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PREDSTAVITEV CILJEV ENOTE
V naši okolici je veliko podjetij, ki se ukvarjajo z najrazličnejšimi posli. Nekatera podjetja
imajo le nekaj zaposlenih, druga pa več sto zaposlenih. Velikokrat tudi slišimo za
različne stečaje podjetij, goljufije …
Ali si se že vprašal:
Cilji:
 Kateri zakoni opredeljuje delovanje podjetij;
 Katere oblike gospodarskih družb poznamo;
 Kakšna je glavna razlika med posameznimi oblikami gospodarskih družb?

USTANOVITEV PODJETJA ZA POSLOVNO
IDEJO
Peter se je odločil za samostojno pot oz. za samozaposlitev. Njegovo dosedanje delo je
bilo s področja informatike, natančneje uporabe pisarniškega paketa MS Office. Na tem
področju si je pridobil večletne izkušnje. Njegovo znanje mu mogoča izvajanje različnih
izobraževanj tudi iz področja informatike.
Ob iskanju idej se mu je porodilo veliko dobrih idej, za katere pa je pri preverjanju idej
ugotovil, da mogoče še ni čas za uresničitev le-teh. Najbolj zanimiva ideja je bila
izobraževanje s področja informatike, natančneje uporabe pisarniških orodij.
Z izbiro poslovne ideje je sledila ustanovitev lastnega podjetja. Za ime podjetja je izbral
Podkev. To ime je izbral zaradi posebnega pomena simbola podkev, ki prinaša srečo.
Pred ustanovitvijo pa je pregledal kakšne so možnosti različnih oblik podjetij in kako
lahko ustanovi podjetje.
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PRAVNE OBLIKE UREDITVE POSLOVNIH
SUBJEKTOV
Ta svet je namenjen tistim, ki imajo jasne cilje in so pripravljeni plačati
ceno, da pridejo do njih.

Gospodarske družbe se po Zakonu o gospodarskih družbah, klasično delijo v kapitalske
in osebne družbe.
Kapitalske družbe so:
1. družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.),
2. delniška družba (d.d.),
3. komanditna delniška družba (k.d.d.).
Osebne družbe so:
1. družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.),
2. komanditna družba (k.d.),
3. tiha družba (t.d.).
Poleg osnovnih oblik gospodarskih družb Zakon o gospodarskih družbah omogoča
ustanovitev:
1. samostojni podjetnik: posameznik oziroma samostojna podjetnica posameznica je
fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo
izključno dejavnost.
2. gospodarsko interesno združenje.
Zakon o gospodarskih družbah tudi določa:
 Vse družbe, razen tihe družbe, so pravne osebe.
 Družbe kot pravne osebe so lahko lastniki premičnin in nepremičnin, lahko
pridobivajo pravice in prevzemajo obveznosti ter lahko tožijo ali so tožene.
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 Družbe smejo kot dejavnost opravljati vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne
smejo opravljati kot gospodarski posli.
 Družbe smejo opravljati gospodarske posle le v okviru dejavnosti, ki je vpisana v
register.

Odgovornost družb
Odgovornost družb za obveznosti določa 5. Člen Zakona o gospodarskih družb in sicer:
 Podjetnik odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Enako
odgovarjata tudi podjetnik ali družba za obveznosti, ki so nastale iz poslovanja
tihe družbe, katere nosilca sta.
 Družbe odgovarjajo za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
 Zakon določa, kdaj in kako poleg družbe odgovarjajo tudi družbeniki.
Za obveznosti družbe odgovarjajo tudi njeni družbeniki v naslednjih primerih:
 če so družbo kot pravno osebo zlorabili za to, da bi dosegli cilj, ki je zanje kot
posameznike prepovedan, ali
 če so družbo kot pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih upnikov, ali
 če so v nasprotju z zakonom ravnali s premoženjem družbe kot pravne osebe kot
s svojim lastnim premoženjem, ali
 če so v svojo korist ali v korist kake druge osebe zmanjšali premoženje družbe in
so vedeli ali bi morali vedeti, da ta ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti
tretjim osebam.
Spore glede odgovornosti družbenikov sodišča obravnavajo prednostno.
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Samostojni podjetnik
Zakon o gospodarskih družbah opredeljuje samostojnega podjetnika posameznika kot
fizično osebo, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno
dejavnost. Samostojni podjetnik opravlja gospodarsko dejavnost trajno, samostojno in s
pridobitnim namenom.
Samostojni podjetnik ni pravna oseba in zato nastopa kot posamezna fizična oseba. Za
začetek poslovanja ni predviden ustanovitveni kapital.
Za obveznosti iz poslovanja samostojnega podjetnika odgovarja s celotnim
premoženjem in tudi z osebnim. Glede odgovornosti za obveznosti podjetniško in
osebno premoženje nista ločena.
Glavne prednosti:
 enostaven postopek prijave in odjave statusa samostojnega podjetnika,
 za opravljanje dejavnosti ni potreben ustanovitveni kapital,
 samostojni podjetnik je lahko kdorkoli, ki izpolnjuje predpisane pogoje – oseba, je
lahko upokojenec (pod določenimi pogoji), študent,
 samostojni podjetnik je lahko zaposlen v drugem podjetju in lahko registrirano
dejavnost opravlja kot dopolnilo,
 opravlja lahko vse dejavnosti, razen tistih, ki so z zakoni prepovedane ter
 v številu dejavnosti ni omejen.
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Družba z neomejeno odgovornostjo
Družba z neomejeno odgovornostjo je družba dveh ali več oseb, ki odgovarjajo za
obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem. Družba se ustanovi s pogodbo med
družbeniki.

