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Stališča avtorice v tem prispevku niso nujno tudi stališča organa, pri katerem je zaposlena.

S prvim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)1 je določeno, da se
sklic skupščine delniške družbe objavi vsaj 30 dni pred skupščino, s statutom pa se lahko
določi daljši najkrajši rok za objavo sklica. Po določbah prvega odstavka 390. člena ZGD-1 je
sklep, sprejet na skupščini, ki ni bila sklicana v skladu z navedenimi določbami, ničen, razen
če so se zasedanja skupščine udeležili vsi delničarji ali so bili veljavno zastopani.

Iz prakse
Po določbah četrtega odstavka 296. člena ZGD-1 se sklic skupščine delniške družbe objavi na
spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije. AJPES je
način izvajanja objav na svojih spletnih straneh za objave po Zakonu o gospodarskih družbah
predpisala v Navodilu o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o
gospodarskih družbah.2 Od nekaterih družb, ki objavljajo sklice skupščin oziroma druga sporočila
na spletnih straneh AJPES, smo bili deležni pohval, ker da je način oddaje zahteve za objavo
sporočila enostaven, objava pa je izvedena hitro. Najpogosteje je objava izvedena še isti dan, ko
družba prek spletne aplikacije vloži zahtevo za objavo, ni pa to mogoče v vseh primerih, saj
mora sporočilo, ki se objavi, pred objavo pregledati uslužbenec AJPES. Pri svojem delu opažamo,
da družbe neredko "lovijo zadnji vlak" za pravočasno objavo sklica skupščine. Občasno se zgodi,
da na prošnjo posamezne družbe čakamo tudi do poznih popoldanskih ur, ko se zgradba, v kateri
delamo, zaklepa, da bi lahko še istega dne objavili sklic skupščine, ki ga družba v dopoldanskih
urah oziroma do konca delovnega časa AJPES še ni uspela pripraviti. Do določene mere je
časovno stisko pri družbah mogoče razumeti, saj je organizacija skupščine zahtevno opravilo, ki
zahteva kar precej koordiniranja različnih aktivnosti. Sicer načrtovanje izvedbe posameznih
aktivnosti do skrajnega roka običajno ni najbolj modro, še posebej ne, če gre za pomembno
zadevo. Ko v družbah načrtujejo izvedbo skupščine, je nujno, da pravilno izračunajo, kdaj je
skrajni rok za objavo sklica skupščine, da bo ta skladna z določbami prvega odstavka 297. člena
ZGD-1, saj je lahko le en dan razlike v datumu objave sklica skupščine tisti, ki loči veljavno

sprejet sklep skupščine od ničnega.

Primer pravilnega izračuna pravočasnosti objave sklica
Poglejmo si način računanja na namišljenem primeru. Predpostavimo, da želimo opraviti
zasedanje skupščine 31. avgusta 2016. Ali bi bila skupščina pravočasno sklicana, če bi bil sklic
skupščine objavljen 1. avgusta 2016? Brez tehtnega premisleka bi bil naš odgovor najbrž
pritrdilen,

vendar

pa

bi

bil

napačen.

Zakaj

tako?

Sam ZGD-1 načina štetja rokov posebej ne ureja, tako kot ga ni urejal niti Zakon o gospodarskih
družbah (ZGD),3 ki je veljal pred ZGD-1. Enakost ureditve glede štetja rokov v obeh zakonih
izpostavljam zato, ker novejše sodne prakse v zvezi s pravočasnostjo sklica skupščine ni najti,
obstaja pa sodna presoja pravilnosti sklica skupščine, izvedene v letu 1998, po kateri se glede
vprašanja, v kakšnem roku pred zasedanjem mora biti sklicana skupščina, upoštevajo splošna
pravila

o

štetju

rokov

iz

obligacijskega

prava.4

Obligacijski zakonik5 ureja računanje časa v 62. členu, in sicer v prvem odstavku določa, da rok,
določen v dnevih, začne teči prvi dan po dogodku, od katerega se računa, konča pa se z
iztekom zadnjega njegovega dneva. Posebnost pri štetju roka po prvem odstavku 297. člena
ZGD-1 je, da ga je treba šteti nazaj od dneva dogodka, od katerega se šteje, to je od dneva, na
katerega je sklicana skupščina. Za sklic skupščine zakon zahteva, da mora biti sklicana vsaj 30
dni pred dnem zasedanja. To pomeni, da ne sme biti sklicana trideseti dan pred zasedanjem (kot
je to 1. avgusta 2016 iz namišljenega primera), ampak vsaj en dan pred tem, to je enaintrideseti
dan pred zasedanjem (iz namišljenega primera je to 31. julij 2016). Skupščina, ki naj bi bila
opravljena na dan 31. avgusta 2016, bi bila zato pravilno sklicana, če bi bil njen sklic objavljen
31. julija 2016 ali prej. Ali drugače: če bi bil sklic skupščine objavljen 1. avgusta 2016, bi bila
skupščina sklicana pravilno, če bi bila sklicana za katerikoli dan po 31. avgustu 2016 (to je 1.
septembra 2016 ali kasneje).

Sklep
Pravočasna objava sklica skupščine družbe je pomembna za veljavnost sprejetih sklepov
skupščine. Pri presoji, ali je določena skupščina sklicana pravočasno, se uporabljajo pravila iz
62. člena Obligacijskega zakonika.
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