
 

 

 

Ljubljana, 25. 11. 2020 

 

Predlog amandmaja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o gospodarskih družbah (EPA: 1459 – VIII, ZGD-1K) 
 

 

Prvi stavek šestega odstavka novega 235.b člena se dopolni tako, da se glasi: 

 

»Družba lahko zahteva informacije o delničarju od posrednika, ki zagotavlja storitve hrambe delnic, 

upravljanja z delnicami ali vodenja računov v zvezi z delnicami družbe (v nadaljnjem besedilu: končni 

posrednik), mora pa družba tak informacijski zahtevek vložiti na zahtevo katerega koli od drugih 

delničarjev.« 

 

 

Obrazložitev:  

Z novelo ZGD-1K se v slovenski pravni red prenašajo zahteve iz Direktive (EU) 2017/828 Evropskega 

parlamenta in Sveta, z dne 17. 5. 2017, o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja 

dolgoročnega sodelovanja delničarjev (v nadaljevanju: Direktiva o pravicah delničarjev ali Direktiva). 

Ena izmed bistvenih sprememb, ki jih prinaša Direktiva, je pravica družbe do identifikacije svojih 

delničarjev. Razlog za potrebne spremembe je v tem, da so (predvsem v drugih državah članicah EU) 

delnice pogosto v imetništvu prek zapletenih verig posrednikov, zaradi česar je uveljavljanje pravic 

težje in lahko predstavlja oviro pri sodelovanju delničarjev. Novela ZGD-1K tako predvideva nove člene 

235.a do 235.g, ki urejajo pravico do identifikacije delničarjev. 

 

Korekten prenos določb Direktive terja uzakonitev, da mora delniška družbe zahtevek za 

identifikacijo delničarjev sprožiti ne le na lastno iniciativo, temveč tudi na iniciativo katerega izmed 

drugih delničarjev (ter nato vse delničarje seznaniti z vsebino odgovora). V ureditvi Zakona o 

gospodarskih družbah je namreč od nekdaj veljalo, da je delniška knjiga na voljo vsem delničarjem; če 

bi sedaj zahtevek za identifikacijo delničarjev dali na voljo samo delniški družbi, bi v resnici dobili dve 

delniški knjigi: eno, ki bi si jo na podlagi poslanih zahtevkov za identifikacijo delničarjev ustvarila 

sama delniška družba, in drugo delniško knjigo, do katere bi pri Centralni klirinško depotni družbi 

(KDD) dostopali delničarji. Takšna dvojnost delniške knjige je nesprejemljiva ter lahko povzroči 

nesluteno zmedo in resne, daljnosežne posledice. Transparentnost pri lastniški strukturi družbe je 

namreč izjemno pomembna tudi na drugih področjih, kot je npr. prevzemna zakonodaja. 

 


