 

Predlagane rešitve v predlogu zakona pr^^meg* 
uporabe pravil o združitvi (398aa. člen preo > Lnja rne^l p 
v tej zvezi izpostaviti možnost sodnega Pre . 1 

razmerja (prvi odstavek 398aa. člena pre naVijania>l0 pw 
seveda treba upoštevati, da se v postopku us . delniški ^ 
SE v celoti uporabljajo veljavna pravila splosn y gnj stip 
o ustanavljanju delniške družbe, kar predvse 
kompleksnih pravil o zagotavljanju kapitala- 

398ž. člen 
V tem členu se izpeljujejo nekatere P° n .ugva, da ^ 
specifično obliko ustanavljanja SE, ki up si0vnideleitfsV 
osnovni kapital predstavljajo delnice oziroma Pj predinkorP ^ 
ki si prizadevata za njeno ustanovitev. Zato jeironta 
fazi temeljno vprašanje, koliko delničarjev ^ pfip 
družb, ki si prizadevata za njeno ustanov ^^eno z& 
izročiti delnice oziroma poslovne deleže v lej zvezi, $ 
holdinške SE. Uredba 2157/2001/ESzahtfV*jh deležeV. * 
biti količina izročenih delnic oziroma poso glasov*", 
bo holdinški SE zagotovljen vsaj nadpolovi' vltgv (zad")-atoil. 
družbah, ki so si prizadevale za nien01 /&)■ ^ 
drugega odstavka 32. člena Uredbe 2l57''2°^edvi'den 

v določbah drugega odstavka tega Mena P 
   

m* 

rok, znotraj katerega je omogočena 
poslovnih deležev tudi tistim delničarjem ' .^g 
družb, ki si prizadevata za ustanovitev no 
tega niso nameravali storiti. 

398aa. člen 
p 

o združitvi, ki veljajo v nacionalnem pra vu. N orabijaj° ,bq!0^! 

se pri ustanavljanju holdinške SE smiselno ^ 
določbe ZGD, ki se nanašajo na združi e •.^g), 5 ' 
uprave o združitvi), 514. člen (revizija^z^g 
(pregled združitve po nadzornem svetu), 
izvedba skupščine), 517. člen (oblika P°9 do\ 
člen (izključitev razlogov za izpodbijanje) 
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t,^'ZkUS menialne9a razmerja). Hkrati pa prvi 
p,M 0 Preizi(Ug ■ 03 uporabo določb 398u. člena, ki stipulirajo 
so ri

Post^kami k"'e menjalnega razmerja pod enakimi 
"le 

e"8 prav,/ ja'° pri družitvi. V določbah tega odstavka 
n
p8°soq/=„fl, 

a' rnorajo biti spoštovana za izglasovanje 
MZarir,.. . 'U UStanni//>di/ orr ~  .1 i_.jsl.l. i~* 

S/- ouy/as/(7 •'pvoii/vaj/a u:yiasuvcu iju 
v6.-. Sevajo ?a 9 ustanov',ev SE, po posameznih družbah, ki 

so nni,^stanovitev SE. Predlaga se uvedba enakih 
ne za sPrejem sklepa o soglasju za združitev. 

Sjj 
SE v register, mora tudi tioldinSka SE 

so ' " Postonki, 6 po9°je za izdajo potrdila o izvršitvi pravnih 
oni., s'"o n^w_, Us^an°vitve. Zahteve iz predlaaaneaa člena Poir^"""no Dorinh anovitve- Zahteve iz predlaganega člena 

s""se/nn "6 k0t v Predlaganem 398n. členu, zato je 
3$gSc j 

uPoštevati tudi razlago k temu členu. 

Pola, S??" fen, 
<Stin^ijihie 

aprilavo za vpis holdinške SE v register, ki 
ŠB d°datnel

n{aVI treba priložiti v skladu s 198. členom SE, 
;Sf0j"

9 s° vsebinlllne' ^^ ie Potrebno priložiti prijavi za vpis. 
p°trebno s ° podobne kot v predlaganem 398o. členu, 

3. m'selno upoštevati tudi razlago k temu členu. 
Skelele (■ 
3s8a„ !n Pr*obiii,J'nOVitev s preoblikovanjem delniške 
V k ®"' vanje SE v delniško družbo (členi 398ač.- 

® ^3 SpfQ 
d!?2' Preobu^6 ZGD ie vključena tudi možnost oblikovanja u°'očih*^ IK°vanie .. or- 

SE 

"feodruQenlanie obstoieoe delniške družbe v SE. Glede 
'«oJ anh konr 

StaVka 37'■ člena Uredbe 2157/2001/ES je 
Gre 

antena idenij,lpirano kot tako preoblikovanje, pri katerem 
bi°Jei za Dn

e 3 deln'ške družbe, ki se preoblikuje v SE. 
°8 Sflf ani*. pri /t'"10 ol}l'ko formalnega statusnega 
ltoljsvojo ' prem°ženje družbe, ki se preoblikuje, 
%tie

rrr'sln8, prav Pravne Pripadnosti, ampak se spreminjajo n°-statusne, ne pa premoženjske značilnosti 
Js os^ 

Pr°d preobr?enem pre°Mkovanju je identična pravni 
Sor>a^ac,7 '*ovanjem, spremenjena je le njena 
"'%a

Ci'ski ustroi t oblika in na niei temelječ notranji 
ii/;l °^lavkJ'° prvino povsem jasno poudarja določba 
K*0vZnjB „ or- ' člena Uredbe 2157/2001/ES, po kateri 

flsoa us/ro/ rn in na njej temelječ notranji 
Pre°biik °dstavka r>7 prvino Povsem jasno poudarja določba 
"'%lik°

Vanie v SE čl6na Uredbe 2157/2001/ES, po kateri 
n 

u'e in tudi r.r"ma za posledico prenehanja družbe, ki se 
enotf lnkorporac'i6 nove pravne osebe. Zaradi i1 ari'h sprerri 

317,6 dogmatične konstrukcije so tudi v 
P'*<hsariBni u h ZGD pripreoblikovanju delniške družbe 
%i(a

6rri na i j POsamezni specifični vidiki, ki se nanašajo 
0 Pos/„ s Pravoča

na?re!šnie (ex ante> varovanje interesa 
lro/n Preobrln'm ce'owf'm seznanjanjem delničarjev 

r6il'iiraiPost°Pka s ' [0vania- če bo to izglasovano in zunanjo 
^ibirnn Predvsem 

ni rev'z°rja. Varovanje upnikov naj bi se 
vi§ rala noto aktS pravili v zvezi z osnovnim kapitalom SE, 

n° n"~ 'ne 'Va ^^po 'zvedenem preoblikovanju dosegati 9a kapitala in obveznih rezerv. 

iS 

S>:<* A Uredbg '0ruS' odstavek 8. člena Uredbe 2157/ 
'% r6°f>likovani !?001/^S ni podrobneje normirala vsebine 

0 Praznino naj bi zapolnile določbe tega 

!0Sa 
37' člena Uredbe 2157/2001/ES. Za razliko 

P1 (drugi odstavek 8. člena Uredbe 2157/ 

%i£l*n ,ssst/ 
S*Sastaveki7 - r%0r ^

s,avka37 J'6na Uredbe 2157/2001/ES. Po določbah 
%efgWeo( 0(J/o ■ člena Uredbe 2157/2001/ES naj bi neodvisni 

n5 flin"0Preobiiklern 0 s°9!asju za preoblikovanje preveril 
e9o n° Pr6°bliko °Var>e' Pri 'em bi moral preveriti predvsem 

l6ri69a osnaniU ^ razpolaga s premoženjem vsaj v 
ovnega kapitala ter obveznih rezerv, torej s 

premoženjem, ki ga ni dopustno razdeliti delničarjem v obliki divi- 
dend. Za potek revizijskega postopka naj bi se smiselno 
uporabljale določbe, s katerimi je urejen postopek revizije, ki se 
izvede ob ustanovitvi družbe (194, 194a., 195. in 196. člen ZGD). 
Predlagano izbiro upravičuje predvsem komplementarnost 
institutov. 

398ae. člen 
Glej peti odstavek 37. člena Uredbe 2157/2001/ES in pojasnila k 
predlaganem 398h. členu. 

398af. člen 
Glej pojasnila k predlogu 398o. člena.Uredba 2157/2001/ES ne 
izpeljuje pravil v zvezi z registracijo preoblikovanja v sodnem 
registru. Zato je ureditev v posebnih določbah o SE nujna. 

398ag. člen 
Glej 66. člen Uredbe 2157/2001/ES. Za preoblikovanje SE v 
delniško družbo nacionalnega prava (redno delniško družbo) se 
predlaga smiselna uporaba določb, s katerimi je urejen reverzibilni 
postopek, namreč postopek ustanavljanja SE s preoblikovanjem. 

4. oddelek: Upravljanje (členi 398ah. -398bi.) 
1. pododdelek: Dvotirni sistem (členi 398ah.-398ak.) 
398ah. člen 
Člen pojasnjuje, da ta pododdelek zajema opredelitev pravnih 
pravil, ki se bodo uporabljala samo pri SE z dvotirnim sistemom 
upravljanja, in sicer se bodo uporabljale določbe o upravljanju v 
nacionalnih delniških družbah (246.-279. člen ZGD), razen če 
drugače ne določajo določbe Uredbe 2157/2001/ES ali določbe 
tega pododdelka. 

Na podlagi točke b) 38. člena Uredbe 2157/2001/ES je odločitev 
o bodisi enotirnem bodisi dvotirnem sistemu prepuščena sami 
družbi, ki mora izbiro svoje upravljalske strukture opraviti v statutu. 

398ai. člen 
Z določbo se predlaga prepoved, da bi oseba, ki je član nadzornega 
sveta SE, bila hkrati imenovana za člana uprave (načelo 
nezdružljivosti položaja člana uprave s članstvom nadzornega 
sveta. Prav tako se predlaga izpeljava pooblastila iz uredbe, ki 
državam članicam dovoljuje, da je za omejeno dobo, po našem 
zakonu največ eno leto oseba, ki je član nadzornega sveta, lahko 
imenovana za člana uprave. Določen član nadzornega sveta bo 
za člana uprave lahko imenovan večkrat oziroma se mu mandat 
lahko podaljša, če s tem seštevek celotne mandatne dobe ni 
daljši od enega leta. Predlog določila temelji na pooblastilu iz 4. 
stavka 3. odstavka 39. člena Uredbe 2157/2001/ES. Vsebinsko 
enako določbo ima ZGD za člane nadzornih svetov nacionalnih 
delniških družb v 268. členu. 

398aj. člen 
Predlagana določba poudarja nadzorno funkcijo članov 
nadzornega sveta, tako da jim zagotavlja pravico, da sme 
posamezen član nadzornega sveta od uprave za nadzorni svet 
zahtevati vse informacije, ki jih potrebuje pri učinkovitem 
opravljanju nadzora v delniški družbi. Predlog določbe temelji na 
pooblastilu iz 2. stavka tretjega odstavka 41. člena Uredbe 2157/ 
2001/ES. 

398ak. člen 
V SE sme nadzorni svet. kljub temu da statut določa, za katere 
posle je potrebno njegovo soglasje, sam (dodatno) odločiti, da je 
za opravljanje določenih poslov potrebno njegovo soglasje ter 
tako pogojuje upra vi, da tudi za te posle predhodno pridobi soglasje 
nadzornega sveta. Tako ni nujno, da so vse vrste poslov, za 
katere je potrebno soglasje nadzornega sveta, opredeljene v 
statutu dmžbe. Predlog določbe temelji na pooblastilu iz 2. stavka 
prvega odstavka 48. člena Uredbe 2157/2001/ES. 
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2. pododdelek: Enotirni sistem (členi 398ak.-398bh.) 
398al. člen 
Člen pojasnjuje, da ta pododdelek zajema specialna pravna pravila, 
ki se uporabljajo samo pri SE z enotirnim sistemom upravljanja. V 
tem pododdelku zakona so pravila, prilagojena enotirnemu 
upravljalskemu sistemu, zato je tudi izključena uporaba členov 
246. do 279. tega zakona, ki urejajo pravni položaj uprave in 
nadzornega sveta - organov v dvotimem upravljalskem sistemu, 
in členov 398ah. do 398.ak., ki vsebujejo na podlagi pooblastil iz 
Uredbe 2157/2001/ES posebna pravila za nadzorni svet v SE. 
Na podlagi točke b) 38. člena Uredbe 2157/2001/ES je odločitev 
o bodisi enotirnem bodisi dvotimem sistemu prepuščena sami 
družbi, ki mora izbiro svoje upravljalske strukture opraviti v statutu. 

398am. člen 
V enotirnem sistemu so funkcije, ki so v dvotimem sistemu 
porazdeljene med upravo in nadzorni svet, združene praviloma v 
rokah upravnega odbora (ang. board of directors). Tako v 
enotirnem sistemu upravni odbor vodi družbo in določa njene 
temeljne usmeritve, hkrati pa tudi nadzoruje njihovo izvajanje. 
Upravni odbor je tudi odgovoren za vodenje družbe, medtem ko 
je v dvotimem sistemu le-ta porazdeljena med upravo in nadzorni 
svet. 

Po drugem odstavku 54. člena Uredbe 2157/2001/ES lahko 
skupščino SE vsak trenutek skliče uprava, nadzorni svet ali 
upravni odbor, v skladu z nacionalnimi pravili, ki veljajo za delniške 
družbe v državi sedeža SE. Upravni odbor skliče skupščino, 
kadar meni, da je to v korist družbe, o čemer odloča z navadno 
večino. 

Ob upravnem odboru imajo družbe z enotirnim upravljalskim 
sistemom še skupščino, zato je nujno opredeliti razmerje med 
tema organoma. Predlog določb napotuje na uporabo 249. člena 
ZGD, ki ureja pristojnosti in odgovornosti uprave do skupščine. 
Tako bo v enotirnem sistemu upravni odbor pristojen na zahtevo 
skupščine pripraviti ukrepe iz pristojnosti skupščine, pogodbe in 
dnjge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine 
in izvršiti na skupščini sprejete sklepe. Upravni odbor bo lahko za 
posamezne naloge, ki jih ima v razmerju do skupščine, pooblastil 
izvršne direktorje. 

V enotirnem sistemu bo upravni odbor dolžan spremljati vodenje 
ustreznih poslovnih knjig in vzpostaviti ustrezen notranji nadzorni 
sistem (t.i. notranja revizija), da pravočasno ugotovi nastanek 
dejavnikov, ki bi lahko ogrozili poslovanje in obstoj družbe. Te 
naloge v dvotimem sistemu opravlja uprava. Poleg tega pa bo 
imel upravni odbor pristojnost pregledovanja in preverjanja 
poslovnih knjig in dokumentacije družbe, ki v dvotimem sistemu 
pripada nadzornemu svetu (prim. 4. odstavek 274. člena ZGD). 

Slovensko delniško pravo ne ureja položaja uprave in nadzornega 
sveta samo v členih 246 do 279, temveč ZGD tudi v številnih 
drugih določbah normira pravice in obveznosti uprave in 
nadzornega sveta. Zato predlog petega odstavek tega člena 
pojasnjuje, da se bodo delovne naloge organov družbe, pravice 
in obveznosti, ki so v dvotimem sistemu porazdeljene med upravo 
in nadzorni svet ali njune člane, v enotirnem upravljalskem sistemu 
stekale pri upravnem odboru oz. pri članih upravnega odbora. Na 
upravni odbor oz. za njegove člane bodo naslovljene vse pravice 
in obveznosti, ki so sicer naslovljene na upravo ali nadzorni svet 
oz. njihove člane, če seveda ne bo ta ali drug zakon, ekplicitno 
drugače odredil to predmetno pravico ali obveznost na upravni 
odbor ali njegovega člana. 

398an. člen Hstavka 43' 
Uredba 2157/2001/ES (2. stavek drugega oa 
pooblašča države članice da določijo naima^j^g upravn' 
največje število članov upravnega odbora < ^ ( 
bo po tem zakonu kolektivni organ, sest^'.. n0vi".h. 
članov (predsednik in dva člana). ^tevl°. xelTlerjednJ ms 
upravnega odbora opredeli statut družbe, Pn v /n se* / 
oblikovanju statutarnih določil glede števi 21^ . ^ 
upravnega odbora dolžna upoštevati določi a parto'P.M 
ES in predlaganih določil ZGD. Glede na o """'"Lcl 
 ;iL; Ji,   ^„„nriaialec usmenuds0tnos upravičenj delavcev se je zakonodajalec 
število treh članov upravnega odbora, kipa 
zgornje meje števila članov uprave in nadzom 9 
niti pri upravnem odboru. 

pat 
on0 

398ao. člen 
Član upravnega odbora bo lahko samo ose> £ian uprav' 
osebne predpostavke in visoke moralne kva ■ f.^na o& 
odbora bo lahko le neomejeno poslovno SP°pornejeno PoS 2s 
T.i. osebne predpostavke, zaradi katerih n *60 
sposobna fizična oseba kljub temu ne m0 ,0g0m, ti 
člana upravnega odbora, bodo podobne r gve y dv° ^ 
določa v 4. odstavku 246. člena za člane . _J!n^eb • ,u 
sistemu. Član upravnega odbora ne bo med g v petih 
že član nadzornega sveta ali uPravne9a 0 avnetv 0 »gvilu 
družbah. Udeležba v nadzornem svetu ali P ngjVjšjetnu 

pet koncernsko povezanih družb ne bo ste 
članstev (263. člen ZGD). 

2157/ 
398ap. člen HoloCi"""" gpo 
Imenovanje upravnega odbora se opravipo^ gtigtneffl t" ^ 
2001/ES ob primerjalnem upoštevanju določi 3l/e lrri0n 

oz. možnostih ponovnega imenovanja &anoV :g 
(članov) upravnega odbora prek skupščina piožnos"lZ ,/m# 
člena Uredbe 2157/2001/ES. Na podlagi ,zD.gnSlah vinK"3 „pe 
2157/2001/ES bo posameznim imetnikom irne^f'eipO 
delnic v statutu lahko zagotovljena PravlC^pgsrec^)-^ pri tretjine članov upravnega odbora (t.i. Entsen ^ 
enako ureditev pozna ZGD v 2. ods ^tjrne"1 S

gsSti^ 
imenovanju članov nadzornega sveta ^gvlj^8 %ja^

e 

upravljanja. Takšne delnice tudi ne bodo P jc &0 
razred delnic. Zakonodajalec ohranja rav 55. Ta 
  ...w:  o,o lomil UPraVI3" .u„. participacije tudi v enotirnem sistemu upr 1 o(jbor P' ^1 
predstavniki delavcev (svet delavcev) v 
(od smiselni uporaui /o., 111 oi.-o-r- - QZ. r hi/0Z^ 
delavcev pri upravljanju) svojega rgVjce in 0 : pase 

(delavskega direktorja). Le-ta bo imel vse P ^ P° 
ki sicer pripadajo članom upravnega odb0 'orn o s n(j0 
izpostavlja njegova vloga v skladu z za ^borg ne " /SltK° 
delavcev pri upravljanju Člani upravnega n0ga . g/0- 
namestnikov; lahko pa se bodo za p°sa . n3<jo^eS 

še ***> 
bod° 

<lana1 

guu-9^ 
hkrati s članom in na enak način 'men°^fJ'na le, ^ jf.L i 
Nadomestni člani bodo stopili na mesto ^apd 
prenehala funkcija in najdlje za čas do p 
upravnega odbora, ki so ga nadomestili- 

flarf'' „J60 

398ar. člen . j^gkom 
Za odpoklic članov upravnega odbora pre ^ vefip0 

pristojna skupščina, ki mora sklep spreje1 ^^tnih1 (^0- 
glasov, če statut ne določa višje večine '^ ngtjZorn's 

enak način je v dvotimem sistemu odpoklic 
266. člen ZGD). 
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* O(lpokijc 

^ ^ i'11 bodo imenovali imetniki imenskih 
/m ^Poklical'0 S posebnim upravičenjem, velja, da jih bodo 
s 

B>ri'kov |j0 ' nosilci te pravice. Če pa pravica določenih 
Jen,Brnbo stal

e. e3'ranja v upravni odbor preneha (npr. s 
tle?

Vne9a otitor aJS ni'hovo upravičenje ukine), lahko člane 
uD nffiao7, odnnlr -S°^ imenovalina podlagi statuta upravičeni 
o(/aw,e9a orfh skupščina z navadno večino. Člana 
0/>uterne?

ra.130 mogoče odpoklicati prek sodišča, če 
K0°

ra lahko šoti"-1-32109'' Predlo9za odpoklic člana upravnega 
der Pfed/0ga '

scu P°da sam upravni odbor, ki odločitev o 
kater h^re^me 2 navadno večino, ali pa manjšina 

ifora' ^ člen '^eln'ce predstavljajo 10 % osnovnega kapitala 
se airie9a odbor Predla9ane določbe o odpoklicu članov 

f Poklic n ° veliale tudiza nadomestne člane; in sicer 
flan ' ' veijaj0°

Samezne9a nadomestnega člana uporabijo Za člana, za katerega je imenovan nadomestni 
3fin 

c"'en 
Prej/!^°c"e đ/ane 

9 osta/0, . uPravnega odbora bo imenovalo sodišče na 
^GO) p"01' uPravne9a odbora ali delničarjev (prim. 

ko u 
u tekoj Pod 

reosfa'' člani upravnega odbora bodo dolžni 
%to°Vij°t tjg

a.1 Prodlog za imenovanje članov prek sodišča, 
raJ

e zarad> manjkajočih članov upravni odbor 
%D°Vani še nr"/6 Pričakujejo, da bodo manjkajoči člani 
!hn "'ie b0 ® naslednjo sejo odbora (npr. zasedanje 'i Uri^~. yiQCl fiair» •-  .. « 

'a odb 
" imen 

uPra\rm .^Jf7 uPravičenj iz drugega odstavka 398ap. člena), 
^s. . °borsklepčen. 

sisi^e čla^avne9a odbora bodo nične v enakih primerih 
Volile c/ nadzorne9a sveta v dvotirnem upravljalskem 

anov upravnega odbora bodo torej nične: 

Sodega ocihe'° uPravne9a odbora). Sodno imenovan 
%n-LOI(ler ni im a b° °Pravlial svojo funkcijo samo tako 

i>PoS6,J
novanih toliko članov (na skupščini ali s strani " Unr-,. u"ln UDrau,W,„; z, i 

i^fieru, ee GO; 0 podani splošni ničnostni razlogi iz 359. člena 

i00Wsavni Mbor 

će 
^S, ,,, Dor sestavljen v nasprotju z Uredbo 2157/ 

•Ekonom aH statutomSE; 

bič^Pščina Za x, 
m prQdlaqan 

a uPravnega odbora izvoli osebo, ki ni statu,o na v skladu z Uredbo 2157/2001/ES, zakonom ali 

/6 
S,a'(Jfom op več članov upravnega odbora, kot je določeno 

%ai!f Ureditev jl0l0?ltev notranie ureditve upravnega odbora. 
dg/ V ^vil/lih elementih podobna oziroma enaka 

n*Jih ^0r bo °Vania nadzornega sveta v dvotimem sistemu. 
HJ"' 6f)ega ™0ral izmed svojih članov izvoliti predsednika 
*&*hkj?ne*^ Predsednik upravnega odbora ne 
° s°cfe/ Pr^stavnT6n0Van za 'zvr^ne9a direktorja, niti to ne bo 
3®8ap A^aniu del' v uPravni odbor v skladu z določili 
"e i)0 Harr)aVCeV V uprav' predlaga svet delavcev (glej 
"DruJ* °Pra\,Hn,Striil< bo stopil na mesto predsednika le, če ta 

'8.0fl la'l nalnn rlr—i i_.-i  i  ®a °c/borfl ' 0a'09 predsednika. Volitve predsednika 
\ "reja 45. člen Uredbe 2157/2001/ES. 

e'(j ^ Uf®/a(a 
^Sšg^aga upravnega odbora, bosta poslovnik o 

dei0va 
0ra ,n statut družbe. Temeljni akt, ki določa 

statutu"13 or9anizacije upravnega odbora bo pa bodo lahko izpostavljena zgolj posamezna 

(temeljna) vprašanja organizacije upravnega odbora. Poslovnik o 
delu upravnega odbora bo sprejel sam upravni odbor soglasno. 
Zapisnik, ki se bo pisal na sejah upravnega odbora, podpiše 
predsednik. 

