
V družbah z omejeno odgovorno-
stjo, kjer smo sami lastniki, mora-
mo voditi knjigo sklepov. Ker niti

ne vemo, kdo bi nam to pregledoval, se
z njo navadno ne ukvarjamo. Ko smo
odpirali podjetje, smo jo skoraj zago-
tovo pripravili, nato pa je zelo verjetno
ostala zaprašena.

Pa vendar jo moramo voditi, kajti
podjetništvo je vendarle resna zadeva.
Knjiga sklepov nadomešča sklepe skup-
ščin in notarske zapise pri družbah z
omejeno odgovornostjo, ki imajo več
lastnikov. Pri enoosebni družbi odloča
o vseh pravnih vprašanjih glede družbe
družbenik sam. Zato mora zaradi var-
stva tretjih oseb vse odločitve, kijih do-
loča 505. člen ZGD-1, vpisovati v knjigo
sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo
sklepov, nimajo pravnega učinka (526.
člen ZGD-1).

Večosebne družbe morajo namreč
imeti najmanj enkrat letno skupšči-
no. Če nič drugega, mora ta odločiti o
sprejetju zaključnega računa in o tem,
kaj narediti z morebitno izgubo ali do-
bičkom. Na skupščinah večlastniških
d.o.o.-jev pa odločajo seveda tudi o
vplačilu dodatnih vložkov, postavitvi
ali odpoklicu poslovodij in še drugih
zadevah, ki jih predvideva zakon o go-
spodarskih družbah (526. člen ZGD-1).
Zapisniki skupščin so osnove za spre-
membe tudi v uradnih registrih. Ker
lastniki ne morejo imeti sestanka sami
s seboj, zapisnikov o tem seveda ni.
Vendar pa morajo odločitve lastnikov
vendarle ostati nespremenljivo zabele-
žene in to tako, da se ne dajo spremi-
njati za nazaj. Zaradi tega smo že ob

otvoritvi družb dali potrditi notarjem
knjigo sklepov z oštevilčenimi stranmi.
Vsako leto bi morali, če nismo imeli
drugih sprememb, vpisati vsaj sklep
o sprejemu zaključnega računa in kaj
bomo z dobičkom, oziroma kako bomo
pokrili izgubo. Prav je seveda tudi, da bi
v knjigi imeli, če drugega ne, zabeleže-
no določitev glavne dejavnosti iz nove
standardne klasifikacije, in iz leta 2007
sklep ob prevzemu evra leta 2008.

Nepogrešljiva, ko želimo
kaj spremeniti
Knjiga sklepov pa postane nepo-

grešljiva, ko želimo spremeniti karkoli,
kar je zabeleženo v registraciji družbe.
Osnova za spremembo je namreč sklep
skupščine in ker te pri enoosebnih
družbah ni, se morajo ti sklepi vnesti v
knjigo sklepov. Heca je ob tem seveda
konec, kajti za spremembo registracije
na osnovi sklepa (sam s seboj) potre-
bujemo uradno zaznambo. Tu pa se
mnogi seznanimo s premeno, ki je niti
nismo poznali. Država nam je namreč v
letu 2008) ponudila nove možnosti. Na
osnovi novega Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) in Pravilniku o overo-
vitvi in vodenju knjige sklepov imamo
zdaj podjetniki možnost, da se odloči-
mo za »elektronsko knjigo sklepov«.

Pravzaprav imamo tri možnosti.
Prva je, da ostanemo pri klasični knjigi
sklepov. Druga možnost je, da preide-
mo na elektronsko knjigo sklepov, ki pa
ostaja v fizični obliki in vanjo še vedno
vpisujemo svoje sklepe in pa sklepe, ki
jih urejamo v elektronski aplikaciji knji-
ge sklepov. Tretja možnost je, da vse

Mnogo podjetnikov se s knjigo sklepov ne ukvarja.
Kako pomembna je, se izkaže šele, ko želijo uveljaviti
spremembe v podjetju. Daje njeno vodenje lažje in
cenejše, pomaga tudi država. Igor Kadunc



urejamo v aplikaciji elektronske knjige
sklepov.

Če se odločimo za elektronsko
knjigo sklepov (s knjigo v fizični obliki
ali ne), si s tem omogočimo preproste
spremembe, povezane z registracijo
družb, na točkah e-VEM. Urejanje re-
gistracijskih zadev lahko sicer še naprej
urejate pri svojem izbranem notarju,
tako da je izbira vaša. Pri odločitvi ni
nepomembno dejstvo, da notarji svoje
delo zaračunajo po veljavni tarifi, po-
slovanje prek točk e-VEM pa vam »fi-
nancira« država, in so za vas brezplač-
ne.

