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Rado BOHINC
ZGD iz leta 1993 je eden od temeljev pravnega sistema samostojne Slovenije in pravni temelj 
privatizacije in pravno-organizacijske transformacije v 90. letih. Harmonizacija s pravom EU ter 
sodobni poskusi poenostavitve in posodobitve korporacijskega prava EU so nepogrešljivi pravni 
okvir stalnega prenavljanja in razvoja ZGD in širše korporacijskega prava RS v 30 letih. 
V zadnjem obdobju je v ospredju premagovanje pomanjkljivosti korporacijskega prava, 
predvsem v razmerjih različnih udeležencev na finančnih trgih, kot so premajhna angažiranost 
delničarjev, nepreglednost v finančnih verigah in nevključevanje deležnikov (zaposlenih) 
ter delničarski aktivizem in kratkoročnost delovanja (angl. short termism). Digitalizacija 
korporacijskega prava EU in RS sega tako na področje povsem digitalnega ustanavljanja družb, 
javnega razkritja poročil in poslovanja družb (interaktivnost poslovnih registrov) in s tem 
krepitve preglednosti, kot tudi v razmerja med družbo, njenimi organi in delničarji ter s tem 
povezane postopke odločanja. De lege ferenda bo evropsko in slovensko korporacijsko pravo 
orodje zelenega prehoda in korporativne družbene odgovornosti za trajnostni razvoj.

Dr. Andreja PRIMEC
Družbeno odgovorno upravljanje je postalo globalni fenomen, s katerim se ne ukvarjajo le 
znanstveniki, temveč tudi pomembne mednarodne organizacije, med drugimi OECD in EU. 
Direktiva 2014/95/EU o nefinančnem poročanju podjetij (Non Financial Reporting Directive – 
NFRD) je uvedla obveznost poročanja o določenih nefinančnih informacijah za velike korporacije 
(subjekte javnega interesa), zaradi česar velja kot prvi zakonski akt na področju uveljavljanja 
družbeno odgovornega upravljanja. Korporacije so morale nefinančne podatke prvič razkriti 
leta 2018 za preteklo poslovno leto. Sklenitev evropskega Zelenega dogovora in akcijskega 
načrta Komisije za trajnostno financiranje sta potrebe po podatkih podjetij o tveganjih glede 
trajnosti, ki so jim izpostavljena, ter o njihovem lastnem vplivu na ljudi in okolje, še povečala. 
Za izboljšanje poročanja o trajnosti je Komisija pripravila predlog nove direktive o poročanju 
podjetij o trajnosti (Corporate sustainability reporting directive – CSRD), ki bo nadomestila 
NFRD. Evropski parlament in Svet EU sta direktivo novembra 2022 že potrdila. V sveženj nove 
evropske zakonodaje, namenjene trajnostnemu korporativnemu upravljanju, sodi tudi predlog 
Direktive o potrebni skrbnosti pri trajnostnem poslovanju podjetij (Corporate sustainabilitiy 
due diligence directive), ki ga je Komisija sprejela marca 2022. Predlagana direktiva vzpostavlja 
obveznost skrbnega pregleda (angl. due diligence), ki bo od podjetij zahtevala, da prepoznajo, 
preprečijo, ublažijo oziroma odpravijo škodljive vplive na človekove pravice in okolje, opredeljeno 
v skladu z mednarodnimi konvencijami o okolju in človekovih pravicah, ki so navedene v prilogi 
direktive. Obveznost skrbnega pregleda bo veljala tudi za njihove hčerinske družbe in partnerje 
v vrednostni (dobavni) verigi. Če (matična) podjetja ne bodo spoštovala te obveznosti, bodo 
izpostavljena kazenskim sankcijam in civilni (odškodninski) odgovornosti. Vzpostavitev skrbnega 
pregleda in nadzor nad njegovim izvajanjem sta predvidena kot nova dolžnost direktorjev. 
Posledično je predlagana direktiva povzročila burne odzive strokovne javnosti.