Enako kot v dvotirnem sistemu nadzorni svet, bo imel upravni 
odbor pravico imenovati različne komisije, ki opravljajo 
posamezne naloge iz pristojnosti upravnega odbora; pripravljajo 
predloge dnevnega reda sej, pripravljajo predloge sklepov in skrbijo 
za njihovo izvršitev. Komisije so zgolj podaljšane roke upravnega 
odbora in ne morejo opravljati odločanja o zadevah iz pristonosti 
upravnega organa, temveč opravljajo pripravljalno delo za 
odločanje upravnega organa. Zakon jim eksplicitno prepoveduje 
sprejemanje določenih sklepov, kijih taksativno našteva v četrtem 
odstavku tega člena. Ob predlaganih dopolnitvah 270. člena s 
kogentnimi omejitvami sestave in načina odločanja komisij v 
dvotirnem sistemu upravljanja, te določbe primerljivo vnašamo 
tudi v enotirni sistem upravljanja. 

Zakon določa, v katerih družbah je revizijska komisija (audit 
committe) obligatoren organ. Tako morajo revizijske komisije 
imenovati upravni odbori SE, s katerih vrednostnimi papirji se 
trguje na organiziranem trgu v katerikoli državi članici EU, upravni 
odbori SE v kateri delavci uveljavljajo svojo pravico do sodelovanja 
pri upravljanju, ter upravni odbori SE ali delniških družb, v katerih 
pride do statutarne spremembe - preoblikovanja iz dvotirnega 
sistema upravljanja v enotirni sistem upravljanja. Revizijska komisija 
ima najmanj tri člane in jo sestavljajo izključno člani odbora, ki 
niso izvršni direktorji (usmeritve določil bodoče Osme direktive 
84/253/EGS in bodočega priporočila o okrepitvi vloge noedvisnih 
(nadzornih) direktorjev), in ki torej ne sodelujejo pri vsakodnevnem 
vodenju poslov, s čimer naj bi preprečili kolizije interesov izvršnih 
direktorjev kot voditeljev vsakodnevnih poslov in kot hkratnih 
notranjih nadzornikih v družbi. Vendar pa bo moral revizijsko 
komisijo sestavljati tudi vsaj eden neodvisni strokovnjak s področja 
računovodstva ali financ (npr. strokovnjak, ki je vpisan v enega 
od ustreznih registrov Inštituta za revizijo) in predstavniki delavcev, 
ki sicer v dvotirnem sistemu upravljanja opravljajo nadzorno 
funkcijo. Kot že omenjeno (398ap. in 398aš. člen) namreč 
zakonodajalec ohranja raven pravic iz delavske participacije v 
enotirnem sistemu upravljanja SE. Tako lahko predstavniki 
delavcev (svet delavcev) v revizijsko komisijo predlagajo (ob 
smiselni uporabi 78.-80. člena Zakona o sodelovanju delavcev 
pri upravljanju) svoje predstavnike in sicer analogno kot v nadzorni 
svet ne manj kot eno tretjino in ne več kot eno polovico vseh 
predstavnikov revizijske komisije. Le-ti bodo imeli vse pravice in 
obveznosti, ki sicer pripadajo članom revizijskega odbora, še 
posebej pa se izpostavlja njihova vloga v skladu z Zakonom o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju Naloge revizijske komisije 
so v predlaganih določbah naštete zgolj primeroma. Revizijska 
komisija bo nadzorovalae delovanje sistema obvladovanja tveganj 
(risk management), notranje revizije oziroma sistema notranjih 
kontrol, sodelovala pri izbiri neodvisnega zunanjega revizorja, 
pripravljala pogodbe med revizorjem in družbo, sodelovala pri 
določitvi pomembnejših področij revidiranja ter opravljala druge 
naloge, ki so ji naložene s statutom ali sklepom upravnega odbora. 
Revizijska komisija bo pristojna tudi za oceno sestavljenega 
letnega poročila in oblikovanje predloga za upravni odbor. 

398au. člen 
Način odločanja oziroma sprejemanja odločitev upravnega odbora 
ureja 50. člen Uredbe SE. Odsotni člani upravnega odbora bodo 
lahko sodelovali pri sprejemanju sklepov upravnega odbora in 
njegovih komisij z oddajo pisnih glasovnic, ki jo zanj lahko odda 
bodisi drug član odbora bodisi tretja oseba, ki ni član upravnega 
odbora. Razlika med tema dvema primeroma je v tem, da tretja 
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oseba za dejanje oddaje glasovnice za odsotnega člana potrebuje 
pisno pooblastilo odsotnega člana. Seja upravnega odbora bo 
lahko poteka tudi korespondenčno, pri čemer je prednost takšne 
oblike, da ni potrebna sočasna fizična prisotnost članov na istem 
mestu - kar je omogočeno z uporabo pisem, telefona, predvsem 
pa elektronskih medijev. Takšne oblike sej in sprejemanja sklepov 
upravnega odbora so lahko tudi predmet ureditve v statutu ali 
poslovniku o delu upravnega odbora. V odsotnosti drugačne 
statutarne ureditve takšni obliki sprejemanja sklepov ne bo mogel 
nasprotovati noben član upravnega odbora (prim. 271. člen ZGD). 

398av. člen 
Sejam upravnega odbora ne bodo upravičene prisostvovati osebe, 
ki niso člani upravnega odbora. Pri posameznih točkah dnevnega 
reda pa bodo lahko sejam upravnega odbora prisostvujejo 
izvedenci, ki člane seznanijo s potrebnimi strokovnimi spoznanji 
o obravnavani problematiki oziroma poročevalci, ki lahko 
natančneje predstavijo kompleksna dejanska stanja, ki so predmet 
obravnave upravnega odbora. Predlog določb pooblašča statut 
družbe, da lahko določi, da se smejo seje upravnega odbora 
namesto člana upravnega odbora, ki mu je udeležba preprečena, 
udeležiti osebe, ki niso člani upravnega odbora, če jih član za to 
pisno pooblasti (prim. 272. člen ZGD). 

398az. člen 
Sklicevanje sej upravnega odbora bo v pristojnosti predsednika 
upravnega odbora, pri čemer lahko slednjemu vsak član 
upravnega odbora poda predlog za sklic z navedbo predlaganega 
dnevnega reda. Sklicni rok v tem primeru znaša dva tedna. Če 
predsednik upravnega odbora zahtevi člana ne bo ugodil in 
upravnega odbora ne bo sklical, bo imel posamezen člen 
upravnega odbora možnost sam sklicati sejo upravnega odbora, 
če bo hkrati predlagal dnevni red in predstavil dejanske okoliščine, 
zaradi katerih je zahteval sklic upravnega odbora. Sklicevanje 
sej upravnega odbora ureja drugi odstavek 44. člena Uredbe SE. 

398až. člen 
Od članov upravnega odbora se bo zahtevala enaka skrbnost in 
odgovornost kot od članov uprave v dvotimem sistemu (napotilo 
na 258. člen). Predlog odkazila na 258. člen poudarja samostojnost 
(članov) upravnega odbora pri njihovem delu ter prav tako 
posledično vzpostavlja odškodninsko odgovornost za ravnanja 
v zvezi z njihovimi vodstvenimi in nadzornimi nalogami v družbi. 

Člani upravnega odbora bodo pri svoje delu dolžni ravnati s 
skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in bodo 
družbi solidarno odgovorni za škodo zaradi kršitev njihovih 
dolžnosti, če so podane vse predpostavke odškodninske 
obveznosti, pri čemer se odškodninska odgovornost članov 
upravnega odbora za nastalo škodo predpostavlja; dokazno 
breme za razbremenitev je na članih upravnega odbora (je 
obrnjeno). Člani upravnega odbora niso dolžni povrniti škode, če 
njihovo dejanje temelji na zakonitem skupščinskem sklepu (po 
načelu volenti non fit iniuria). 

398ba. člen 
Glede plačil članom upravnega odbora za njihovo delo pri vodenju 
družbe predlog določb napotuje na pravila, ki veljajo za 
nagrajevanje nadzornih svetov v domačih delniških družbah (prim. 
276. ZGD). Plačilo članom upravnega odbora mora torej biti v 
ustreznem razmerju z njihovimi delovnimi obveznostmi in 
finančnim položajem družbe. Plačilo članom upravnega odbora 
bo lahko v denarju ali v obliki udeležbe na dobičku. Nagrajevanje 
članov upravnega odbora lahko ureja bodisi statut družbe bodisi 
o tem vprašanju odloči skupščina družbe z navadnim sklepom. 
Glede pogodb s člani upravnega odbora predlog določb napotuje 
na pravila, ki veljajo za sklepanje pogodb članov nadzornih svetov 
v domačih delniških družbah z dualističnim sistemom. Posamezen 
član bo lahko prejel posojilo od družbe le, če takšno posojilno 

n. 277. in 
27S. 

pogodbo odobri upravni odbor družbe (pnrn- - 3ggat ci 
ZGD). Ob dopolnitvah 270., 276., 277. 278. ^ 
določbami o članih komisij nadzornega sveta, -e ^ ^gf]g t 
vnašamo tudi v enotirni sistem upravljanja oz. 
upravnega odbora. 

direKt°<i° 
vrst 
,rih d* 

Za javne Sfc in za >»«» ~~avl:anju v 
uveljavljajo pravico do sodelovanja pri u^r- zakon 'z'enegi 

398bb. člen . jzvršne a"°Z n0\/ 
Naloga upravnega odbora bo, da irne"uf.n ,udi iz 
(najmanj enega), ki (praviloma) lahko prihaja) ^ ^ate!ih 0 ^ 
upravnega odbora. Za javne SE in za tiste ' ,.anju y 

družbe, v skladu s predlaganimi določb ^ 
prepoveduje, da bi bila več kot ena polovicfg veija & ^ 
odbora hkrati tudi izvršnih direktorjev. Prav g 
(delniške družbe in) SE, v katerih oride do s a 
- preoblikovanja iz dvotimega sistema upra vi/ > avneg8° uj 
upravljanja. Za imenovanje tretjih oseb za c'an gsepe uP°r3Mti 
se bodo glede osebnih predpostavk zate tre) ^01 dff 
enaki pogoji kot za člane uprave v nfc'onainlny tako b° lZ m o 
(napotilo na četrti odstavek 246. člena Z J> lg p0oni i (j 
direktor, ki ni hkrati član upravnega odbora, ^ ^ oPra^ 
poslovno sposobna fizično sposobna, ne pravil PB b° ' ^ o 
funkcije izvršnega direktorja pravna oseba. d0(jatn3 Pra ^ 
obiti statut družbe, ki lahko določi kve^emU^na^inosti1,13^jii 
imenovanju posameznih izvršnih direktorjev. ^ upoš,e ~ 
izvršnega direktorja bo določena ob Prim ovnegair"en0jC i: 
določil o petletnem mandatu oz. možnostih P° rgven * 
članov uprave. Ker želi predlagatelj ohra

aViianjaS^ (ji 
delavske participacije v enotirnem sistemu up ^ pr\me • jg. 
398aš. in 398at. člen), mora upravni oa",gi,nika 
predstavniki delavcev predlagajo svojega P ,-N0St Z i"s -:e in 
tega imenovati za izvršnega direktorja (Prirr' gVtjnja)- " 
delavskega direktorja v dvotirnem sistemu up ^vceK ^ 
dolžnosti izvršnega direktorja, ki je flanoi"' 
vlnni člana uoravnena oraana istovrstne d 9 če p m 

usmerjene v &i\iauu #lam&iujm • j„^qq/ 
uporaba 84. člena Zakona o sodelovanju de ^ ^ ^e- 

Sicer pa bo naloga izvršnih direktorjev Jnaja 'z^e9$ 

Pri opravljanju rednih poslov predlog za.. oS\ovn'^^. 
skupnega vodenja poslov, ki pa ga statut a i P rg/lg dir „ - 
odbora lahko izključita. V družbah, ki trnaL iskim sj t, 
lahko - ob primerjavi z dvotirnim uprav^poro"1 '"J 

v pri vP 

potegnemo glede razmerja med upravnim °"u
gvetom^ 

direktorji podobno ločnico kot med nac*zorn ecrto dode" vetjs 1 

Nekatere pristojnosti je predlog zakon iz W ^ 
direktorjem, zato da vzpostavlja princip "' $ _ drug1 jg&l 
dvotirnem sistemu (npr. priprava letnega p°r oCjstave 

398bg. člena, prijave sodnemu registru -P 
č!ena) dd^0 

Četrti odstavek 43. člena Uredbe 21 
članicam, da izoblikujejo monističen ozirom ^nirridift> pi 
bo lahko uDravni odbor tekoče posle delegira ,^0'' 
Četrti odstavek pa predlaga prepuv^ r ^Qj 
izvršne direktorje, za katere zakon iz'ec 

upravnega odbora. 
ii$0* t 

Izvršni direktorji bodo pristojni za t. i. 
bodo vpise v sodni register (vlagajo Pr,Ja ^ jiH 
predlagajo listinska dokazila za posamezen ^ ^qcB, 
bodo pristojni opraviti vse vpise, za katere up;a^a- 
delniških družbah z dvotirnim sistemom op ^ ^ ^ 

Družba bo lahko imela enega ali več ,zvr^:h0veQa 

družba več izvršnih direktorjev, način J s/3 Mgt." 
poslovnik o delu izvršnih direktorjev, Pr' cf^lnipn up#vnl fjuoiuvi III\ U UCIU U.VIOIIIII UII Dniwi;v<'i r _ *ni6P 
da je za sprejem takšnega poslovnika Pns 
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družba v ■■ :^erieralnSga 
,zvršnih direktorjev, se lahko izmed njih imenuje 

'litiji £ieiJ
S.ne9a ^rektorja, kar pa zakonodajalec prepušča 

s°
oblašeg '"~arjev. če statut za sprejem poslovnika ne 

yn°^ipaaT9a odbora' 9a sprejmejo izvršni direktorji 
2?""' direktori en°'da Pomembnejša vprašanja o delovanju Scrtaio okVir prBV- vsebuie stetut, kar pomeni, da v tem primeru 
javic 'n obveznosti izvršnim direktorjev delničarji. 

'fnenu-'e uPravni odbor, zato je le-ta upravičen 
i.u9ačnih p rs ,leP 0 njihovem odpoklicu, če statut ne vsebuje 
p'^žsnjska]V 0 °dpoklicu izvršnih direktorjev. Za 

*°<*t)6 o 0pr 
Zat)tevke izvršnih direktorjev bodo na podlagi 

fj. vJanju z družbo veljala splošna pravila. 
Pohorje med 

r3zrne^'aVnim °dborom in izvršnimi direktorji bo 
(gJSisis/jJ" med nadzornim in vodstvenim organom v 

** izvršnjhULZato seie Predlagatelj pri normiranju pravnega 
Pfg ia 'zvršn el<toriev na številnih mestih z napotovanjem 
'v" Pol°žai u letor'10 Povzeti ustrezne določbe, ki urejajo m ne direktorij3^6. OZ!roma članov uprave. Tako bodo za 

'0rna člane naslednja določila, ki veljajo za upravo 

<?5g 
'^'šnihdirekt°^a naclzomemu svetu) velja za poročanje 
a" PosioVnii. °r'eV uPravnemu odboru, pri čemer lahko statut 
Upravnem/i delu izvršnih direktorjev vprašanje poročil . ^ odboru uredita drugače; 

Pralernk?čia C"'en (Udeležba članov uprave pri dobičku, 
P°s°/"a član°V uprave' Prepoved konkurence, Odobritev n^in (o°m uPrave in prokuristom) smiselno na enak 

°ktoijBv in ^
elia za upravo urejajo prejemke izvršnih 

• onkurenčno prepoved za izvršne direktorje; 
S8:<W. 

^'se/no en 
nost in odgovornost članov uprave), ki zahteva 

Zornost t sl<rbno ravnanje in vzpostavlja enako fkrnesi 
01 velia za 6lane uprave. 

Ve'jafn°sf' C!nih direktoriev bodo imeli enake pravice in a fevrSned"" 'zvršn' direktorji, zato se bodo pravila, ki 
26o i3 "tonestn'k^'0^ smiselno uporabljala tudi zanje (enako 

n ŽGD) ' S ®anov uprave v dvotirnem sistemu; prim. 

"eljg dj6ktorjev je zastopanje in predstavljanje družbe 
Prsvii 0rn uPravib>raV° (nac'onalne) delniške družbe z dvotirnim 

°i9 ko96ntnla: Prim- prvi odstavek 248. člena ZGD). To pri 0 'n ga s statutom ni mogoče spreminjati. 

ski^ksToivurktoriih izhaia Predlog novele zakona iz 
Venda '',>"7e®a zastopstva, t.j. da zastopajo družbo 

Ur^0itvnr 0 statut takšno predpostavko ovrže z sktUf 
1 kolsktiVp° ,69a vPrašanja. Če se delniška družba želi 

uredm ^ zastoPstvu izvršnih direktorjev, mora s 
*9%}kl*astopJ>00blast',° za zastopanje za posamezne 
St J°- pn iZVr P

ieP°meni izjavljanje in sprejemanje izjav volje 
s°%lQVI'aniern jn direktorjih s skupnim zastopstvom je razlika 

i'si d i SpJeiemaniem volje. Pri izjavljanju volje morajo 
'""''fsh Poda medtem ko pri sprejemanju izjave 

s 
a. ofa j0 s 

retj' izjavo kateremukoli izvršnemu direktorju, 
%orn ^'9ye, če 

lrnei° vs' skupaj. S tem, da jo sprejme en od 
9 tfa Jo in „S0 skuPno pooblaščeni, da so jo sprejeli vsi 

SS* ieladružba. 
tako S strani v°č izvršnih direktorjev je pravilo, ki 

P0s9rnPre<J/0o 9 akt'vno kot za pasivno zastopanje. Medtem 
°° Pasiv„al<0na gretji odstavek 398bc. člena) dopušča 0 zastopanje, se lahko drugačno aktivno 

—   

zastopstvo določi s statutom ali upravni odbor, če statut to omogoča 
(četrti odstavek 398bc. člena). Namen določbe je v tem, da ob 
skupnem zastopanju omogoči še druge načine zastopanja 
delniških družb. S tem so vpeljane druge oblike zastopanja v 
enotirnih delniških družbah: posamično (vsak član ima pravico 
sam zastopati delniško družbo), nepravo skupno (pri katerem 
posamezni izvršni direktorji zastopajo družbo skupaj s 
prokuristom) in modificirano skupno (kjer so za zastopanje 
upravičeni skupaj posamezni izvršni direktorji - najmanj dva 
direktorja skupaj). 

Izvršni direktorji smejo v primeru skupnega zastopstva za opravo 
določenega posla ali določenih vrst poslov pooblastiti 
posameznega izvršnega direktorja. Prav tako se lahko v primeru 
nepravega skupnega zastopstva za določen posel ozirona 
določeno vrsto poslov pooblasti bodisi posamezen izvršni direktor 
bodisi prokurist. Kadar družba uveljavlja zahtevke proti izvršnim 
direktorjem, ki sicer zastopajo družbo, je upravičen zastopati 
družbo upravni odbor (v dvotirnem sistemu je nadzorni svet 
družbe tisti organ, ki zastopa družbo proti članom uprave; prim. 
275. člen ZGD). 

Izvršni direktorji (kot zakonski zastopniki družbe) podpisujejo 
listine družbe, pri čemer firmi družbe dodajo svoj podpis z označbo, 
da opravljajo funkcijo izvršnega direktorja. 

398bč. člen 
Partnerji in druge osebe, ki poslujejo z družbo, se z 
najpomembnejšimi podatki o družbi seznanijo tudi iz sporočil 
družbe, zato morajo vsa sporočila družbe poleg podatkov iz 45. 
člena ZGD razkrivati tudi imena in priimke izvršnih direktorjev ter 
ime in priimek predsednika upravnega odbora. 

398bd. člen 
Zaradi pravne narave pravnega instituta zastopanja kot nujne 
korporacijske značilnosti družbe, upravičenje izvršnih direktorjev 
za zastopanje družbe ne more biti omejeno. Izvršni direktorji lahko 
opravljajo vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost 
družbe, in morebitna statutarna ali druga omejitev nima pravnega 
učinka proti tretjim osebam (razen zakonsko dovoljenih omejitev 
na podlagi pravil o skupnem zastopanju - tretji odstavek 398ba. 
člena). 

