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1. 18. odstavek 236. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje določa, da "se 

investicijski družbi ni treba preoblikovati v vzajemni sklad, če delničarji investicijske družbe na 

skupščini s 3 večino vsega kapitala, sprejmejo sklep, da se investicijska družba ne preoblikuje v 

vzajemni sklad". Ta določba je dobila poseben pomen in težo zaradi zatrjevanja Državnega zbora, da 

določbe o preoblikovanju ravno zaradi navedene določbe niso prisilne, temveč so dispozitivne, saj 

pride do preoblikovanja samo, če delničarji ("kot edini pravi nosilci ustavnih pravic do zasebne lastnine 

in podjetništva") ne izrazijo jasno svoje volje, da preoblikovanja ne želijo. Agencija za trg vrednostnih 

papirjev zatrjuje, da naj bi bila izbira prepuščena delničarjem, saj o tem, ali bo prišlo do preoblikovanja, 

odločajo delničarji investicijskih družb sami na skupščini investicijske družbe. Vlada pa zatrjuje, da 

preoblikovanje investicijske družbe ni obvezno, "saj lahko skupščina investicijske družbe sprejme 

sklep, da nadaljuje delo kot investicijska družbe (osemnajsti odstavek 236. člena)". Glede na takšna 

zatrjevanja, ki zanikajo tutorstvo države, češ da imajo delničarji usodo preoblikovanja itak v svojih 

rokah in je odvisna od njihove lastne volje, je smiselno podrobneje analizirati vsebino in učinke 

navedene določbe. 

 

2. Investicijske družbe kot pobudnice utemeljujejo tezo o tem, da zakonska ureditev preoblikovanja 

investicijskih družb v vzajemne sklade ne more prestati strogega testa sorazmernosti in da gre za 

ureditev, ki je revolucionarno, nepričakovano in prekomerno posegla v njihove pravice, ustavno 

varovan položaj in zakonsko ureditev, ki je bila 1994. leta določena kot jasen, dokončen in 

vseobsežen pravni okvir za njihovo delovanje.  V tem okviru zatrjujejo, da nikjer na svetu (z izjemo 

Tajvana) ne poznajo ureditve, kjer je mogoče z molkom delničarjev doseči statusno preoblikovanje. Po 

njihovem mnenju 18. odstavek 236. člena ne more prestati strogega testa sorazmernosti, ker daje 

hipotetično pravico, navidezno možnost, da lahko preprečijo preoblikovanje, saj norma, ki zahteva 3 

večino vsega kapitala investicijske družbe, praktično ni izvedljiva.  

 

3. Ustavno sodišče je odločilo, da 18. odstavek 236. člena ni v neskladju z Ustavo (1. točka izreka). 

Svojo odločitev je oprlo predvsem na argumente Državnega zbora, Vlade in Agencije za trg 

vrednostnih papirjev, ki so utemeljevali, da 3 večina ne more biti sporna, ker se takšna in bolj zahtevna 

večina zahteva po ZGD tudi za primere statusnih in drugih odločitev, pomembnih za delovanje in 

položaj družb. Po mnenju Ustavnega sodišča rešitev, ki jo je izbral zakonodajalec, "ni nerazumna, še 

posebej, če pri tem upoštevamo, da je vzajemni sklad kot odprta oblika investicijskega sklada za 

vlagatelje varnejša pravnoorganizacijska oblika od investicijske družbe kot zaprtega investicijskega 

sklada" (34. točka Obrazložitve). S tem delom Odločbe in Obrazložitve se ne morem strinjati. 

 

4. Na prvi pogled je očitno, da bi bilo izredno težko za katerokoli odločitev organizirati skupščino 

investicijske družbe in na njej doseči 3 večino vsega kapitala. Gre namreč za sklade z več deset tisoč 

delničarji! Pri tem ne gre le/ali predvsem za prostorske in druge tehnične težave, povezane s sklicem 

skupščine in izvedbo glasovanja. Ustavno sodišče v zvezi s tem upravičeno opozarja na možnost 

nastopanja delničarjev po pooblaščencih. Bolj gre za vprašanje, ali ni zakonodajalec določil bistveno 

prezahtevne večine vsega kapitala, zaradi česar je določba neuresničljiva ali zelo težko uresničljiva. 