Vladimir BALAŽIC
Vrhovno sodišče je s svojimi odločitvami doprineslo k sooblikovanju sodne prakse vseh 30 
let uporabe ZGD. V letih od uveljavitve Zakona o gospodarskih družbah je odločilo v sodbah 
na temo razporejanja dobička v osebnih družbah, pridobivanju lastnega poslovnega deleža in 
prenosu poslovnih deležev. Na temo sklepanja organov družb je bilo napisanih kar nekaj sodb, 
ki so oblikovale prakso na temo ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščin družb. Še posebej so 
sodbe vrhovnega sodišča pomembno vplivale na vsebine pri problematiki obravnave »spregleda 
pravne osebnosti«. Z razvojem uporabe ZGD-ja so odločitve sodišča razjasnile tudi področje 
»dopustnosti« revizij, glede vsebine in predlagateljev revizij.

Dr. Dušan JOVANOVIČ
V 30 letih uveljavitve ZGD in pozneje ZGD-1 je področje pristojnosti in odgovornosti organov 
vodenja in nadzora načeloma ostalo vsebinsko nespremenjeno. Kljub temu so se v vmesnem času 
pojavile težnje k spremembi oziroma dopolnitvi pravil o odgovornosti članov organov vodenja in 
nadzora, delno pa je kvalitativno to področje dopolnil ZFPPIPP. To česar ni vnesel zakonodajalec 
pri uveljavljanju ekskulpacijskih razlogov, je dopolnila in oblikovala sodna praksa z uporabo 
pravila podjetniške presoje. Kljub razmeroma nespremenjenim določilom o odgovornosti članov 
organov vodenja in nadzora, pa se je v praksi izpostavilo večje število odprtih vprašanj, ki jih je 
bilo treba ustrezno zapolniti, bodisi z doktrinarno bodisi s primerno sodno prakso. Prispevek bo 
podroben pregled stanja odgovornosti članov organov vodenja in nadzora v praksi ter posledično 
sodne prakse v Sloveniji in tujini.

Dr. Branko MAYR
Revizija računovodskih izkazov je ena od oblik računovodskega nadzora. Njena zgodovina 
je dolga. Prva revizijska institucija, pod katere pristojnost je spadalo tudi ozemlje današnje 
Slovenije, je bila ustanovljena v času vladarice Marije Terezije. Revizija računovodskih izkazov 
se je v Jugoslaviji izvajala pod okriljem Službe družbenega knjigovodstva. Po osamosvojitvi 
je njene naloge prevzela Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, ki jo 

je v letu 1994 nasledila Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje. Revidiranje računovodskih izkazov je pred tridesetimi leti reguliral Zakon o 
gospodarskih družbah, podrobneje pa leta 1993 sprejeti Zakon o revidiranju. Zakonski okvir 
revidiranja računovodskih izkazov se je v času spreminjal in dopolnjeval. Cilj revidiranja 
računovodskih izkazov je ugotoviti oziroma potrditi točnost in popolnost informacij, ki jih 
vsebujejo računovodski izkazi. Naloga je strokovno izjemno zahtevna in odgovorna. V razvoju 
revizije računovodskih izkazov so se pojavili številni izzivi. Najpogostejši so bili povezani z 
zagotovitvijo ustrezne strokovnosti revizorjev. Stalni izziv je v zagotovitvi prednosti vsebine 
pred obliko. S temi izzivi se bo srečevala revizijska stroka tudi v prihodnje.

Dr. Miha JUHART
Eno od področij, na katerih je prišlo v času od uveljavitve ZGD do največ vsebinskih 
sprememb, je področje poslov s povezanimi osebami. Razvoj ureditve delno sledi splošnim 
trendom korporacijskega prava v EU in je uresničitev zahteve po harmonizaciji pravnega 
reda in implementacija pravil evropskega prava. Delno pa so pravila posebnost slovenskega 
korporacijskega prava, ki osnovno ureditev nadgrajuje in jo razširja. Vsebinsko so posli 
med družbo in povezanimi osebami most med notranjimi in zunanjimi pravnimi razmerji. 
Povezane osebe so z družbo povezane bodisi na podlagi deleža bodisi na podlagi funkcije, ki 
jo posameznik opravlja. Gre pa za pravne posle, pri katerih kot udeleženca nastopata povezani 
osebi kot samostojna subjekta z lastno pravno sposobnostjo in ustvarjata pravne učinke v 
medsebojnem razmerju. Ravno v tem pa je namen posebne ureditve, ki želi preprečiti učinke v 
škodo družbe in zagotoviti primarnost njenega interesa nad interesom posameznikov, ki so z 
družbo povezani.

