
Niso vsi stečaji svinjarija, zato obvezen podjetniški premor po stečaju
ni nujno dobra stvar
□ Rok Pikon

Predlog novele zakona
o gospodarskih družbah
so včeraj potrdili na
odboru državnega zbora
za gospodarstvo, zdaj
ga morajo potrditi še v
državnem zboru.

Če bo sprejet, bo preno-
vljeni zakon o gospodarskih
družbah:

� preprečil, da bi družbeni-
ki, delničarji z več kot 25-od-
stotnim lastniškim deležem in
člani poslovodstva ali nadzor-
nega sveta družbe, nad katero
je bil začet postopek zaradi in-
solventnosti, ustanovili novo
družbo v dveh letih po tem.

� Zgoraj opisanim bi odvzel
pooblastila za vodenje poslov,
onemogočil opravljanje nad-

zora m prepovedal uresni-
čevanje glasovalnih pravic
v družbah, kjer so te osebe
soustanovitelji, družbeniki,
delničarji, člani poslovodstva
ali nadzorniki.

� Omenjeni bodo vseeno
lahko ustanovili podjetje, če
bodo dokazali, da niso vpliva-
li na poslovanje družbe, nad
katero je bil začet postopek
zaradi insolventnosti ali pri-
silnega prenehanja.

� Omenjeno ne bo veljalo
za mala in mikro podjetja ter
samostojne podjetnike.

S tem želi avtor predloga
Radovan Žerjavpreprečiti, da
bi prihajalo do primerov, ko
nekdo, kije podjetje pripeljal
do stečaja, zlahka ustanovino-
vo. Kot, denimo, Matej Raščan,
ki je družbo Delo Revije pri-
peljal do stečaja, a je vseeno

lahko ustanovil novo podje-
tje Rašica Invest. Po veljavni
zakonodaji je ob ustanovitvi
podjetja sicer treba podpisati
izjavo o poravnanih obvezno-
stih, a resničnosti te nihče ne
preverja. Nekdo sicer lahko
ustanovi podjetje, a ga zara-
di neresničnosti izjave lahko
doleti 600 evrov globe, ne pa
tudi izbris družbe.

Stečaji niso vedno slabi
Predlog sicer podpirajo

tudi na gospodarski zbornici,
a, kot je povedala Nina Glo-
bočnik iz GZS, zahteva stro-
kovno razpravo. Predlogje po
njenem mnenju protiustaven,
ker krši svobodo podjetniške
pobude. Stečaji namreč niso
vedno slabi, saj nekaterim
družbam preprosto ne uspe
in zato svoje dolgove poplačajo

s prodajo premoženja. Ker pa
predlog ne omejuje malih in
mikro podjetij ter espejev, je
kršeno tudi načelo enakosti
pred zakonom.

Teh zadev, je včeraj pove-
dal Janko Burger z ministrstva
za gospodarstvo, pa ne bi smel
urejati zakon o gospodarskih
družbah, zato so pravosodne-
mu ministrstvu predlagali
spremembo zakona o sodnem
registru. Po predlogu bi se iz-
j ave, kij ih morajo podati usta-
novitelji nove družbe ob vpisu
v sodni register, preverjali po
uradni dolžnosti.

Da namerava vlada še letos
spremeniti zakon o sodnem re-
gistru, je prejšnji teden napove-
dal tudi minister za razvoj in za
gospodarstvo Mitja Gaspari. •