V notranjem razmerju med korporacijskimi zastopniki in družbo 
pa so dovoljene (in pravno učinkovite) tudi druge omejitve, ki jih 
izvršnim direktorjem nalaga statut, upravni odbor, skupščina 
družbe ali poslovnik o delu izvršnih direktorjev, ki ga sprejema 
bodisi upravni odbor bodisi izvršni direktorji sami. Pri omejitvah 
pa morajo biti upoštevana določila Uredbe 2157/2001/ES o 
omejitvah zastopanja. Če izvršni direktorji teh omejitev ne 
upoštevajo, lahko.družbi odškodninsko odgovarjajo, če so podane 
vse predpostavke (poslovne) odškodninske odgovornosti. 

398be. člen 
Izvršni direktor(ji) je/so nujen organ delniške družbe z enotirnim 
upravljalskim sistemom. Če iz kateregakoli razloga en ali več 
izvršnih direktorjev ni imenovanih, jih v nujnih primerih na predlog 
zainteresiranih oseb imenuje sodišče. Za imenovanje izvršnih 
direktorjev prek sodišča veljajo enaka pravila kot za imenovanje 
članov uprave prek sodišča (napotilo na 251. člen ZGD). 

398bf. člen 
Izvršni direktorji so pristojni za t.i. registrske zadeve (peti odstavek 
398bb. člena), zato so tudi dolžni registrskemu sodišču prijaviti 
za vpis v sodni register zamenjave članov upravnega odbora in 
spremembe njihovih pooblastil za zastopanje ter imenovanje in 
odpoklic izvršnih direktorjev in spremembe njihovih pooblastil za 
zastopanje. Naštete spremembe so dolžni tudi objaviti v Uradnem 
listu RS (in ustreznem glasilu družbe). Sodnemu registru je treba 

poročevalec, št. 117 



priglasiti tudi izvolitev predsednika upravnega odbora in namestnika 
upravnega odbora ter vsako spremembo o njuni osebi. 

Ob prijavi za vpis ob zamenjavi člana upravnega odbora in 
imenovanju izvršnega direktorja mora nov član upravnega odbora 
ali nov izvršni direktor v pisni izjavi zagotoviti, da ne obstajajo 
okoliščine, ki bi po Uredbi 2157/2001/ES ali zakonu nasprotovale 
njihovemu imenovanju (npr. da ne obstajajo okoliščine iz 398ao. 
člena). 

398bg. člen 
Priprava letnega poročila je dolžnost izvršnih direktorjev. Izvršni 
direktorji morajo nemudoma po sestavi predložiti letno poročilo 
upravnemu odboru. K letnemu poročilu morajo predložiti tudi 
predlog za uporabo bilančnega dobička. Enake pristojnosti ima v 
dvotirnem upravljalskem sistemu uprava (prim. tretji odstavek 
256. člena). 

Upravni odbor mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog 
o uporabi bilančnega dobička, ki ju je predložila skupščina. Pregled 
letnega poročila je obvezna in temeljna naloga upravnega odbora 
kot organa v enotirni delniški družbi, zato te pristojnosti ni mogoče 
prenesti na drug organ ali posamezne člane upravnega odbora 
ali njegove komisije. O rezultatu preveritve pripravi poročilo za 
skupščino. Pisno poročilo izdela upravni odbor kot organ družbe, 
podpiše pa ga predsednik upravnega odbora. V praksi bi upravni 
odbor ustanovil komisijo, ki bo redno in celovito spremljala vodenje 
poslovnih knjig in druge dokumentacije družbe. Ta komisija bo 
pripravila gradivo za sejo upravnega odbora, ki bo poročilo o 
pregledu dokončno sprejel. Poročilo upravnega odbora ne vsebuje 
zgolj ocene preveritve letnega poročila, temveč mora upravni 
odbor natančneje pojasniti tudi svojo aktivnost, torej na kakšen 
način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe tudi med 
poslovnim letom. Upravni odbor mora zavzeti tudi stališče do 
poročila revizorja, če je le-to priloženo k letnemu poročilu. Na 
koncu poročila mora upravni odbor tudi navesti tudi, ali ima po 
končani preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno 
poročilo potrjuje. Morebitne pripombe je treba ustrezno utemeljiti 
in predvsem opredeliti, ali kljub pripombam upravni odbor letno 
poročilo potrjuje ali ne. Potrditev upravnega odbora ima pomembna 
pravne posledice, saj se ob njegovi potrditvi letno poročilo šteje 
za sprejeto in je skupščina nanj vezana, ko odloča o bilančnem 
dobjčku. Poročilo upravnega sveta je namenjeno skupščini 
delniške družbe in služi kot informacija delničarjem, ki bodo na 
skupščini odločali o uporabi bilančnega dobička ali pa celo o 
sprejemu letnega poročila, če upravni odbor ne potrdi letnega 
poročila. 

Vsak član upravnega odbora ima pravico pregledati in preveriti 
vse podlage za letno poročilo, ki jih je treba na njegovo zahtevo 
predložiti bodisi članu upravnega odbora bodisi revizijski komisiji, 
če le-ta tako odloči. Če upravni odbor potrdi letno poročilo, je le-to 
sprejeto in se skupščina z njim le seznani. Skupščina odloča o 
sprejemu letnega poročila le v dveh primerih: 

če upravni odbor letnega poročila ni potrdil, in 

če upravni odbor prepusti odločitev o sprejemu letnega 
poročila skupščini (gre za povsem avtonomno odločitev 
upravnega odbora). 

398bh. člen al/a letno P°r0 n[3 
Redna skupščina delniške družbe, ki obravn nantent> "L, 
odloča o uporabi bilančnega dobička za raz lgfa pe 
biti v prvih osmih mesecih po koncu pos ^gna s 
skupščino skliče upravni odbor takoj, ko so op g3 poro^ 
dejanja v zvezi z letnim poročilom (sesta%.. reVjzofa P° 
strani izvršnih direktorjev, morebitno Por°flln oZjforna 
upravnega odbora, ki potrjuje letno P0!0^?^^). 
odločitev o njegovem sprejemu skupščini 

Za redno skupščino evropske delniške družb6' 
uporabljajo pravila, ki veljajo za sktJP ,c'r... .naga do 
dvotirnem sistemu (napotilo na določila f0nske d9 . 
odstavka 282. člena ZGD). Za skupščin 
družbe pa ni napotila na določbo šestega oraVneifu° m 
ZGD. Tako skupščina tudi podeljuje razr '£ot določa 2^a' 
po smiselno enakih pravilih in postopku 
ZGD. 

398bi. člen _ ...^gvilnevo",flpfi 
Pri povezanih družbah ima obvladujoča aru ^žbo. ter 
vzvode in nadzorne mehanizme nad odvi ^ <*'0" rSya 
pogodbenem in dejanskem koncernu (4 74. ^ Zarad' 
vključenih družbah (488. do 494. člen ZGD) _„,ončnO 
(delničarjev) odvisnih družb zakon 
vključenih družbah (488. do 494. člen ZGU)^^ natarf^^joč" 

medsebojna razmerja (pravice in obvezn°.Sl!Lj vods^1"^ 
in odvisno družbo, ki jih morajo upošteva' ^stvgnih 0 * ^ 
(uprava in nadzorni svet). Če ravnanj3 nimajo r. ^e, 
(predvsem uprave delniških družb) v konc p0ravnatl' ^ 
preprečiti oziroma nadomestiti Pr'^ra^^a

vornost organ° 
je vzpostavljena celo (odškodninska) odgo 
družb. v peti"1 

ZGD, ki je koncipiran na dosedanji dv°('r™\jaje trebaf°^e 

odstavku predlaganega 398am. člena pou u• obveznos' ^\n 
ZGD in drugih zakonov, ki določajo pravic tefJlU kot P 
in nadzornega sveta, razlagati v enotirnem^očb je i 
obveznosti uprave, če ZGD nima specia a/na do!° ^ i" 
odbor in izvršne direktorje. Takšna sp v poPrL## 
predlaganem 398bi. členu, po katerem s P terpv^ods1"3 

dejanskih koncernih (prvi odstavek tega sW pos< 
družbah (drugi odstavek tega člena) na] $lStewa^e 

(oziroma uprave) iz dvotirnega upravljalskeg 
sistemu izvršni direktorji. 

3. pododdelek: Skupščina (členi 398bj■ 3 
398bj. člen 
Prvi odstavek predlaganega člena do • raVico' ^f/e* 
skupščino delničarjem manjšina delnica'g(jtjg ni(in° 
skupščine. Ta pravica izhaja iz 55. člena ^gtj si<uP.^:, 
Upravni odbor oziroma uprava je do „jijpskide1 

oblikovati dnevni red zanjo, če to zahteva m ,g $£. ^epS 
ki predstavlja vsaj dvajsetino osnovnega 0(jsta^ .„o^sf 
Slovenija je izkoristila opcijo, ki jo daie P tj delež 0 je\t\0 
Uredbe 2157/2001/ES in sicer, da določi ma '^„aine 
kapitala SE, pod istimi pogoji kot veljajo 
družbe (284. člen ZGD). 

da^os^ 
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^"staueif te 

C' k' '*haia9fr r!fna dol°ča, da ima manjšina delničarjev 
kj?r 

ni1l*>dnevni člena Uredbe 2157/2001/ES, zahtevati 
<k s^Sfaw/a vsai d reda skupščine. Manjšinski del delničarjev, 
tOftr na dnevni m^

SeW/10 osnovnega kapitala, lahko zahteva, 
l°fi<to'in9vne9a red Zasedania skupščine uvrstijo tudi dodatne 
% rert' °kater'h naj razpravlja skupščina. Predlog 
lii°«tor ozirc,9' Je Precllagala takšna manjšina, mora 
dfa ,lerriPrirneru /'"d uprava uvrstiti na dnevni red skupščine. 
0» sfave/r i« fpublika Slovenija je izkoristila opcijo, ki jo 

^idelgi °'ena Uredbe 2157/2001/ES in sicer, da 
°*a n3cionain°S^OVrle9a kaP'tala SE, P°d pogoji kot 

oe'niste družbe (284. člen ZGD). 
O 

"'"a sg, ii^'ya clena ureja dano opcijo, ki izhaja iz drugega 
K^ove SplZ

redbe 2157/2001/ES. Statut SE sme določiti, 
Prej ' of) Pogoja ™embe zadostuje navadna večina oddanih 

navari3 S° pr'sotn' delničarji - imetniki delnic, ki %irj'■ sklepa os n° veiino osnovnega kapitala (50% + 1 
os"0 Vaiino oci^ren)ernt3'statuta SE pa ni mogoče sprejeti i 

'"""is spre^g'9' ce se spremembe nanašajo na tako 
Prirr>6rei Za 

k°t je sprememba dejavnosti družbe i 
]0 predpisana višja kapitalska večina. 

Prenehanje SE 

"Hes! tzpolnjuie 
%ta ^/2°0l/ES po9°iev' k' jih za predpisuje 7. člen tretjeaa 'se š,eJe da je podana pomanjkljivost določb 
khi^lari rati0g Za 

stavka 371. člena ZGD, kar predstavlja 
'^j. aPrSvij0 

prer>ehanje družbe. Če se pomanjkljivosti 
kraia 'J13''8'0 f°dišče pozove SE, da odpravi 

Skvno ur,8*3 družbe 'n glavne uprave - bodisi spet 
i.^avo, kif>raV° V drzav' sedeža bodisi prenese svoj 

®°dfe redba 2is7L'Ir'a 9lavno upravo, po postopku, ki ga 
kl>°t,I0rr>anikliivn ,°1/ES v 8. členu. Če družba na zahtevo 
^'°9a Predloo Z16 odpravi• sodišče po uradni dolžnosti 
*1stynr! Pihani"0* -e zainteresirane osebe) ugotovi obstoj °l/£s družbe. Določilo temelji na 64. členu Uredbe 

>. 

5», 
deiniča^an° 'mplementacijo instituta iztisnitve 

".hibi i delniški/!6^ s.e ,ahko ta opravi zgolj v delniških in 
"a za ?kiU*bah' p°sebnost pri komanditni delniški 

Tai. -
ep 0 izkijučitvi ni potrebno soglasje 

i,ni delnih ?°.^likovania 'e u,emeljen° s tem, da se 
° "PorabiJ^ 9lede upravičenj za vodenje poslov *5« °*aJ° določbe ZGD o komanditni družbi. 

ShD-
čl*nu: 

%v p 
6dlaga no 

^Onori
VroPske J?otehnično uskladitev poimenovanja pravnih a/o. uPnosti, ki se prenašajo v nacionalno 

\l /e be 
ŽUs,r6*nJf?n 

Zakor,a je zavezovalo ocenjevalca, da je 
udeie4me,odo za eno družbo uporabiti tudi za vse 

^aardov oče6"6 pn Pripojitvi, čeprav zanje ta metoda z 
/>, *aradi t=iPjevania vednosti morebiti ni bila primerna. 
a%gana 

ne9a določila prihajalo do težav. 

*****rij1^°C6nievanj>a bo om°g°čila ocenjevalcem vrednosti, 
p°štovan sta 

vrednostiza namene določanja menjalnih 
ridarde ocenjevanja vrednosti. Ocenjevalci 

vrednosti bodo lahko uporabili različne načine oz. metode 
ocenjevanje vrednosti družb, udeleženih pri pripojitvi. Omogočeno 
bo, da se bo lahko za vsako ocenitev vrednosti družbe, udeležene 
pri pripojitvi, uporabljala najustreznejša metoda glede na značaj 
družbe in na razpoložljive podatke. 

k 56. členu: 
Določilo sledi medinstitucionalnem dogovoru o prenosu pristojnosti 
glede imenovanja in razrešitve članov poravnalnega odbora, ter 
določanju meril za njihovo nagrajevanje. 

k 57. členu: 
S tem členom se bo uskladil registrski postopek pri formalnih 
statusnopravnih preoblikovanjih (spremembah 
pravnoorganizacijske oblike s postopkom, ki velja za materialna 
statusna preoblikovanja - napotitev na določbe prve točke drugega 
odstavka in tretjega do petega odstavka 520. člena ZGD). 

k 59. členu: 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
(ZZRZI) - (Uradni list RS, št. 63/2004), ki je stopil v veljavo 25. 
junija 2004, v 52. do 66. členu natančno ureja status, pogoje, 
oprostitve in oljašave, zaposlovanje invalidov in druge zakonske 
določbe povezane z invalidskimi podjetji. S tem je postala določba 
558. člena .oz. Enajstega poglavja drugega dela ZGD o invalidskih 
podjetjih nepotrebno, obenem pa deloma celo neusklajena z 
imenovanimi določbami ZZRZI, ki med prehodnimi določbami v 
drugem odstavku 110. člena določajo potrebno uskladitev določb 
ZGD z določbami ZZRZI v roku 6 mesecev. Predlog 60. člena 
ZGD-H realizira zahtevano uskladitev z vsebinsko zamenjavo 
člena (glej nadaljnje odstvke obrazložitve) in obenem specifično 
zakonsko materijo invalidskih podjetij v celoti prepušča 
posebnemu zakonu. 

V skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1) - (Uradni list RS, št. 7/ 
2003, 45/2004 in 86/2004) mora zakonodajalec za vsak zakon, 
ki vsebuje kazenske določbe, določiti tudi prekrškovni organ 
(upravni ali drug državni organ), ki bo na prvi stopnji odločal o 
prekršku. ZGD v preteklosti tovrstnega prekrškovnega organa 
ni poznal, kar je predlagatelja usmerilo v analizo kazenskih sankcij. 
Predlagatelj je ob pregledu obstoječih kazenskih določb izpostavil 
tiste, ki ne predstavljajo neke posebne nevarnosti za družbo 
oziroma ne ogrožajo širšega javnega interesa, ki zajema interes 
države (varstvo slovenskega jezika, ažuriranje uradnih evidenc 
ipd.), varstvo potrošnikov, upnikov in manjšinskih družbenikov. 
Pri tem predlagatelj tiste kazenske sankcije, pri katerih se skuša 
zgolj utrditi določeno zakonsko obveznost (določbo) na upravni 
ravni oz. se ji dodaja le t.i. »vzgojni efekt«, izpostavlja kot 
nepotrebne, in predlaga njihovo črtanje. Tovrstne kršitve 
posameznih določb naj se urejajo kot civilno-pravna razmerja 
med kršitelji in oškodovanci (razmerja med družbeniki v družbi), 
pri čemer izpostavljamo možnosti tožb za ugotavljanje ničnosti, 
izpodbojnosti in odškodninske zahtevke. 

Pri preostalih kazenskih določbah, ki upravičujejo javni interes 
upravnega sankcioniranja, je predlagatelj sledil načelu vsebinske 
pristojnosti že obstoječih prekrškovnih organov. Kot nadzorni 
organi za posamezne določbe ZGD so tako vključeni: Agencija 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
(predlaganje podatkov iz letnih poročil, registrov), Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo (sporazumevanje z zaposlenimi v 
slovenskem jeziku), Tržni inšpektorat Republike Slovenije 
(nastopanje družbe na trgu), Davčna uprava Republike Slovenije 
(vodenje poslovnih knjig) ter Ministrstvo za gospodarstvo (nad 
pretežnim preostalim delom določb). 

■ \ 

*9. 
% 
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k 60. - 66. členu: 
Glej obrazložitev k členu 59. V členih 570. in 571. se predlaga 
združitev sankcij za prekrške iz preteklih členov 570., 571. in 
572.. Tako se v 571. členu kumulirajo primerljivi prekrški, ki se jim 
ob nekaterih gramatičnih popravkih dodajata še sankciji za kršitev 
55a. člena ZGD in za neobjavo listin oz. neomogočanje njihovega 
brezplačnega pregleda v vrsti opredeljenih zakonskih določil. 

Na novo se bodo ločeno (572. člen) opredelile sankcije za 
podružnice tujih podjetij, pri čemer se za prekršek kaznuje tuje 
podjetje, ki je ustanovilo podružnico; saj podružnica kot takšna ni 
pravna oseba. Nadalje 573. člen dopolnjujemo s sankcijami 
povezanimi s kogentnimi vpisi v Poslovni register Slovenije. Prav 
tako se bodo ločeno (nov 576a. člen) opredelile sankcije za člane 
organov upravljanja delniških družb SE (ali kot likvidacijski 
upravitelj) krši taksativno naštete določbe, povezane z aktivnostmi 
SE. 

k 67. členu: 
Prehodna določba bo določila nekatere uskladitvene roke s 
spremembami predlagane novele. 

V skladu z opcijo, ki jo ponuja Uredba 1606/2002/ES, Republika 
Slovenija uveljavlja možnost, da lahko tiste družbe, ki bi sicer 
zaradi obveznosti konsolidacije in zaradi ponudbe vrednostnih 
papirjev na organiziranem trgu države članice Evropske Unije, 
morale že s 1.1.2005 sestavljati računovodska poročila v skladu 
z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, v primeru, 
da na organiziranem trgu nastopajo zgolj z dolžniškimi 
vrednostnimi papirji, to zavezo izpolneje najkasneje v poslovnem 
letu, ki se začne na ali po 1.1.2007. 

Banke, ki morajo sestavljati računovodska poročila v skladu z 
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja so dolžne 
to prvič opraviti za poslovno leto, ki se začne na ali po 1. januarju 
2007. Banka Slovenije v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona 
uskladi svoje predpise z zahtevami mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja. 

Zavarovalnice, ki morajo sestavljati računovodska poročila v 
skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja so 
dolžne to prvič opraviti za poslovno leto, ki ga določi Agencija za 
zavarovalni nadzor v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona, 
vendar najkasneje za poslovno leto, ki se začne na ali po 1. 
januarju 2007. Vendar pa niti banke, niti zavarovalnice, niti druge 
gospodarske družbe (na podlagi avtonomne odločitve skupščine 
družbe) nimajo možnosti uporabe mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja pred 1.1.2006, s čimer se podaja 
zadostno obdobje za dosego večje konvergenco obeh standardov 
poročanja (glej obrazložitev k 8. členu). 

k 68. členu: 
V skladu z dopolnitvami 75. in 76. člena z.ou poor 
obdobje treh mesecev za realizacijo prenosa v'cp Rep<>' ■ 
z Davčne uprave Republike Slovenije na %golj1 Mjčtf 
Slovenije za javnopravne evidence in storl

iog(jajoče h0(jW 
prehodni rok za izročitev aplikacije in P P prt 
dokumentacije za vodenje vpisnika bo po ^ uSidadiWairi' 
obdobje namenjeno tehničnim seznanitvam 

j-.-ctilUCiO'1'' 
Pri tem poudarjamo, da gre za realizacijo ^ na ^ 
dogovora izoblikovanega v okviru Pr°le a. podjel^'^ggi 
mestu), ki trenutno nikakor ne vpliva na s a .jgtnjiai 01 • (udi 
ponudil zakonsko podlago za °^ovar,je j* g\ okolja 
in učinkovitega statusnega (registracijsk 3 
obrazložitev k 23. in 24. členu. 