Prijava za vpis v register
Prijava za vpis v register mora vsebovati tudi ime, poklic in prebivališče oziroma firmo in
sedež vsakega družbenika. Prijavo morajo vložiti vsi družbeniki.

Vložki v družbo
Če ni drugače dogovorjeno, morajo družbeniki vplačati enake vložke. Družbenik lahko v
družbo vloži denar, stvari, pravice ali storitve. Vrednost nedenarnega vložka morajo
družbeniki sporazumno oceniti v denarju. Družbenik ni dolžan zvišati dogovorjenega ali
dopolniti z izgubo zmanjšanega vložka.

Dolžnost skrbnega ravnanja
Družbenik je dolžan izpolnjevati prevzete obveznosti s skrbnostjo kot v lastnih zadevah.
Družbenik odgovarja za škodo, ki jo povzroči družbi namenoma ali iz hude
malomarnosti.

Vodenje poslov
Posle družbe so upravičeni in dolžni voditi vsi družbeniki. Če je z družbeno pogodbo
vodenje poslov preneseno na enega ali več družbenikov, drugi družbeniki ne smejo
voditi poslov.
Pravica do pregleda
Vsak družbenik, tudi tisti, ki ne sme voditi poslov, se lahko pouči o družbenih zadevah
ter ima pravico vpogleda v družbene knjige, listine in dokumentacijo.
Če družbenik utemeljeno meni, da gre za nepošteno vodenje poslov, lahko uveljavlja
pravico iz prejšnjega odstavka tudi tedaj, če jo je družbena pogodba izključila ali omejila.

Razdelitev dobička in izgube
Od dobička pripada vsakemu družbeniku najprej delež v višini 5% njegovega
kapitalskega deleža. Če dobiček tega ne omogoča, se deleži ustrezno znižajo.
Pri izračunu deleža dobička, ki družbeniku pripada v skladu s prejšnjim odstavkom, se
plačila, ki jih je družbenik vplačal med poslovnih letom kot vložke, upoštevajo v
sorazmerju s časom, ki je pretekel od vplačil. Če je družbenik dvignil med poslovnim
letom denar iz svojega kapitalskega deleža, se upoštevajo zmanjšani zneski v
sorazmerju s časom, ki je pretekel od dviga.
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Delež dobička, ki presega v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena izračunane
deleže dobička, kot tudi izguba v poslovnem letu, se razdeli med družbenike po enakih
delih.
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Komanditna družba
Komanditna družba je družba dveh ali več oseb, v kateri najmanj en družbenik odgovarja
za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar), medtem ko najmanj
en družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja (komanditist).

Prijava za vpis v register
Prijava za vpis družbe v register mora poleg podatkov, ki se zahtevajo za družbo z
neomejeno odgovornostjo, vsebovati tudi podatke o komanditistih in višini njihovih
vložkov.
V objavi vpisa družbe se navede le število komanditistov, ne pa drugih podatkov o njih.

Vodenje družbe
Komanditist ni upravičen voditi poslov družbe.
Komanditist ne sme nasprotovati poslovanju komplementarjev, če to ne presega
običajnega obsega dejavnosti družbe.
Komanditist odgovarja kot komplementar, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena.

Dobiček in izguba
Komanditistov dobiček se pripisuje njegovemu kapitalskemu deležu le toliko časa, dokler
ne doseže zneska njegovega določenega vložka. Pri izgubi sodeluje komanditist le do
zneska svojega kapitalskega deleža in svojega še neplačanega vložka.
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Tiha družba
Tiha družba nastane s pogodbo, na podlagi katere tihi družbenik s premoženjskim
vložkom v podjetje koga drugega pridobi pravico do udeležbe pri njegovem dobičku.
Nosilec tihe družbe in eden ali več tihih družbenikov se o svojih razmerjih svobodno
dogovarjajo in morajo pri njihovem uresničevanju ravnati s tisto skrbnostjo, ki jo
uporabljajo v lastnih zadevah.
Nosilec tihe družbe nastopa v pravnem prometu in je izključni nosilec vseh pravic in
obveznosti iz poslovanja tihe družbe.

