
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vpliv pandemije COVID-19 na izvedbo skupščin  

delničarjev v letu 2020 

Ixtlan Forum d.o.o. v nadaljevanju povzema trenutno stanje in predstavlja ukrepe in 

priporočila za izvedbo skupščin v letu 2020. Učinki razglasitve pandemije COVID-19 in s 

tem povezani odloki o omejevanju gibanja trenutno namreč onemogočajo izvedbo 

skupščin v klasičnem smislu.  

 

Trenutno stanje:  

Zakonski okvir že sedaj (ZGD-1 v skladu z direktivo 2007/36/ES) omogoča izvedbo skupščin na daljavo in torej brez 

prisotnosti delničarjev. Vendar mora biti tovrstno odločanje urejeno v statutu družbe, za katerega vemo, da se 

sprejema na skupščini. Po trenutni zakonski ureditvi torej družbe, ki v svojem statutu nimajo predvidenega 

tovrstnega glasovanja skupščine ne morejo izvesti. Ker je takih družb po predvidevanjih velika večina je nujno 

potrebna zakonska sprememba. 

Predlagana rešitev:  

Združenje nadzornikov Slovenije je zato Vladi RS z namenom, da bo za čas trajanja navedenih ukrepov družbam 

omogočal stabilno korporativno upravljanje in poslovanje predlagalo spremembe ZGD-1 glede možnosti izvedbe 

skupščin na daljavo ter časovnega okvira za organizacijo skupščin. 

Več o predlogih ukrepov lahko najdete tukaj:  https://www.zdruzenje-ns.si/mediji/aktualne-novice/stalisce-zns-vpliv-

pandemije-covid-19-na-korporativno-upravljanje/ 

Ministrstvo za gospodarstvo je v sprejem že posredovalo spremembe in dopolnitve zakonov. Za izvedbo skupščin 

je bistvena zlasti sprememba zakona o gospodarskih družbah. Družbe bodo lahko izvajale skupščine ne glede na 

dejstvo, da v statutu te možnosti nimajo opredeljene. Določitev postopka glasovanja bo v rokah uprave družbe, ki 

bo morala natančno določiti način prijave, način identifikacije delničarjev ter postopek glasovanja in varnega 

elektronskega komuniciranja. 

Predvideva se, da bodo spremembe sprejete še v aprilu 2020. 

Ukrepi Ixtlan d.o.o. za nemoteno izvedbo skupščin v letu 2020 
 

Ne glede na dejstvo, da trenutno večina družb zakonsko ne more izpeljati skupščine se v družbi Ixtlan Forum d.o.o. 

pospešeno pripravljamo na izvedbo skupščin v sedanjih razmerah. V naši družbi že 5 let izvajamo elektronske 

skupščine preko lastne programske opreme ter aplikacije za glasovanje. Ta sistem bomo razširili za delovanje na 

daljavo in pri tem poskrbeli za vse varnostne zahteve. Omogočili bomo tudi prenos slike in zvoka ter celotno 

organizacijo skupščin. Podprli bomo tako hibridbe skupščine, kot tudi skupščine, ki bodo potekale samo online. 
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1. Hibridna skupščina 

Te skupščine bodo potekale v dvorani, kjer bodo prisotni uprava, notar, preštevalci glasov in tudi delničarji, ki 

bodo to želeli. Delničarji, ki bodo želeli spremljati skupščino in glasovati na oddaljeni lokaciji pa bodo imeli to 

možnost. 

2. Elektronska skuščina 

Te skupščine bodo potekale strogo na daljavo in ne bo nikakršnega fizičnega kontakta med različnimi udeleženci 

skupščine. Poskrbeli bomo za varovan video in audio signal, kot tudi našo lastno aplikacijo za glasovanje na 

skupščini. 

 

Tehnična priporočila družbam za izvedbo skupščin v letu 2020 
 

Za izvedbo skupščin v letu 2020 podajamo naslednja tehnična priporočila: 

1. V kolikor želite, da vam skupščino izpelje naša družba vas naprošamo, da nas kontaktirate čimprej oziroma 

vsaj 1 teden pred predvidenim sklicem skupščine. Izvedba skupščine bo letos potrebovala večjo ekipo in 

je potrebno rezervirati in pripraviti vse potrebno za nemoteno izvedbo. Predvidevamo, da bo tudi kon-

centracija skupščin večja. 

2. Ob sklicu skupščine bo po predvidevanjih potrebno navesti mesto izvedbe (internetni naslov) ter postopek 

izvedbe skupščine brez fizično prisotnih delničarjev. Potrebno bo navesti tudi način zagotavljanje digitalne 

identitete delničarjev, ki bodo sodelovali na skupščini. Priporočamo, da se navede tudi postopek izvedbe, 

postopek pristopa na skupščino, postopek ugotavljanja sklepčnosti in navodila za izvedbo glasovanja.  

3. Ob sklicu skupščine navedite, da morajo delničarji, ki se bodo skupščine udeležili elektronsko navesti svojo 

elektronsko pošto. Priporočljiv je tudi sekundarni kontakt (telefonska številka). 

4. Vloga notarja. Potrebno se je z notarjem natančno dogovoriti v kakšni obliki bo prejel rezultate posame-

znega glasovanja, seznam prisotnih delničarjev, način izvedbe identifikacije sklicateljev oziroma predse-

dnika skupščine ter vse potrebne dokumente za sestavo zapisnika skupščine. 

5. Pooblastila delničarjev. Trenutna zakonodaja sicer omogoča oddajanje pooblastil za glasovanje na elek-

tronski način, vendar zahteva obvezno digitalno identifikacijo in digitalni podpis (skladno z EIDAS direk-

tivo). Smatramo, da za družbe, ki imajo veliko število delničarjev v tem trenutku ni smotrno pridobivanje 

pooblastil po elektronski poti in predlagamo klasičen način, ki je bil tudi do sedaj v uporabi. 

 

S spoštovanjem in lepimi pozdravi, 

 
 
 
                  Ixtlan forum d.o.o. 
 
                       Marko Cevc, direktor 

 
           
        

 

 


