
skladno s 545. členom ZGD-1 
del letnega poročila družb. 
Sprotno objavljanje podatkov o 
poslih na AJPES-u bo škodljivo 
za družbe. 

284.a  ZNS Besedilo člena se črta.  Poslovanje z družbami, ki so 
povezane s članom nadzornega 
sveta ali njegovim družinskim 
članom, je v celoti urejeno v 
predlogu 262.a členu, kot je 
predlagano zgoraj. Smiselna 
uporaba 270.a člena bi v praksi 
povzročila velike težave, saj ta 
člen ni primeren za člane 
nadzornega sveta. 

Predlog se ne upošteva. Direktiva se v zvezi z 
definicijo povezanih strank sklicuje na 
mednarodne računovodske standarde. Za 
opredelitev povezanih strank je tako  relevanten 
predvsem MRS 24. Ta določa, da med 
povezane stranke spadajo tudi »člani ključnega 
ravnateljskega osebja podjetja ali njegovega 
obvladujočega podjetja«. Nadalje MRS določa, 
da so ključno ravnateljsko osebje tisti 
posamezniki, ki imajo posredno ali neposredno 
oblast in odgovornost na področjih načrtovanja, 
usmerjanja in nadziranja dejavnosti podjetja, 
vključno z vsemi ravnatelji podjetja (izvršnimi ali 
drugimi). V skladu z navedenim med povezane 
stranke nedvoumno spadajo člani organov 
vodenja ali nadzora ter izvršni direktorji.  

294.a  ZNS V členu naj se uporablja termin 'politika prejemkov organov vodenja in 
izvršnih direktorjev' in se črta člane organov nadzora. Politika prejemkov 
organa nadzora ni smiselna, saj plačila tega organa neposredno določa 
skupščina. Pri prenosu direktive je potrebno slediti dvotirnemu sistemu 
upravljanja družb v ZGD-1. 

Direktiva v 1. členu določa definicijo direktorja:  
»direktor« pomeni: 
(i) katerega koli člana upravnega, vodstvenega 
ali nadzornega organa družbe; 
(ii) kadar ni član upravnega, vodstvenega ali 
nadzornega organa družbe, izvršnega direktorja 
ter, če ta funkcija v družbi obstaja, namestnika 
izvršnega direktorja; 
(iii) če tako določi država članica, druge osebe, 
ki opravljajo funkcije, podobne tistim, ki se 
izvajajo v skladu s točko (i) ali (ii).  
Iz navedene definicije izhaja, da predmetna 
obveznost velja tudi za prejemke članov 
nadzornega sveta.  

294.b  ZNS Črta se člane organov nadzora. Razkritje prejemkov članov nadzornih svetov 
je določeno z ZGD-1. Strukturo razkritij določajo kodeksi korporativnega 
upravljanja. Način razkritij, kot jih določa 294.b člen, niso smiselni za organ 
nadzora, saj njihovi prejemki ne smejo biti povezani z uspešnostjo 
poslovanja družbe, kar prepoveduje sam ZGD-1. Pri prenosu direktive je 
potrebno slediti dvotirnemu sistemu upravljanja družb v ZGD-1. 

Direktiva v 1. členu določa definicijo direktorja:  
»direktor« pomeni: 
(i) katerega koli člana upravnega, vodstvenega 
ali nadzornega organa družbe; 
(ii) kadar ni član upravnega, vodstvenega ali 
nadzornega organa družbe, izvršnega direktorja 
ter, če ta funkcija v družbi obstaja, namestnika 
izvršnega direktorja; 
(iii) če tako določi država članica, druge osebe, 
ki opravljajo funkcije, podobne tistim, ki se 
izvajajo v skladu s točko (i) ali (ii).  