Pravica do obveščenosti
Tihi družbenik ima pravico od nosilca tihe družbe zahtevati prepis letnega poročila in
vpogled v poslovne knjige in knjigovodske listine.

Odgovornost
Ime tihega družbenika ne sme biti v firmi nosilca tihe družbe, sicer tihi družbenik, ki je za
to vedel ali bi moral vedeti, odgovarja upnikom za obveznosti nosilca tihe družbe
solidarno z vsem svojim premoženjem.
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Delniška družba
Delniška družba je družba, ki ima osnovni kapital (osnovno glavnico) razdeljen na
delnice. Delniška družba odgovarja upnikom za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem. Delničarji za obveznosti družbe upnikom ne odgovarjajo.

Ustanovitelji
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb (ustanovitelji), ki
sprejmejo statut.

Osnovni kapital
Osnovni kapital in delnice se glasijo na nominalne zneske, izražene v eurih. Najnižji
znesek osnovnega kapitala je 25.000 EUR.
Najnižji nominalni znesek delnic
Najnižji nominalni znesek delnic je 1 euro. Delnice z nižjim nominalnim zneskom so
nične.
Višji nominalni zneski se morajo glasiti na večkratnik 1 evra.

Emisijski znesek delnice
Delnice se ne smejo izdati za skupni znesek, ki je nižji od osnovnega kapitala,
določenega z zakonom (25.000 €).
Izdaja delnic za višji znesek je dopustna.

Delnice kot vrednostni papirji
Delnice so vrednostni papirji. Delniška listina se izda za vsako delnico ali za več delnic
istega razreda skupaj (vsotna delnica).

Prinosniške in imenske delnice
Delnice se glasijo na prinosnika ali na ime. Delnice se morajo glasiti na ime, če so
izdane pred celotnim plačilom nominalnega ali višjega emisijskega zneska. Znesek
delnih plačil se navede na delnici. Začasnice se glasijo na ime.
Navadne in prednostne delnice
Glede na pravice iz delnic so delnice navadne (redne) in prednostne (ugodnostne).
Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:
 pravico do udeležbe pri upravljanju družbe;
 pravico do dela dobička (dividenda);
 pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Prednostne delnice so delnice, ki zagotavljajo njihovim imetnikom poleg pravic iz
prejšnjega odstavka še določene prednostne pravice, na primer prednost pri izplačilu
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vnaprej določenih zneskov ali odstotkov od nominalne vrednosti delnic ali od dobička,
prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe in druge pravice, določene s statutom družbe.
Zbirna (kumulativna) prednostna delnica daje, v skladu s sklepom o izdaji delnic,
njenemu imetniku prednostno pravico do izplačila vseh še neizplačanih dividend, preden
se imetnikom navadnih delnic, v skladu s sklepom o razdelitvi dobička, izplačajo
kakršnekoli dividende.
Udeležbena (participativna) prednostna delnica daje imetniku poleg prednostne
dividende pravico do izplačila dividend, ki pripadajo imetnikom navadnih delnic v skladu
s sklepom o uporabi dobička.

Glasovalna pravica
Vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico.
Brez glasovalne pravice se lahko izdajajo samo prednostne delnice, vendar družba ne
sme imeti več kot polovico tovrstnih delnic v sestavi osnovnega kapitala.
Prepovedano je izdajati delnice, ki bi ob istem nominalnem znesku dajale različno število
glasov.

Ustanovitev
Statut, ki mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa, mora določati:
 ime in prebivališče oziroma firmo in sedež vsakega ustanovitelja,
 firmo in sedež družbe,
 dejavnosti družbe,
 znesek osnovnega kapitala, nominalno in emisijsko vrednost delnic, število delnic
vsake nominalne vrednosti, v primeru več razredov delnic tudi razred delnic ter
število delnic, ki se izdajo v posameznem razredu,
 ali se delnice glasijo na prinosnika ali na ime,
 število članov uprave in nadzornega sveta, če ga družba ima, ali akt, v katerem se
to število določi,
 obliko in način objav, pomembnih za družbo oziroma delničarje,
 čas trajanja družbe,
 način prenehanja družbe.
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Družba z omejeno odgovornostjo
Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni
vložki družbenikov. Vrednost vložkov je lahko različna.
Na podlagi osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo vrednostjo v osnovnem kapitalu
pridobi družbenik svoj poslovni delež, ki je izražen v odstotkih. Vsak družbenik lahko ob
ustanovitvi prispeva le en osnovni vložek in ima le en poslovni delež.
Za poslovne deleže ni mogoče izdati vrednostnih papirjev, lahko pa družba izda
družbeniku potrdilo kot dokazilo, da je imetnik poslovnega deleža.

Odgovornost družbenikov
Za obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo družbeniki niso odgovorni.