■ j0 ti. i 
V skladu z novo dohodninsko zakonodajo'J^ng uyeift" 55 v SKiaau z novo aonoaninsuu  „seno w">~: <toF 
normirancem tudi po 1.1.2005 ornop Q(jt)odWy' 
obdavčitve z upoštevanjem normirani uj(repe & 0 mK# 
institucije bodo letu 2005 izvedle nadaipl za P 
uskladitev vodenja poslovnih knjih in o vi 
kot za davčne namene. 

clj i nO* 
k 69. členu: unnsis^nt mi^ ** 
Glej obrazložitev k 37. členu. Zaradi ne jelniš^ 
ureditvijo upravljanja je zelo ozkemu obs i"1 el/iO 
morebiti izvajajo funkcijo nadzora preko ^ ^ za it 
osebe, določeno prehodno obdobje sjSternu L 

prilagoditev ali enotirnemu ali dvotirnem 
delniških družb. 

m- 
k 70. členu: 
Ob implementaciji medinstitucionalnega 
delitvi pristojnosti (glej 8., 12., 23., 24. m ' 
ustrezno predlaga tudi sprememba p'ls 

podzakonskih predpisov. 

k 71 ■ Členu: Helniško W9°" f2S» * Predlog prenove izrazoslovja za »dem* ^enom *'n0dill 
ZGD (glej obrazložitev k 28. in primerillVI"dir,etnizaK 

usklajeno preimenovanje pojma v drugi P ^ 

k 72. členu: ,a pred^ntwpli'oS 

V skladu z dopolnitvami ZGD-G je Pos ,0g0v K°nSl 

138. člena ZGD-F odvečna, zato iz raz 
predlagamo njeno črtanje. 

k 73. členu: . ...raiijp^ 
V skladu z nujnostjo postopka ter čim n ^ doi°c tfSr 
katerimi se nacionalno pravo usklajuj 1 

Evropske skupnosti, je uveljavitev zakon 
, dan po objavi v Uradnem listu Republiko 
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6$edji0 Ai 
lenov, ki se spreminjajo: 

^KON 0 GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD) 

Pojmi 
1. člen 

trgu ^^arska h * 
(k-^Ostojno Qn

ruzba po ,em zakonu je pravna oseba, ki na 
(2) p^'; av'ia Pridobitno dejavnost kot svojo izključno 

!ŠS 
itna deiavno 

trau '"ost po ,em zakonu je vsaka dejavnost, ki se yu zaradi pridohivani. dobička. 

kot L ^Sebrie rir -i v cm umni ticraiouiijin UUIIIV 
• . 0rnanditna h,,U-l družba z neomejeno odgovornostjo 

d°! kaPilalske h -'" tiha družba; 
(4) q . ka družh rU^l3e: družba z omejeno odgovornostjo, 
Jr^/U^e iz pre « 'n komar|ditna delniška družba. 
<W,.tU(1i tedaj nje9a odstavka se štejejo za gospodarske 
(5) Dn .''deloma 6 V skladu 2 zakonom v celoti (nepridobitna 
°HaZt>0 'ahko u„

0pravliai° dejavnost, ki ni pridobitna. 
(ti n'će zakon n anovi vsaka domača ali tuja fizična ali pravna 
•C"6 * PreiS drugače. 
(?) n°Sp°darskn ;nieaa odstavka tega člena lahko ustanovijo 
^0^0jni Po'

er?SnO 2druženie- 
Ha '^^samez ■' ik Posameznik oziroma samostojna 
'Voj0! 

ki na trgu T1103 (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) je fizična 
(8) p0^'iu£no dejavn*°St0'n0 °Pravl'a pridobitno dejavnost kot 

^t
0rie revi^tu'ima'? P° tem zakonu naslednji pomen: 

r®vizork družt>a oziroma samostojni revizor oziroma 
An«0'6 2a onr=, i a' ki ima P° zakonu, ki ureja revidiranje, 

% Ciia za ?r 
,anie storitev revidiranja; 

SsSl?hPaPirjevDnedn0Stnih PaP'riev ie Agencija za trg 
Orna ' ^6/99 p zakonu o trgu vrednostnih papirjev (Uradni 

4 02iranitra ilnadaliniem besedilu: ZTVP-1) 
%J

8^ki inštitut 7°r9ani2irani ,r9 P° 9- členu ZTVP-1; 5' r«oi« Ureia ro, revi2ii° ie Slovenski inštitut za revizijo po 
(9) Kanrsko sodišx dlranie; 

"°lo<b6
ar s® (a '6 sod'šče, ki vodi register (44. člen). 
uP°rabljaj0°,? fk''CU'e na določbe drugih zakonov, se te 

(v nadaljnjem besedilu: družbe) iz prvega 
a se organizirajo v eni izmed naslednjih oblik: 

'° v ni'riovem vsakokrat veljavnem besedilu. 

?)e, 

°biava Podatkov in sporočil družbe 
10. člen 

po%*al«>n aH 
SC sPorožj|lriJŽb.e doložata dolžnost objave določenih 

^eniio ' družbe, se ti objavljajo v Uradnem listu 
%ien

0v°tistVo ' zakon ne določa drugače. 
°d6nj6nirTliVc,riJžbiv"01^9-zagotoviti, da sporazumevanje z 

111 s°<lei Post°pkov 2V62'z daianiem navodil za delo zaposlenim, 
"J obrr,°Variiem rt,,,' v kater'h se odloča o pravicah zaposlenih, 
!%>. kjer ži

avcev Pri upravljanju poteka v slovenščini, 
.slo Pa 'ahko ♦ J? ',aliianska oziroma madžarska narodna 

ie Sl!
9n^'ni m0 

V '.,a''janščini oziroma madžarščini. 
Č®s 

2 Zakon0m
ra).? biti 'zdelani in objavljeni akti družbe: 

njih0 
narnenjenj h -S,atu,om družbe določeni kot obvezni, ali 

k J"*1 Pravin ružbenikom ali so pomembni za izvrševanje 
■ ^ ° Cenjen- °bveznostl, ali 

Ce So ^ osebam, ki so v družbi v delovnem razmerju, 
6varfii druj^J13 državljane Republike Slovenije v zvezi z 

(4) Na območjih, kjer živi italijanska oziroma madžarska narodna 
skupnost, se v aktih iz prejšnjega odstavka lahko uporablja tudi 
italijanščina oziroma madžarščina. 
(5) Določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena ne posegajo 
v predpise o jeziku v uradnem poslovanju v Republiki Sloveniji in 
o jeziku pri poslovanju s potrošniki v Republiki Sloveniji. 

Prilagajanje tolarskih zneskov 
11. člen 

Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske iz 51., 172. 
in 261. člena tega zakona, znesek osnovnega kapitala (osnovne 
glavnice) iz prvega odstavka 410. člena tega zakona ter iz prvega 
odstavka 440. člena tega zakona, če se pomembneje spremeni 
razmerje tolarja proti evru po tečaju Banke Slovenije. 

Določitev sedeža 
30. člen 

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

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

Sodišče odloča v nepravdnem postopku: 

I. o odvzemu upravičenja za vodenje poslov (91. člen), 
2 o odvzemu upravičenja za zastopanje (100. člen), 
a o dovoljenju družbeniku, da brez likvidacije prevzame podjetje 

(prvi odstavek 117. člena), 
4. o imenovanju likvidacijskih upraviteljev (drugi odstavek 120. 

člena), 
5. o odpoklicu likvidacijskih upraviteljev (drugi odstavek 121. 

člena), 
6. o določitvi družbenika ali tretje osebe, ki hrani poslovne knjige 

(drugi odstavek 133. člena), 
7. o izročitvi letnega poročila komanditistu (drugi odstavek 141. 

člena), 
8. o izročitvi letnega poročila tihemu družbeniku (drugi odstavek 

163. člena), 
9. o imenovanju ustanovitvenih revizorjev (194. člen), 
10. o nesoglasjih med ustanovitelji in ustanovitvenimi revizorji 

(195. člen), 
II. o podaljšanju roka za izvedbo ustanovne skupščine (tretji 

odstavek 212. člena), 
12. o objavi oglasa vpisnikom delnic, da dvignejo vplačila (tretji 

odstavek 213. člena), 
13. o dovoljenju za razveljavitev delnic (drugi odstavek 237. 

člena), 
14. o imenovanju članov uprave (251. člen), 
15. o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta (267. 

člen), 
16. o pooblastilu za sklic skupščine oziroma za objavo predmeta, 

o katerem naj skupščina odloča (tretji odstavek 284. člena), 
17. o pravici delničarja oziroma družbenika do obveščenosti (294. 

oziroma 447. člen oziroma 533.n člen), 
18. o imenovanju revizorja (drugi odstavek 335. člena), 
19. o imenovanju likvidacijskega upravitelja (377. člen), 
20. o višini plačila likvidacijskemu upravitelju (prvi odstavek 392. 

člena), 
21. o nadomestilu zunanjim delničarjem (peti odstavek 485. člena), 
22. o denarnem plačilu zunanjim delničarjem (peti odstavek 486. 

člena), 
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23. o primerni odpravnini izstopajočim delničarjem (tretji odstavek 
489. člena), 

24. o imenovanju pripojitvenih in delitvenih revizorjev (drugi 
odstavek 514. člena in drugi odstavek 533.d člena), 

25. o imenovanju posebnega zastopnika (drugi odstavek 525.a 
člena), 

26. o imenovanju skupnega zastopnika (prvi odstavek 529.č 
člena), 

27. o predlogu za sodni preizkus menjalnega razmerja (prvi 
odstavek 529.c člena), 

28. o drugih zadevah, za katere ta zakon določa, da o njih sodišče 
odloča v nepravdnem postopku. 

Uporaba določb in pomen pojmov 
50. člen 

(1) Določbe tega poglavja v celoti veljajo: 
1. za kapitalske družbe; 
2. za tiste osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti ne 

odgovarja neomejeno nobena fizična oseba; 
a za podjetnika, katerega podjetje ustreza merilom za srednje 

oziroma velike družbe. 
(2) Za druge osebne družbe, ki niso osebne družbe iz prvega 
odstavka tega člena, in za podjetnika, katerega podjetje ustreza 
merilom za majhne družbe, veljajo samo določbe 51. člena in 55. 
člena ter določbe 61. do 63. člena tega zakona. Pri uporabi 
navedenih določb morajo členitev in oznake postavk lastnega 
kapitala prilagoditi svojim razmeram in lahko upoštevajo vse 
poenostavitve, ki veljajo za majhne družbe. 
(3) Posamezni pojmi, uporabljeni v tem poglavju, imajo pri uporabi 
določb tega poglavja naslednji pomen: 
1. družbenik je družbenik osebne družbe oziroma družbe z 

omejeno odgovornostjo oziroma delničar, 
2. delež je poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo 

oziroma delnica v delniški družbi, 
3. statut je družbena pogodba osebne družbe oziroma družbena 

pogodba družbe z omejeno odgovornostjo oziroma statut 
delniške družbe, 

4. uprava je uprava delniške družbe oziroma poslovodje družbe 
z omejeno odgovornostjo ali osebne družbe, 

5. bilančni presečni dan je dan, po stanju na katerega se izdela 
bilanca stanja; bilančni presečni dan letne bilance stanja je 
zadnji dan poslovnega leta. 

Splošna pravila o računovodenju 
51. člen 

(1) Družbe in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat 
letno zaključiti. Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega 
leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako 
poslovno leto v roku treh mesecev po koncu tega poslovnega 
leta sestaviti letne računovodske izkaze. 
(2) Letna računovodska izkaza iz prvega odstavka tega člena 
sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Ta računovodska 
izkaza tvorita celoto. Izdelana morata biti jasno in pregledno. 
Izkazovati morata resničen in pošten prikaz premoženja in 
obveznosti družbe oziroma podjetnika, njun finančni položaj in 
poslovni izid. 
(3) Trimesečni rok iz prvega odstavka tega člena velja tudi za 
sestavo letnega poročila iz 56. člena tega zakona. Konsolidirano 
letno poročilo iz 53. člena tega zakona pa je treba sestaviti v roku 
štirih mesecev po koncu poslovnega leta. 
(4) Poslovne knjige morajo biti vodene po sistemu dvostavnega 
knjigovodstva. 

(5) Najmanj enkrat letno je treba preveriti, ali se a z dejan5 

aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjiga 
stanjem. „ „ ,a£ns f°sWLm 
(6) Če se nad družbo oziroma podjetni!pred zaiie-d3, 
likvidacije oziroma stečaja, je treba na zadnji |Qvnega a )er 
tega postopka izdelati bilanco stanja in iz os|Ovn09a iz'javka 
(7) Poslovne knjige, bilance stanja, 'z^aZ®Pain prvega °ds.|,,|[1e 
letna in poslovna poročila iz 53. člena, 56. čle ^njjg0vodske 
66. člena tega zakona je treba trajno je treDa irajnuhdo[,j0. JS|<i 
se lahko hranijo samo določeno časovno °o|o~j0 raćui1^^ 

"Vi«1 (8) Podrobnejša pravila o računovodenju 0 jZjj0(vnadal 
standardi, kijih sprejme Slovenski inštitut*_ di\ v so9la^'c0. 
besedilu: Slovenski računovodski stan 0jen za ^ 
ministrom, pristojnim za finance. Minister, P GosP0 t(g 
mora pred odločitvijo o soglasju pridobiti m . _.„riie lllUld p I čil UUIUL/IIVIJU U oUvjiaoju y• "p 10T »^9 •'flj 
zbornice Slovenije, Obrtne zbornice SI°yenlJI g|0Vensk1 

vrednostnih papirjev. Po prejemu soglasja m objaviti v Ura * 
za revizijo Slovenske računovodske standar ^j sta" 
listu Republike Slovenije. Slovenski racu 
določijo zlasti: _. jda jn izkaza 91 

1. vsebino in členitev izkaza finančnega 
kapitala; nostavk; 

2. pravila o vrednotenju računovodskih P ^ rajunov 

3 pravila o vsebini posameznih posta ^ .zkaZorr)- .gZ 
izkazih in pojasnilih teh postavk v pn °9 bit| v naSfl rejajc 

(9) Slovenski računovodski standardi ne s konov,kl 

določbami tega zakona in določbami drugi^ ter pre 
pravila o računovodenju posameznih pravni vS0DinO 
izdanih na njihovi podlagi. • povze^3" jgni"" 
(10) Slovenski računovodski standardi mor ' g4g/g£CZ 
Direktiv Evropskih skupnosti 76/660/EEC m 
spremembami in dopolnitvami. 

Majhne, srednje in velike dru" 
52. člen ^ajo 

1) Družbe se zaradi uporabe določb ,e^Jjnjih rner'''fl|etu, 
na majhne, srednje in velike z uporabo na plovne"1 

povprečno število zaposlenih v z gS|0Vnem l0,u' 
čisti prihodki od prodaje v zadnjem P°® 
vrednost aktive ob koncu Pos'ovne^ j'jfodnas'0".1 |0tu 

(2) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje ^ p0slovne^ 

,h< 

IIIUJI II IU VJI ULUU JO Vil ULL/Uj l»' ■ —I » " *0|T1 | 
povprečno število zaposlenih v zadnj 
presega 50, n.,|0Vnem 
čisti prihodki od prodaje v zadnjem p 
od 1.000,000.000 tolarjev, g |6ta 
vrednost aktive ob koncu poslovn 

letu so 10 

ne Prl 

, dru9' 
500,000.000 tolarjev. družba'*' 

(3) Srednja družba je družba, ki ni maj naS|ednji^ (0tun 

odstavku tega člena in ki izpolnjuje dve o p0S|ovne 

povprečno število zaposlenih v zadnj a(1j 
i letu ® presega 250, |0, 

čisti prihodki od prodaje v zadnjem p° 
od 4.000,000.000 tolarjev, a |eta 
vrednost aktive ob koncu poslovn 

vnem 

ne Pr( 

,0^ lef 
2.000,000.000 tolarjev. . a družba P ^ 

(4) Velika družba je družba, ki ni niti maj tretj0"1 

odstavku tega člena, niti srednja druz ^^be: 
tega člena. V vsakem primeru so velike 

banke, 
zavarovalnice, akona 

- družbe, ki so po 53. členu tega z 
konsolidirano letno poročilo. 

dol ilžn0 izd«18 



OD, 
Konsolidirano letno poročilo 

53. člen 
'.0ružbas 

(pifVe{ družbam m V RePubliki Sloveniji, ki je nadrejena družba 
0®ne<lružbe( S sede*em v Republiki Sloveniji ali izven nje 
Ofj, ^Oisi nadreiBm°ra izdelatl ,ucl' konsolidirano letno poročilo, 
Pravn'2,rane kot k dru*ba bodis'ena ali več podrejenih družb 

, ^stavku tj družba drugi družbi (podrejeni družbi) po 
06 ima 9a člena: 

Pfavn 9 kot k • a Doa|si ena ali več podrejenih družb 
(21 n °0r9ar'izarii<!i^')lta's'<e družbe oziroma v drugi istovrstni 
n»! žba j« _ ^ ki obliki po -<«  

l |"ia večjn 
Č'6na: 

e irr|a pravj° 9.lasovalnih pravic v drugi družbi, ali 
1 ,Prav8 ali nari,

lrT1enovati oziroma odpoklicati večino članov 
_9 irt)a pravico 

orne9a sve'a druge družbe, ali 
® Podlagi podiotVr-eVali PrevladuJoč vpliv nad drugo družbo 

< &>ga teme' niske P°g°dbe oziroma na podlagi drugega 
^9 V dri 
na članovi*13' naimani 20% glasovalnih pravic in je bila 

on 'iali to fun^raVe ali nad2ornega sveta te družbe, ki so 
j Pra%j° takrat l''° v Prefeklem poslovnem letu in jo še 

®n°vana j2..' ,
ko i® 'reba izdelati konsolidirana poročila, 

^ ^ ®isne družbe0"0 2arad' izvrševanja glasovalnih pravic 

Sovorg z'^
iroma družbenik v drugi družbi in če na podlagi 

^ j.. 6 nadzor, ?'m de'ničarjem oziroma družbenikom te 
. k!e udelež0nJyečino glasovalnih pravic v tej družbi, ali ■ b™ eležena u yiasovainin pravic v tej družbi, i 
. h ,si deiansk api,a'u druge družbe z najmanj 20% i 
dt> sta obe° 'ZVr^u'e Prevladujoč vpliv v tej družbi, 

!3) pri S« nadre; ® ,0 družbo podrejeni enotnemu vodenju 
%>rabi i o6 dmŽbe- 
°aPok| °Valnim prš • 'n 5'točke drugega odstavka tega člena 
®'as0vafa' katerih Vlcam. 02iroma pravicam imenovanja in 
Srih' Pravice lrne,nik ie nadrejena družba, prištejejo 
il)'1avelHTle,ni'< je dri°Zlr0m? pravice imenovanja in odpoklica, 
'4)Kon 6°e Pravice 93 dru*ba' ki ie podrejena nadrejeni družbi, 
P^^iranoietn0866' ki. delujejo za račun nadrejene družbe. 

D ? P°r°čilo mora izkazovati resničen in pošten 
'5) ® v konsniin °2a'a in Poslovnega izida vseh družb, ki so 
SC^rano t10 kot celote- 

°nsoi n'a' konsni H POrOČ''° sestav,Jeno iz konsolidirane 
l(°risoiiđ"đ'ran'ri1 i2ka7 ane9a '2kaza poslovnega izida, priloge 

L.lranega °m: konsolidiranega izkaza gibanja kapitala, 
^^konSOv^iučenp2V'nan^ne^a izida in P°slovne9a poročila 
Nbe LSolic,^cijo Sfi 

V kons°lidacijo. Ti sestavni deli tvorijo celoto, 
ni s° oralni v Jučii° nadrejena družba in vse podrejene 

na|ggt' ane kot kapitalske družbe. 
"%n .P°đr9jene d -Stavek ,ega člena v konsolidacijo ni treba 
>|niu

Prikaz p0 , ^zbe' če t0 ni pomembno za resničen in 
nsoiid'8 .rri6rilo i, . odstavku tega člena. Če več družb 

D
acii°' če so preišni0ga stavka, jih je treba vključiti v 

8) SC Strtem iJL® skuPai pomembne za resničen in pošten 
' p5> račun? Vku 'ega člena. 

. »Saš«-- S,andardi d0l0Či'0: 

PriHi6
Vku te9a čle 23 oprede,'tev podrejenih družb po drugem 

ČIq ^ kat ■ 
^Duh!^ 'e Podre! nadreiena družba iz prvega odstavka tega 
in po , e Sloven drugi nadrejeni družbi s sedežem zunaj 
Se

s|°vnega po|!®'ni dolžna izdelati konsolidiranega letnega 
'®9a <Prirri0re v k a> 

IW>a ni' d 
aJ0rih nadrejena družba iz prvega odstavka 

4 Porof i2"3 ,'2dela" konsolidiranega letnega in 
naSih 62r,ih DnrJ a' 02iroma ni dolžna vključiti v konsolidacijo 
CQI

n°bseokolenih.družb. 
in Poslnv, nsol'dacije ter vsebino konsolidiranega Vn®ga poročila. 

Revidiranje 
54. člen 

(1) Letna poročila velikih in srednjih družb in letna poročila tistih 
majhnih družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na 
organiziranem trgu, mora pregledati revizor na način in pod pogoji, 
določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora pregledati 
tudi poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je 
njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila. 
(2) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi za konsolidirana 
letna poročila. 
(3) Revizor odgovarja družbi in delničarjem družbe za škodo, ki 
jim jo povzroči s kršitvijo pravil o revidiranju, določenih z zakonom, 
ki ureja revidiranje. Revizor odgovarja za škodo iz prejšnjega 
stavka do višine 35,000.000 tolarjev. Omejitev odškodninske 
odgovornosti po prejšnjem stavku ne velja, če je bila škoda 
povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti. 
(4) Če revizor v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, zavrne 
izdelavo mnenja, obveznost iz prvega odstavka tega člena ni 
izpolnjena. 
(5) Revizija letnega poročila iz prvega odstavka tega člena 
oziroma konsolidiranega letnega poročila iz drugega odstavka 
tega člena mora biti opravljena v šestih mesecih po koncu 
poslovnega leta. Uprava mora revidirano letno poročilo oziroma 
revidirano konsolidirano letno poročilo predložiti organu družbe, 
pristojnemu za sprejem tega poročila, skupaj z revizijskim 
poročilom, najkasneje v osmih dneh po prejemu revizijskega 
poročila. 

