
Radovan Žerjav: V javnem interesu je onemogočenje igralcev, ki zavestno izigravajo pravila -Dušan Mes:
Veliko uprav je prišlo v že slaba podjetja in so zaradi zaščite upnikov morali razglasiti insolventnost
Ljubljana - Na oktobrski seji državnega zbora bodo poslanci obravnava-
li novelo zakona o gospodarskih družbah (ZGD), ki menedžerjem in nad-
zornikom velikih, srednjih in malih družb, ki so končale v stečaju, prisilni
poravnavi ali prisilnem prenehanju, prepoveduje ustanavljanje, vodenje ali
nadziranje drugih podjetij. S tem bi poslanci sicer preprečili pogrebnikom
nekaterih podjetij, da bi svoj pogrom nadaljevali v drugih, a bi hkrati v te-
žave spravili tudi tiste, ki za propad podjetij niso krivi.

• Novelo zakona so predlagali v
SLS, ker trenutna zakonodaja omo-
goča zlorabe in ščiti zlonamerne
posameznike, da ti lahko brez težav
znova in znova zlorabljajo sloven-
ski pravni red, pojasnjuje prvopod-
pisani Radovan Žerjav.

Temeljni cilj predloga je pre-
prečiti ustanavljanje, vodenje in
nadziranje družb osebam, ki so bili
največ dve leti pred začetkom po-
stopka insolventnosti ali prisilne-
ga prenehanja člani poslovodstev
ali nadzorniki v velikih, srednjih
ali malih družbah. Prvotni predlog
SLS je bil, da bi zakon omejeval
tudi delničarje, ki bi v plačilno ne-
sposobnih podjetjih imeli več kot
četrtinski delež. S tem bi, denimo,
paradržavnemu Kadu onemogočili
ustanavljanje novih podjetij, ker je
lastnik Steklarske nove v stečaju.

Pot v večjo nekonkurenčnost?
Novi zakon bi tako pomenil, da

nekdanji nadzornik Vegrada Kle-
men Boštjančič, ki je zaslužen za
javen prikaz nepravilnosti v velenj-
skemu gradbincu, ne bi smel več
biti glavni izvršni direktor Adrie
Airways. »Pri takšnem zakonu vsi
vidijo slabe ljudi in barabe. Takšen
zakon gre ponavadi hitro skozi,« je
dejal Boštjančič in potegnil vzpore-
dnice novele ZGD z zakonom o jav-
nem naročanju, ki določa, da mora
naročnik iz postopka izločiti ponu-
dnika, če ga vodi ali nadzira oseba,
ki je v zadnjih dveh letih vodila ali
nadzirala podjetje, proti kateremu
je bil začet postopek prisilne po-
ravnave ali stečaja. »Glede zadnjega
je na ustavnem sodišču že pobuda
za oceno ustavnosti. Prej ali slej bo
tako tudi s spremembami v zakonu
o gospodarskih družbah, če bodo
sprejete,« je dodal Boštjančič.

Do novele je kritičen tudi Dušan
Mes, nekdanji prokurist SCT, ki je
v podjetje prišel po tem, ko temu
praktično ni bilo več pomoči. »Veli-
ko uprav je prišlo v že slaba podjetja
in so po insolvenčni zakonodaji za-

radi zaščite upnikov morali razgla-
siti plačilno nesposobnost. Zdaj pa
so kaznovani, čeprav so le delali po
zakonu,« je opozoril Mes in dodal,
da bi bil spremenjeni zakon težaven
tudi za podizvajalce, ki so propadli
zaradi stečajev večjih gradbenih
podjetij. To je nepremišljena pote-
za, ki bo slovensko gospodarstvo
napravila še bolj nekonkurenčno.
Velko ljudi bo odšlo delat v tujino,
je še ocenil.

