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POVZETEK
Druţba z omejeno odgovornostjo je druţba, katere osnovni kapital sestavljajo
osnovni vloţki druţbenikov. Najpogostejša oblika d.o.o. je večosebna d.o.o., torej
druţba z več druţbeniki, redkejša oblika pa enoosebna druţba z omejeno
odgovornostjo. Druţba z omejeno odgovornostjo je zdruţek osebne udeleţbe in
osebnega udejanjanja podjetniških zamisli s kapitalsko organizacijo gospodarske
druţbe. Izkazala se je kot zelo ustrezna oblika za vse tiste druţbe, ki po notranji
organizaciji druţbe, po število druţbenikov in velikosti kapitala niso primerne za
delniške druţbe. Ustanovitev druţbe z omejeno odgovornostjo lahko izvedemo tudi
na točki VEM, če gre za enostavno d.o.o., sicer pa izvedemo ustanovitev druţbe pri
notarju. Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1) ureja druţbo z omejeno
odgovornostjo v členih 471. do 526. Sicer se pa za področja, ki niso posebej urejena
v zakonu, uporabljajo določila, ki veljajo za delniške druţbe. Če bi danes ustanavljala
druţbo, bi se odločila za enoosebno druţbo z omejeno odgovornostjo, saj sem v
diplomskem delu ugotovila več prednosti enoosebne d.o.o., kot slabosti, v primerjavi
z večosebno d.o.o..
Ključne besede: druţba z omejeno odgovornostjo, enoosebna druţba z omejeno
odgovornostjo, ZGD-1, večosebna druţba, firma, sedeţ podjetja, kapital, prenehanje
druţbe, druţinsko podjetje, osnovni kapital, osnovni vloţek.
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SUMMARY
Limited liability company is a company whose share capital consists of the basic
inputs of members. The most common form of a limited liability company is limited
liability company with several shareholders, and the rarer form is single-member
limited liability company. A limited liability company is the aggregate of personal
involvement and personal fostering entrepreneurial ideas with the organization of the
company's capital. It was proved to be a very appropriate form for all companies,
that due to the internal organization of the firm, according to the number of partners
and size of capital are not eligible for public limited companies. Establishment of a
limited liability company may be made at the “one-stop shop” points where it is easy
to do, but otherwise performed by a notary public. The Companies Act (ZGD-1)
regulates limited liability companies in Articles 471 to 526. For area that is not
specifically regulated by these articles, articles regarding public limited companies
shall apply mutatis mutandis. If I would be starting up a company today, I would
decide for single-member limited liability company, as I noted in this thesis several
advantages and less weaknesses in comparison with limited liability company with
several shareholders.
Key words: limited liability company, companies act-1, single-member limited
liability company, name, head office, capital, terminination of a company, domestic
enterprises, share capital, primary input.
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1 UVOD
Temeljni namen tega diplomskega dela je predstavitev enoosebne druţbe z omejeno
odgovornostjo in d.o.o. z več druţbeniki. Izhodišče za pisanje diplomskega dela je
Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1-UPB3) št. 65/2009 z dne 14.08.2009. To temo
sem si izbrala, ker sem zaposlena v domačem druţinskem podjetju, ki je enoosebna
druţba z omejeno odgovornostjo. Prav zato me je zanimalo, kakšne so prednosti
enoosebne d.o.o., oz. v kolikšni meri bi bilo bolj smiselno ustanoviti d.o.o. z več
druţbeniki. Druţba z omejeno odgovornostjo je najpogostejša in najpomembnejša
statusna oblika gospodarske druţbe v Sloveniji. Gospodarsko pobudo je mogoče
uresničevati s pomočjo gospodarske druţbe, to je pravne osebe, ki na trgu
samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost.
V diplomskem delu obravnavam in primerjam enoosebno druţbo in večosebno
druţbo z omejeno odgovornostjo. Druţba z omejeno odgovornostjo je druţba, katere
osnovni kapital sestavljajo osnovni vloţki druţbenikov. Vrednost vloţkov je lahko
različna. Druţbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih oz. pravnih oseb, ki postanejo z
ustanovitvijo druţbe druţbeniki. Druţba ima lahko največ 50 druţbenikov. Druţba pa
lahko ima več kot 50 druţbenikov le, če to dovoli minister, pristojen za gospodarstvo.