Ustanovitelji
Družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo
družbe družbeniki.
Družba ima lahko največ 50 družbenikov. Družba ima lahko več kot 50 družbenikov le,
če to dovoli minister, pristojen za gospodarstvo.

Družbena pogodba
Družba se ustanovi s pogodbo, ki je lahko sklenjena v obliki notarskega zapisa ali na
posebnem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki. Družbeno pogodbo podpišejo vsi
družbeniki. Če je družbena pogodba sklenjena na posebnem obrazcu, morajo biti
podpisi družbenikov overjeni.
Pogodba mora vsebovati:
 navedbo imena in priimka ter prebivališča ali firme in sedeža vsakega družbenika,
 firmo, sedež in dejavnost družbe,
 navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vložka posebej,
navedbo družbenika za vsak osnovni vložek in njegov poslovni delež,
 čas delovanja družbe, če je ustanovljena za določen čas,
 morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe poleg vplačila osnovnega
vložka, in morebitne obveznosti družbe do družbenikov.
Če se osnovni kapital ali njegov del izroči kot stvarni vložek, se morajo v pogodbi ali
prilogi, ki je sestavni del pogodbe, navesti predmet vsakega stvarnega vložka posebej,
znesek osnovnega vložka, za katerega se daje stvarni vložek, in družbenik, ki je stvarni
vložek prispeval.

Osnovni kapital in osnovni vložki
Osnovni kapital (osnovna glavnica) mora znašati vsaj 7.500,00 €, vsak osnovni vložek
pa najmanj 50 €.
Osnovni vložek je lahko zagotovljen v denarju ali kot stvarni vložek ali stvarni prevzem.
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Kot stvarni vložek se lahko zagotovijo premičnine in nepremičnine, pravice in podjetje ali
del podjetja. Za stvarni vložek se šteje tudi plačilo za premoženjske predmete, ki jih je
družba prevzela in jih prišteje družbenikovemu vložku.
Pred prijavo za vpis v register mora vsak družbenik zagotoviti vsaj eno četrtino
osnovnega vložka.
Vplačila denarnih vložkov morajo biti nakazana na bančni račun.

Ustanovitveni stroški
Družbeniki morajo zagotoviti sredstva za ustanovitev družbe sorazmerno z višino svojih
osnovnih vložkov.
Če družbeniki tako sklenejo, se jim stroški za ustanovitev družbe vrnejo, enemu ali več
družbenikom pa se lahko izplača nagrada za delo pri ustanovitvi družbe.
Stroški in nagrade iz prejšnjega odstavka se lahko izplačajo družbenikom samo iz
dobička družbe.

Prijava za vpis v register
Poslovodja prijavi družbo za vpis v register pri registrskem organu ali na točki Vse na
enem mestu, kakor jo določata zakon, ki ureja poslovni register in zakon, ki ureja sodni
register (v nadaljnjem besedilu: točka VEM), ki prijavo posreduje registrskemu organu.
Prijavi mora priložiti:
 izvirnik ali overjen prepis pogodbe,
 seznam družbenikov in navedbo vložkov, ki so jih prevzeli,
 poročilo o stvarnih vložkih,
 potrdilo banke o depozitu denarnih vložkov z izjavo banke, da lahko družba s
sredstvi prosto razpolaga; za resničnost izjave je banka družbi odgovorna ter
 poročilo pooblaščenega revizorja o vrednosti stvarnih vložkov.

Odgovornost družbenikov in poslovodij ob ustanovitvi
Družbeniki in poslovodje so družbi solidarno odgovorni za škodo, ki je povzročena
namenoma ali iz hude malomarnosti in je nastala zaradi neizročitve ali nepravilne
izročitve stvarnih vložkov, previsoke ocenitve teh vložkov ali zaradi kakšnega drugega
škodljivega ravnanja ob ustanovitvi družbe.

Odločanje družbenikov
Družbeniki odločajo o:
 sprejetju letnega poročila 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,
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 uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s
povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
 zastopanju družbe v sodnih postopkih proti poslovodjem ter
 drugih zadevah, za katere tako določa ta zakon ali družbena pogodba.

Glasovalna pravica
Vsakih dopolnjenih 50 evrov osnovnega vložka daje družbeniku en glas. Družbena
pogodba lahko določi, da imajo nekateri družbeniki več glasov na vsakih 50 evrov
osnovnega vložka ali da je glasovalna pravica nekaterih družbenikov omejena.
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Gospodarsko interesno združenje
Zakon o gospodarskih družbah opredeljuje tudi gospodarsko interesno združenje.
Združenje lahko ustanovita vsaj dve družbi oziroma podjetnika.
Cilj združenja je olajševati in pospeševati pridobitno dejavnost njegovih članov,
izboljševati in povečevati rezultate te dejavnosti, ne pa ustvarjati lastnega dobička.
Dejavnost združenja mora biti v povezavi z gospodarskimi dejavnostmi članov in je lahko
v razmerju do teh dejavnosti le pomožne narave.
K združenju lahko pristopijo tudi osebe, ki opravljajo poklic, urejen s posebnimi predpisi.

