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V zadnjem času smo priča inflaciji zakonodaje, poplavi novih in noveli-
ranju starih zakonov. Vsa zakonodajna iniciativa pa se vrti okoli petih
zgodb; zgodb, ki so se odvrtele ob podpori bank in pred očmi javnosti
ter so jim skupni nestrokovno oddajanje javnih naročil, lažne prisilne
poravnave, divja privatizacija ter prepočasen civilnopravni in kazenski
pregon njihovih akterjev.
Prepoved ustanavljanja,
vodenja in nadziranja
Ena od takih zgodb je tudi novela zakona o go-
spodarskih družbah. Ta ustanovitelju, družbe-
niku, članu poslovodstva ali organu nadzora
družbe prepoveduje biti član poslovodstva ali
organa nadzora velike oziroma srednje veli-

ffPolitika ocenjuje, daje ra-
kava rana sistema, neučin^
kovit kazenski pregon in
prepočasni sodni mlini, ne
ozdravljiva ter da ljudstvo
potrebuje kruha in iger.

ke družbe, nad katero je bil začet eden izmed
postopkov zaradi insolventnosti ali prisilne-
ga prenehanja. Takšna prepoved velja tudi za
ustanovitelja, družbenika, člana poslovodstva
ali organa nadzora družbe, ki je to funkci-
jo opravljal kdajkoli v obdobju dveh let pred
začetkom postopka zaradi insolventnosti ali
prisilnega prenehanja. In nadalje, družbenik,
član poslovodstva ali organ nadzora družbe ne
more biti več ne eno ne drugo še deset let po
končanju postopka zaradi insolventnosti ali
prisilnega prenehanja, razen če v nepravdnem
postopku dokaže, da je ravnal s skrbnostjo ve-
stnega in poštenega gospodarstvenika.

Odvzem pooblastil v
nepravdnem postopku
Nadalje lahko sodišče, pristojno za odlo-
čanje v postopku zaradi insolventnosti ali

prisilnega prenehanja, po uradni dolžno-
sti pravni ali fizični osebi, ki je bila član
poslovodstva ali organa nadzora velike
oziroma srednje družbe, nad katero je bil
začet postopek insolventnosti ali prisilnega
prenehanja, odvzame pooblastilo oziroma
upravičenje za vodenje poslov oziroma jo
odpokliče z mesta člana organa nadzora v
vseh družbah, kjer ta oseba opravlja svojo
funkcijo. In nadalje, član poslovodstva ali
organ nadzora družbe ne more biti več ne
eno ne drugo še deset let po končanju po-
stopka zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja, kar je, mimogrede, 20 let, ra-
zen če v nepravdnem postopku dokaže, da
je ravnal s skrbnostjo vestnega in poštene-
ga gospodarstvenika.

Lov na čarovnice
Dejstvo je, da zakonodaja za veljavno ure-
ditev obravnavane problematike ponuja kar
nekaj instrumentov, od civilne do kazenske
odgovornosti posameznikov. Ti bi z dosle-
dno uporabo pripomogli k istemu cilju, to
je določenim posameznikom, ki so povzro-
čili propad (stečaj ali likvidacijo) gospodar-
skega subjekta, prepovedati ustanavljanje
novih gospodarskih družb ter možnost vo-
denja in nadzora teh. Tako imajo zakon o
gospodarskih družbah, zakon o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju, zakon o sodnem
registru ter tudi kazenski zakonik vojsko
določb, po katerih bi se zoper odgovorne
osebe lahko uveljavljali odškodninska in
tudi kazenska odgovornost. Je pa res, da se
omenjeni instituti v praksi ne uresničujejo.