Domen NEFFAT
Ustanovitev d. o. o. je mogoča na več načinov. Ustanovitelj je lahko ena oseba ali več oseb. 
Enostavna ustanovitev, katere bistvo je osnovni vložek zgolj v obliki denarnega vložka, je 
mogoča tudi na obrazcu, ne glede na to, da je ustanovitelj ena ali več oseb. Zakon z nekaterimi 
zahtevami, ki izvirajo iz zahtev po pravilnosti poslovanja z vidika davkov, delovnega prava, 
zaposlovanja na črno, storjenih prekrškov ipd. ter preprečevanja (omejevanja) veriženj 
ustanavljanj d. o. o., omejuje ustanovitev družbe in pridobitev statusa družbenika. Tuji subjekti 
kot ustanovitelji so podvrženi še dodatnim zahtevam z vidika davčne ureditve. Do ustanovitve 
d. o. o. lahko pride tudi v okviru statusnih preoblikovanj, zato bo predstavljena tudi s tega 
vidika.

Dušan JERAJ
Pri transakcijah z deleži bi želeli opozoriti na nekaj kritičnih točk, ki lahko (v prihodnje) 
pomembno vplivajo na davčno obravnavo transakcije. Če je družbenik družbe fizična oseba, je 
treba zaradi davčne zakonodaje pri transakciji vedno preveriti: 
– ali se transakcija izvaja pod tržnimi pogoji (predvsem iz vidika cene);
–  kako bo transakcija vplivala na starost deleža, ki ga ima podjetnik v družbi (čas trajanja 

imetništva deleža je pomemben zaradi višine stopnje dohodnine ob odtujitvi);
–  ali obstaja način, da se plačilo davka odloži (prenosi deležev med družinskimi člani, 

reorganizacija poslovanja itd.). 
Predstavil pa bom tudi par praktičnih nasvetov glede:
– dokapitalizacije z naknadnimi vplačili;
– variabilnega dela kupnine – kdaj se obravnava kot dividenda.

Dr. Borut BRATINA
ZGD-1 določa v svojih kazenskih določbah več kot 150 posameznih prekrškov, ki jih lahko 
storita gospodarska družba in njena odgovorna oseba. S tem želi zakonodajalec zagotoviti 
doslednejše spoštovanje zakonskih določil. Na podlagi Zakona o prekrških lahko odgovornost 
gospodarske družbe kot pravne osebe za prekrške opredelimo kot njeno t. i. pridruženo 
(akcesorno) odgovornost, saj se odgovornost pravne osebe pridružuje individualni 
odgovornosti neposrednega storilca, ki je prekršek storil pri opravljanju dejavnosti pravne 
osebe, v njenem imenu ali za njen račun ali v njeno korist ali z njenimi sredstvi. Gospodarska 
družba in njena odgovorna oseba sta kaznovani z globo v razponu od 15.000 do 45.000 evrov 
za pravno osebo in od 500 do 4.000 evrov za odgovorno osebo. V prispevku bodo podrobneje 
predstavljeni posamezni prekrški, ki jih lahko storijo odgovorne osebe v delniški družbi.

Miha JAVORNIK
Člani poslovodstva in nadzornega sveta družb so izpostavljeni številnim poslovnim in 
regulativnim tveganjem, ki imajo lahko v določenih primerih za posledico tudi njihovo 
odgovornost. V okviru svojih nalog so pogosto prisiljeni v hitro in včasih tudi tvegano 
sprejemanje poslovnih odločitev. Družba ima interes, da za dobro poslovanje ustvari pogoje, ki 
omogočajo poslovodstvu lažje odločanje. Ustrezno sklenjeno zavarovanje odgovornosti članov 
poslovodstva in nadzornega sveta je lahko eden od teh pogojev. Prispevek se bo nanašal na 
namen tovrstnega zavarovanja ter pomembne sestavine zavarovalnega kritja.

Vsebina posveta
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9.00–10.00 
dr. Rado BOHINC
Prehojena pot 30: let ZGD – posodabljanje in digitalizacija 
korporacijskega prava EU in RS 
– od harmonizacije, simplifikacije, modernizacije do premagovanja delničarskega aktivizma in 

kratkoročnosti (short termism), neangažiranosti delničarjev, izključevanja deležnikov;
– digitalizacija korporacijskega prava v EU in RS – veljavna ureditev uporabe elektronskih 

sredstev v ZGD-1 in predlog novele ZGD-1L;
– korporacijsko pravo v EU in RS kot orodje zelenega prehoda in korporativna družbena 

odgovornost za trajnostni razvoj.

10.00–10.30 
dr. Andreja PRIMEC
Korporativna družbena odgovornost v pravu EU in v ZGD-1 
– pojem in razvoj korporativne družbene odgovornosti
– direktiva 2014/95/EU o nefinančnem poročanju podjetij (Non-financial reporting directive 

– NFRD) – prvi (zavezujoč) pravni akt, namenjen vzpodbujanju družbeno odgovornega 
korporativnega upravljanja

– implementacija nefinančnega poročanja v ZGD-1
– trajnostno poročanje podjetij (Direktiva o poročanju podjetij o trajnostnosti; Corporate 

sustainability reporting directive – CSRD)
– trajnostno korporativno upravljanje v EU (predlog Direktive o potrebni skrbnosti pri 

trajnostnem poslovanju podjetij; Corporate sustainability due diligence directive – CSDDD).

10.30–11.15 
Vladimir BALAŽIC
Sooblikovanje ZGD s sodno prakso Vrhovnega sodišča RS 
– bilančno pravo (sodbe na temo razporejanja dobička v osebnih družbah, pridobivanja 

lastnega poslovnega deleža, lastnih delnic, vinkulacija delnic) 
– sklepi organov družb (ničnost in izpodbojnost)
– prenos poslovnih deležev (konstitutivnost, deklaratornost)
– dopustnost revizij
– iztisnitev manjšinskih delničarjev
– prenos premoženja (330. člen)
– spregled pravne osebnosti

11.15–11.45  | Odmor

11.45–12.30 
dr. Dušan JOVANOVIČ 
Odgovornost članov poslovodstev in NS v praksi 
– pristojnosti in odgovornosti članov organov vodenja – praksa
– pristojnosti in odgovornosti članov organa nadzora – praksa
– odgovornost po ZGD-1 in ZFPPIPP
– pravilo podjetniške presoje
– sodna praksa
– odgovornost in trajnostni razvoj

12.30–13.00 
dr. Branko MAYR 
Pomen in razvoj revizije v gospodarskih družbah s 
predstavitvijo izkušenj 
– računovodski nadzor in revizija
– vrste revizij
– revizija računovodskih izkazov

Program | Sreda, 22. februar 2023, z začetkom ob 9. uri

– revizija računovodskih izkazov kot garant poštenosti računovodskih poročil
– prednosti in slabosti revizije računovodskih izkazov v Sloveniji
– izzivi revizijske stroke

13.00–13.30 
dr. Miha JUHART 
– nova ureditev poslov s povezanimi osebami
– učinkovito uresničevanje pravic delničarjev

13.30–13.45  | Odmor

13.45–14.45  
Domen NEFFAT
Ustanovitev d.o.o. 
– »enostavna« in kompleksnejša ustanovitev,
– posebne zahteve in pogoji,
– izvedba v praksi (ustanovitelj iz tuje države, davčne številke, TRR v Sloveniji),
– ustanovitev v okviru statusnih preoblikovanj.