Za prehod moramo narediti nekaj
korakov. Prvi je, da mora notar, ki vam
je overil knjigo sklepov, to zagotoviti v
obliki, ki jo zahteva portal e-VEM. No-
tar mora namreč v sistem navesti, ali
boste še naprej imeli fizično knjigo, ali
pa se bo vodila skladno z opredelitvami
Pravilnika o overitvi in vodenju knjige
sklepov v elektronski obliki. Pomemb-
no je vedeti, da se tudi ta knjiga upora-
blja za urejanje zadev pri notarjih. Torej
opredelitev za knjigo sklepov v elek-
tronski obliki še ne pomeni, da sklepov
o spremembah ne boste mogli urediti
pri notarju.

Preproste stvari uredite
kar od doma
Vendar pa za preproste zadeve (in

pri enolastniških družbah so to praktič-
no vse) kaže izkoristiti podporo države
podjetnikom. Če ste se odločili za knji-
go sklepov v elektronski obliki, bodo
spremembe, ki jih zahteva poslovanje
in življenje, lahko urejali na točkah
VEM (sklepi pa se bodo ob tem samo-
dejno ustvarili in vpisali v elektronsko
knjigo sklepov). Preprostejše stvari, kot
je recimo sklep ob zaključnem računu,
boste lahko, če se boste registrirali z
overjenim certifikatom, urejali kar od
doma.

Za vpis sprememb, ki so registra-
cijske narave, pa se boste morali vi kot

lastnik odpraviti na točko VEM. Tam
boste povedali sklepe (edinega druž-
benika) skupščine, ki ste jih odločili
sprejeti. Sklepe vam bodo vnašali ne-
posredno v sistem, tako da vam jih ni
treba pisati vnaprej, kajti sklepe dobite
izpisane (če vodite »elektronsko« fizič-
no knjigo sklepov, jih prilepite vanjo).
Na osnovi vnesenih podatkov se bodo
spremenili tudi podatki v sodnem ozi-
roma Poslovnem registru Slovenije, ki
ga vodi AJPES. Sodni register je od 1.
2. 2008 namreč del Poslovnega registra
Slovenije. Na točki VEM lahko spreme-
nite tudi zakonitega zastopnika, vendar
se morata zglasiti osebno lastnik in novi
zastopnik.

Malo zahtevnejša bo verjetna prva
sprememba vašega akta o ustanovitvi.
Možno je, da imate že zelo star akt o
ustanovitvi (njegov čistopis). Uredba
o spremembah in dopolnitvah Uredbe

o standardni klasifikaciji dejavnosti je
zaradi sprememb v preteklosti (nomi-
nacija kapitala v evrih in obvezna nova
klasifikacija dejavnosti) določila, da se
mora ob prvi spremembi akta o ustano-
vitvi pripraviti nov čistopis, pri čemer
mora podjetnik pri vpisu dejavnosti
uporabiti novo klasifikacijo (samodej-
no se je prevedla le glavna dejavnost).
To pa pomeni, da je najbolje pripraviti
kar nov akt o ustanovitvi. Pri tem ima-
mo spet srečo, da nam država na točkah
e-VEM ponudi že standardiziran tekst,
ki ga sicer točke e-VEM uporabljajo za
vpis novoustanovljenih enolastniških
družb. Vsebina akta je seveda primerna
tudi za že delujoča podjetja, tako da to
ne bi smel biti problem. Seveda pa mo-
rate že prej izbrati dejavnosti, ki jih že-
lite registrirati, s seznama, ki ga najdete
na spletni strani statističnega urada. ■

Iz zakonodaje
O upravljanju dražb in vodenju knjige sklepov govori zakon o gospodarskih
družbah, ki v 526. členu navaja, da ustanovitelj samostojno odloča o vprašanjih
iz 505. člena tega zakona, vse odločitve pa mora vpisovati v knjigo sklepov, ki
jo potrdi notar najpozneje do vpisa dražbe v register. Če sklepi niso vpisani v
knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.
V skladu s 505. členom ZGD družbeniki odločajo o:
- sprejetju letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida in uporabi

bilančnega dobička;

- zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov;
- vračanju naknadnih vplačil;
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev;
- postavitvi in odpoklicu poslovodij;
- ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij; postavitvi prokurista in

poslovnega pooblaščenca;
- uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s

povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju;
- o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem;
- o drugih zadevah, za katere tako določa ta zakon ali družbena pogodba.