Ustanovitveni kapital
Združenje se lahko ustanovi brez osnovnega kapitala.

Odgovornost članov
Člani so odgovorni za obveznosti združenja z vsem svojim premoženjem. Član, ki
pristopi po ustanovitvi združenja, je lahko v skladu s pogodbo oproščen odgovornosti za
obveznosti, ki so nastale pred njegovim pristopom.

Izdajanje obveznic
Združenje lahko izdaja vrednostne papirje pod pogoji, ki veljajo za njihovo izdajo za
družbe, vendar le, če so člani združenja izključno družbe, ki imajo po zakonu pravico
izdajati vrednostne papirje take vrste in izpolnjujejo za to predpisane pogoje.

Upravljanje združenja
Združenje ima poslovodstvo, v kateri je ena ali več oseb.
Pravna oseba je lahko član poslovodstva, če imenuje stalnega predstavnika, ki je
odgovoren enako, kot če bi bil sam v lastnem imenu član poslovodstva.
Primeri
1. Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev (GIZ GI) (http://www.gizgi.si/),
2. Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina
(http://www.giz-dzp.si/),
3. Gospodarsko interesno združenje mesne industrije (http://www.giz-mi.si/),
4. Gospodarsko interesno združenje proizvajalcev hrane za male živali
http://www.giz-phmz.si),
5. Gospodarsko interesno združenje EkoKrepko (http://www.giz-ekokrepko.si).
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USTANOVITEV DRUŽBE
Potrebni podatki za ustanovitev družbe
Pojem (ime) firme
Firma je ime, s katerim družba posluje. V firmi mora biti označba, ki napotuje na
dejavnost družbe.
Firma ima lahko dodatne sestavine, ki družbo podrobneje označujejo. Te ne smejo biti
take, da spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja ali da
bi utegnilo priti do zamenjave s firmo ali znakom razlikovanja druge osebe ali bi kršile
pravice drugih oseb.
Firma ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij.
Besedo "Slovenija" ali njene izpeljanke in kratice ter zastavo in grb Republike Slovenije
je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije.
Dovoljenje Vlade Republike Slovenije oziroma pristojnega organa lokalne skupnosti je
potrebno tudi za to, da se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali lokalno
skupnost (npr. državni, republiški, občinski).
Ime ali del imena zgodovinske ali druge znamenite osebe je dovoljeno vnesti v firmo le z
njenim dovoljenjem; če je že umrla, pa z dovoljenjem njenega zakonca in sorodnikov do
tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če so še živi, ter z dovoljenjem ministra,
pristojnega za upravo.
Firma ne sme vsebovati besed oziroma znakov:
 ki nasprotujejo zakonu ali morali,
 ki vsebujejo znane blagovne in storitvene znake drugega upravičenca,
 ki vsebujejo ali posnemajo uradne znake.
Naloga:
Glede na prej zapisane pogoje, ki jih določa zakon o gospodarskih družbah določite ime
firme s katero boste poslovali.
Firma: _________________________________________________________________

Sedež firme in podružnice
Sedež družbe je kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v register. Za sedež je mogoče
določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost ali kraj, kjer se pretežno vodijo njeni posli.
Družba ima lahko podružnice, ki so krajevno ločene od sedeža družbe. Podružnice se
prav tako vpišejo v register.
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Podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle, ki jih sicer lahko opravlja
matična družba.
Naloga:
Sedež firme: ____________________________________________________________

Zastopanje družbe
Družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na
podlagi zakona in jim pravimo zakoniti zastopniki družbe.
Zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe.
Družba lahko podeli prokuro eni ali več osebam po postopku, določenem v aktu o
ustanovitvi.
Prokura upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen
za odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej
pooblaščen. Prokurist prokure ne more prenesti na drugo osebo.
Naloga:
Zapišite imena članov podjetniške skupine in njihovo funkcijo zastopanja družbe.
Ime in priimek: ____________________ Funkcija v firmi: _________________________
Ime in priimek: ____________________ Funkcija v firmi: _________________________
Ime in priimek: ____________________ Funkcija v firmi: _________________________
Ime in priimek: ____________________ Funkcija v firmi: _________________________

Poslovna skrivnost
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi družba s pisnim sklepom.
S tem sklepom morajo biti seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov in druge osebe,
ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.
Ne glede na to, ali so določeni s sklepi iz prejšnjega odstavka, se za poslovno skrivnost
štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela
nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so
odgovorni za kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj podatkov.
Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o
kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.
Naloga:
Zapišite poslovne skrivnosti, ki jih morebiti ima vaša firma.
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Postopek ustanovitve družbe
Odpiranje podjetja pogojuje zakon države v kateri se podjetje odpira. Podjetje oz.
odgovorna oseba, se mora ravnati po teh zakonih. V Sloveniji mora biti postopek v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah.

