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Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
10 let od uveljavitve
Vsebina seminarja

Komu je seminar namenjen?

Letos mineva deseto leto od uveljavitve Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), ki je celovito prenovil do takrat veljavno
ureditev prava družb v Republiki Sloveniji. Kljub temeljiti
prenovi področja je bilo zaradi nenehnih sprememb zakonodaje
na ravni Evropske unije in v samem poslovnem okolju v desetih
letih sprejetih kar devet sprememb in dopolnitev ZGD-1.
V obravnavo v Državni zbor je bil letos poslan predlog že desete
novele (ZGD-1J). Vsaka izmed sprememb in dopolnitev je prinesla
številne novosti, ki so jih morale gospodarske družbe upoštevati
pri svojem poslovanju.

Seminar je namenjen zlasti tistim, ki se pri svojem delu
srečujejo s poslovnimi knjigami oziroma pripravo letnih
poročil, pravnikom in drugim svetovalcem, ki se ukvarjajo
s področjem korporacijskega prava in korporativnega
upravljanja, poslovnih knjig, koncernskih družb in skupin
podjetij, kakor tudi delavcem v pravosodju, ki delajo na
področju gospodarskega prava, zlasti pa:
• sodnikom, strokovnim sodelavcem na sodiščih,
sodniškim pomočnikom,
• odvetnikom,
• državnim tožilcem,
• gospodarskim svetovalcem,
• revizorjem,
• notarjem,
• vodilnim osebam gospodarskih družb (člani uprave in
nadzornega sveta, pravne službe, računovodske službe),
• drugim osebam, ki se pri svojem delu srečujejo
s korporacijskim pravom.

Na seminarju bodo predstavljene ključne spremembe in
dopolnitve, ki se nanašajo na ureditev delovanja skupščine,
bilance in pripravo letnih poročil, statusna preoblikovanja,
odgovornost članov organov vodenja in nadzora ter dejanske
koncerne, predvsem z vidika uporabe v praksi. Prav tako bo na
seminarju izpostavljena sodna praksa v povezavi s posameznimi
instituti, ki so bili predmet sprememb v zadnjih desetih letih.
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Program
9.00 – 9.30

prof. dr. Rado BOHINC

Vsebinski pregled sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
zadnjih desetih let.

9.30 – 10.15

prof. dr. Miha JUHART

Pravna narava sklepov nadzornega sveta (seznanitveni, ugotovitveni, ničnost,
izpodbojnost, soglasje k pravnim poslom, odpoklic uprave, …).

10.15 – 11.15

prof. dr. Marijan KOCBEK

• Bilančno pravo – pomen za korporacijske transakcije;
• sklep o uporabi bilančnega dobička – dividenda v višini štirih odstotkov
osnovnega kapitala: izpodbijanje sklepa (razveljavitev ali sprememba) in pomen za
računovodske izkaze družbe;
• obvladujoča in odvisna družba v dejanskem koncernu – vodenje in odgovornost.

13.15 – 14.00

prof. dr. Klemen PODOBNIK

• Odgovornost članov organov vodenja in nadzora delniške družbe – Business
Judgement Rule v Sloveniji;
• zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora.

14.00 – 14.15

ODMOR

14.15 – 14.45

prof. dr. Borut BRATINA

Izredna in posebna revizija (v koncernu).

14.45 – 15.15

mag. Mojca MAJIČ

Novosti in spremembe glede razkritij v (konsolidiranih) letnih poročilih, položaj subjektov
javnega interesa in bilančne sheme po novih standardih (letna poročila za leto 2016).

11.15 – 12.30

ODMOR ZA TOPLO HLADNI BIFE

15.15 – 15.45

12.30 – 13.15

prof. dr. Saša PRELIČ

Sodna praksa v zvezi z:
• izpodbijanjem sklepov skupščine,
• izključitvijo družbenika v d.o.o.,
• s prenosom najmanj 25 odstotkov premoženja po 330. členu ZGD-1.

• Varstvo upnikov družbe pri zmanjšanju njenega osnovnega kapitala in statusnih
preoblikovanjih;
• Izključitev manjšinskih delničarjev (Squeeze Out) in prebitje registrske zapore.

Vladimir BALAŽIC

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) – 10 let od uveljavitve
Četrtek, 1. december 2016
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Rdeča predavalnica,
Poljanski nasip 2, Ljubljana

Kotizacija in plačilo

Prijava in odjava

• Prosimo, da nas o udeležbi obvestite s priloženo prijavnico. Prijavnico nam lahko
pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali preko interneta. Na podlagi prijavnice bomo
izstavili predračun, po opravljeni storitvi bomo poslali račun.
• Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave
zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne
vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.

• Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 120 EUR, za člane Odvetniške zbornice
Slovenije in Notarske zbornice Slovenije znaša kotizacija 50 EUR (v cene kotizacij ni
vključen DDV). Za študente I. in II. bolonjske stopnje znaša kotizacija 15 EUR z vštetim
DDV po stopnji 22 %.
• Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev možen popust.
• Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in postrežbo v času seminarja.
• Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o., št. 6100 0000 8269 791
(pri Delavski hranilnici, d.d.).
• Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.

Trajanje (predvidoma): od 9. do 15.45 ure

INFORMACIJE:

NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350, 1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60, 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 031/662 193 | E: nebra@nebra.si | http://www.nebra.si/
Transakcijski račun št.: 6100 0000 8269 791.
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 120 EUR in DDV po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice. Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

Prijavnica na seminar Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) –
10 let od uveljavitve, 1. december 2016
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
ime in priimek

e-pošta

ime in priimek

e-pošta

PLAČNIK
Ime plačnika:

E-pošta plačnika:

Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

da

TRR za e račun:
Datum:

ne

ID za DDV plačnika:
Telefon:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Faks:

