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3 8 ZNS Črta se predzadnja alineja: 
»Slovenski inštitut za revizijo« je 
Slovenski inštitut za revizijo po zakonu, ki 
ureja revidiranje;. 

Predlaga se črtanje definicije, 
saj se zdi sprememba 281.a 
člena, ki vsebuje pojem, 
neprimerna. 

Predlog se ne upošteva. Opredelitev pojma 
»Slovenski inštitut za revizijo« vsebuje že 
obstoječi osmi odstavek 3. člena ZGD-1.  

10.a 1 ZNS Črta se četrta alineja:  
»ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev 
izločena iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco 
gospodarskih subjektov z negativnimi 
referencami na podlagi zakona, ki ureja 
javna naročila;«. 

Predlaga se, da se ti dve 
prepovedi ustanavljanja družb 
izbrišeta. Negativna referenca 
pri javnem naročanju ni dovolj 
za popolno omejitev svobodne 
gospodarske pobude in je 
predlagana rešitev neustavna. 

Predlog se upošteva. Predlagana nova 4. točka 
prvega odstavka 10.a člena se črta. 

29  ZNS Predlagane spremembe se ne upoštevajo. Trenutna ureditev sedeža družb 
deluje dobro. Vrnitev na prejšnji sistem bo po nepotrebnem povečala 
birokracijo in stroške družb. 

Predlog se upošteva. Predlagani 29. in 30. člen 
se ustrezno popravita. 

30  ZNS Predlagane spremembe se ne upoštevajo. Trenutna ureditev sedeža družb 
deluje dobro. Vrnitev na prejšnji sistem bo po nepotrebnem povečala 
birokracijo in stroške družb. 

Predlog se upošteva. Predlagani 29. in 30. člen 
se ustrezno popravita. 

70 5 ZNS - opis politike raznolikosti, ki se izvaja v 
zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in 
nadzora družbe z vidika spola in drugih 
vidikov, kot so na primer starost ali 
izobrazba in poklicne izkušnje, in navedba 
ciljev, načina izvajanja ter doseženih 
rezultatov politike raznolikosti v obdobju 
poročanja. Politika raznolikosti posebej 
opisuje ciljno raznolikost, ki se zasleduje v 
zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in 
nadzora glede na spol. Politika določa 
razmerje obeh spolov v organih, ki je 
primerno za družbo glede na velikost 
organov. Politika raznolikosti konkretno 
določa cilje raznolikosti za vsak organ in 
način izvajanja teh ciljev ter vplive na 
kadrovske postopke in druge procese v 
družbi. Če se politika raznolikosti v družbi 
ne izvaja, se v izjavi o upravljanju to 
obrazloži na način, da se predstavi kdaj in 
kako bo družba oblikovala politiko 
raznolikosti.  

Majhnim in srednjim družbam v izjavo o 
upravljanju ni potrebno vključiti podatkov 
iz 7. točke tega odstavka. 

Na podlagi raziskave, ki jo je 
ZNS izvedelo v sodelovanju z 
Deloitte, ko so se pregledala 
letna poročila borznih družb za 
leto 2017, je bilo ugotovljeno, 
da borzne družbe kljub zadnji 
spremembi ZGD-1, ki je 
dopolnila 70. člen z opisom 
politike raznolikosti za velike 
družbe zavezane revidiranju, 
niso pristopile k oblikovanju teh 
politik oz. te politike ne 
vsebujejo  navedbe ciljev po 
posameznikih vidikih 
raznolikosti, načina izvajanja ter 
doseženih rezultatov politike 
raznolikosti v obdobju 
poročanja. 
 
Prav tako iz rezultatov 
omenjene raziskave sledi, da ni 
napredka na področju 
zastopanosti manj zastopanega 
spola v organih vodenja in 
nadzora teh družb in da 
obstajajo borzna podjetja v 
katerih je v organih vodenja in 
nadzora zastopan le en spol. 

Predlog se upošteva z dopolnitvijo 70. člena 
ZGD-1 o poslovnem poročilu.  
 
Predlog izjeme za majhne in srednje družbe se 
ne upošteva. Opis politike raznolikosti je del 
izjave o upravljanju, ki jo izdelajo družbe, ki so 
zavezane k revidiranju, te pa so v skladu s prvim 
odstavkom 57. člena ZGD-1 srednje in velike 
kapitalske družbe ter dvojne družbe. Majhne 
družbe ne revidirajo letnih poročil in za njih 
obveznost priprave izjave o upravljanje ne velja. 
Izvzem obveznosti za srednje družbe pa ni 
utemeljen.     


