
Da novelirani zakon o
gospodarskih družbah
kriminalizira neuspeh,
so enotni strokovnjaki
in podjetniki, ki želijo
spremembo zrušiti

NINA AMBROŽ
Ob spremljanju zgodb propadajo-
čih podjetij SCT, Vegrad, LTH, Viator
& Vektor, MTB, Konstruktor VGR in
drugih je izigravanje insolvenčne za-
konodaje v Sloveniji doseglo kronične
razsežnosti, predvsem v nepopravljivo
škodo upnikov - podizvajalcev, doba-
viteljev in delavcev. Ker je kaznovanje
gospodarskega kriminala neuspešno,
se je politika nedavno odločila, da bo
ukrepala in na predlog Slovenske ljud-
ske stranke dopolnila zakon o gospo-
darskih družbah (ZGD). Z novelo, ki bo
predvidoma začela veljati prihodnji
torek, je tistim, ki so bili povezani s
stečajem oziroma enim izmed insol-
venčnih postopkov kakšnega podje-
tja, onemogočila podjetništvo za deset
let in jim odvzela vodstvene funkci-
je. Precej aktualnih pretendentov za
državnozborske stolčke ukrep prete-
žno podpira, odzivi širše in strokov-
ne javnosti pa so izrazito odklonilni.
Medtem ko Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije svojega stališča sploh
(še) ni oblikovala, Gospodarska zbor-
nica Slovenije spremembi glasno opo-
reka in izpostavlja, da novela "pomeni
kriminalizacijo poslovnega neuspe-
ha". Enako menijo v Združenju nad-
zornikov Slovenije, kjer med drugim
izpostavljajo protiustavnost. Bo po-
litika ubila podjetniški duh? Si bo v
krizi sploh še kdo upal prevzeti vode-
nje nestabilnih podjetij? Kako uredi-
ti zakonodajo in zagnati ambiciozno,
konkurenčno, pošteno gospodarstvo?
Vprašanj je več kot odgovorov.
Več stečajev,
manj kriznih menedžerjev
Dr. Borut Bratina, predstojnik kate-

dre za gospodarsko pravo pri Eko-
nomsko-poslovni fakulteti Maribor,
pravi, da so pravniki enotni, da gre za
"nesorazmeren, hud poseg zakonoda-
je v svobodno gospodarsko pobudo, v
pravice ustanoviteljev, direktorjev in
nadzornikov zasebnih družb in v za-
sebno lastnino. Cilj je legitimen in le-
galen, vendar je sprememba ZGD na ta
način popolnoma neustrezna in proti-
ustavna". Bratina nasprotuje potezi, ki
si jo je "zaradi domnevnega nedelova-
nja sodišč privoščil zakonodajalec in
vzel stvari v svoje roke. Vsi, ki so bili
člani organov vodenja ali nadzora v
družbi, zoper katero se je začel stečaj,
so po zakonski domnevi krivi. Zato v
teh vlogah ne morejo biti niti v novi
družbi. To bo položaj upnikov poslab-
šalo." Profesor gospodarskega prava
opozarja, da bo marsikomu, "ki bi bil
sposoben biti krizni menedžer, to one-
mogočeno. Mnogi niti ne bodo pripra-
vljeni prevzeti težavnih podjetij, razen
kot zunanji svetovalci po pogodbi. To
bo povzročilo še več težav in stečajev."

Tadej Ružič, predsednik uprave
podjetja SGP Pomgrad iz Murske
Sobote, ocenjuje, da "je novela ZGD
negativni vrhunec v zadnjem letu
sprejetih predpisov, ki so predvsem
odraz neizvajanja in neupoštevanja
že obstoječih. Najbolj žalostno je, da
vsi novi predpisi v ničemer ne morejo
popraviti že storjenih eventualnih ne-
pravilnosti, ampak le otežujejo poslo-
vanje tistim subjektom, ki na trgu še
funkcioniramo." Predsednik uprave
SGP Pomgrada poudarja, da je povsod
v razvitem svetu neuspeh normalen
pojav v poslovnem okolju, zato novost

le "dodatno negativno stimulira prav
tisto svobodno podjetniško pobudo,
ki naj bi po besedah poslanskih kan-
didatov našo državo vlekla iz težav".
S "hudičevim dokazom"
nazaj v srednji vek
Ker sprememba ZGD uvaja obrnjeno
dokazno breme, mora član poslovod-
stva oziroma organa nadzora v ne-
pravdnem postopku dokazovati svojo
vestnost in poštenost v celotnem po-
slovodskem obdobju in priskrbeti iz-
vedensko mnenje. Bratina ob tem
poudarja, da gre za nesmiselni, "hu-
dičev dokaz" in finančno obremenju-
joče analize. Za osebe, ki namerno
povzročijo stečaj, bi bilo po njegovem
mnenju treba poenostaviti in pospeši-
ti dokazne postopke, sicer pa "ima ve-
ljavna zakonodaja v primeru krivdno
povzročenih stečajev ali prisilnih po-
ravnav mnoge določbe v zaščito upni-
kov".

Da je noviteta "daleč od moderne
pravne države", še komentira Ružič in
dodaja: "Podobna je nekim srednjeve-
škim časom, ko je nekdo nekoga ob-
tožil, da je ponoči letel na metli nad
strehami, ta pa je moral potem do-
kazati, da to ni res." Tak način se mu
upira, zato navija za ustavno preso-
jo novele. Državi bi najbolj koristilo,
da "odpravi prenormirano zakonoda-
jo, podjetništvu pusti čim bolj proste
roke, državnim bankam pa zada
nalogo pomagati gospodarstvu. Vse
bodoče zakonodajalce pa vljudno na-
prošam, da zaradi všečnosti laični
javnosti ne podlegajo apetitom ulice,
ampak sledijo mnenjem stroke," za-
ključuje Tadej Ružič.

Minister za pravosodje Aleš Zalar bo danes predlagal, naj vlada od ustavne-
ga sodišča zahteva začasno zadržanje izvajanja dopolnitve zakona o gospo-
darskih družbah. Predsednik SLS Radovan Žerjav vztraja, da "njihov" ukrep
"ščiti poštene podjetnike in delavce in želi preprečiti nadaljnje anomalije
s stečaji". Zalarjev predlog je označil kot hranjenje velikih menedžerjev in
malverzacij. O tem, da noveli oporeka stroka, Žerjav v včerajšnjem sporoči-
lu za javnost ni napisal nič.



Bine Kordež in Ivan Zidar sta v imenu SCT in Merkurja pred šestimi leti podpisala
pismo o nameri za ustanovitev skupnega podjetja za predelavo in distribucijo beton-
skega jekla in armature; če bo obveljala novela zakona o gospodarskih družbah, o
novih podjetjih nekaj časa ne bosta mogla razmišljati.