Že pasivnost izrazite manjšine tistih, ki obvladujejo nad 1 vsega kapitala, zadošča, da odločitve ni 

mogoče sprejeti. 

 

5. Vprašljivo in neprepričljivo je sklicevanje na tiste primere enako in bolj zahtevne večine, kjer se ta 

večina zahteva za statusne in druge pomembne spremembe. Če je predpisano na primer soglasje 

vseh delničarjev, ima to za posledico, da ne more priti do preglasovanja nobenega delničarja; en sam 

delničar lahko prepreči spremembe, za katere glasujejo vsi ostali delničarji. Če je predpisana večina 

9/10 vsega kapitala, lahko delničarji, ki kontrolirajo vsega 10 % kapitala, preprečijo sprejem izrazito 
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večinske odločitve. V teh primerih je torej zavarovana izrazita manjšina delničarjev, ki ne želijo 

spremembe in jo lahko preprečijo. Če je posamezen delničar ali desetina vsega kapitala proti, 

odločitev o spremembi ni sprejeta. V obravnavanem primeru gre za povsem drugačno situacijo. Gre 

namreč za to, da pride do preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad (po sili zakona) tudi v 

primeru, ko se velika večina delničarjev oz. kapitala s tem ne strinja (lahko tudi več kot 2/3 vsega 

kapitala!). Do preoblikovanja pride tudi v primeru, če se s tem strinja relativno zelo majhen manjšinski 

del delničarjev, ki nadzirajo komaj nekaj več kot četrtino vsega kapitala. Slednjim za to, da bo prišlo do 

preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad, ni treba storiti ničesar, dovolj je, da se glasovanja 

ne udeležijo (pobudniki govorijo o tem, da se preoblikovanje doseže z molkom) in s tem preprečijo, da 

bi bila sprejeta odločitev s 3 večino vsega kapitala. 

 

6. Navedba v korist veljavne ureditve, češ da je preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad 

itak v interesu malih delničarjev, ki bi zato glasovali proti, nima velike teže. Zakaj ne? Ureditev je 

takšna, da delničarjem, ki so za preoblikovanje, ni treba aktivno delovati za ta cilj, ker se 3 večina, 

določena za sprejem odločitve proti preoblikovanju, šteje od vsega kapitala in ne od kapitala, katerega 

delničarji so na skupščini prisotni. Tako določena večina ima enak učinek kot t.i. absolutna večina (na 

primer pri glasovanju na volitvah ali na referendumu), pri kateri ima vsak odsotni glas enak učinek, kot 

aktivni glas "proti". Že s tem so interesi (malih) delničarjev, ki so za preoblikovanje družbe v sklad, 

dovolj zavarovani in jih ni potrebno dodatno varovati z bolj zahtevno (kvalificirano) 3 večino. Tudi 

navadna absolutna večina (da ne govorim o 2/3 absolutni večini) bi predstavljala učinkovito in 

privilegirano varovanje njihovih interesov. 

 

7. To je nekaj razlogov zaradi katerih menim, da je večina, predpisana v 18. odstavku 236. člena ne le 

neustrezna, temveč tudi v neskladju z Ustavo. Upoštevajoč vse okoliščine (kvalificirana absolutna 

večina, pri kateri lahko izrazita manjšina že samo s svojo pasivnostjo prepreči sprejem drugačne 

odločitve; razpršenost delničarjev; ogromno število delničarjev itd.) je ta določba za tiste, katerim je 

namenjena, brez pomena, neuresničljiva, izvotlena. Na podlagi takšne ocene sta možni dve nasprotni 

stališči, prvo, da ne bi bilo v neskladju z Ustavo, če Zakon navedene določbe sploh ne bi vseboval 

(zaradi česar je ustavnopravno nerelevantno, ali je uresničljiva), in nasprotno, da je ta določba 

odločilna pri presoji, ali zakonska ureditev glede preoblikovanja investicijskih družb v vzajemne sklade 

sploh prestane strogi test sorazmernosti. Meni je bližje drugo kot prvo stališče. Kljub temu sem se 

odločil, da glasujem le proti tistemu delu 1. točke izreka, ki ugotavlja skladnost 18. odstavka 236. člena 

z Ustavo. 
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