
262.a  ZNS (1) Pogodba, s katero se član nadzornega 
sveta ali upravnega odbora ali njegov 
družinski član zaveže zagotoviti 
kakršnekoli svetovalne storitve ali 
produkte za družbo ali od nje odvisno 
družbo, ki ne spadajo v okvir izvajanja 
nadzorne funkcije, ima pravni učinek, če z 
njo soglaša nadzorni svet ali upravni 
odbor. Enako velja za svetovalne storitve, 
ki jih za družbo ali od nje odvisno družbo 
opravi družba ali druga pravna oseba, ki jo 
član nadzornega sveta oziroma 
upravnega odbora ali njegov družinski 
član obvladuje, ali v kateri je zakoniti 
zastopnik ali član organa nadzora ali 
družbenik, če je družba osebna družba. 
Soglasje nadzornega sveta ali upravnega 
odbora ni potrebno, če sta družbi 
povezani družbi, razen v primeru poslov iz 
prvega odstavka 281.c člena tega zakona. 

Omejitev zgolj na svetovalne 
storitve je preozka in ne rešuje 
vseh izzivov na tem področju v 
praksi. 

Predlog se ne upošteva. Ostali posli družbe s 
člani nadzornega sveta so po novem urejeni v 
284.a členu, ki pa določa smiselno uporabo 
določbe 270.a člena (posli s člani uprave) tudi 
za posle družbe s članom nadzornega sveta. Na 
ta člen se sklicuje tudi drugi odstavek 285. 
člena, kar pomeni, da pravila glede sklepanja 
poslov z družbo veljajo tudi za člane upravnega 
odbora. Pogodba o svetovanju je k temu urejena 
le dodatno.  

270.a 3 ZNS (3) Soglasje nadzornega sveta je potrebno 
tudi za posle, ki jih družba ali od nje 
odvisna družba opravi z družbo ali drugo 
pravno osebo,v kateri ima član uprave ali 
njegov družinski član ali vsi skupaj delež, 
ki dosega najmanj desetino osnovnega 
kapitala družbe ki jo član uprave ali njegov 
družinski član posredno ali neposredno 
obvladuje oziroma je udeležen pri njenem 
skupnem obvladovanju. Nadzorni svet 
mora soglašati tudi s posli z družbo, v 
kateri opravlja član uprave ali njegov 
družinski član funkcijo člana organa 
vodenja ali nadzora ali izvršnega 
direktorja ali je družbenik, če je družba 
osebna družba, in s posli z drugo pravno 
osebo, v kateri je član uprave ali družinski 
član zakoniti zastopnik ali član organa 
nadzora. Soglasje nadzornega sveta ni 
potrebno, če sta družbi povezani družbi, 
razen če je soglasje potrebno na podlagi 
prvega in drugega odstavka 281.c člena 
tega zakona. 
 

Predlaga se, da omejitev za 
soglasje nadzornega sveta 
ostane enaka, kot je bila v zdaj 
veljavnem 38.a členu. 
Potrebnost soglasja le za 
poslovanje z družbami, kjer ima 
član uprave kontrolo, lahko vodi 
do neobvladovanja nasprotij 
interesov, kjer imajo ti večje 
deleže, ki pa niso kontrolni. 

SESTANEK 

281.a  ZNS 281.a člen ostane nespremenjen. Predlog ni bil upoštevan. 
 