Ustanovitev d. o. o. – storitve portala e-VEM in točke VEM
Vse informacije o ustanovitvi podjetja je na portalu e-VEM (spletna stran
http://evem.gov.si/evem). Storitve portala e-VEM so brezplačne in jih lahko uporabljajo
vsi uporabniki, ki imajo v spletnem brskalniku nameščeno eno izmed kvalificiranih
digitalnih potrdil za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov
overiteljev SIGOV-CA ali SIGEN-CA (za fizične osebe ali za zaposlene pri pravnih
osebah), POŠTA®CA, AC-NLB, HALCOM CA FO, HALCOM CA PO 2 ali HALCOM CA
PO 3.
Za ustanovitev enostavnega d. o. o. velja:
 ustanovitveni vložki se vplačajo samo v denarju z nakazilom na bančni račun,
 družbena pogodba ali akt o ustanovitvi (enoosebni d.o.o.) se sklene na obrazcu
e-VEM ter
 pri enoosebni družbi družbenik želi voditi elektronsko knjigo sklepov in ne pisne.
V drugačnem primeru je potrebno skleniti ustanovno listino v obliki notarskega zapisa.
Na točki VEM lahko družbo ustanovite s pomočjo svetovalca. Tudi pri tej ustanovitvi velja
za ustanovitev enostavnega d. o. o.
Poslovni račun
Ustanovitelj ali ustanovitelji družbe z omejeno odgovornostjo oddajo vlogo za odprtje
depozitnega računa pri izbrani banki. Banka odpre depozitni oziroma začasni
transakcijski račun, na katerega ustanovitelji nakažejo osnovni kapital. Po nakazilu
osnovnega kapitala banka izda elektronsko podpisano potrdilo o vplačanem kapitalu.
Potrdilo o vplačanem kapitalu družbenik potrebuje za oddajo predloga za vpis v sodni
register.
Sestavine pogodbe
Pogodba mora vsebovati:
 navedbo imena in priimka ter prebivališča ali firme in sedeža vsakega družbenika,
 firmo, sedež in dejavnost družbe,
 navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vložka posebej,
navedbo družbenika za vsak osnovni vložek in njegov poslovni delež,
 čas delovanja družbe, če je ustanovljena za določen čas,
 morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe poleg vplačila osnovnega
vložka, in morebitne obveznosti družbe do družbenikov.
 Ime s katerim družba posluje. Sestavljena je iz dejavnosti, kratice d.o.o. ter
fantazijsko ime.
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 Sedež in poslovni naslov: Sedež družbe je kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v
register. Za sedež je mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost, ali kraj,
kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe.
 Dejavnost: Dejavnost se izbere v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, za
nekatere dejavnosti pa obstajajo tudi posebni pogoji za opravljanje dejavnosti.
Dodatni pogoji so določeni predvsem za obrtne dejavnosti (npr. gradbeništvo,
frizerstvo, avtomehanika ipd.)
Če ima družba samo enega družbenika, (enoosebni d.o.o.) je slednji dolžan pred vpisom
družbe v sodni register pripraviti in overiti knjigo sklepov.
Pravna oseba mora v osmih dneh po vpisu v sodni register, sporočiti davčnemu uradu, ki
mu izda davčno številko.
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SLOVAR
Pojem

Opis pojma

d.o.o.

družba z omejeno odgovornostjo

Digitalno
kvalificirano
potrdilo

Je digitalni identifikacijski dokument. Je podobno kot osebna izkaznica,
le da jo uporabljamo v digitalnem svetu.

Objekt

kar je zgrajeno, narejeno za zadovoljevanje določenih potreb,
opravljanje določene dejavnosti: graditi, obnavljati, vzdrževati objekte;
cestišča, jezovi, stavbe in drugi objekti

Osnovni
kapital
družbe

Je seštevek vseh osnovnih vložkov.

Osnovni
vložek

Vložek, ki ga posamezni ustanovitelj (družbenik) vplača ob ustanovitvi
družbe.

Podjetnik

Podjetniki je oseba, ki si postavi vizijo, poslanstvo in naloge. To vizijo,
poslanstvo in naloge doseže z različnimi viri.

s. p.

Samostojni podjetnik

Subjekt

knjižno kdor čuti, misli, deluje. Primeri:
 subjekt te nevarnosti navadno ne opazi
 slabšalno ne ukvarjaj se s tem podlim subjektom človekom,
osebo
 delovna skupnost mora biti suveren subjekt, ne pa samo pasivni
objekt

Točka VEM

Je točka, kjer svetovalci nudijo usluge pri ustanavljanju, registraciji
podjetja in drugih storitvah.

