
Nadzorni svet ima na podlagi 281. člena ZGD-1 
pravico do vpogleda v inkorporirane informacije. 
V okviru te pravice lahko vpogleda tudi v vsa 
poročila notranjega revizorja ne glede na to, na 
koga so naslovljena. Notranji revizor je lahko v 
skladu 259. členom ZGD-1 kot poročevalec 
povabljen na seje nazornega sveta in njegovih 
komisij. Z določbami o notranji reviziji leta 2015 
je bilo naslovljeno vprašanje neposrednega 
dostopa nadzornega sveta ali revizijske komisije 
do notranje revizije. Pri izvajanju te pravice pa 
se je v praksi pojavilo in uveljavilo ravnanje, ko 
nadzorni svet zahteva dodatne informacije od 
notranje revizije le tako, da je bila o tem 
seznanjena tudi uprava. Prav tako lahko 
notranja revizija posreduje informacije le, če jih 
posreduje uprava ali je uprava z njimi 
seznanjena. Navedena praksa zmanjšuje 
verjetnost, da bo notranja revizija poročala 
nadzornemu svetu o informacijah, ki bi bile lahko 
neugodne (negativne) za upravo, to pa 
zmanjšuje njeno neodvisnost. Predlagana 
dopolnitev bo omogočala izjemo od splošno 
uveljavljenega pravila o informacijskem 
monopolu uprave, okrepila neodvisnost notranje 
revizije, povečala učinkovitost delovanja 
nadzornega sveta in revizijske komisije ter 
izboljšala korporativno upravljanje v delniških 
družbah. 

281.č 1 ZNS (1) Predlog odločitve o soglasju iz prvega 
odstavka prejšnjega člena oblikuje 
revizijska komisija. Pri oblikovanju 
predloga ne sme sodelovati član te 
komisije, ki je udeležen pri poslu ali pri 
katerem obstaja nevarnost nasprotja 
interesov zaradi njegovega razmerja s 
povezano stranko. 

V primeru preveč restriktivne 
dikcije bo prišlo do velikih težav 
v skupinah družb, kjer obstaja 
nevarnost, da revizijske 
komisije ne bodo imele dovolj 
članov 'brez razmerij s 
povezanimi strankami', da bi 
sploh predlagale potrditev 
pogodb med družbami v 
skupini. 

?????  

281.d  ZNS Besedilo člena se črta. Za posle s povezanimi osebami 
je soglasje nadzornega sveta 
tisto, ki zagotavlja, da so 
varovani interesi družbe. Poleg 
tega so že zdaj posli s 
povezanimi osebami ustrezno 
razkriti v poročilu o poslu s 
povezanimi osebami, ki je 

Gre za zahtevo direktive, ki določa, da je treba 
posle s povezanimi strankami objaviti javno. V 
skladu z 11. členom ZGD-1 se za javno objavo 
šteje objava na spletni strani AJPES.  


