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Ljubljana - Registracije novoustano-
vljenih gospodarskih družb in samo-
stojnih podjetnikov, ki jih je zamrznila
novela zakona o gospodarskih druž-
bah (ZGD), lahko znova normalno
stečejo. Ustavni sodniki so včeraj na-
mreč zadržali izvajanje novele ZGD, ki
ustanoviteljem, članom uprav in na-
dzornih svetov družb, ki so končale v
stečaju ali prisilni poravnavi, prepo-
veduje vodenje in nadziranje ter us-
tanavljanje podjetij. Odločitev ustav-
nih sodnikov, ki ustavnost zakona
presojajo na predlog vlade, bo začela
veljati dan po objavi v Uradnem lis-
tu.

Ustavno sodišče je ocenilo, da bi
lahko dodatne formalnosti v postop-
kih registracije novih gospodarskih
subjektov v razmerah gospodarske kri-
ze negativno vplivale na razvoj pod-
jetništva in gospodarstva sploli, »pri
čemer so take posledice v takih go-
spodarskih razmerah lahko še toliko
bolj nepopravljive«. Sodišča so sicer
tudi po uveljavitvi novele ZGD 29. no-
vembra sprejemala predloge za vpis
podjetij v register, a dejansko vsaj na
ljubljanskem okrožnem sodišču po

uveljavitvi zakona ni bilo vpisano no-
beno podjetje. Sodišča so morala na-
mreč pri pristojnih organih pridobivati
podatke o družbenikih in osebah po-
slovodstva, na podlagi katerih so nato
presojala, ali obstajajo omejitve za vpis
podjetja v register. Tako na ljubljan-
skem kot mariborskem sodišču so po-
jasnili, da je uveljavitev novele ZGD
podaljšala čas vpisa, niso pa imela
sodišča pravne podlage, da bi do odlo-
čitve ustavnega sodišča glede ustav-
nosti novele ZGD zadržala vpisovanje
podjetij v register ali da ne bi spre-
jemala vlog za ustanovitev podjetij.

Ustavni sodniki so za razliko od
prvopodpisanega predlagatelja nove-
le ZGD Radovana Žerjava in pos-
lancev, ki so novelo množično pod-
prli, izpostavili še pomen kriznih me-
nedžerjev in s tem povezanim reše-
vanjem gospodarskih družb. Tem je
namreč tako kot vsem preostalim čla-
nom uprav in nadzornih svetov pod-
jetij, ki bi končala v insolvenčnih po-
stopkih, grozil vsaj desetletni izgon iz
gospodarstva. Ustavni sodniki so v
noveli videli oviro v nadaljnjem pres-
trukturiranju posameznih družb ozi-
roma slovenskega gospodarstva, saj
novela ni predvidela izjem za osebe,

ki bi v družbo vstopili, ko bi že ob-
stajala potencialna nevarnost pos-
topkov zaradi insolventnosti.

Tudi desedetni izgon članov uprav
in nadzornih svetov podjetij, ki bi
končala v insolvenčnih postopkih, iz
gospodarstva na podlagi domneve,
da niso ravnali s skrbnostjo vestnega
in poštenega gospodarstvenika, je
vzbudil pozornost ustavnih sodnikov.
Spomnimo, da novela ZGD sodiščem
nalaga, naj vsem takšnim osebam od-
vzamejo vsa pooblastila in upravi-
čenja, čemur pa lahko ti nasprotujejo
le v posebnem postopku, v katerem
sami nosijo dokazno breme. Pove-
dano drugače, novela ZGD predvi-
deva, da so za prisilno poravnavo ali
stečaj podjetja krivi člani nadzornega
sveta in uprav, kar pa v času gos-
podarske krize in plačilne nedisci-
pline za mnoge ni bilo sprejemljivo.
Ce bi se določbe izkazale za pro-
tiustavne, bi lahko prišlo do nepo-
pravljivih škodljivih posledic, med
drugim bi mnogi izgubili poklic in
zaposlitev, so odločili ustavni sodniki,
ki bodo ustavno spornost novele ZGD
obravnavali absolutno prednostno.
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Poslanci so na eni zadnjih sej pred volitvami hiteli s sprejemanjem všečnih zakonov, na katere je državni svet izvolil veto,
a izvajanje dveh od njih je medtem ustavno sodišče že zadržalo. Potem ko je na stran postavilo zakon o odpustu
obveznosti družbenikov izbrisanih družb, je včeraj zadržalo še izvajanje novele zakona o gospodarskih družbah, ki
upravam in nadzornikom insolventnih podjetij grozi z desetletnim izgonom iz gospodarstva.