Transakcijski
račun

je osnovni račun, ki je namenjen prejemanju prilivov, dvigovanju
gotovine in nakazovanju tretjim osebam.
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PONOVIMO
1. Označite katere trditve veljajo za delniško družbo.
o Delniška družba je družba, ki ima osnovni kapital (osnovno glavnico) razdeljen na
delnice.
o Delniška družba odgovarja upnikom za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem.
o Delničarji za obveznosti družbe odgovarjajo upnikom.
o Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb (ustanovitelji),
ki sprejmejo statut.
o Najnižji znesek osnovnega kapitala je 7.500 EUR.
2. Označite trditve, ki veljajo za družbo z omejeno odgovornostjo
o Za obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo so družbeniki odgovorni.
o Družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki postanejo z
ustanovitvijo družbe družbeniki.
o Osnovni kapital (osnovna glavnica) mora znašati vsaj 2.500,00 €, vsak osnovni
vložek pa najmanj 10 €.
o Vsakih dopolnjenih 50 evrov osnovnega vložka daje družbeniku en glas.
3. Zakon o gospodarskih družbah deli družbe na:
o osebne in kapitalske
o poslovne in neposlovne
o osebne in poslovne
4. Glavne prednosti samostojnega podjetnika so (obkrožite pravilne odgovore)
o enostaven postopek prijave in odjave statusa samostojnega podjetnika
o samostojni podjetnik je lahko kdorkoli, ki izpolnjuje predpisane pogoje
o v številu dejavnosti ni omejen
o za opravljanje dejavnosti je potreben ustanovitveni kapital
o samostojni podjetnik ne sme biti zaposlen v drugem podjetju in ne sme
opravljati registrirano dejavnost kot dopolnilo
5. Označite izjave, ki držijo za komanditno družbo.
o Komanditna družba je družba dveh ali več oseb, v kateri najmanj en družbenik
odgovarja
o Za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar).
o Komanditna družba je družba dveh ali več oseb, v kateri najmanj en družbenik
odgovarja
o za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar), medtem ko
najmanj
o Komanditna družba je družba dveh ali več oseb, v kateri je najmanj en
družbenik, ki za obveznosti družbe ne odgovarja (komanditist).
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o Komanditna družba je družba ene ali več oseb, v kateri vsi odgovarjajo za
obveznosti družbe (komanditist ali komplementar).
o Komanditna družba je družba vsaj ene osebe. Ta oseba odgovarja za
obveznosti družbe (komplementar).
6. Kapitalske družbe so:
o družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
o delniška družba (d.d.)
o komanditna delniška družba (k.d.d.)
o družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)
o komanditna družba (k.d.)
o tiha družba (t.d.)
7. Komanditna družba je:
o družba dveh ali več oseb, v kateri najmanj en družbenik odgovarja za
obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar)
o družba dveh ali več oseb, v kateri vsi družbeniki odgovarjajo za obveznosti
družbe z vsem svojim premoženjem (komplementari)
o družba dveh ali več oseb, v kateri vsi družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti
družbe z vsem svojim premoženjem (komanditist)
8. Osebne družbe so:
o družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
o delniška družba (d.d.)
o komanditna delniška družba (k.d.d.)
o družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)
o komanditna družba (k.d.)
o tiha družba (t.d.)
9. Označite trditve, ki veljajo za družbo z omejeno odgovornostjo.
o Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere osnovni kapital sestavljajo
osnovni vložki družbenikov.
o Vrednost vložkov je vedno enaka.
o Na podlagi osnovnega vložka in sorazmerno z njegovo vrednostjo v osnovnem
kapitalu pridobi družbenik svoj poslovni delež, ki je izražen v odstotkih.
o Vsak družbenik lahko ob ustanovitvi prispeva samo en osnovni vložek in ima
samo en poslovni delež.
10. Označite trditve, ki veljajo za samostojnega podjetnika (s. p.)
o Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno
dejavnost kot svojo izključno dejavnost.
o Samostojni podjetnik za obveznosti iz poslovanja odgovarja s celotnim
premoženjem in tudi z osebnim.
o Samostojni podjetnik spada med osebne družbe
o Samostojni podjetnik je pravna oseba in za ustanovitev ni potreben
ustanovitveni kapital.
11. Družbenik lahko v podjetje vloži (obkrožite pravilne odgovore):
o denar
o stvari

