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Uredimo zakonodajo na področju zemljiškega dolga in novele ZGD-1E! 

 

Združenje Manager je ministra za pravosodje dr. Senka Pličaniča s pismom pozvalo, da poleg 

drugih nujnih in potrebnih ukrepov za pomoč gospodarstvu, pripravi primerne in učinkovite 

rešitve za trenutno neurejeni področji zemljiškega dolga in novele E Zakona o gospodarskih 

družbah - ZGD-1E. 

 

Trenutna ureditev instituta zemljiškega dolga je nesprejemljiva, saj omogoča posameznikom 

izigravanje pravnega sistema in upnikov, opozarjajo managerji. Kot tudi, da nujno 

potrebujemo drugačno in učinkovito rešitev za ohranjanje osnovnega namena instituta, 

ukrepe za preprečitev zlorab že v osnovi, ter pravne rešitve, ki omogočajo odkrivanje, 

dokazovanje in izpodbijanje zlorab tega instituta za primere, kjer je do zlorab že prišlo. 

Združenje Manager obsoja ravnanja posameznikov, ki so se poslužili fiktivne ustanovitve 

zemljiškega dolga z namenom nezakonite pridobitve premoženjske koristi in spodbuja 

ministrstvo, da skupaj s stroko takoj pripravi ustrezne pravne rešitve.  

 

Prav tako ministra managerji opozarjajo tudi na novelo ZGD-1E, ki jo ocenjujejo kot 

sistemsko nekonsistentno in strokovno nedomišljeno. Zato bo v praksi povzročila številne 

težave tam, kjer jih do sedaj ni bilo. Združenje podpira osnovni namen novele E: preprečiti 

ustanavljanje, vodenje in nadziranje gospodarskih družb osebam, katerih poslovanje je bilo v 

preteklosti sporno in je oškodovalo upnike. Vendar sta člena 10.a in 10.b ZGD-1E zapisana 

tako ponesrečeno, da zakon v svoji skrajnosti kriminalizira poslovni neuspeh. Ločiti je treba 

med namernim stečajem kot posledico poslovnega tveganja in stečajem, do katerega pride 

načrtno ali iz malomarnosti vodstva oziroma lastnikov.  

 

Že septembra 2011 je združenje ob tej problematiki predlagalo tehtno primerjalno pravno 

analizo in strokovno razpravo, da bi se seznanili z učinkovitimi rešitvami drugih držav in prišli 

do kakovostnih rešitev. Ob tem ne gre spregledati, da slovenska korporativna in kazenska 

zakonodaja že sedaj omogočata učinkovito preganjanje tovrstnih gospodarskih kršitev, a se 

ne izvajata. Država v vlogi upnice bi morala kot zgled začeti dosledno uveljavljati 

odškodninsko odgovornost poslovodstva in nadzornikov v številnih primerih, kjer gre za sum 

zlorab. Tako bi na pravi način spodbujali spoštovanje pravnega reda, ne pa da si 

zakonodajalec izmišljuje nove določbe, ki otežujejo normalno poslovanje in znižujejo 

konkurenčnost.  

 

Kot del poziva je Združenje Manager ministrstvu ponudilo strokovno sodelovanje v potrebnih 

prilagoditvah omenjene zakonodaje. 
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