Javna objava 
55. člen 

(1) Letna poročila iz prvega odstavka 54. člena tega zakona ter 
konsolidirana letna poročila iz drugega odstavka 54. člena tega 
zakona je treba zaradi javne objave skupaj z revizorjevim mnenjem 
predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje 
podatkov, v osmih mesecih po koncu poslovnega leta. 
(2) Letno poročilo majhnih družb, s katerih vrednostnimi papirji se 
ne trguje na organiziranem trgu, in letno poročilo podjetnikov je 
treba zaradi javne objave predložiti organizaciji, pooblaščeni za 
obdelovanje in objavljanje podatkov v treh mesecih po koncu 
poslovnega leta. Podjetniki, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo 
davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi 
ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, niso 
dolžni predložiti letnih poročil zaradi javne objave. Davčna uprava 
Republike Slovenije pošlje seznam podjetnikov iz prejšnjega 
stavka organizaciji, pooblaščeni za objavljanje in obdelovanje 
podatkov. 
(3) Organizacija, pooblaščena za obdelovanje in objavljanje 
podatkov, mora javno objaviti letna poročila in konsolidirana letna 
poročila skupaj z revizorjevim poročilom, predložena po prvem 
odstavku tega člena, oziroma letna poročila, predložena po drugem 
odstavku tega člena, tako, da jih zajame v informatizirani obliki in 
objavi na spletnih straneh, namenjenih javni objavi letnih poročil. 
Spletne strani iz prejšnjega stavka morajo biti zasnovane tako, 
da je vsakomur omogočen brezplačen vpogled v podatke, 
objavljene na spletnih straneh. 
(4) Organizacija, pooblaščena za obdelovanje in objavljanje 
podatkov, mora za družbe in tiste podjetnike, ki se vpisujejo v 
sodni register, hkrati z javno objavo poročil po tretjem odstavku 
tega člena obvestiti registrsko sodišče o javni objavi. V obvestilu 
morajo biti navedeni naslednji podatki: 

V 
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1. enolična identifikacija družbe oziroma podjetnika, s katero je 
ta subjekt enoznačno opredeljen v poslovnem registru v 
skladu z zakonom, ki ureja vodenje poslovnega registra, 

2. datum in način javne objave iz tretjega odstavka tega člena, 
3. v primeru iz prvega odstavka tega člena tudi: ali je bilo priloženo 

in javno objavljeno tudi revizorjevo poročilo. 
(5) Registrsko sodišče vpiše podatke iz 2. in 3. točke četrtega 
odstavka tega člena v register. 
(6) Organizacija, pooblaščena za obdelovanje in objavljanje 
podatkov, mora vsakomur na njegovo zahtevo izročiti kopijo 
letnega oziroma konsolidiranega letnega poročila skupaj z 
revizorjevim mnenjem, ki je bilo predloženo po prvem odstavku 
tega člena, oziroma kopijo letnega poročila, predloženega po 
drugem odstavku tega člena, proti plačilu nadomestila, ki ga določa 
s tarifo te organizacije. Kopije iz prejšnjega stavka mora 
organizacija, pooblaščena za obdelovanje in objavljanje podatkov, 
izročiti v obsegu (v celoti ali v delih) in v obliki (elektronski ali 
pisni), kot je to navedeno v zahtevi. Kopija v pisni obliki mora biti 
označena kot "točen prepis", za elektronsko obliko pa se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja elektronsko poslovanje in 
elektronski podpis. 
(7) V vsaki javni objavi celotnega letnega poročila oziroma 
konsolidiranega letnega poročila morajo biti ta poročila objavljena 
v obliki in besedilu, na podlagi katerega je bilo opravljeno revidiranje 
teh poročil. Hkrati mora biti objavljeno revizorjevo mnenje v 
celotnem besedilu, vključno z utemeljitvijo morebitnega mnenja s 
pridržkom oziroma odklonilnega mnenja. Če izkazov oziroma 
poročila ni pregledal revizor, je treba na to okoliščino v objavi 
opozoriti. 
(8) V vsaki objavi povzetka letnega poročila oziroma 
konsolidiranega letnega poročila je treba opozoriti, da gre za 
povzetek. V objavi povzetka mora biti naveden datum predložitve 
letnega poročila oziroma konsolidiranega letnega poročila po 
prvem oziroma drugem odstavku tega člena ter datum in način 
javne objave po tretjem odstavku tega člena. Če ta poročila še 
niso bila predložena po prvem oziroma drugem odstavku tega 
člena, je treba na to okoliščino v objavi opozoriti. Objava povzetka 
ne sme obsegati revizorjevega mnenja v celotnem besedilu. V 
objavi pa je treba navesti, ali je bilo revizorjevo mnenje pritrdilno, 
s pridržkom oziroma odklonilno. 
(9) Če je revizor v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, zavrnil 
izdelavo mnenja, je treba na to okoliščino pri objavi po sedmem 
oziroma osmem odstavku tega člena izrecno opozoriti. 
00) Družbe in podjetniki morajo organizaciji, pooblaščeni za 
obdelovanje in objavljanje podatkov, za javno objavo po tretjem 
odstavku tega člena hkrati s predložitvijo poročil po prvem oziroma 
drugem odstavku tega člena plačati nadomestilo, ki ga določa 
tarifa te organizacije. 
(11) Tarifo, s katero določi nadomestila iz šestega in desetega 
odstavka tega člena sprejme organizacija, pooblaščena za 
obdelovanje in objavljanje podatkov, v soglasju z ministroma, 
pristojnima za pravosodje in finance. Nadomestila ne smejo biti 
višja od dejanskih stroškov, povezanih z zajemanjem poročil v 
informatizirani obliki in vzdrževanjem spletnih strani, namenjenih 
javni objavi letnih poročil oziroma stroškov, povezanih z izdelavo 
kopij poročil. 
(12) Ministra, pristojna za pravosodje in finance, po predhodnem 
mnenju organizacije, pooblaščene za obdelovanje in objavljanje 
podatkov, predpišeta podrobnejša pravila: 
1. o načinu predložitve poročil po prvem oziroma drugem 

odstavku tega člena, 
2. o načinu javne objave po tretjem odstavku tega člena ter o 

zasnovi spletnih strani iz tretjega odstavka tega člena, 
3. o načinu obveščanja registrskega sodišča po četrtem 

odstavku tega člena. 

Letno poročilo 
56. člen 

(1) Letno poročilo je sestavljeno iz an
jn dodatniizl< ^ 

poslovnega izida, priloge s pojasnili k izkazom ^ |e(nega por" 
iz drugega odstavka tega člena. Ti sestavni 
tvorijo celoto. . č|0na tega ' » 
(2) Letno poročilo družb iz prvega odstavka ■ jZKaza 9' 
je sestavljeno tudi iz izkaza finančnega iz • za|<ona- ^ 
kapitala in poslovnega poročila iz 66. člena a obv0znos 

(3) Bilanca stanja prikazuje stanje sreds e 
virov sredstev ob koncu poslovnega leta dhoCjke in PoS 

(4) Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke, 
izid v poslovnem letu. . nosameznih s

h
0!ka i" 

(5) Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje p ^js(ega dob' 
kapitala v poslovnem letu, vključno z upora 
pokrivanjem izgube. roiem^' 
(6) Izkaz finančnega izida prikazuje gibanje p -^e spre"1 

ali pritokov in odtokov v poslovnem letu ter p J 
v stanju denarnih sredstev. 

izkaza 

Splošno pravilo 
57. člen 

in pr®9 in 
(1) Letno poročilo mora biti sestavlj0"0,'®^ prem0*®"j^g8 
Izkazovati mora resničen in pošten Pr

(ožaja ter P°s 

obveznosti družbe, njenega finančnega p ^ 
izida. __i,„na in S'°V 

,ledno- 

ulua- 7akona 111 „o$ien 

(2) Če uporaba 58. do 66. člena tega za r0snlčen ^ 
računovodskih standardov ne zadošča pologa K 

prikaz iz prvega odstavka tega člena, mo 
obsegati ustrezna pojasnila. nosamezne ° nostiiz 

(3) Če v izjemnih primerih zaradi uporabe P (njti °bv8Z oraDiti. 
58. do 66. člena tega zakona ni mogoče ^ grine up " 0„ 
prvega odstavka tega člena, se taka cio10 resni<5®n '.n )retiav 

če se z opustitvijo njene uporabe dosez pcipneru Je aue 
prikaz iz prvega odstavka tega člena. V ta S(jtev u _orat>« 
prilogi k izkazom pojasniti razloge z„a bj imela . ^ 
posamezne določbe in opisati, kakšne uC' stj družb0, 

take določbe na prikaz premoženja in obve 
finančnega položaja ter poslovnega izida. 

Splošna pravila o členitvi izKa 

58. č'en ta^ 
If, aktiv1' posta' 

(1) V izkazih ni dovoljeno pobotati posa^6^' 
posameznimi pasivnimi postavkami ozir01^1 

prihodkov s posameznimi postavkami o za z3P (ay|t 
(2) V bilancah stanja in izkazih p°slovne9 _jn g|enitvf i^iria- 
poslovna leta je treba uporabljati enak n safTl0 izje 
Način členitve postavk je dovoljeno sprem n0vods|(',T1

boriač'n8 

takem primeru je treba v dodatku k ra spreT16"1 . 
opozoriti na to okoliščino in pojasniti razloge ^ 
členitve postavk. eqa izid3 

(3) V bilanci stanja oziroma izkazu p°sl10 z3kona ^ .^n1 

postavke iz 61. člena oziroma 62. č|ena . , *0no v n zno"a 

ločeno in v enakem zaporedju kot je postaVg2. 
določbah tega zakona. Nadaljnja cle oZiroma 

posameznih postavk, določenih v 61 • :0 dov0''0, 0zii""1 

tega zakona, je dovoljena. Nove postav ^karT1i iz 6 

samo, če se po vsebini ne prekrivajo s po 
62. člena tega zakona. 
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•Han 

Stanja O2i 
0rnenklaturo in poimenovanje postavk, ki so 

deja '"'številkami ^ h3 izka2u poslovnega izida označene z 
IW0sli družbe ' dovo|jeno prilagoditi posebnim značilnostim 
l) oQr

na Povila Za °venski računovodski standardi določijo 
Pan0t]

av|'aio deiavnPr f 9°ditev iz Prei®nie9a stavka za družbe, 
!51 lvL'n sicer zlasti0 s P°dr°čja posameznih gospodarskih 
^ stavke v bjian 23 ^anke in zavarovalnice. 

f.a^er'e z ar..
C's,ania oziroma izkazu poslovnega izida, ki 

is čredno®111' ®tevi|kami, se lahko združijo: 
s/^ernbna2a 

pos3meznih postavk, ki se združijo, 
* (<„' 8na tena 'esn'čen in pošten prikaz po prvem odstavku 

■*zdru- na'ali 

^oraio^h r °Stav.k doseže boliša preglednost; v tem 
k Ukazom '' 2družene postavke ločeno prikazane v 

Sia„"Cistanjainbka,   ."av8sti turti lzkazu poslovnega izida je treba pri vsaki 
le|a unis° primp ,.rednost ,e postavke v preteklem letu. Če te 

PrilanJl^0' '6 ,reba vrednost postavke preteklega fcjL|> morajo br ' NePrimer|jivost postavk in njihove 9 morajo hy ■ NePrimerljivost postavk in njihove 
(7)y ^ '' Pokazane v prilogi k izkazom z ustreznimi 

5o,rebn°S,avk. kaWK2ka2u P°slovnega izida ni treba prikazati 0 2aradi prjm' ■ vredn°st je enaka nič, razen če je to 
rjave z vrednostjo teh postavk v preteklem 

J1) 
Členitev bilance stanja 

61. člen 
razč|en- 

' bilanco stanja po drugem odstavku tega 

Neo' ^dstva 

S*no o^n?
ol9°ročr1a sredstva 

J Doir,°Vania 26n' stro^ki ustanovitve oziroma razširitve 
* lr 90r0Čn„ 

« ^ PatemMi„Strolki razvoja 
!' PrifiA°đQbne '• 1'cence, blagovne in storitvene znamke 

1 »flN oS°2eniske Poviče 
, Dobr ''erie z bo, no 'če niso izkazane pod postavko 4) 
CSčei! imra2V0iem 
Op>i za pr|dnur!doblieno odplačno 

j 4miivt
rne,6na no "9V neoPredmetenih dolgoročnih sredstev 

C!Šča.8tavbn nasreds,va 

i On,. 0clr|e n 
e 'n druge podobne pravice, zgradbe 

pri9 oprave n 
in s,ro)i 

°Pre ' prid °Prema 

%lu"!9'eia L°'^'tev °Predmetenih osnovnih sredstev in 
Dolg J6'0 n°vna sredstva, ki se gradijo oziroma ■ oš, 

i ™aožb> 

0?tv-o 

6 ^0^'ki so IS družt). v katerih je udeležena družba 
> Caele*i, ki 1leŽene v družbi la«. Posoji|a 

s'a'na sredstva 
đ®leži 

B) Gibljiva sredstva 
L Zaloge 
I. Surovine ter pomožna in pogonska sredstva 
Z Nedokončani izdelki 
3. Končani izdelki in trgovsko blago 
4. Predujmi za zaloge 
II. Terjatve (pri vsaki postavki morajo biti ločeno izkazani zneski, 

ki zapadejo v plačilo v enem letu, in zneski, ki zapadejo v 
plačilo kasneje kot v enem letu) 

1. Terjatve na podlagi dobav blaga oziroma opravljenih storitev 
Z Terjatve do družb v skupini 
3. Terjatve do drugih družb, v katerih je udeležena družba 

oziroma, ki so udeležene v družbi 
4. Druge terjatve 
5. Osnovni kapital, ki je bil vpoklican in če ni vplačan 
III. Kratkoročne finančne naložbe 
1. Deleži v družbah v skupini 
Z Lastni deleži 
3. Druge kratkoročne finančne naložbe 
IV. Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina 
C) Aktivne časovne razmejitve 
Obveznosti do virov sredstev: 
A) Lastni kapital: 
I. Vpoklicani kapital 
I. Osnovni kapital 
Z Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 
II. Kapitalske rezerve 
III. Rezerve iz dobička 
1. Zakonske rezerve 
2. Rezerve za lastne deleže 
3 Statutarne rezerve 
4. Druge rezerve iz dobička 
IV. Preneseni čisti dobiček/izguba 
V. Čisti dobiček/izguba poslovnega leta 
VI. Prevrednotevalni popravek sestavin lastnega kapitala 
B) Rezervacije 
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 
Z Rezervacije za davčne obveznosti 
3. Druge rezervacije 
C) Obveznosti (pri vsaki postavki in za vse postavke skupaj 

morajo biti ločeno izkazani zneski, ki zapadejo v plačilo v 
enem letu, in zneski, ki zapadejo v plačilo kasneje kot v enem 
letu) 

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

Z Obveznosti do bank 
a Predujmi prejeti na podlagi naročil, če niso izkazani kot odbitna 

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

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

- davčne obveznosti 
- obveznosti iz naslova socialne varnosti 

D) Pasivne časovne razmejitve 
(3) Kot zabilančne potencialne obveznosti je treba izkazati 
obveznosti iz naslova poroštev in drugih jamstev, ki niso izkazane 
kot obveznosti v bilanci stanja. Te potencialne obveznosti je treba 
razčleniti po vrstah jamstev z navedbo morebitnih stvarnih jamstev. 
Ločeno je treba izkazati obveznosti iz naslova poroštev in drugih 
jamstev do družb v skupini. 
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(4) Če spada določeno premoženje (sredstvo) oziroma določena 
obveznost do virov sredstev pod več členitvenih postavk, je 
treba bodisi pri postavki, pod katero je izkazano, bodisi v prilogi k 
izkazom, pojasniti to okoliščino, če je to potrebno zaradi jasnosti 
in preglednosti letnega poročila. Lastni deleži in deleži v družbah 
v skupini se smejo izkazovati samo v postavkah, ki so predvidene 
za njihovo izkazovanje. 
(5) Majhne družbe lahko pri členitvi bilance stanja po drugem 
odstavku tega člena to razčlenijo samo na postavke, označene s 
črkami in rimskimi številkami, pri čemer pa morajo: 
1. ločeno izkazati postavko A) 1.1. sredstev ter postavki A) 1.1. 

in 2. obveznosti do virov sredstev, 
2. pri postavki B) II. sredstev in postavki C) obveznosti do virov 

sredstev ločeno izkazati zneske terjatev oziroma obveznosti, 
ki zapadejo v plačilo v enem letu, in zneske terjatev oziroma 
obveznosti, ki zapadejo v plačilo kasneje kot v enem letu. 

(6) Tretji odstavek tega člena velja tudi za majhne družbe. 
(7) Srednje družbe morajo izdelati popolno bilanco stanja. Pri 
javni objavi bilance stanja srednje družbe (55. člen) zadošča, da 
je bilanca stanja razčlenjena samo na postavke, označene s 
črkami in rimskimi številkami, pri čemer morajo biti v javno objavljeni 
bilanci stanja oziroma javno objavljeni prilogi k izkazom: 
1. ločeno izkazane naslednje postavke sredstev (pri členitvi po 
drugem oziroma tretjem odstavku tega člena): A) 1.1 in 4, A) II. 1 
do 4 in 7, B) II.2 in 3 ter B) 11.1 in 2; 
2. ločeno izkazane naslednje postavke obveznosti do virov 

sredstev (pri členitvi po drugem odstavku tega člena): A) 1.1 in 2 
ter C) 1, 2, 6, in 7, oziroma (pri členitvi po tretjem odstavku tega 
člena): D) 1, 2, 6 in 7 ter G) 1, 2, 6 in 7; 
3. pri členitvi morajo biti pri postavki B) II. sredstev in pri postavki 
C) obveznosti do virov sredstev ločeno izkazani zneski terjatev 
oziroma obveznosti, ki zapadejo v plačilo v enem letu, in zneski 
terjatev oziroma obveznosti, ki zapadejo v plačilo kasneje kot v 
enem letu, in sicer za vse postavke skupaj ter ločeno za postavke 
B) II.2 in 3 sredstev in postavke C) 1, 2, 6 in 7 obveznosti do virov 
sredstev. 

Členitev izkaza poslovnega izida 
62. člen 

(1) Družba lahko razčleni izkaz poslovnega izida bodisi po 
drugem bodisi po tretjem odstavku tega člena. 
(2) 
1. Čisti prihodki od prodaje 
Z Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončanih 

proizvodov 
3. Drugi usredstveni proizvodi in storitve, izdelani oziroma 

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

b) Drugi zunanji stroški 
6 Stroški dela 

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

7. Odpisi vrednosti 
a) Amortizacija in drugi odpisi neopredmetenih dolgoročnih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
b) Odpisi gibljivih sredstev, če presegajo odpise, ki so običajni 

za družbo 
8. Drugi poslovni odhodki 

ihodke od ri3'0^ 
9. Prihodki iz udeležb ločeno je treba izkazati Prl 0 ^ 

v družbe v skupini . . gjf, 
10. Prihodki iz drugih vrednostnih papirjev m 

finančne naložbe, ločeno je treba izkazati p 
do družb v skupini a 0d t80ate 

11. Druge obresti in podobni prihodki, od ^ 
družb v skupini . A.tne papir)e' ,nlti 

12. Odpisi finančnih naložb in naložb v vre QCjpjSe fj"8 

gibljiva sredstva, ločeno je treba izkaz ^ skupini 

naložb in naložb v vrednostne papirje ' kazati te 
13. Obresti in podobni odhodki ločeno je treba 

v razmerju do družb v skupini 
14. Davek od dobička iz rednega poslovanj tku davKa 

15. Poslovni izid iz rednega poslovanja po o 
16. Izredni prihodki 
17. Izredni odhodki 
18. Poslovni izid zunaj rednega poslovanja ,n0ga pos|< 
19. Davek od dobička, ustvarjenega zuna' . DOstavkarni ega 
20. Drugi davki, ki niso izkazani pod drugi /izgUbaPoS'° 
21. Poslovni izid poslovnega leta: čisti dobi e 

leta (po plačilu davkov) 
(3) 
1. Čisti prihodki od prodaje v oziror"3 pa 

2. Proizvodni stroški prodanih proizvodo 
vrednosti prodanega blaga 

3 Kosmati dobiček od prodaje 
4. Stroški prodaje 
5. Splošni stroški poslovanja 
& Drugi prihodki iz poslovanja i 9.d° 21. P" 
6. Drugi prihodki iz poslovanja „stavke 1 

Postavke 7. do 19. se členijo enako kot p vek 
drugem odstavku tega člena. noslovania in ,<jr#8 

(4) Postavki davek od dobička iz rednega p selahk0.. zUpai 
dobička, ustvarjenega zunaj rednega Pos ^ "poslovfli v 

v skupno postavko, ki se uvrsti za Pos!?v. aa stavka j® |< od 
rednega poslovanja". V primeru iz Preifn'_„,, hremen' reanega poslovanja . v primeru it h1-'- • - bren"" „ni 
prilogi k izkazom pojasniti, v kakšnem obs g ustvarj 
/J/\kiXlyn rJ/\k!A/\l/ ! 

0^ dobička dobiček iz rednega poslovanja in 
rednega poslovanja 
(5) Srednje družbe lahko postavke i uu " '^ga 0đS,^ni iz'd 

tega člena oziroma postavke 1 do 3 in 6 iz ati p°s %\ P0 

člena združijo v eno postavko z oznako (postav te^a 
(6) Za postavko "Poslovni izid poslovnega ods,a 

drugem odstavku oziroma postavka 19 po' 
člena) je treba izkazati še naslednje pos jZgut>a ^ 
22. oziroma 20. Preneseni dobiček/Pren® j(a|S|<ih 
23. oziroma 21. Zmanjšanje (sprostitev) w dobičKa 
24. oziroma 22. Zmanjšanje (sprostitev) re 
po posameznih vrstah teh rezerv nie) r©zerV' 
25. oziroma 23. Povečanje (dodatno oblikov »jsteS3 

ločeno po posameznih vrstah teh rezerv ^0, vso ^ 
26. oziroma 25. Bilančni dobiček/Bilančna 20, ' 
dobička/izgube in ustreznih postavk 22 o 
22 in 25 oziroma 23). hk0 poda"0 

(7) Namesto v izkazu poslovnega izida so .zkaz0m- ^atki 
odstavka tega člena izkazani v dodatku jtaia, se.f'0:it0'f 

(8) Kadar družba sestavlja izkaz gibanja nCj stanj 
šestega odstavka tega člena namesto v kapjta'3- 
prilogi k izkazom, izkažejo v izkazu gibanj 
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Splošna pravila vrednotenja 
63. člen 

Vsebina priloge k izkazom 
65. člen 

(1) čredno 

SDlnin6 pos,avl< v letnih računovodskih izkazih veljajo 
l ^Postavi PraVila:. 

Up°raba metoH6 nadal'evanie družbe kot delujočega podjetja 
8,116 sPremin' t.

