
 

 

Številka: 110-01/17-4/  
Datum: 15. 2. 2018  
 
 
Na podlagi prvega odstavka 27. člena Poslovnika državnega zbora je Zakonodajno-
pravna služba pripravila 
 

M N E N J E 
 

o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih 
poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in 

samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD-A),  skrajšani postopek,  
EPA 2494 –VII. 

 
 
Zakonodajno-pravna služba je Predlog Zakona preučila z vidika njegove skladnosti z 
Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika. 
 
K posameznim členom imamo naslednje pripombe:  
 
K 1. členu: 
V zvezi s spremenjeno drugo alinejo tretjega odstavka 4. člena Zakona o prejemkih 
poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10, 8/11 – ORZPPOGD4 in 
23/14 – ZDIJZ-C; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki določa, da se osnovno plačilo 
poslovodni osebi določi v razmerju z najnižjo bruto plačo izplačano v skupini ali v 
družbi, če ni skupine, ni jasno, ali gre pri najnižji plači za plačilo za polni delovni čas 
oziroma ali se upošteva vsakršno izplačilo plače ne glede na delovni čas. Potrebno bi 
bilo tudi pojasniti, zakaj se pri izračunu kot osnova upošteva najnižja izplačana plača v 
skupini, saj lahko družbe znotraj skupine opravljajo različne dejavnosti oziroma se 
družbe soočajo z različno zahtevnimi trgi ter zakaj je določena navezava na preteklo 
poslovno leto in na najnižjo izplačano plačo kadarkoli v celotnem preteklem letu. Višina 
najnižje plače izplačane v družbi se lahko tekom leta iz različnih razlogov spreminja 
(npr. v mesecu februarju bi najnižjo plačo prejel delavec, ki je bil upravičeno zadržan 
od dela zaradi bolezni, v preostalih mesecih pa je bila najnižja izplačana plača višja).  
 
Prav tako ni jasno, na kakšen način bo organ, pristojen za nadzor nad izvajanjem tega 
zakona, lahko pridobil podatke o izplačani najnižji plači v posamezni družbi oziroma 
skupini. 
 
V zvezi z novim četrtim odstavkom, ki določa, da se upošteva tudi plača, ki bi jo 
skladno z veljavnim aktom o sistemizaciji prejel delavec na najslabše plačanem 
delovnem mestu v skupini ali v družbi, četudi to delovno mesto ni bilo zasedeno, 
opozarjamo, da je to v neskladju s spremenjeno drugo alinejo tretjega odstavka tega 
člena, ki določa da se upošteva najnižja izplačana plača. Navedeno neskladje bi bilo 
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potrebno odpraviti, kar izhaja iz zahteve po jasnosti, razumljivosti in nedvoumnosti 
zakonskih norm. 
 
Peti odstavek določa način izračuna osnovnega plačila v primeru novoustanovljenih 
družb. Posebna določba glede izračuna osnovnega plačila pri novoustanovljenih 
družbah bi bila po našem mnenju potrebna le v primeru, če novoustanovljena družba ni 
del skupine, zato bi kazalo ta odstavek ustrezno preoblikovati.  
 
K 4. in 5. členu: 
V zvezi s predlaganima členoma, ki spreminjata določbe Zakona o Slovenskem 
državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) in Zakona o ukrepih Republike Slovenije 
za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 
104/15, 26/17 – ORZUKSB33 in 27/17 – popr.) opozarjamo, da takšno spreminjanje 
določb drugih zakonov ruši preglednost in konsistentnost pravnega reda, kar je sporno 
z vidika pravne varnosti (2. člen Ustave).  
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Poslano:  
- Odboru za gospodarstvo 
 
 
 
 
 