Dušan JERAJ 
Davčne pasti pri transakciji z deleži 
– vrednotenje deleža v družbi – vstop družbenika z dokapitalizacijo
– davčni posli v primeru prodaje deleža

– lastni deleži
– variabilni del kupnine
– pripis prodajne cene posameznim deležem v družbi

14.45–15.15  
dr. Borut BRATINA 
Problematika prekrškov po ZGD 
– prekrški gospodarske družbe in odgovorne osebe
– pridružena akcesorna odgovornost
– posamezni prekrški v delniški družbi

15.15–15.45 
Miha JAVORNIK 
Zavarovanje odgovornosti članov poslovodstev in NS – 
elementi zavarovalne pogodbe v praksi 
– komu je namenjeno zavarovanje in čigav premoženjski interes (odgovornost) je krit?
– struktura zavarovalne police in zavarovalna kritja (stran A, stran B in stran C)
– časovno obdobje in geografsko področje zavarovalnega kritja
– obvezna odbitna franšiza po 263. členu ZGD-1
– pomembne razširitve zavarovalnega kritja
– bistvene izključitve iz zavarovalnega kritja

16.00–17.30   
Okrogla miza 
Okrogla miza na temo prvega prvega predloga zakona o gospodarskih družbah v samostojni 
Republiki Sloveniji in podelitev priznanja nosilcem pobude (podeljujejo Zveza društev za 
gospodarsko pravo Slovenije, Zveza društev pravnikov Slovenije in Poslovna akademija)*

*Udeležba na okrogli mizi in slovesni podelitvi priznanj je brez kotizacije in odprta za javnost.



Na izobraževanje prijavljamo naslednje udeležence: 

1. ime in priimek 

e-pošta

2. ime in priimek 

e-pošta

3. ime in priimek 

e-pošta

PLAČNIK

Ime plačnika

Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite) da ne

ID za DDV plačnika: TRR za e račun:

Telefon: Faks:

e-pošta plačnika: 

Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe:

Prijavnica na posvet | 30 LET ZAKONA O GOSPODARSKIH 
DRUŽBAH (ZGD), Sreda, 22. februar 2023 

Vabimo vas na posvet v živo
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Prijava in odjava
• Prosimo, da nas o udeležbi obvestite s priloženo 

prijavnico. Prijavnico nam lahko pošljete po pošti ali 
faksu. Prijavnica je na voljo tudi na naši spletni strani 
www.nebra.si in jo lahko pošljete po elektronski poti. Na 
podlagi prijavnice bomo izstavili predračun, po opravljeni 
storitvi bomo poslali račun.

• Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo.  
V primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne 
kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne 
vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.

Kotizacija in plačilo
• Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 260 EUR in 

DDV po stopnji 22 %. 
• Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu 

udeležencev možen popust.
• Kotizacija vključuje udeležbo na izobraževanju.
• Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun NEBRA 

d.o.o., št. SI56 3500 1000 1630 579 odprt pri BKS Bank 
AG, Ljubljana.

• Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po 
prejemu računa v skladu s predpisi.

Trajanje (predvidoma)
od 9. do 17.30 

INFORMACIJE:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350,1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60; 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 051/324 323
nebra@nebra.si | www.nebra.si
Transakcijski račun št.: SI56 3500 1000 1630 579

Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 260 EUR in DDV po 
stopnji 22 %. 
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.  

30 let Zakona  
o gospodarskih 
družbah (ZGD)

 SPLETNE PRIJAVE: www.nebra.si

Sreda, 22. februar 2023
Dunajska cesta 18, Ljubljana

Soglasje za obdelovanje osebnih podatkov  
v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) (ustrezno označiti)

S prijavo na dogodek se strinjam s pogoji udeležbe na dogodku in prostovoljno dajem izrecno privolitev, da 
lahko družba Nebra d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje 

z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira v zvezi 
s prijavo, potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje prezentacij, ki 
so bile prikazane na dogodku, ter drugih povezanih gradiv, za namene trženja ter me po e-pošti ali 
telefonu kontaktira o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja dejavnosti družbe.  
V kolikor sporočil ne boste želeli več prejemati, se lahko odjavite iz seznama prejemnikov tako, da 
sledite navodilom na odjavni strani, povezava do katere je tudi del vsakega poslanega sporočila.

S svojim podpisom potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi 
podatki kot so pravica, da soglasje kadarkoli prekličem, pravica pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki 
se name nanašajo, pravica do popravka in izbrisa osebnih podatkov ter do omejitve obdelave, pravica do 
ugovora in pravica vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Zveza društev pravnikov Slovenije
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