o pravice
o storitve
o drobni inventar
12. Pri družbi z neomejeno odgovornostjo ni nujno, da prijava za vpis v register
vsebuje tudi ime, poklic in prebivališče oziroma firmo in sedež vsakega
družbenika.
o Drži
o Ne drži
13. Delnice so vrednostni papirji.
o Drži
o Ne drži
14. Za komanditno družbo se uporabljajo določbe, ki veljajo za družbo z omejeno
odgovornostjo.
o Drži
o Ne drži
15. Družba z neomejeno odgovornostjo je družba ene ali več oseb, ki odgovarjajo za
obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem. Družba se ustanovi s pogodbo
med družbeniki.
o Drži
o Ne drži
16. Družbe odgovarjajo za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
o Drži
o Ne drži
17. Zakon določa, kdaj in kako poleg družbe odgovarjajo tudi družbeniki.
o Drži
o Ne drži
18. Družbe smejo kot dejavnost opravljati vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne
smejo opravljati kot gospodarski posli.
o Drži
o Ne drži
19. Zakon o gospodarskih družbah opredeljuje samostojnega podjetnika
posameznika kot fizično osebo, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno
dejavnost kot svojo izključno dejavnost.
o Drži
o Ne drži
20. Samostojni podjetnik za obveznosti iz poslovanja odgovarja s celotnim
premoženjem in tudi z osebnim.
o Drži
o Ne drži
21. Samostojni podjetnik je omejen v številu dejavnosti.
o Drži
o Ne drži

22. Tiha družba nastane s pogodbo, na podlagi katere tihi družbenik s
premoženjskim vložkom v podjetje koga drugega pridobi pravico do udeležbe pri
njegovem dobičku.
o Drži
o Ne drži
23. Za poslovne deleže družabnika v družbi za omejeno odgovornostjo lahko družba
izda vrednostne papirje.
o Drži
o Ne drži

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE
Informatika
Predstavitev e-storitev portala e-uprava in točke e-vem.

Slovenščina
Priprava pogodbe o ustanovitvi družbe.

LITERATURA IN VIRI
1. Zakon o gospodarskih družbah
2. Državni portal za podjetja in podjetnike, splet. Pridobljeno 29. 9. 2011 iz
http://evem.gov.si/evem/
3. splet. Pridobljeno 29. 9. 2011 iz
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEba_z_omejeno_odgovornostjo
4. splet. Pridobljeno 29. 9. 2011 iz http://sl.wikipedia.org/wiki/Samostojni_podjetnik
5. splet. Pridobljeno 29. 9. 2011 iz
http://sl.wikipedia.org/wiki/Delni%C5%A1ka_dru%C5%BEba

DELOVNI LISTI
1. Delovni list PO-001: Izbira pravne oblike
V podjetniški skupini že imajo izbrano poslovno idejo. Sedaj morajo izbrati obliko
gospodarske družbe s katero bodo poslovno idejo tudi uresničili. Namen
delovnega lista je, da v skupini izberejo pravno obliko in za to pravno obliko
osnovne informacije.
a. Ime firme: določite ime vaše firme. Pri določitvi imena upoštevajte omejitve
zakona o gospodarskih družbah
b. Sedež firme: glede na dejavnost in zmožnosti določite sedež (naslov)
firme
c. Ustanovitveni kapital: določite potreben ustanovitveni kapital, ki predstavlja
zagon podjetja in začetek poslovanja
d. Deleži v gospodarski družbi: določite deleže posameznega člana
podjetniške skupine. Upoštevajte, da je delež odvisen od vložka v
gospodarsko družbo in tudi pri delitvi dobička.
e. Glavna dejavnost po SKD: na spletu odprite stran z dejavnostmi in določite
glavno dejavnost vaše gospodarske družbe.
f. Podružnice: v kolikor boste pri uresničevanju poslovne ideje imeli
podružnice, zapišite lokacijo.
g. Zastopanje družbe: zapišite imena članov podjetniške skupine in njihovo
vlogo pri zastopanju družbe.
h. Poslovna skrivnost: Zapišite katere so poslovne skrivnosti vaše
gospodarske družbe.

Delovni list PO-001: Izbira pravne oblike
Za vašo poslovno idejo izberite ustrezno pravno obliko ter določite ime, sedež,
odgovorne osebe…
Ime podjetniške skupine: _________________________________________________
Člani podjetniške skupine: ________________________________________________
______________________________________________________________________
Ime ideje: _____________________________________________________________
Pravna oblika: __________________________________________________________
1. Ime firme: ___________________________________________________________
2. Sedež firme: _________________________________________________________
3. Ustanovitveni kapital: __________________________________________________
4. Deleži v gospodarski družbi:
 ____________________________________ delež: ______________________
 ____________________________________ delež: ______________________
 ____________________________________ delež: ______________________
5. Glavna dejavnost podjetja (po SKD): ____________________________________
6. Podružnice:
______________________________________________________________________
7. Zastopanje družbe
 ____________________________________ zastopanje: __________________
 ____________________________________ zastopanje: __________________
 ____________________________________ zastopanje: __________________
8. Poslovna skrivnost
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

SPLETNA UČILNICA
Dijaki imajo na voljo vsa gradiva tudi v spletni učilnici.

