Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– kabinet ministrice
dr. Aleksandra Pivec
Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana
Spoštovana dr. Aleksandra Pivec,
Iz medijev smo bili obveščeni o problematiki 61.h člena Zakona o kmetijstvu (Zkme-1), ki je
stopil v veljavo s 1.1. 2019. V tem členu zakonodajalec dolžno nadzorstvo nad izvajanjem
61.g člena daje vodstvenemu ali nadzornemu organu stranke iz 61.f člena tega zakona in
jima nalaga izvajanje nadzora »nad vsemi subjekti podjetja tako, da oblikuje ustrezne delovne
procese ter nadzoruje in preverja ravnanje podjetja, zaposlenih ter zunanjih sodelavcev
podjetja, ki ravnajo v imenu podjetja, tako da ne pride do možnih kršitev 61.f člena tega
zakona.«
Na Združenju nadzornikov Slovenije kot predstavniki stroke delovanja nadzornih svetov in
korporativnega upravljanja predlagamo spremembo zakonodaje in sicer, da bi se iz. 61.h
člena črtalo »nadzorni organ«. Dejstvo je, da je odgovornost za vodenje družbe in s tem skrb
za izvajanje in nadzor nad relevantnimi določbami tega zakona na strani organa vodenja,
medtem ko nadzorni organ nadzoruje poslovanje družbe in člane organa vodenja.
Kakršnokoli poseganje v pristojnosti in razmerja med organi družbe ruši osnovne principe
korporativnega upravljanja in s tem delovanja gospodarskih družb.
Predlog spremembe 61.h člena:
61.h člen (dolžno nadzorstvo)
(1) Vodstveni ali nadzorni organ stranke iz 61.f člena tega zakona mora redno in strokovno
izvajati nadzor nad vsemi subjekti podjetja tako, da oblikuje ustrezne delovne procese ter
nadzoruje in preverja ravnanje podjetja, zaposlenih ter zunanjih sodelavcev podjetja, ki ravna-
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jo v imenu podjetja, tako da ne pride do možnih kršitev 61.f člena tega zakona.
(2) Vodstveni ali nadzorni organ odgovornost za izvajanje dolžnega nadzorstva iz prejšnjega
odstavka ne more prenesti na drugo odgovorno osebo.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vaša prizadevanja za ureditev tega področja.
Lep pozdrav,
mag. Irena Prijović,
izvršna direktorica ZNS

Ljubljana, 11. januar 2019

V vednost:


Kabinet predsednika vlade RS (državni sekretar g. Vojmir Urlep), Gregorčičeva 20,
25, 1000 Ljubljana, E: gp.kpv@gov.si.



Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (ministrica dr. Aleksandra Pivec),
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, E: gp.mkgp@gov.si.



Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (minister g. Zdravko Počivalšek),
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, E:gp.mgrt@gov.si.

Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska 128 a, 1000 Ljubljana, www.zdruzenje-ns.si, info@zdruzenje-ns.si, 01/ 5308 640

2