Sicer pa že sedanja zakonodaja
omogoča odškodninsko preganja-
nje menedžerjev in nadzornikov, ki
so oškodovali upnike, je rekel Mes:
»Zato ni treba sprejemati novega
zakona, ki ustanavljanje podjetij
prepoveduje 20.000 ljudem. S tem
ne bodo kaznovali Hilde Tovšak ali
Ivana Zidarja.«

Zakon bi tako, denimo, pre-
povedal vodenje, nadziranje in
ustanavljanje družb (poleg Zidarju
in Tovšakovi) tudi lastniku in di-
rektorju propadlega GPG Borisu
Dolamiču, nekdanjemu prvemu
možu Istrabenza Igorju Bavčarju
ter nadzornikoma koprskega hol-
dinga Tomažu Toplaku in Alenki
Vrhnovnik Težak. Ker je Merkur
končal v prisilni poravnavi, bi za-
kon doletel tudi Bineta Kordeža,
pa tudi člane sedanje uprave Blaža
Pesjaka, Roka Ponikvarja in Uro-
ša Zajca, ki so bili imenovani dva
meseca pred razglasitvijo plačilne
nesposobnosti. Sedanji glavni iz-
vršni direktor državne PDP Matej
Golob Matzele pa je bil v preteklo-
sti direktor Poteze naložbe, ki je
zdaj v stečaju.

Dokazati nedolžnost

Zakaj bodo kaznovani tudi tisti,
ki za propad podjetij niso krivi?
»Ne gre za kaznovanje in ne govo-
rimo o sankcijah. Govorimo o po-
gojih, ki morajo biti izpolnjeni, da
nekdo lahko ustanovi ali vodi pod-
jetje. V javnem interesu in intere-
su poštenega podjetništva pa je, da
se onemogoči tiste igralce, ki zave-
stno in načrtno izigravajo pravilo,«
je odgovoril Radovan Žerjav.

Menedžerji in nadzorniki družb,
nad katerimi se je začel insolvenčni
postopek, bodo lahko na sodišču v
nepravdnem postopku sami doka-
zali, da so v plačilno nesposobni
družbi ravnali s skrbnostjo vestne-
ga in poštenega gospodarstvenika.
»Manjša žrtev je, ko bo nič krivi
podjetnik moral dokazati svojo
nekrivdo (kar mu ne bo težko, če
je to res tako), kot da dovolimo, da
zaradi zlorab in goljufij nekaterih
propade oziroma zaide v težave še
na tisoče novih poštenih podjetij in
podjetnikov,« je menil prvak SLS.

Po njegovih besedah bo stranka
v nepravdnem postopku zaintere-
sirana za čimprejšnji zaključek po-
stopka, zato bo brez zavlačevanja
in z ustreznimi dokazi k temu tudi
sama pripomogla. »Če pa bodo sodi-
šča te postopke prepočasi obravna-
vala, bomo z določitvijo obveznega
roka, v katerem mora sodišče o tej
zadevi odločiti, to rešitev ustrezno
nadgradili,« je še napovedal. Na-
sprotno je v klasičnem pravnem
postopku stranki v interesu, da se
postopek čim dlje zavlačuje in po
niužiiusti __.d__l_._nd, saj velja domne-
va nedolžnosti, posameznik pa
nadaljuje s kršitvami, je še pojasnil
Žerjav. Nejc Gole

Mnenje vlade
V drugi obravnavi predlagane novele v državnem zboru je državni
sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Janko Burgar dejal, da
razume, zakaj bi hoteli urediti to področje in onemogočiti nadaljevanje
spornih praks. Vendar predlog posega v ustavno pravico do svobodne
gospodarske pobude. To pa bi po njegovem mnenju lahko povzročilo
dodatno krizo podjetniške pobude, na kar bi Slovenija v prihodnje
morala računati.



Hilda Tovšak in Klemen Boštjančič - Pogrebnica Vegrada in njen nadzornik, ki je opozarjal na nepravilnosti v Vegradu. Če bo sprejeta novela zakona
o gospodarskih družbah, ki je pred tretjim branjem, nihče od njiju ne bo smel voditi, nadzirati ali ustanoviti drugega podjetja. Razen če pred sodiščem
dokaže, da je bil v Vegradu dober gospodar, foto blaž samec/dokumentacija dela


