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Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je, na podlagi drugega odstavka
56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno
besedilo, 95/09 - odl. US in 21/13 - ZFDO-F in 81/18-odl. US) in 20. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in
123/20), pripravila
Mnenje
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1K) - druga obravnava
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 41. seji 26.
11. 2020 obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1K) - druga obravnava, ki ga je Državnemu zboru v
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.
Komisija predlog zakona podpira.
V razpravi so člani komisije predlagali, da se v nadaljnjem postopku sprejemanja
predloga zakona razmisli o črtanju 11. člena predloga zakona, ki določa subjekte
javnega interesa. Subjekti javnega interesa so postale tudi nekatere družbe z
neposrednim ali posrednim večinskim lastniškim deležem države ali občine, ki morajo
revidirati letna poročila v skladu s 57. členom ZGD-1. Med njimi so tudi družbe z
omejeno odgovornostjo, ki izpolnjujejo merila za srednje in velike družbe.
Podlaga za določitev subjekta javnega interesa je Direktiva 2013/34/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013, ki med drugim določa, da so subjekti
javnega interesa tudi podjetja, ki jih države članice imenujejo za subjekte javnega
interesa, na primer podjetja, ki imajo zaradi svoje narave poslovanja, velikosti ali
števila zaposlenih velik javni pomen.
Slovenija je določilo omenjene direktive v zakonu, ki ureja revidiranje, razširila kar na
vse družbe v državni ali občinski lasti, kar je v Evropi posebnost. S tem je v slovenski
pravni red vneseno določilo, ki ga evropska direktiva ne zahteva, nedvomno pa
povečuje birokratska in finančna bremena podjetjem v večinski državni in občinski
lasti. Določa se namreč, da bodo vsa občinska in državna podjetja, ki so podvržena
obveznim revizijam, dolžna obvezno imenovati revizijsko komisijo. Ker se pričakuje,

da vsi člani revizijskih komisij svoje delo opravljajo karseda odgovorno in
profesionalno, se bodo povečale zahteve po poročanju tem organov s strani
strokovnih služb podjetij. Posledično se bo povečal obseg administrativnega dela,
potrebe po dodatnih zaposlitvah in s tem stroški poslovanja teh podjetij. Zastavlja se
vprašanje, ali je resnično potreben še dodaten nadzor v že tako visoki piramidi
različnih nadzornih organov.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Tomaž Horvat.
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