
Zakon o gospodarskih družbah Novela predvidoma pred
ustavne sodnike - Pravniki pojasnjujejo »kaotični« zakon
Ljubljana - Aleš Zalar bo vla-
di danes predlagal, naj od
ustavnega sodišča zahteva za-
časno zadržanje novele zako-
na o gospodarskih družbah, je
minister zapisal na Tvvitter. Za-
kon po mnenju pravnikov ne
omejuje vodenja, nadziranja ali
ustanavljanja družb nekdanjim
vodilnim v propadlih družbah.

Nejc Gole

Tudi državni svet (DS) bo na prvi
naslednji seji v začetku decembra
odločal o zahtevi za začetek po-
stopka za oceno ustavnosti novele
zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1E) in za njeno zadržanje, je
na včerajšnjem posvetu združenja
nadzornikov povedal vodja intere-
sne skupine delodajalcev v DS Bo-
rut Meh. Odvetnik Uroš Ilič je po-
udaril, da novela predstavlja poseg
v najmanj dve ustavno varovani
kategoriji, in sicer svobodo izbire
poklica in svobodo gospodarske
pobude. Opozoril je, da novela ne
prispeva k temu, da bi bili upniki
v insolventnem postopku bolje po-
plačani, sankcioniranje pa omogo-
ča že sedanja zakonodaja.

Novela zakona članom poslo-
vodstev in nadzornikom velikih,
srednjih in malin družb, nad ka-
terimi je bil začet eden izmed po-
stopkov zaradi insolventnosti ali
prisilnega prenehanja, prepovedu-
je ustanavljanje, pridobivanje sta-
tusa družbenika, vodenje ali nad-
ziranje drugih podjetij. Omejitev
velja tudi za osebe, ki so funkcijo

opravljale kadar koli v obdobju
dveh let pred začetkom postopka
zaradi insolventnosti ali prisil-
nega prenehanja. Pravniki so na
posvetu opozorili na »kaotičnost«
zakona, ki so ga spisali v SLS. Zato
so udeležencem pojasnili njegovo
vsebino.
Načelo retroaktivnosti
ne velja
Novela bo začela veljati prihodnji
torek, 29. novembra. »Zakon se
uporablja le za tiste člane poslo-
vodstva ali organa nadzora, ki so
te funkcije opravljali od 29. no-
vembra naprej v družbah, nad ka-
terimi je bil po uveljavitvi ZGD-1E
uveden postopek zaradi insolven-
tnosti ali prisilnega prenehanja.
Upam, da bodo tudi sodišča zavze-
la takšno stališče,« je dejal dr. Bo-
rut Bratina z Ekonomsko-poslov-
ne fakultete v Mariboru. Pri tem
je dodal, da enako velja za osebe,
ki so funkcijo opravljale kadar koli
v obdobju dveh let pred začetkom
insolventnega postopka. Zakon
tako ne bo omejeval Hilde Tovšak,
Ivana Zidarja, Borisa Dolamiča,
Igorja Bavčarja, Bineta Kordeža ter
druge vodilne in nadzornike v že
propadlih podjetjih.

Zakon velja tudi
za podjetnike ...
Zakon pravi, da se njegove določbe
smiselno uporabljajo tudi za podje-
tnike. To lahko interpretiramo na
dva načina, je pojasnil dr. Marijan
Kocbek z mariborske pravne fa-
kultete: »Tisti, ki je bil direktor ali
nadzornik v slabi družbi, ne sme
biti več niti direktor, niti nadzor-

nik, niti lastnik in niti samostojni
podjetnik. Lahko je le še delavec.
In poslanec. Druga interpretaci-
ja pa je, da samostojni podjetnik,
ki je šel v prisilno poravnavo ali
stečaj, ne sme več odpreti novega
podjetja, ne sme biti družbenik,
direktor ali nadzornik. Menim,
da je zakon treba interpretirati na
prvi način.«

... in delničarje
ZGD-1E določa, da člani poslo-
vodstev ali nadzora insolventnih
družb ne smejo biti ne ustanovi-
telji ne družbeniki gospodarske
družbe. Torej takšna oseba ne sme
imeti niti ene delnice, saj zakon
enači družbenika in delničarja, je
pojasnil Kocbek. Pri tem je opozo-
ril, da so javni samo lastniki imen-
skih delnic.
Sodišče bo dovolilo ustanovitev,
pridobivanje statusa družbenika,
vodenje ali nadziranje tistim ose-
bam, ki bodo v nepravdnem po-
stopku dokazale, da so ravnale s
skrbnostjo vestnega in poštenega
gospodarstvenika. Tako bo moral
dokazati, da je po nastopu plačil-
ne nesposobnosti ravnal skladno
z insolventno zakonodajo, je rekel
Ilič. Dokazati pa bo tudi moral,
da je vse pravne posle pred in-
solventnostjo opravljal kot dober
gospodarstvenik in da posledice
tega posla niso pripeljale družbe
v plačilno nesposobnost. »Kako
bo izvedenec to naredil? Tako spo-
sobne osebe še nisem spoznal,« je
opozoril Ilič. Pri tem je ocenil, da
bodo stroški za takšen postopek
okoli 1500 evrov brez plačila izve-
denca.