Vredno,enja se brez utemeljenih razlogov ne 
j ^fiotenja)'3' '2 Posl°vnega leta v poslovno leto (stalnost 

rtflase izkaže'8Vati na^e'° Previdnosti, in sicer zlasti tako: T dobički, ki so do bilančnega presečnega 
•daSe. ""'ceni; 
! p°slovne^Vf'° Vsa Predvidljiva tveganja in izgube, nastale 
®'a tveganj® a''v katerem od prejšnjih poslovnih let, tudi 

, ')''ančnem°2lr0rT1? iz9u^e postanejo znane šele v obdobju 
■ aSuriovori,uik

preseenem dnevu do dneva izdelave letnih 
dizači l2kazov; 

4, a|i se '°'n dru9e odpise je treba upoštevati ne glede na 
^ke jn Dr-i!'

no leta konča z dobičkom ali z izgubo; 
4 !° ^ Plačan;' 0clke ie treba upoštevati ne glede na to, kdaj 

J^vine SrJ!32lroma prejeti; 
^ ^notjtj nnt St8v 'n obveznosti do virov sredstev je treba 

jjaćetna bHa®amično: 

fi)0?nžn° bilanco3 Stan'a Poslovnega leta se mora ujemati s 
10v.. sP|o§nih nr S,an'a Prejšnjega poslovnega leta. 
<z°^sSl'določenih v prvem odstavku tega člena, je 

računQ ' samo v izjemnih primerih, določenih v 
^ '*tazom VOdsl<ifl standardih. V takem primeru je treba v 

imaPt°|aSnit' ra2lo9e za takšen odstop in opisati, 
"a ''lančnen ° Za Pril<az premoženja in obveznosti družbe, 

Položaja ter poslovnega izida. 
2ak|ju 

Vrednr0^''° Prev2etih oziroma prenosnih "notenje po združitvi oziroma delitvi 
(1) p 64. člen 
Hlo 6ta ozirQm 
^Ijuč Po staniu n 

3 Prenosna družba mora izdelati zaključno 
Sa 56 Por°čilo Ldan obraćuna združitve oziroma delitve. Za 

s 
* ^--nK 

(2) s.S Pr'Pojjtvo "a'Ve^ devet mesecev pred vložitvijo predloga 

%L 6' do 63 aP6 Primerno uporabljajo določbe 50. do 54. 
6 °2iroma rt"3 'n 65' ^'en te9a zakona. Dan obračuna 

^ tas' i® lahko n 
elitve (bilančni presečni dan zaključnega 

fUJitv " *1 «L ——..»»v » I UV^IOIUI. 
°2iroma ri

Vfznos,i do virov sredstev, ki na podlagi 
bofll 9 Preidejo na prevzemno družbo, mora 

olln'a'ne9a 'ra?''1 Vrednostih. ki so bile podlaga za določitev 
*>0%® deiitve

m0r'a' P° s,aniu na dan obračuna združitve 

0d5?'''u Prev2°Stil1' P° ka,eril1 so izkazane v zaključnem 
p) Če .avl<a teQa A?,e oziroma prenosne družbe iz prvega ki je Je skUpn 

C|ena. 
,69a{Ja u9otov|je^rednost sredstev, zmanjšanih za obveznosti, 
lri '"Otok9, ^anjjg 3 na na^in iz druge alinee drugega odstavka 
s° biig l,r|ih denar° KS^Upne vrednos,i delnic prevzemne družbe 
X ^a9°tovijen "t doP'a^ii oziroma denarnih nadomestil, ki 

®d vrerjn. . nadomestilo, lahko prevzemna družba 
rTla izkaže kot "Dobro ime". 

(1) Poleg podatkov in pojasnil, ki jih mora obsegati priloga k 
izkazom po določbah drugih členov tega poglavja in po Slovenskih 
računovodskih standardih, mora ta obsegati tudi: 
1. Metode, ki so bile uporabljene za vrednotenje posameznih 

postavk v letnih računovodskih izkazih, in metode, ki so bile 
uporabljene za izračun odpisov vrednosti. Pri postavkah, ki 
se izvorno glasijo na tujo valuto, mora biti pojasnjen tudi tečaj 
in način, po katerem so bile preračune v domačo valuto. 

2. Naslednje podatke za vsako od družb, v katerih kapitalu je 
družba bodisi sama neposredno bodisi prek osebe, ki deluje 
za račun družbe, udeležena z najmanj 20%: 
- njeno firmo in sedež, 
- delež, s katerim je udeležena v njenem kapitalu, 
- višino njenega lastnega kapitala in njen poslovni izid v 
poslovnem letu. Podatkov o družbi iz prejšnjega stavka ni 
treba razkriti, če so ti nepomembni za resničen in pošten 
prikaz po prvem odstavku 57. člena tega zakona. V zvezi z 
družbo, ki letnega poročila ne objavlja javno in v katere kapitalu 
je družba neposredno oziroma posredno udeležena z manj 
kot 50%, ni treba izkazati podatkov o višini njenega lastnega 
kapitala in njenem poslovnem izidu. 

3. Če je družba družbenik v drugi družbi in neomejeno osebno 
odgovarja za obveznosti te družbe: podatke o firmi, sedežu 
in pravnoorganizacijski obliki te druge družbe. Podatkov o 
družbi iz prejšnjega stavka ni treba razkriti, če so ti 
nepomembni za resničen in pošten prikaz po prvem odstavku 
57. člena tega zakona. 

4. Če ima družba odobreni kapital oziroma je pogojno povečala 
osnovni kapital: višino odobrenega kapitala in število ter 
nominalno vrednost delnic, ki so bile v poslovnem letu izdane 
za odobreni kapital oziroma na podlagi pogojnega povečanja 
osnovnega kapitala. 

5. Če ima družba lastne deleže oziroma je med poslovnim letom 
imela lastne deleže: 
- nominalni znesek lastnih deležev, ki jih je družba oziroma 
tretja oseba za račun družbe pridobila oziroma odtujila v 
poslovnem letu, njihov delež v osnovnem kapitalu družbe, 
datum njihove pridobitve, razlog za pridobitev oziroma odtujitev 
lastnih deležev in denarno vrednost nasprotne dajatve, 
- nominalni znesek lastnih deležev, ki jih je družba oziroma 
tretja družba za račun družbe, v poslovnem letu sprejela v 
zastavo, in njihov delež v osnovnem kapitalu; 
- skupni nominalni znesek lastnih deležev, katerih imetnik je 
družba oziroma tretja oseba za račun družbe na bilančni 
presečni dan, in njihov delež v osnovnem kapitalu, ter skupni 
nominalni znesek lastnih deležev, ki jih ima družba oziroma 
tretja oseba za račun družbe na bilančni presečni dan v 
zastavi, in njihov delež v osnovnem kapitalu. 

& Če je družba izdala več razredov delnic: številq delnic vsakega 
razreda in njihov nominalni znesek. 

7. Če je družba izdala dividendne obveznice, zamenljive 
obveznice, obveznice s prednostno pravico do nakupa delnic 
oziroma druge vrednostne papirje, ki dajejo imetniku pravico 
do udeležbe v dobičku družbe oziroma pravico do nakupa ali 
zamenjave za delnice družbe za vsako od teh vrst 
vrednostnih papirjev: njihovo število in pravice, ki iz njih 
izhajajo. 

«9. "Ou, 
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9. 

10. 

8. Razčlenitev in pojasnilo zneskov rezervacij, izkazanih pod 
postavko druge rezervacije, če je obseg teh rezervacij 
pomembnejši. 
Višina vseh obveznosti z rokom dospelosti daljšim od petih 
let, ločeno za vsako postavko obveznosti iz drugega oziroma 
tretjega odstavka 61. člena tega zakona. 
Višina vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim 
jamstvom (zastavno pravico in podobno), s podatki o obliki in 
načinu zagotovitve stvarnega jamstva, ločeno za vsako 
postavko obveznosti iz drugega oziroma tretjega odstavka 
61. člena tega zakona. 

11. Skupni znesek finančnih obveznosti, ki niso izkazane v bilanci 
stanja, če so ti podatki pomembni za oceno finančnega 
položaja družbe. Pri tem morajo biti ločeno izkazane 
obveznosti iz naslova izplačila pokojnin in obveznosti do družb 
v skupini. 

12. Razčlenitev čistih prihodkov od prodaje po posameznih 
področjih poslovanja družbe oziroma po posameznih 
zemljepisnih trgih, če se glede organizacije prodaje proizvodov, 
ki so značilni za redno poslovanje, oziroma opravljanje storitev, 
ki so značilne za redno poslovanje družbe, posamezna 
področja poslovanja družbe oziroma posamezni zemljepisni 
trgi, na katerih posluje družba, med seboj pomembno 
razlikujejo. Podatkov iz prejšnjega stavka ni treba razkriti, če 
bi zaradi tega družbi lahko nastala pomembnejša škoda. V 
primeru-iz prejšnjega stavka mora biti v prilogi k izkazom 
pojasnjeno, da je bilo zaradi navedenih razlogov opuščeno 
razkritje podatkov iz prvega stavka te točke. 

13. Povprečno število zaposlenih v poslovnem letu, razčlenjeno 
po skupinah glede na izobrazbo. 

14. Če je bila uporabljena členitev izkaza poslovnega izida po 
tretjem odstavku 62. člena tega zakona: znesek stroškov 
dela v poslovnem letu iz 6. točke drugega odstavka 62. člena 
tega zakona. 

15. Obseg, v katerem so na poslovni izid poslovnega leta vplivale 
metode vrednotenja posameznih postavk, ki so bile 
uporabljene zaradi uveljavitve davčnih olajšav. Če bo uporaba 
teh metod vrednotenja pomembneje vplivala na višino davčnih 
obveznosti v prihodnosti, mora biti ta vpliv podrobneje 
pojasnjen. 

16. Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcije 
oziroma nalog v družbi v poslovnem letu prejeli člani uprave, 
drugi delavci družbe, zaposleni na podlagi pogodbe, za katero 
ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, in člani nadzornega 
sveta, ločeno za vsako od teh skupin oseb. 

17. Predujmi in posojila, ki jih je družba odobrila članom uprave, 
drugim delavcem družbe, zaposlenim na podlagi pogodbe, 
za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, in članom 
nadzornega sveta, ter poroštva družbe za obveznosti teh 
oseb, z naslednjimi podatki, ločeno za vsako od teh skupin 
oseb: 

skupni znesek predujmov oziroma neodplačanih kreditov 
oziroma skupni znesek danih poroštev, 
- obrestna mera in drugi pomembnejši pogoji posojila, 
- skupni znesek odplačil iz naslova vračil posojil v poslovnem 
letu. 

18. Firmo in sedeže obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano 
letno poročilo za najširši krog družb v skupini in v razmerju 
do katere je družba odvisna družba, ter navedbo mesta, kjer 
je mogoče pridobiti to konsolidirano letno poiočilo. 

19. Firmo in sedež obvladujoče družbe, ki sestavlja konsolidirano 
letno poročilo za najožji krog družb v skupini in v razmerju do 
katere je družba odvisna družba, ter navedbo mesta, kjer je 
mogoče pridobiti to konsolidirano letno poročilo. 

aniezni 

(2) Družba lahko opusti razkritje podatkov o P° čl0n^ 
družbi iz 2. oziroma 3. točke prvega ods žutna šk°° . 
bi zaradi tega tej drugi družbi lahko nas a 0lj8no, 
takem primeru mora biti v prilogi k izkazo razlog 
bilo opuščeno razkritje teh podatkov IZ " ba razkriti oZ'r0 

(3) Majhnim družbam v prilogi k izkazom ni 
P°iasniti: stavka tegafL'na - podatkov iz 7. do 19. točke prvega o 62- ^ ke 
- podatkov iz drugega stavka če,rt®9® jz g. in 1°- ° R0 
tega zakona. Vendar pa morajo poaa ozavseP° 
prvega odstavka tega člena prikazati skup 
obveznosti. nj treba ni 

(4) Srednjim družbam v prilogi k izkazo g|ena- ^',nj0 
podatkov iz 12. točke prvega odstavka ^ ^ nas 
objavi poslovnega poročila lahko doda 
podatke: _ na odstavka 
- podatke iz 7., 9., 10. in 15. točke P ^ 
člena, _ ndstavka62' e„a 
- podatke iz drugega stavka četrtega jn -)o. toč^e P.avk0 
tega zakona, vendar morajo podatke iz ■ ^ vs6 pos 
odstavka tega člena prikazati skupn 
obveznosti. 

i raz .kriti 

Poslovno poročilo 
66. člen 

V poslovnem poročilu mora biti opravljen poročilu 

ra7\/nia nncln\/ania in rlrUŽb6.V POS 

*tan 
P0Š!H.Morajo 

razvoja poslovanja in položaja družbe 
biti prikazani tudi: 
1. pomembni poslovni dogodki 

poslovnega leta, 
pričakovani razvoj družbe, 

ki so nastop'1' 
po koocU 

aktivnosti družbe na področju raziska 
podružnice družbe, 
aktivnosti podružnic družbe v tujini. 

razv°ia' 

Uporaba tega zakona za 
72. člen 

podjetnika 

zal ikon« - 
1 člena t®9 

;1) Za podjetnika iz sedmega odstavka • 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona, 

o dejavnosti (4. člen); 
o firmi (12 do 23. člen); 
o sedežu (29. in 30. člen); 
o podružnici (31. člen); 
o prokuri (33. do 37. člen); 
o poslovni skrivnosti (39. in 40. člen), ^loin 

;2) Za podjetnika, katerega podjetje ustr® b|jajo d°'°. 
oziroma velike družbe, se smiselno up bi-.aj0 pa s 
zakona o registru (43. do 49. člen), ne uf>°,|0na). 
o priglasitvi (75. člen in prvi'odstavek 76. 

za ®' 

& 

Vpis 
75. člen uP-*vl 

(1) Podjetnik lahko začne opravljati dejav ' dejav ti: 
Republike Slovenije priglasi začetek opra J ^ora od 
(2) Priglasitev iz prvega odstavka tega c 
- firmo podjetnika in podatke o sedežu, 
- podatke o skrajšani firmi, r0bivali^e' 

ime in priimek podjetnika in njegovo P ravljal- 
navedbo dejavnosti, ki jo bo podjetni 
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(3)Če drug zakon 
"" iz nrv 23 začetek opravljanja določene dejavnosti 

ian 6^a odstavka tega člena določa še posebne 
•J* lahko DodiJt de'avnos,i (v nadaljnjem besedilu: posebni 
Drm- . PoaoiB h ,n'^ začne opravljati to dejavnost, ko izpolni 
onin'69a stavka H°ocene z drugim zakonom. Če v primeru iz 
o*. "Nem de- 2akon določa, da sme podjetnik začeti z 
^acfezia nVn0S,i' 1<0 Pris,0ini državni organ oziroma 
Porj lnik izn0|n-lrn' P00^'as'ili izda odločbo, s katero ugotovi, 
Ig, |9,nik začne 'u'e Pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko 
(4) j^°čbo. Prav'jati to dejavnost, ko pristojni organ izda 

(S^Na* '8 iaverTVa Flepu':)'ike Slovenije vodi vpisnik podjetnikov, 
""ance. °'>e't v°d6nja vpisnika predpiše minister, pristojen 

['> pođ 

Prer,ehanje poslovanja 
76. člen 

(J)Pp^e Sl°ve^asi Prenehanje poslovanja Davčni upravi 
rn°ra vsai tri lavr,6 

ania, na prL mesece pred priglasitvijo prenehanja 
NoS^^ščania er6n na^'n 's Pismi upnikom, v sredstvih 
(3) g ati 'er ob (J •v Poslovnih prostorih) objaviti, da bo prenehal 
Net^a đo|žnost o naves,i ,udi dan prenehanja poslovanja. Ie Prodati aii rniselno velja tudi za podjetnika, ki namerava a" 9a vložiti v družbo. 

'3Ve Podatkov in sporočil družbe 

%>igadl. 
186'Člen 

"a'*a katere °^' sta,ut družbe, se objavljajo podatki ali uPrava meni, da so pomembni za delničarje. 

nadna ustanovitev poustanovitev 
(')p0 188a. člen 

l, 0,na nr,, . e9'st< v req|st 
sk|ene družba v prvih dveh letih po vpisu 

1 Dravice 
9r ln na Podlagi katere družba pridobi stvari 

rujK , a Ceno,■ 
lati, kosk

nad,ali.r 

"PraV|." in ko je ^
P^'na sprejme sklep o soglasju za sklenitev 

SkuPščfna *a izpof'Sana V re9is,er Pravna dejanja družbe 

đriJžb8 (v nart"!3' k' dose9a naimanj desetino osnovnega 
Po9ortKe''ati' ko <st, ? 'n'em besedilu: pogodba o poustanovitvi), 0pr in i- 4KUPSČina snroim^ «      „1.1.. 

50 "evl!9 ni dala so'?'tev po9odbe o poustanovitvi, h kateri 
12) Pn„Javna. ® as'a za sklenitev in ki ni vpisana v register, ovuoq q 
bi«sk|6

ađar2akon^tanovitvi mora biti sklenjena v pisni obliki, 
v obijL- posamezne vrste pogodb določa, da morajo 

SJ" ^a sedež,' "0,arsk®ga zapisa. Družba mora vsakemu 
H>vnj ,0vitvi in ^ 

družbe omogočiti, da pregleda pogodbo o 
,) Unr. 

a" in br«>M n,a nie9ovo zahtevo najkasneje naslednji 
PoP> <dati prepis te pogodbe, 

i "toj« • mora P'sno Poročilo o pogodbi o poustanovitvi. 
p0Qr>?a' ^ je nroHraVa 2las" razložiti namen pridobitve 0 o n0i ici I Pogodbe o poustanovitvi. , 9°tlbp 0 o Pousta KogooDe o poustanovitvi. 

f °na 0 p0ustann 
novi,v' mora pregledati revizor. Za revizijo 

Nan, Vl,vi se smiselno uporablja 194.a člen tega 
•Siji 0rni svet m 

'*de,ati o?9oc|be o °ra na Podlagi poročila uprave in poročila o 
'Sn° Poročj|0°US,anovi,vi Pre9ledati pogodbo in o tem 

(6) Na zasedanju skupščine je treba predložiti pogodbo o 
poustanovitvi in poročila iz tretjega do petega odstavka tega člena. 
Na začetku obravnave na skupščini mora uprava ustno razložiti 
vsebino pogodbe o poustanovitvi. 
(7) Sklep skupščine o soglasju za sklenitev pogodbe o 
poustanovitvi je veljavno sprejet, če zanj glasuje najmanj tri četrtine 
pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Kadar je pogodba 
o poustanovitvi sklenjena v prvem letu po vpisu družbe v regis- 
ter, je sklep skupščine o soglasju za sklenitev veljavno sprejet, 
če zanj glasuje najmanj tri četrtine celotnega osnovnega kapitala. 
Statut lahko določi tudi višje kapitalske večine in druge zahteve. 
(8) Pogodba o poustanovitvi, o kateri je odločala skupščina, se 
vključi v zapisnik skupščine, ali pa se mu priloži. 
(9) Uprava mora vložiti predlog za vpis pogodbe o poustanovitvi 
v register. Predlogu je treba priložiti: 

pogodbo o poustanovitvi v izvirniku oziroma notarsko 
overjenemu prepisu, 
zapisnik skupščine, ki je odločala o soglasju za sklenitev 
pogodbe o poustanovitvi, 
poročila iz tretjega do petega odstavka tega člena. 

(10) Registrsko sodišče lahko zavrne predlog za vpis, če 
ustanovitveni revizor ugotovi ali če je očitno, da je cena za 
pridobitev premoženja, ki je predmet pogodbe o poustanovitvi, 
neustrezno visoka. 
(11) Pri vpisu pogodbe o poustanovitvi registrsko sodišče v reg- 
ister vpiše: 
- datum sklenitve pogodbe in datum zasedanja skupščine, ki 

je sprejela sklep o soglasju k pogodbi, 
- premoženje, ki je predmet pogodbe, 

ceno. 
(12) Za odškodninsko odgovornost članov uprave, članov 
nadzornega sveta in drugih oseb za škodo, ki nastane družbi s 
pridobitvijo premoženja v nasprotju z določbami prvega do 
enajstega odstavka tega člena, se smiselno uporabljajo določbe 
202. in 203. člena tega zakona. 
(13) Določbe prvega do dvanajstega odstavka tega člena ne 
veljajo za premoženje, ki ga družba pridobi pri rednem poslovanju 
oziroma, ki ga pridobi na podlagi izvršbe. 

Vsebina prijave za vpis v register 
198. člen 

(1) Prijava za vpis v register vsebuje: 
navedbo zneska, za katerega se izdajo delnice; 
dokazilo pooblaščene banke, da uprava z vplačanim zneskom 
prosto razpolaga; 
zagotovilo ustanoviteljev, da so seznanjeni z dolžnostjo 
obveščanja sodišča ter da ni zadržkov oziroma okoliščin, ki 
bi nasprotovale določbi četrtega odstavka 246. člena tega 
zakona; 
določitev obsega upravičenja članov uprave za zastopanje. 

(2) Prijavi za vpis v register iz prejšnjega odstavka se priložijo še: 
- statut in listine, na podlagi 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. Tem poročilom 
morajo biti priložene tudi listine, na katerih temeljijo bistvene 
ugotovitve iz omenjenih poročil. 
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(3) Člani uprave morajo svoj podpis shraniti na sodišču. 
(4) Predloženi dokumenti se na sodišču shranijo v izvirniku ali v 
overjenem prepisu. 

Plačilna obveznost prednikov 
223. člen 

(1) Vsak, v delniško knjigo vpisani prednik izključenega 
imenskega delničarja, 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 plačilu vložka se izroči nova listina. 
(3) Če se plačilo vložka od prednikov ne da izterjati, mora družba 
delnico takoj prodati na borzi ali na drug običajen način. 

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 delniško 
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 veljajo tudi za začasnice. 

Prenos imenskih delnic 
233. člen 

(1) Imenske delnice se prenašajo z indosamentom. Za indosament 
se smiselno uporabljajo predpisi o menici. Za prenos imenskih 
delnic, izdanih v nematerializirani obliki, veljajo določbe posebnega 
zakona. 
(2) Statut lahko omeji prenosljivost imenskih delnic tako, da v 
skladu z določbami tega zakona določi, da je za prenos potrebno 
dovoljenje družbe (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za prenos 
delnic). O dovoljenju iz prejšnjega stavka odloča uprava družbe. 
Statut lahko določi, da o dovoljenju iz prvega stavka odloča 
nadzorni svet družbe oziroma skupščina. 
(3) Če se imenska delnica prenese na drugega, je treba prenos 
prijaviti družbi in dokazati prenos. Družba zaznamuje prenos v 
delniški knjigi. 
(4) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za začasnice. 