In če povzamemo rimskega klasika Pom-
ponija izpred osemnajstih stoletij, se lahko
vprašamo: »Kaj koristi pravo v državi, če ni
nikogar, ki bi ga znal uveljaviti?«

Ampak, politika ocenjuje, da je rakava
rana sistema, neučinkovit kazenski pregon
in prepočasni sodni mlini, neozdravljiva ter
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nadzirala velike in srednje
velike gospodarske družbe.

da ljudstvo potrebuje kruha in iger. Zaradi
tega smo priča zakonodaji, za katero bi mo-
rali že sami poslanci vedeti, da je protiustav-
na. Dejstvo je, da sta s predlagano novelo
kršeni temeljni ustavni načeli, načelo soraz-
mernosti ter načelo svobodne podjetniške
pobude.

S predlagano novelo zakona poseg v
ustavno pravico svobode podjetniške po-
bude, pravice do zasebne lastnine in svo-
bodne izbire dejavnosti oziroma poklica ni
sorazmeren začrtanemu cilju in gre v veliko
skrajnost. Kajti test sorazmernosti zahte-
va, da mora biti poseg v človekove pravice
nujen, da so izbrana sredstva pravno dopu-
stna in da so sredstva, ki zasledujejo stvarno
upravičen in legitimen cilj, primerna. Prav
tako mora biti vzpostavljeno proporcio-



nalno razmerje med prizadetostjo ustavne
pravice posameznika, ki jo povzroči upo-
raba sredstva, in med ustrezno koristjo, ki
jo pridobimo z uporabo sredstva v korist
skupnosti.

Nadalje, nepravdno sodišče ni pravi na-
slov za ugotavljanje, ali je nekdo ravnal kot
vesten in pošten gospodarstvenik, saj ne-
pravdno sodišče ugotavlja zgolj dejstva, ki
so splošno nesporna. Poleg tega se v pravno
urejeni državi prepoved opravljanja poklica
kot stranska kazen lahko izreče zgolj v prav-
nomočno izvedenem kazenskem postopku,
in ne v nepravdnem postopku. Prav tako
pravno ni sprejemljivo, da se iz sankcioni-
ranja izvzame družbenike, poslovodje in
nadzornike malih in mikro družb, saj so
prav v teh najpogostejše zlorabe insolventne
zakonodaje.

Odprta vprašanja
Predlagane spremembe niso preigrane z
različnih življenjskih vidikov, saj se iz sank-
cioniranja izpušča holdinge, ustanovitelje
slamnatih podjetij, pa tudi tiste, ki so bili
pravnomočno obsojeni in kaznovani za pre-
prodajo drog, posredovanje pri prostituciji,
organiziranje hudodelskih združb ... Ti lah-
ko brez kakršnekoli ovire še naprej odpirajo
nočne lokale. Prav tako predlagana novela
dopušča možnost zlorab, saj se bodo začela
ustanavljati mikro podjetja in ta bodo usta-
navljala, vodila in nadzirala velike in srednje
velike gospodarske družbe. Nadalje novela ni
predvidela vprašanja, ki se utegne postaviti, če
se v insolvenčnem postopku znajde ena izmed
gospodarskih družb, v kateri ima svoj delež
tudi Republika Slovenija. Po črki zakona bodo
morale biti Republiki Sloveniji v primeru, da

gre ena od družb, kjer je Republika Slovenija
ustanoviteljica ali družbenica, v insolvenčni
postopek, odvzete glasovalne pravice. Poveda-
no poenostavljeno, novela kriminalizira vse,
ki imajo v žepu delnico podjetja, zoper katero
je bil sprožen insolvenčni postopek. In še, le
kdo bo pripravljen prevzeti vodenje gospodar-
ske družbe v težavah?

Namesto sklepa
Žalostno je, da poskušajo zaradi slabih pri-
merov in neučinkovitega pravnega sistema,
s sicer dobrimi nameni, kriminalizirati po-
slovni neuspeh ter zadušiti zdrav podjetniški
duh. Zakonodaja, ki ureja gospodarstvo, naj
to spodbuja, kazenska zakonodaja pa naj lovi
storilce kaznivih dejanj. Če so problematični
organi pregona in nadzor ter sodni sistem,
potem naj se uredi to področje.


