
235.b 2 ZNS (2) Podatki o osebi so: 
−  osebno ime, firma ali ime, 
−   v primeru fizične osebe EMŠO, 

davčna številka ali druga enolična 
identifikacija in v primeru pravne 
osebe matična številka, davčna 
številka ali druga enolična 
identifikacija,   

−  naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali sedež in naslov in  

−  elektronski naslov ali drug 
identifikacijski znak za elektronsko 
identifikacijo oziroma komunikacijo, 
če jih oseba ima. 

Predlaga se dopolnitev, ki bi 
omogočala zajem morebitnih 
drugih identifikacijskih znakov. 
Sodobne tehnologije lahko 
uporabljajo druge vrste 
identifikatorjev (npr. wallet 
address, user name, IP ali MAC 
address…). 
 

Predlog ni razumljiv.  
 
Identifikatorje fizičnih, pravnih in drugih oseb 
urejamo v predlogu prve in druge alineje prvega 
odstavka 235.b člena ZGD-1. Informacije o 
delničarju bodo lahko poleg poznanih 
identifikatorjev vključevale tudi druge enolične 
identifikacije. Določba je po mnenju Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo odprta tudi 
za identifikacijske znake za elektronsko 
identifikacijo.  

235.c 2 ZNS Drugi stavek drugega odstavka se 
spremeni tako, da glasi: 
Če so informacije za uresničevanje pravic 
delničarjev dostopne na spletni strani 
družbe ali kakšnem drugem 
informacijskem sistemu, zadostuje 
obvestilo o tem ter navedba naslova 
spletne strani oziroma navedba ustreznih 
podatkov za dostop do drugega 
informacijskega sistema. 

Tehnološke rešitve lahko 
informacije za uresničevanje 
pravic delničarjev posredujejo 
preko drugih informacijskih 
sistemov kot je spletna stran 
(npr. podatkovni blok, 
spletišče,..), zato se predlaga 
nekoliko širšo dikcijo. 

Predlog se smiselno upošteva, kot je razvidno v 
predlogu prvega odstavka 235.c člena ZGD-1. 
 
Informacije, ki jih mora družba zagotoviti 
delničarju za uresničevanje njegovih pravic, ki 
izhajajo iz delnic, bodo še vedno lahko dostopne 
na spletni strani družbe, po predlogu zakona pa 
tudi na drugem informacijskem sistemu družbe. 
Zaradi navedene spremembe se v predlogu 
zakona spreminja tudi 235.c, 281.d, 294.a, 
294.b, 296., 297.a, 299., 304., 305., 317.b, 
317.c, 317.č in 586. člen ZGD-1.  

235.e 3 ZNS 3. odstavek se spremeni tako, da glasi: 
(3) Končni posrednik delničarju na 
njegovo zahtevo brez odlašanja izstavi 
dokazilo o dejanskem imetništvu delnic na 
določen dan in o tem hkrati obvesti 
družbo. 

Niti 43. člen ZNVP-1 niti 84. 
člen tehničnih navodil KDD ne 
določata oblike potrdila. 
Predlaga se, da se v ZGD-1 
pusti odprte možnosti za 
različne oblike potrdil.  Lahko 
da bo KDD potrdilo v prihodnje 
izdal v digitalni obliki. 

Predlog se upošteva, kot je razvidno v predlogu 
drugega odstavka 235.č člena ZGD-1: 
 
»Če želi delničar svoje pravice, ki izhajajo iz 
delnic, uresničevati neposredno ali preko 
pooblaščenca, mora vsak posrednik na zahtevo 
delničarja bodisi neposredno bodisi preko 
posrednika v verigi, ki je bližje družbi, urediti vse 
potrebno, da lahko delničar v razmerju do 
družbe sam ali preko pooblaščenca uresničuje 
svoje pravice, ki izhajajo iz delnic. V ta namen 
mora posrednik delničarju ali pooblaščencu 
na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti 
ustrezno dokazilo.«. 

NOV 
235.f 

 ZNS 
Kakršne koli informacije ali drugi podatki v 
zvezi z delničarji ali uresničevanjem pravic 
delničarjev se lahko posredujejo v 
elektronski obliki oziroma s pomočjo 
elektronskih sredstev. 
 

Predlaga se, da se vključi 
splošen člen, ki bo generalno 
uredil, da se lahko informacije 
izmenjujejo elektronsko. 
Podrobnejša definicija 
elektronske oblike ni potrebna. 

Predlog se smiselno upošteva, kot izhaja iz 
predloga šestega odstavka 235.c člena in 
tretjega odstavka 235.č člena ZGD-1. V skladu 
navedenima odstavkoma se bodo lahko 
informacije za uresničevanje pravic delničarjev 
in navodilo za uresničevanje pravic delničarjev 
posredovali z uporabo elektronskih sredstev.   