Pridobivanje lastnih delnic 
240. člen 

(1) Družba sme pridobivati lastne delnice le: 
- če je pridobitev nujna, da bi družba preprečila hudo, 

neposredno škodo; 
- če naj se delnice ponudijo v odkup delavcem družbe ali z njo 

povezane družbe; 

- -0m zagotovil če delnice pridobi zato, da bi delničarje"1 

po določbah tega zakona; 
če je pridobitev neodplačna; 

da pridobi delnice pri nakupni komisiji, ,s(va; 0 
na podlagi univerzalnega pravnega nas ^ (j0io<#a 

podlagi sklepa skupščine o umiku ^ ^ 
zmanjšanju osnovnega kapitala uiiuupni,!,, ..n  -oi/nn lastnihc p 
na podlagi pooblastila skupščine za n ... prodajn0 . 
velja 18 mesecev in določa najnižjo in naj jna|nizP w 
kakor tudi delež teh delnic, katerih skup ii« ^ druzD 
ne sme presegati 10% osnovnega kap1 rnenomlr9°v,1g, 
ne sme pridobiti lastnih delnic izključno z ^ uporat>lja a 
Za pridobivanje in odsvajanje lastnih de jdobjtev oZ' na, 
člen tega zakona. Domneva se, da I .|en0In tegaza pa 
odsvojitev lastnih delnic v skladu z 219' , sklenie iahk° 
če je bila opravljena na podlagi P°. stnih de|nlC ianju 
organiziranem trgu. Drugačno odsvaja J pri 0ds , 
določi le skupščinski sklep. Pri pridobi -be 0 p'e<l na. 
lastnih delnic se smiselno uporabljajo ^ena tega za.)ena 
pravici delničarjev do novih delnic iz 3 ' dstavka 3 .aStne 
Za sprejem sklepa velja določba Prveg® ti uPravo.da nj„ 
tega zakona. Skupščina lahko tudi poo 0 zrr>a 
delnice umakne brez nadaljnjega s ep ^ jz 
osnovnega kapitala. -^hlienih za 

(2) Skupni nominalni znesek delnic, Pna ' k3i ne s"16 egati 
prve do tretje in osme alinee prejšnjega o s pr® ^ 
z drugimi lastnimi delnicami, ki jih drLJZ,a|a. Takšna P" Q $ 
vrednosti desetih odstotkov osnovnega kap' ' de|njce a oVrn 
lastnih delnic je dovoljena le, če družba P11^ zrTianjšala ° ejo 
oblikuje rezerve za lastne delnice, ne °a grv6l kis®n _eiotm 
kapital ali po zakonu ali statutu prepisane r ic0 plača" 
uporabljati za plačilo delničarjem in če je za rinierjh iz Prve'jstna 
nominalni oziroma višji emisijski znesek. V p .^itev o .j^i 
četrte in pete alinee prejšnjega odstavka j ^ vjjji e 
le, če je za delnice plačan celotni nomm ^ ^flfa 
znesek. ka tega tie 

(3) V primeru iz prve alinee prvega ods razjogih in dnos" 
uprava na prvi naslednji skupščini poroča (er o a se 
pridobitve, o številu in nominalnem zn U

rfstavka t©9a 

delnic. V primeru iz druge alinee prvega o de|aV p^iif 
delnice v enem letu po pridobitvi ponudijo ^ nasprot| ,0|nic5 

(4) Pravni posel o pridobitvi lastnih delnic, J pobite" 
in drugim odstavkom tega člena, js nlC 

strani družbe pa ni neveljavna. 

delni®' 

Pridobivanje lastnih delnic preko 
244. člen 

tretji 
jse" 

Kdor posluje v lastnem imenu, vendar za ^ v|<a in *">blD _.„na0Os ..mic« pridobivati ali imeti delnice družbe le, če bj p^egac. oe 
v skladu z določbami od prve do šeste a ii q ve|ja,c ^ 
drugem odstavku 240. člena tega zakona. ^ ^ družba^a | dr ali' isn« družbe pridobiva ali ima od nje odvisna a j(j0t>iva al1 ^ 
ima družba večinski delež in tudi če jih P za račjjn 
oseba, ki posluje v lastnem imenu, ven kidelež 
družbe ali družbe, v kateri ima družba ve i o l!aiol drug'* ve'iaj0„! 
celotnega nominalnega zneska v skl teqa za*0'13'^"' 
240. člena in drugim odstavkom 243. ^Ien,a . užba mora 

delnice za delnice družbe. Tretja oseba a i 
njeno zahtevo prodati delnice. 
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'menovanje 'n odpoklic uprave 

"Prave- ^ ^ 
Petih let /frj11 _predsednika imenuje nadzorni svet za dobo 

ifl°
Vn° irnenoVa°

2nost'° neomejenega ponovnega imenovanja, 
(jj ^ Mandata 'S S6 ne sme °Pravi,i PreJ kot eno leto pred 

. r^a Pffidsedni'ka ^0 posameznega člana uprave 

■ ^nisposobBbVe2nos,i'ali 

f9 ""U skupšč" Voditl P°slov. ali 
• u**9 iz o^itr!"8 '2reče nezaupnico, razen če je nezaupnico drugih ek 

neutemeljenih razlogov, ali 
PremerT1be °msk°-poslovnih razlogov (pomembnejše 
°vitl Proizvodo uri delničarjev, reorganizacija, uvajanje 

■ večja sprememba dejavnosti in podobno). 

111 Vva 

^oročila nadzornemu svetu 
256. člen 

P'dVćl n 
^"ovanj0^J1ad20rnemu svetu o: 

Uon n'a; °Vn' in drugih načelnih vprašanjih 
[j^u posiof'0, še P°sebej o donosnosti lastnega kapitala; 

Po^e; ' 6 '30se')e' 0 Pometu in finančnem stanju 

'2) ^?Sot)nost ^°u
P°rT,ernt)no vplivajo na donosnost ali plačilno 

K svet lahk 6 

K>sL, ^0'a obve«* ° zahteva poročilo tudi o drugih vprašanjih. 
f3) UDr 

nie družbe in nadzorni svet o vprašanjih, ki zadevajo 
jO 2 n'° P°vezanih družb. 
-e je f.6®9 leta in a

aviti le,no poročilo v dveh mesecih po koncu 
NdJ^ebno |etn 

nerTUJdoma predložiti nadzornemu svetu. 
uPraVa ' sk(Jpaj 2 r„° por°čilo revidirati, je treba letno poročilo 
^ PrJri!°*ti tuđi n

V'2JS'<irn P°r°fom- K letnemu poročilu mora ,<li °2ila skun«^-8 09 za uP°rab° bilančnega dobička, ki ga 
*orni sv0t 

^ so poia
B
hk° od uPrave kadarkoli zahteva poročilo o ali ie zanjo r
23na s P°slovanjem družbe in ki pomembneje 

VtP0^j družb™"0 pričakovati' da bodo pomembneje 
1° ustrezati načelu vestnosti in verodostojnosti. 

Obv, 

!') 
*n°st izvolitve nadzornega sveta 

261. člen 
So^družb 

mora i^?'°^'' ali ima družba nadzorni svet. 
SNa^en nadzorni sve,: 

ee ®Popr6č ,°Snovni kapital 410,000.000 tolarjev, ali 
č6 

bi|a družba n° števil° zaposlenih večje od 500, ali 
Se i„ ,n'6"e doin- us,anov|jena sukcesivno, ali 3) Č6' levilo dein'f uvrščene na borzi, ali 

a,«re rjužba nima' 3r'ev družbe večje od 100. 
^ Or0>°sti nart

n,a„lZOrne9a sveta- se s statutom določi, ni družbe 
20rne9a sveta izvršuje skupščina oziroma 

Imenovanje in odpoklic člana prek sodišča 
267. člen 

(1) Če nadzorni svet nima dovolj članov, da bi bil sklepčen, ga 
mora sodišče na predlog uprave, preostalih članov nadzornega 
sveta ali delničarjev dopolniti na potrebno število. Uprava mora 
podati predlog takoj, ko ugotovi, da število članov ni zadostno. 
(2) Sodišče odpokliče člana nadzornega sveta na predlog 
nadzornega sveta ali delničarjev, katerih delnice predstavljajo 
vsaj 10% osnovnega kapitala, če gre za utemeljene razloge. 

Poslovanje nadzornega sveta 
270. člen 

(1) Nadzorni svet mora izmed sebe izvoliti predsednika in najmanj 
enega namestnika. Uprava mora prijaviti v register ime predsednika 
in namestnika. 
(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. 
(4) Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, 
ki se nanašajo nanj. 

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

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

*9. "oU( 

*2004 59 poročevalec, št. 117 



Plačilo članom nadzornega sveta 
276. člen 

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo lahko zagotovi 
plačilo ali udeležba na dobičku, kar določi statut ali skupščina. 
Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov 
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. 

Odobritev posojila članom nadzornega sveta 
278. člen 

(1) Družba sme članom nadzornega sveta odobriti posojilo le na 
podlagi sklepa nadzornega sveta. Sklep se sprejme posebej za 
vsako posojilo ali vrsto posojil in mora določiti način obrestovanja 
in rok odplačila posojila. Za posojila se štejejo tudi druga pravna 
dejanja, ki gospodarsko ustrezajo posojilu. 
(2) Posojilna pogodba na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka 
se mora skleniti najkasneje tri mesece po sprejemu sklepa. 
(3) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi v 
primerih, ko odobri posojilo obvladujoča ali odvisna družba, pri 
čemer sklep o odobritvi posojila sprejme nadzorni svet 
obvladujoče družbe, in v primerih, ko je posojilojemalec ožji 
družinski član člana nadzornega sveta. 
(4) Če je posojilo odobreno v nasprotju z določbami prejšnjih 
odstavkov, je treba prejeti znesek takoj vrniti, razen če nadzorni 
svet kasneje posojilo odobri. 

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 odloča o: 
sprejemu letnega poročila, 
uporabi bilančnega dobička, 
imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, 
podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, 
spremembah statuta, 
ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, 
prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju, 
imenovanju revizorja, 
drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, 
oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon. 

letn" 

ročila sa"10' i 
(2) Skupščina je pristojna za spreje1^1,0'"®9®^^ in n^°.v 
nadzorni svet letnega poročila ni potrdil a skups » 
svet prepustita odločitev o sprejemu letnega sVet Pre^,. 
tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga n pacjzornega ® ati 
skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave 0^a up0® 
(3) Skupščina mora pri sprejemu letnega'P standa bjtj po 
določbe tega zakona in Slovenske računo mora 
skupščina spremeni sestavljeno letno p°|, ^jdvehl'e vjZor 
določbah tega zakona revidirano, ga mora pogledat' 
sprejemu letnega poročila na skupščini pono ^ 
v skladu s 54. členom tega zakona. dobička na P' 
(4) Skupščina odloča o uporabi bilančneg ^ b'lan

ezana 
uprave in nadzornega sveta. Pri odločanjuegasve'3-! ugna 
dobička ni vezana na predlog uprave in na bj|ančne9a 

pa je na sprejeto letno poročilo. Sklep o upor 
mora obsegati podatke: 
1. o višini bilančnega dobička, c|elničari0rTI' 0(Ve iz 
2. o delu bilančnega dobička, ki se ra* . v drug® reZ 

3. o delu bilančnega dobička, ki se odve mćen0 v 

dobička, a unorabi b° °° 
4. o delu bilančnega dobička, o katereg h jčeK), ^en8, 

naslednjih poslovnih letih (preneseni ^ ^ge n 
5. o delu bilančnega dobička, ki se upor 

določene v statutu. .-ka < 
(5) S sklepom o uporabi bilančnega do oS|ov, 
poročilo ne spremeni. saniih vod®n'a 

(6) Skupščina ne more odločati o vpras 
razen če to zahteva uprava. k sKUp^inaj0|ofal1 

(7) Če družba nima nadzornega sveta, la 0g|ed P° . 
osebo, ki nadzoruje delo uprave in °PraV zakona m® ^of. 
prvega in drugega odstavka 274. čiena eg a!ed opraV' sedanie 

zasedanjema skupščine, sicer mora tak p naS|ednie1 

O pregledu je treba sestaviti poročilo za p 
skupščine. 

Sporočila za delničarje in člane 
287. člen Jćine 

biavi sklic3 f;a>* 
(1) Uprava mora v dvanajstih dneh po . jčarjev, ki p° a|jki5° 
finančnim organizacijam in združenjem dei pravic® vne5a 

skupščini za delničarje uresničevali g'a? oW° |0r 

zahtevali poročilo, sporočiti sklic skup .|njžarjevir111 

reda in predloge delničarjev, vključno z ^ pos'a" 
utemeljitvijo in stališčem uprave. ora uPraV 

(2) Sporočilo iz prejšnjega odstavka 
delničarjem: 
- ki so shranili delnice pri družbi; a|j „jjno^ 
- ki to zahtevajo po objavi sklica skup družbe M lU ^diiicvaju pu uujavi ^r\nw»- kniiClO 13 ^ 

ki so kot delničarji vpisani v delniško uresnič0V^ x£0n* 
glasovalnih pravic na zadnji skuP.šč^a za to P°r 

finančna organizacija čeprav je , mu uP*v' 
skladu z 298. členom tega zakona. . (eva, d® ' 

(3) Vsak član nadzornega sveta lahko rf0|nic 
pošlje sporočila iz prvega odstavka teg g|| kj je |aH 
(4) Vsak delničar, ki delnice shrani pri o ,zornega s. 
vpisan v delniško knjigo, in vsak član n p§gjni spr0J 

zahteva, da mu uprava pisno sporoči na s 
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Seznam udeležencev 
291. člen 

S82nam Prisotnih oziroma zastopanih 
9a Znesel. 2as,0Pnikov, ki vsebuje ime, prebivališče in 

:nani se i2de, C 2 navedbo razreda. podlagi predloženih delnic ali potrdil 
POohi^^ ^ila finan/* 
("65 ?^ena za ,na or9anizacija oziroma združenje delničarjev 
toseb ■ a v imen retSničevan'e 9lasovalne pravice in jo 
Poobie'navede 7n

U e9a' ki mu ta pripada, se v seznamu 
H]??5!''3' esel< 'n razred delnic, za katere je dobil 

l-6s' 
ui® glasoVa?_đelničar Pooblasti, da v svojem imenu zanj 

(5) o. inrazred tQk,°^pravic0, se v seznamu posebej navede 
na v 

nam, ki q lnic- 
P°9led^6lea

žen°2epredSednik' se pred glasovanjem da 

Glasovalna pravica 
(i) Q| 297. člen 

SO!"8 ^leske^'.03 delničarjev se uresničuje glede na 
Ne nne Pravfce tat n'C s,a,u,om se lahko določi omejitev 
""stotj,9 š,evi|0 de|n- °" da števil° giasov, ki jih ima posameznik 
N ao?'S,atutlahkot' I16.more Posegati določenega števila ali 
%niča

nic«. ki prinart ^''da se k delničarjevim delnicam štejejo 
t đru*ba lahi,3,0 dru9emu za delničarjev račun. Če je 

°bvi3d 
U(ii delriiCe i? sta,ut določi, da se k njenim delnicam 

ra{iint'^' đružbi al'' pripadaj° od nje odvisni družbi ali njo 
n'h družh t Z -n'° koncernsko povezani družbi ali za _ . r©tjj osebi Omoiit\/o nlacrt\/alna nrs\/ioa i i 96Qa ^fUŽh f •• , — puvciam uiuiui an ^.a s,avka t8qa 

r®*'' osebi. Omejitve glasovalne pravice iz 
aeinjp 6 orriejitvn t ^s'avka ni mogoče določiti za posamezne 

i^Gla*'s katerim, c 
U,di nirn°goče določiti za glasovalne pravice 

Statut iak!alna Pravinf 8 na organiziranem trgu. 
določi d S9 pr'dop' šele s celotnim plačilom vložka. 

ža9otav« P'a^an Zakon t9 9!asovalna Pravica pridobi, kadar je za 
j"9$oyJa Plačil min118 ali viš'' minimalni vložek. V tem primeru 

) te razrnerip lrTla'ne9a vložka en glas. Pri višjih vložkih se 
>ni 

atut ne do,nr
na po viSini Plačanih vložkov. 

"6|oti D| plačilom vlnjif' da .se 9'asovalna pravica pridobi pred 
^Ov pCat1, ^ qla 'n ®e 23 nobeno delnico vložek ni v 
V^mzaJ0?'"0 razmerje ravna po višini plačanih 
f%) v 'eh primor

a
h

V''a plačil° najnižjega vložka en glas. Deli 
,''Stath.a'8i° Polno uP°^,evajo le, če delničarju z glasovalno 
SC^Cseh^6' , 6'nic_ a *a p0sam 

vati dol°čb iz drugega in tretjega odstavka 
p l^lniig 02ne delničarie a,i za posamezne razrede 

Sodila o z^^t00.2astavil' izvršuje glasovalno pravico na 
' I G|as 

at)tevo. avi' ki ga mora izstaviti zastavni upnik na 

"in 
Potreb00 lahko uresničuje pooblaščenec. Za 

'ači*°s,ane shr= ,pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti 
" Uničil®00, pri "jej. I,a glasovalne pravice ureja statut. 

„ Objava 

vS6
0
bSvpisapov 

316'Člen 

Xj>e erT1^
an^a osnovnega kapitala se poleg njegove 

tb nih \,i°Sn°vneaa k' 2nesek delnic, podatke, predvidene za listin6 °^kov. pri 
aPi'ala s stvarnimi vložki in poročilo revizije 

Br6dložene° i,efl Podatkov zadostuje sklicevanje 

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 vednosti od dne za 
osnovo vzete bilance stanja do dne prijave ni prišlo do zmanjšanja 
premoženja, ki bi nasprotovalo povečanju osnovnega kapitala, 
če bi se o tem odločalo na dan prijave. 
(2) Registrsko sodišče vpiše sklep o povečanju osnovnega 
kapitala v register, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 335. 
člena tega zakona. 
(3) Pri vpisu sklepa v register se navede, da gre za povečanje 
osnovnega kapitala iz sredstev družbe. 

Glasovanje v skupščini 
403. člen 

(1) Komplementarji imajo na skupščini glasovalno pravico v 
sorazmerju s svojo udeležbo v osnovnem kapitalu. Glasovalne 
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 
komplementarjev, če se sklepi nanašajo na stvari, za katere je 
potrebno soglasje komplementarjev in komanditnih delničarjev. 
Soglasje komplementarjev ni potrebno za uresničevanje pooblastil, 
ki jih ima skupščina ali manjšina komanditnih delničarjev pri 
imenovanju revizorjev ter uveljavljanju zahtevkov družbe iz 
ustanovitve ali vodenja poslov. 
(3) Skupščinski sklepi, za katere je potrebno soglasje 
komplementarjev, 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. 

Evropsko gospodarsko interesno združenje 
509a. člen 

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

Revizija pripojitve 
514. člen 

(1) Pogodbo o pripojitvi mora za vsako družbo, ki je udeležena pri 
pripojitvi, pregledati eden ali več revizorjev (pripojitveni revizor). 
(2) Pripojitvenega revizorja za posamezno družbo, ki je udeležena 
pri pripojitvi, imenuje nadzorni svet te družbe. 
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena 
lahko za vse družbe, ki so udeležene pri pripojitvi, opravi revizijo 
pripojitve isti pripojitveni revizor oziroma revizorji, če s tem 
soglašajo nadzorni sveti vseh družb, ki so udeležene pri pripojitvi. 
V takem primeru pripojitvenega revizorja oziroma revizorje imenuje 
sodišče na skupen predlog nadzornih svetov. 
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(4) Pripojitveni revizorji morajo o reviziji pripojitve izdelati pisno 
poročilo. Poročilo o reviziji pripojitve je lahko tudi skupno za vse 
družbe, ki so udeležene pri pripojitvi. 
(5) Poročite o reviziji pripojitve mora vsebovati mnenje revizorja 
oziroma revizorjev o tem, ali je zagotovitev delnic prevzemne 
družbe po menjalnem razmerju, predlaganem v pogodbi o 
pripojitvi, in višina morebitnih denarnih doplačil oziroma ponujena 
odpravnina primerno nadomestilo za delnice prevzete družbe. 
Pri tem je treba zlasti razložiti: 
1. z uporabo katerih metod ocenjevanja vrednosti podjetij je bilo 

določeno menjalno razmerje, ki je predlagano v pogodbi o 
pripojitvi; 

2. razloge, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem 
primeru primerna za določitev menjalnega razmerja; 

3. kadar je bilo za določitev menjalnega razmerja uporabljenih 
več metod: kakšno menjalno razmerje bi bilo ugotovljeno pri 
uporabi posamezne od teh metod; hkrati je treba razložiti, v 
kakšnem deležu je bila upoštevana posamezna od teh metod 
pri določitvi menjalnega razmerja in katere posebne težave 
so se pokazale pri ocenjevanju vrednosti družb, ki so 
udeležene pri pripojitvi. 

(6) Pripojitveni revizor oziroma revizorji morajo predložiti revizijsko 
poročilo upravi in nadzornemu svetu družbe, za katero so opravili 
revizijo pripojitve. 
(7) Glede poteka revidiranja in pogojev revidiranja se za revizijo 
pripojitve smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja revidiranje, 
o reviziji letnih poročil. 
(8) Glede odškodninske odgovornosti pripojitvenih revizorjev se 
smiselno uporablja tretji odstavek 54. člena tega zakona. 
Pripojitveni revizorji odškodninsko odgovarjajo vsem družbam, 
ki so udeležene pri pripojitvi, in vsem delničarjem teh družb. 

Imenovanje članov poravnalnega odbora izvedencev; 
varovanje zaupnih podatkov; nagrada članom 

poravnalnega odbora izvedencev 
529j. člen 

(1) Za člane poravnalnega odbora izvedencev so lahko 
imenovane osebe, ki še niso dopolnile 75. leta starosti in ki 
izpolnjujejo pogoje iz četrtega odstavka 246. člena tega zakona. 
(2) Ministra, pristojna za pravosodje ter za finance, imenujeta: 

predsednika ter vsaj enega namestnika, ki sta upokojena 
sodnika; 
dva člana ter zadostno število nadomestnih članov, ki so 
lahko revizorji, davčni svetovalci ali strokovnjaki s področja 
prava in financ. 