Druţba se ustanovi s pogodbo, ki mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa,
podpišejo pa jo vsi druţbeniki. V kolikor druţbo ustanovi samo ena fizična ali pravna
oseba – ustanovitelj, gre za enoosebno d.o.o. Ustanovi jo tako, da ustanovitelj
sprejme akt o ustanovitvi, za katerega ni potrebno, da je sklenjen v obliki notarskega
zapisa.
V 9. poglavju diplomskega dela so opisane VEM točke, storitve, ki se lahko opravijo
na VEM točkah ter sam spletni portal. Vstopne točke VEM (vse na enem mestu) so
mesta, preko katerih stranke vlagajo vloge za registracijo gospodarskih druţb in
drugih subjektov vpisa v sodni register ter vloge za registracijo samostojnih
podjetnikov in njihovih delov.
Ob koncu diplomskega dela navajam še praktičen primer, kako enoosebna d.o.o.
deluje v praksi. Obravnavano podjetje, Kričej d.o.o. je enoosebna druţba, ki bi jo
lahko poimenovali tudi druţinsko podjetje.
Namen diplomskega dela je podrobna preučitev enoosebne druţbe z omejeno
odgovornostjo in večosebne d.o.o. Posvetila se bom zgodovinskemu nastanku in
pomenu enoosebne d.o.o. in d.o.o. z več druţbeniki, ustanovitvi d.o.o., pravnim
razmerjem med druţbeniki, pravicam in obveznostim druţbenikov, kapitalu druţbe,
prenehanju druţbe in izločitvi druţbenikov, likvidaciji druţbe, zastaranju druţbe.
Poiskala bom prednosti in slabosti ene in druge.
Kot praktični primer bom predstavila podjetje Kričej d.o.o., ki je enoosebna druţinska
druţba z omejeno odgovornostjo. Posvetila se bom tudi teoriji o druţinskem podjetju
1

in skušala poiskati enakosti in razlike med našim podjetjem in ostalimi druţinskimi
podjetji.
Predpostavljam, da je uporabljena literatura, ki sem jo v okviru pisanja diplomskega
dela uporabila, temeljila na sodobnih spoznanjih in da so uporabljene raziskave
pravilne in verodostojne.
V diplomskem delu sem uporabila teoretično metodo, v okviru katere sem zajela
spoznanja drugih avtorjev o obravnavani temi. Pri izdelavi teoretičnega dela sem se
posluţevala deskriptivnega pristopa. Znotraj tega sem uporabila metodo deskripcije,
s pomočjo katere sem opisovala razne pojme, dejstva, procese in pojave.
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2 ZGODOVINSKI NASTANEK IN OPREDELITEV DRUŢBE Z OMEJENO
ODGOVORNOSTJO OZ. ENOOSEBNE DRUŢBE Z OMEJENO
ODGOVORNOSTJO

2.1 ZGODOVINSKI NASTANEK DRUŢBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO
IN ENOOSEBNE D.O.O.

Druţba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je plod ustvarjalnega prava ob koncu
preteklega stoletja z namenom, da se zapolni vrzel med osebnimi druţbami in
delniškimi druţbami (d.d.). Druţbo so oblikovali pravni strokovnjaki, ne da bi se
zgledovali po ţe obstoječem modelu organiziranosti določenega gospodarskega
subjekta. Pri tej druţbi je pravo ustvarilo pravni model, ki je v preteklih 100 letih
bistveno vplival na gospodarski razvoj v Evropi in iniciral številna pravna, teoretična
in praktična vprašanja. Danes to druţbo poznajo praktično vse kontinentalne
evropske drţave, pri čemer so se zakonodajalci zgledovali po nemški ureditvi, ki je
prva uzakonila omenjeno druţbo leta 1892. Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1)
se je zgledoval po nemški ureditvi. Primerjava posameznih ureditev kaţe, da se
d.o.o. po svoji ureditvi pribliţuje ali osebnim ali kapitalskim druţbam.
V starejši literaturi se je zastopalo stališče, da je d.o.o. mala kapitalska druţba in
izmeček delniške druţbe (d.d.). Pri tej obliki druţbe se vsaj v nemškem območju
zanemarja osebna sestavina v korist kapitalske. V literaturi pa obstajajo tudi
predstave o tej druţbi kot osebni druţbi z omejeno odgovornostjo. Za oblikovanje
notranjih odnosov je bistvena pogodbena svoboda druţbenikov, ki je ne poznamo pri
delniških druţbah. Druţba omogoča določeno soţitje med institucijo omejene
odgovornosti druţbenikov in svobodnega odločanja (Ivanjko et al., 2009, str. 869).