(3) Dva člana, ki sta imenovana za primere, ko je pri pripojitvi 
udeležena družba, s katere denicami se trguje na organiziranem 
trgu vrednostnih papirjev (drugi odstavek 529.d člena), imenujeta 
ministra, pristojna za pravosodje ter finance, na predlog Agencije 
za trg vrednostnih papirjev. 
(4) Člani poravnalnega odbora izvedencev so imenovani za dobo 
petih let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. 
(5) Ministra, pristojna za pravosodje ter finance, razrešita člana 
poravnalnega odbora izvedencev, če prenehajo pogoji iz prvega 
odstavka tega člena ter imenujeta drugega člana. 
(6) Za izločitev članov poravnalnega odbora izvedencev se 
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek 
o izločitvi sodnika. Člani poravnalnega odbora izvedencev morajo 
kot zaupne varovati vse podatke, ki so jih dobili pri opravljanju 
funkcije člana poravnalnega odbora izvedencev in jih smejo 
uporabiti le pri opravljanju te funkcije. Pri opravljanju svoje funkcije 
so člani poravnalnega odbora izvedencev neodvisni. 

izdata Precl|"S 

(7) Ministra, pristojna za pravosodje ter za ,inan^g|nega °dt>°ra 

o merilih za določanje nagrade članom Pora 

izvedencev. 

Prijava preoblikovanja 
537. člen 

:$ v reg- 
Hkrati s sklepom o preoblikovanju je .treba

o
Z^jjhoven'Pri5t0pU 

prijaviti osebno odgovorne družbenike. Listine 
se priložijo prijavi za vpis. 

Prijava preoblikovanja 
543. člen 

. regi lista' 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treb n s# 
prijaviti poslovodje. Prijavi se prilozi ^.va|j§gal0rn'' 
družbenikov z navedbo imena, poklica in Pre 

osnovnih vložkov, ki ga podpiše prijavitelj. 

Prijava preoblikovanja 
548,Čle" vpis v 

Hkrati s sklepom o preoblikovanju je treba *®af)jU se 
prijaviti člane uprave. Listine o njihovem i™ ^ prepisu 
prijavi za vpis v register v izvirniku ali °ver)® r0čiia 
se priloži seznam z imeni in naslovi člano sveta in P° 
revizijska poročila članov uprave in nadzorn 
revizorjev. 

Prijava preoblikovanja 
553. člen 

. Vp1 -i 
Hkrati s sklepom o preoblikovanju je tre istopusePn 

prijaviti komplementarje. Listine o njihovem P 
izvirniku ali overjenem prepisu. 

Začetek opravljanja dejavn 
565. člen 

osti 

3 more2 
djetje fl0 

(1) Pred vpisom podružnice v register tuje p „a 
opravljati dejavnosti v Republiki Sloveniji- te9a 

(2) Za podružnice se smiselno uporabljajo ^ za|<0n ne 
o poslovnih knjigah in letnem poročilu, c ,:|0 te9a 

drugače. ,lnži |0tno P0"*,^ 
(3) Podružnica tujega podjetja iz ES P ,re^n0 in razkri10 n 0dje'i® 
podjetja, če je bilo le-to sestavljeno, revidira v0|ja za p ^78 
zakonodaje države članice Evropske skLJP"°. . :'dne?^T>2: 
v skladu s Četrto direktivo Sveta 78/660/E jnjzb ( „ a0Abe' 
o letnih računovodskih izkazih posan 14.8.1978, s spremembami), ki temelji na členu^ junij® ^ 
Cflrlmn riirolftiw/\ Qwal3 (n/74Q/EGS Z ^ "J 93 1 

spremembami), ki temelji na členu 54j3^Jla 1984 ° ^ ^ 

Sedmo direktivo Sveta 83/349/EGS ^ 
konsolidiranih računovodskih izkazih (UL pg 
spremembami), ki temelji na členu 54(3) (9 
direktivo Sveta 84/253/EGS z dne 10. aP^ kiterns'J1 

bilanv, (UL L 126,12. 5.1984, s sprememb 
54(3) (g) Pogodbe. 
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J ^drujnica ti • 
rJiĆ"0 te9a Dod'J r93 pod'et'a iz tre,ie države predloži letno 
tfj, ',0 "a pođ|a

10 'e le"'° sestavljeno, revidirano in 
m16 države. KaH^' 2akonodaje države, ki velja za podjetje iz 
.Stavljeno v 

0 poroSil° tujega podjetja iz tretje države 
»S- julija 1970 đU s če,rt0 direktivo Sveta 78/660/EGS z 

it družb (ul , ° 'etnitl računovodskih izkazih posameznih 
S!!"!54'3) (9) pn 

2' 14' 8' 1978, spremembami), ki temelji na 
1g3

13 junija I9fi^°dbe in Sedmo direktivo Sveta 83/349/EGS z 
p ' '8. 7, igg 

0 konsolidiranih računovodskih izkazih (UL L 
ti, kalinaena

SKSpremernbami). ki ,eme|ii na členu 54(3) (9) 
za 0vr9den način, je treba letno poročilo sestaviti 

javnosti podružnice. 

-X 

Pojem 
569. člen 

žaJ ^^žba ,0 9°vorn°stjo, delniška družba in komanditna 
%h'U'e najman C6'irn P°slovnim le,om usposablja in 
sooup°sluje krit /o inva|idnih oseb °d vseh zaposlenih v 

S'e V|ade r~ lnva|idsko podjetje, če pridobi predhodno 
republike Slovenije. 

570. člen 

?reL. '2Q00)- °pek se šteje za prekršek (Uradni list RS, št. 
(1) ^^ot denarn V '2005 se globe v postopku o prekršku 
W °°d 5orin (Uradni list RS. št- 57-2666/2004) 
1. {Je

L
đružba- 000 do 15,000.000 tolarjev se za prekršek 

£ » kršj rjri 
P* svojem°dstav9k 10' člena te9a zakona; 

i iJSana v r«ni«5°Slovaniu ne uporablja firme v obliki, kot je 
SprijaStl19' člen>: 4. >9a 2akona vn- VP'S V re9'ster podatkov ki se po določbah 

{I«08 v°di Do
PISUieio v r®gister (47. in 48. člen); 

^ či>na te9a 7aL °Vnitl knjig v skladu s četrtim odstavkom 51. uPorabi £ - I 
* c!Stavka 2?RSti-fiobižek v nasprotju s 1. do 3. točko prvega 
&đenomL| na te9a 2akona; 
(l. ®no meio n' 2nesek osnovnega kapitala pod zakonsko 
§le'2(lađelniCe !.

nasPro,ju 2 določbo 353. člena tega zakona; 
* {o V"° 9lasov i«' °b istem nominalnem znesku dajejo različno 

Ods? *đaii Prolu ods,avek 179. člena); 
^ člerf jde'nice Pod nominalno vrednostjo (prvi 

'O. 'i 233 n|itlove Prednike oprosti plačila obveznosti iz 
ic r

rn® vio2k "a.!e9a zakona (prvi odstavek 224. člena); 
2at '"eljavi dfil ■ "h obres,uje (225. člen); 

^ Se n°e
n?: n'Ce v nasPr°tju z določbami 237. člena tega 

'3. 'ega zakoni')0da'kov iz 269' 'n odstavka 270. 

Seii skn^Iiene9a Popisa zapisnika in prilog v roku 24 
1 3to ča osn!f'ne (četr1i °dstavek 292. člena); 

• C« h'n3l0 čior>Vni kaP',al z vložki v nasprotju z določbami 
'so de'nioe ,69a zakona; l8, in j! *akona- 2ačasnice v nasprotju z določbo 317. člena 
^ h POn 

1?' če kvarni °,povečanie osnovnega kapitala v nasprotju 
,fiPovSdelnicea,ilT,e9aZakona: a- č® h 

ariiu osnov, asnice pred vpisom sklepa o pogojnem 
e Poda |2: n®9a kapitala v register (323. in 345. člen); 
na; e v smislu tretjega odstavka 327. člena tega 

19. če zmanjša osnovni kapital v nasprotju z določbo <etrtega 
odstavka 347. člena tega zakona; 

20. če razveljavi delnice v nasprotju z določbami 351. člena tega 
zakona; 

21. če izplača komplementarju dividendo v nasprotju z določbo 
drugega odstavka 405. člena; 

22. če izplača družbenikom premoženje, ki je potrebno za 
ohranitev osnovnega kapitala (prvi odstavek 430. najmanj); 

23. če opusti dolžnost obveščanja po določbah 465. člena tega 
zakona. 

(2) Z globo od 250.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v družbi, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

571. člen 

Gospodarski prestopek se šteje za prekršek (Uradni list RS, št. 
31-1439/2000); do 1.1.2005 se globe v postopku o prekršku 
izrekajo kot denarne kazni (Uradni list RS, št. 57-2666/2004) 
(1) Z globo od 3,000.000 do 10,000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje družba; 
1. če letnega in poslovnega poročila iz prvega odstavka 54. 

člena tega zakona oziroma konsolidiranoga letnega 
poslovnega poročila iz drugega odstavka 54. člena tega 
zakona ne predloži zaradi javne objave skupaj z revizorjevim 
poročilom organizacij, pooblaščeni za objavljanje podatkov, v 
osmih mesecih po koncu poslovnega leta (prvi odstavek 55. 
člena); 

2. če pri vodenju poslov dvojne družbe pri podpisovanju fizične 
osebe ni dodana tudi firma komplementarja (drugi odstavek 
157. člena); 

3. če ima v sestavi osnovnega kapitala več kot polovico delnic 
brez glasovalne pravice (drugi odstavek 179. člena); 

4. če po drugem pozivu ne odvzame neplačanih delnic (drugi 
odstavek 222. člena); 

5. če vpisuje lastne delnice (prvi odstavek 227. člena); 
6. če prevzame lastne delnice v nasprotju z določbo drugega 

odstavka 227. člena tega zakona; 
7. če izplača vmesno dividendo v nasprotju z določbo drugega 

odstavka 229. člena tega zakona; 
8. ki ima upravo sestavljeno v nasprotju z določbami četrtega 

odstavka 246. člena tega zakona; 
9. če so prejemki posameznega člana uprave določeni v 

nasprotju z določbami prvega odstavka 253. člena tega 
zakona; 

10. če odobri posojila v nasprotju z določbami 255. člena tega 
zakona; 

11. če nima nadzornega sveta, pa bi ga po zakonu morala imeti 
(drugi odstavek 261. člena); 

12. če ima nadzorni svet sestavljen v nasprotju z določbami 262. 
in 263. člena tega zakona; 

13. če poveča osnovni kapital v nasprotju z določbami 333. člena 
tega zakona. 

(2) Z globo od 150.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v družbi, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

572. člen 

Gospodarski prestopek se šteje za prekršek (Uradni list RS, št. 
31-1439/2000); do 1.1.2005 se globe v postopku o prekršku 
izrekajo kot denarne kazni (Uradni list RS, št. 57-2666/2004) 
(1) Z globo od 1,500.000 do 5,000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje družba: 
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1. če na sporočilih, ki jih pošilja družba, ni podatkov iz prvega 
odstavka 45. člena tega zakona; 

2. če v primeru iz drugega odstavka 55. člena tega zakona ne 
predloži letnega poročila zaradi javne objave organizaciji, 
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, v treh 
mesecih po koncu poslovnega leta; 

a če na poslovnih listinah poleg firme dvojne družbe ni označeno 
ime poslovodij oziroma članov uprave komplementarna v dvojni 
družbi (prvi odstavek 157. člena); 

4. če v delniško knjigo ne vpiše imenskih delnic (prvi odstavek 
232. člena); 

(2) Z globo od 75.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba v družbi, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

573. člen 

(1) Z globo od 150.000 do 400.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
podjetnik: 

če v primeru iz drugega odstavka 55. člena tega zakona ne 
predloži letnega poročila organizaciji, pooblaščeni za 
obdelovanje in objavljanje podatkov, zaradi javne objave v 
treh mesecih po koncu poslovnega leta, razen podjetnikov, ki 
so v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz 
dejavnosti, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z 
upoštevanjem normiranih odhodkov; 
če v primeru iz prvega odstavka 55.a člena tega zakona ne 
predloži podatkov iz letnih poročil o svojem premoženjskem 
in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu organizaciji, 
pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov, v treh 
mesecih po koncu koledarskega leta; 
če uporablja označbo v nasprotju z določbami 73. člena tega 
zakona; 
če ne priglasi prenehanja poslovanja v skladu z določbami 
76. člena tega zakona. 

(2) Z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba podjetnika, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

574. člen 

Do 1.1.2005 se globe v postopku o prekršku izrekajo kot denarne 
kazni (Uradni list RS, št. 57-2666/2004) 
Z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznujejo 
družbeniki: 
1. če ne prijavijo prenehanja družbe za vpis v register (drugi 

odstavek 116. člena); 
2. če prospekt ne vsebuje vseh podatkov (tretji odstavek 205. 

člena); 3. če razpolagajo z vplačili za delnice (211. člen). 

PREHODNE IN 

ZGD-F 

KONČNE DOLOČBE 

138. člen skrš®k 

(1) Z denarno kaznijo od 1,500.000 do 5,00 • ^leda^ 
kaznuje družba, če v roku treh mesecev po o sV0' v 
leta ne posreduje podatkov iz letnega " |0Vfiem izl 

premoženjskem in finančnem položaju ter P Qna k 
skladu z drugim odstavkom 137. člena t09a se zapre . 
(2) Z denarno kaznijo od 75.000 do 500.000 tol.a|J|anj0 iz P^9 

kaznuje odgovorna oseba v družbi, ki stori 
odstavka tega člena. . „ se za P'e «• 
(3) Z denarno kaenijo najmanj 400.000 to ' avka tega c 

kaznuje podjetnik, ki stori dejanje iz prvega o 

ZAKON -..u pAPlf j|H 

O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOST" 
(ZNVP) 

Vodenje registrov imenskih vrednostn" 
65- člen . ,aiate|ieV 

in za račun lzdfLk0r>a (1) Klirinško depotna družba v imenu m člena t0j> „jijev 
imenskih vrednostnih papirjev iz 7. oziroma j-gdnostrtf1 P°j!0lna 
vodi delniško knjigo oziroma register imens i papjrja ° ^ 
(2) Prenos pravic iz imenskega vrednos jrjUvcen ^ 
vpis pravic tretjih na imenskem vrednostnem p uStrezn®9a .^v. 
registru ima nasproti izdajatelju pravne u^' vrednostnih Pap 

v delniški knjigi oziroma registru imenski 

istra inr>®nS,clh 

Javnost podatkov delniške knjige in re 

vrednostnih papirle 

84'Člen 

, „7irorrta knjig®lr ^ 
(1) Vsi podatki, vpisani v delniške knjige o družb3 

vrednostnih papirjev, ki jih vodi klirinško dep s0 javm. 
in za račun izdajatelja (65. člen tega za h8izdati 

podatka o enolični identifikaciji fizične ose • ose tnjH 
(2) Klirinško depotna družba mora na zah jm0nS|<ih vr0

dnOstnil1 

izpisek stanja delničarjev oziroma imetmko .^0nS|<ih ^'e 

papirjev iz delniške knjige oziroma knjige jgtavka- isls.\iW 
papirjev, ki jo vodi, s podatki iz prejšnjega ej$njin 0 

(3) Podrobnejši postopek izpisa podatkov ^^anja 
določi klirinško depotna družba v pravilih p 

576. člen 

Do 1.1.2005 se globe v postopku o prekršku izrekajo kot denarne 
kazni (Uradni list RS, št. 57-2666/2004) 
Z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
oseba, ki je dolžna vložiti prijavo za vpis v register in prijave ne 
vloži v predpisanem roku (47. in 48. člen). 
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<u 

Tarifa 
89. člen 

'' nadomestj|fd^e tari'0, s ka,ero določi: 
'ačunov Vr jri 

tlremenijo imetnike, za odpiranje in vodenje 
j đružbe; ostnih papirjev pri članih klirinško depotne 

3 ^nostnih9' ki.bremenijo imetnike, za storitve prenosov 
Umestila |Papiriev med računi imetnikov; 

a irrietnikov' emenij° izdajatelje, za izdajo in vodenje registra 
na(Jomestiia'®dnostnih papiriev; 

hi Vređnostnih Vpo9'ed v delniško knjigo in register imenskih 
r arifa i? „ P.apiriev' 
Oblike SlnvT^'1'8^3 odstavka prične veljati, ko da Vlada niie soglasje k tej tarifi. 

**Kon 

2aht, levi 

°TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV (ZTVP-1) 

Zahteva za izdajo dovoljenja 
93. člen 

1 ed
J

n°striimi2lai0.dovolienia za opravljanje storitev v zvezi z 
Žbe"oVonr|Hie PO,rebno priloži,i: 

? PrePisa nnto . 02irorna statut družbe v obliki overjenega 
^orSv

ar!ke9a zaPisa; 
1 dve leti- ' '1 bo opravljala družba ter načrt poslovanja 

S92riam (j' - 
1,1 Prtirnka ter 6nikov 02iroma delničarjev z navedbo imena 
5°s'0vnih de|n^S'°Va oziroma firme in sedeža, višine njihovih 

< ,6'nic in od<st6«,0V oz'rorria skupnega nominalnega zneska a ^fužbenik ° °V ude'0žbe v osnovnem kapitalu družbe; 
-e'nic in So dQ ozir°ma delničarje, ki so imetniki najmanj 10% 
k !s "fuiben-ta^6 p.ravne osebe: izpisek iz sodnega registra; 
d

ni'9e delni« e'n'Ska družba pa tudi izpisek delničarjev iz 
s?

n'c®. overjarJ6V oziroma> so bile izdane prinosniške 
Pečini- preP's notarskega zapisa prisotnih na zadnji 

5 za družbenike oziroma delničarje, ki so tuje pravne osebe je 
potrebno listine iz 4. točke tega odstavka predložiti v 
overjenem prevodu; 

6. podatke o naložbah z borzno posredniško družbo povezanih 
oseb v drugi borzno posredniški družbi; 

7. dokumentacijo, ki jo določi agencija, na podlagi katere je 
mogoče ugotoviti, ali je družba kadrovsko, tehnično in 
organizacijsko sposobna opravljati storitev, na katere se 
nanaša zahteva za izdajo dovoljenja. 

Uskladitev borzno posredniških družb z zakonom 
402. člen 

(1) Borzno posredniške družbe, ki so pridobile dovoljenje agencije 
za opravljanje poslov na podlagi zakona o trgu vrednostnih papirjev 
(Uradni list RS, št. 6/94), nadaljujejo s poslovanjem kot borzno 
posredniške družbe po tem zakonu. 
(2) Borzno posredniške družbe iz prvega odstavka tega člena 
morajo v roku enega leta od uveljavitve tega zakona: 
1. uskladiti delnice s prvim in tretjim odstavkom 81. člena tega 

zakona, če so organizirane kot delniške družbe; 
2 zagotoviti, da člani uprave pridobijo dovoljenje agencije za 

opravljanje funkcije člana uprave oziroma za člana uprave 
imenovati osebo, ki je pridobila takšno dovoljenje; 

3. uskladiti svoje poslovanje z drugimi določbami tega zakona, 
če ni za uskladitev s posameznimi določbami v 403. členu 
tega zakona določen drugačen rok. 

(3) Borzno posredniške družbe iz prvega odstavka tega člena 
morajo agenciji v roku enega leta od uveljavitve tega zakona 
predložiti poročilo o uskladitvah iz drugega odstavka tega člena. 
Poročilu mora priložiti: 
1. družbeno pogodbo oziroma statut v obliki overjenega prepisa 

notarskega zapisa; 
Z izpisek iz knjige delničarjev, če je organizirana kot delniška 

družba; 
3. dokaze o uskladitvah. 
(4) Če borzno posredniška družba ravna v nasprotju z drugim 
oziroma tretjim odstavkom tega člena, ji lahko agencija začasno 
prepove opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 
oziroma odvzame dovoljenje. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA ALI 
DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKE 

UNIJE 

1) Naslov predloga akta: 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o gospodarskih družbah 

EVA: 2004-2111-0094 

2) Skladnost predloga akta z določbami Evropskega sporazuma 
o pridružitvi: 

a) navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se 
nanašajo na predloženo gradivo, 
47., 70. in 71. člen 

b) v kakšnem obsegu so izpolnjene iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti, 

c) razlogi za neizpolnitev obveznosti. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi EU: 
a) direktive oziroma drugi sekundarni viri prava EU, ki se 

nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno), 
Prva direktiva Sveta (publicitetna direktiva - 68/151/EGS; s 
spremembami), 
Druga direktiva Sveta (kapitalska direktiva - 77/91/EGS; s 
spremembami), 
Četrta direktiva Sveta (bilančna direktiva - 82/891 /EGS; s 
spremembami), 
Sedma direktiva Sveta (konsolidacijska dir. - 83/349/EGS; s 
spremembami), 
Osma direktiva Sveta (revizijska direktiva - 84/253/EGS; s 
spremembami), 

Uredba o statutu evropske družbe (SE) - (u(a evroP1 

Direktiva Sveta 20001/86/EC o dopolni™ 
družbe SE glede udeležbe delavcev. ^ 

b) ali je predlog akta usklajen z drugimi vin f> .0noSt. 
c) razlogi za delno usklajenost oziroma neu 

4) Navedba roka predvidene popolne 
navedenimi pravnimi viri EU (leto) 
Leto 2004 

kladitve akta: 

5) Ali so navedeni pravni viri EU prevedeni v s 
Da 

iščino? 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri 
Ne. 

jezik? 

TA'®!' 
7) Sodelovanje neodvisnih s,rokovn'^°r)FCD, Un'v0l^tijo, 

Komisija ES, države članice ES, oIGMA, za re 
Inštitut za gospodarsko pravo, Maribor, 
Ljubljana. 

8) Povezava z Državnim programommL ^ 
reda EU in upoštevanje roka za uskla ^ |e(0 200 • 
Predlog zakona je v programu Vlade H 

MlN|: ISTEP 

DRŽAVNI SEKRETAR 
Matjaž LOGAR 

dr. Matej 
laho1 iVNI* 
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