Do sedaj smo predvidevali, da je enoosebna d.o.o. v rokah ene same fizične ali
pravne osebe in da gre pri tem za enostavno in manjšo druţbo. Dosedanje
ugotovitve veljajo na splošno v primeru, če je druţba po obsegu poslovanja in po
kapitalu večja. Tuja praksa kaţe, da se kot d.o.o. pogosto organizirajo tudi večje
enoosebne druţbe, ki jim bolj kot enoosebna d.d. ustreza oblika d.o.o. Pri nas bi
enoosebna d.o.o. kot druţba z večjim kapitalom, z večjim obsegom poslovanja in
večjim številom zaposlenih prišla v poštev zlasti v naslednjih primerih:
 kot oblika za opravljanje določenih funkcij v okviru skupine med seboj
povezanih podjetij (npr. za opravljanje komercialne, finančne, raziskovalne ali
podobne funkcije);
 kot oblika javnega gospodarskega podjetja na drţavni ali lokalni ravni;
 kot oblika organizacije, ki je v javni lasti in opravlja hkrati negospodarsko
dejavnost na gospodarski in negospodarski način;
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 kot oblika interesnega povezovanja drţavljanov, če je to bolj zdruţeno z
materialnim in finančnim poslovanjem in če za take interese zakon ne določa
drugačnih oblik;
 seveda pa ni nobene ovire, da se kot enoosebna druţba ne bi organiziralo
veliko podjetje posamezne fizične osebe.
Za enoosebno d.o.o. bi lahko veljale nekatere posebnosti, ki tudi sicer veljajo za
določeno dejavnost ali obliko lastništva (npr. za javna podjetja).
V praksi in pravni teoriji je mogoče zaslediti primerjave enoosebne d.o.o. z drugimi
druţbami. Potrebno je pritrditi trditvam, da je enoosebna druţba z omejeno
odgovornostjo dejansko druţba, ki po svojih značilnostih sodi med kapitalske
druţbe. Enoosebna d.o.o. se od večosebne druţbe loči predvsem na področju
osnovnega kapitala, saj se v enoosebni d.o.o. razdeli le na en vloţek. Kljub močnemu
vplivu edinega druţbenika, je enoosebna druţba še vedno pravna oseba. Za njene
obveznosti druţbenik torej ne odgovarja (glej Kocbek, 2007, str. 19).

2.2 RAZVOJ ENOOSEBNE D.O.O. V SLOVENIJI
Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1) je bil sprejet v drţavnem zboru 4.4.2006 in
začel veljati mesec dni kasneje. Do danes je doţivel številne popravke in dopolnitve.
Prvo spremembo je doţivel ţe 5.6.2006, ko sta bili ugotovljeni redakcijski napaki.
Popravek je bil sprejet na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96 in 90/05). Večje spremembe ZGD-1 so
bile sprejete 30. januarja 2008. Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave R Slovenije je bil razglašen Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih druţbah (ZGD-1A). Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih druţbah (ZGD-1B) je bil sprejet v
Drţavnem zboru R Slovenije na seji 24. junija 2008, razglašen 2. julija 2008 in
objavljen v Uradnem listu RS št. 68/2008 dne 8. Julija 2008.
Zadnja dopolnitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih
druţbah (ZGD-1C) je ugledala luč sveta 5. junija 2009 z objavo v Uradnem listu RS,
št. 42/2009.
V 473. členu ZGD-1 je določeno, da lahko druţbo z omejeno odgovornostjo ustanovi
ţe ena sama oseba. V tujih pravnih redih so sprva priznavali enoosebno druţbo v
primerih, ko je do tega prišlo zaradi izstopa druţbenikov iz večosebne druţbe
prevzema deleţev od druţbenikov in podobno. Kasneje so začeli dopuščati moţnost,
da lahko ţe ena sama oseba ustanovi druţbo z omejeno odgovornostjo.
Če samostojni podjetnik spremeni status v druţbo z omejeno odgovornostjo, morajo
biti izpolnjeni vsi pogoji, ki veljajo za d.o.o. (Šinkovec, 1995, str.21).
4

Čeprav se zdi na videz samoumevno, da lahko d.o.o. ustanovi samo ena fizična ali
pravna oseba, zgodovina priča ravno o nasprotnem. V razvoju prava gospodarskih
subjektov zakonodaje številnih drţav niso dopuščale moţnosti ustanovitve d.o.o. le z
enim druţbenikom, zato se je razširila praksa ustanavljanja druţb s tako imenovanimi
slamnatimi moţmi oz. druţbeniki. Le-ti so ob ustanovitvi druţbe sicer prevzeli
poslovne deleţe, vendar pa so se z druţbeno pogodbo zavezali takoj po vpisu
ustanovitve druţbe v pristojni register prenesti vse svoje poslovne deleţe na enega
druţbenika. Tako je v pravnih redih, ki niso dovoljevali ustanavljanja enoosebnih
druţb, so pa po ustanovitvi druţbe dopuščali zdruţitev vseh poslovnih deleţev v
rokah enega druţbenika, v praksi velikokrat takoj po ustanovitvi druţbe prišlo do
prenosa vseh poslovnih deleţev s slamnatih moţ na »dejanskega ustanovitelja«, ki je
tako postal edini druţbenik druţbe. S tem, ko so zakonodaje uvedle moţnost
ustanovitve enoosebnih druţb, pa ustanovitev druţbe s pomočjo slamnatih moţ ni
postala nedopustna, je pa vseeno izgubila svoj praktičen pomen.
Vprašanje enoosebnih druţb se je v praksi pojavljajo ţe prej, zlasti v primerih, ko sta
druţbo ustanovila dva druţbenika, in je eden od njiju umrl. V takih primerih je sicer
šlo za drugačen poloţaj, saj sta ob ustanovitvi le bila prisotna dva druţbenika in je
šele pozneje prišlo do nastanka »enoosebne« druţbe, medtem ko določene
zakonodaje sedaj dopuščajo, da lahko ţe ob ustanovitvi druţbe obstaja le en
druţbenik. Pravna teorija se je dolgo in se še vedno ukvarja z bistvom enoosebnih
druţb, ker take druţbe povzročajo zelo različna stališča tako v pravni znanosti kot
tudi v pravni praksi. Številna vprašanja porajata predvsem ustanovitev in
organiziranost enoosebne druţbe (glej Ratnik, 2003).
Enoosebno druţbo z omejeno odgovornostjo v Zakonu o gospodarskih druţbah
(ZGD-1) urejajo samo štirje členi, le-ti urejajo poglavitna vprašanja glede
ustanovitve, vplačila osnovnega kapitala, veljavnosti pravnih poslov in upravljanja
druţbe. V primerih, ko zakon ne predvideva drugačnih pravil za d.o.o. z enim
duţbenikom, pa veljajo splošne določbe, ki urejajo d.o.o. z večimi druţbeniki. 523.
člen ZGD-1 določa, da se enoosebna druţba ustanavlja z aktom o ustanovitvi, za
katerega ni potrebno, da je sklenjen v obliki notarskega zapisa. Akt o ustanovitvi je
lahko tudi na posebnem obrazcu v pisni in elektronski obliki. Če ustanovitelj pred
prijavo druţbe za vpis v register ni v celoti vplačal denarnega dela osnovnega vloţka,
mora ta manjkajoči del zagotoviti druţbi ustrezno varščino (prvi odstavek 524. člena
ZGD-1). Prav tako je potrebno zagotoviti druţbi ustrezno varščino ali pa mora
druţbenik v treh mesecih po zdruţitvi v celoti vplačati vse zneske osnovnih vloţkov v
primeru, da se v 3 letih po vpisu druţbe v register vsi poslovni deleţi zdruţijo v rokah
enega samega druţbenika (tretji odstavek 524. člena ZGD-1).
Z novo pravno ureditvijo se zmanjšuje doslej določen minimalni osnovni kapital
druţbe z omejeno odgovornostjo z 2.100.000 tolarjev na 7.500 €. Na novo je
opredeljen tudi najmanjši znesek osnovnega vloţka posameznega druţbenika v višini
50 evrov (doslej je bilo 14.000 tolarjev). Še vedno velja, da je lahko osnovni vloţek
zagotovljen v denarju, kot stvarni vloţek ali kot stvarni prevzem. Bistvena novost je
5

opustitev zahteve po t.i. tretinjski denarni klavzuli. Nova ureditev določa, da je lahko
celotni stvarni vloţek zagotovljen s stvarnimi vloţki. Pred prijavo za vpis mora vsak
druţbenik zagotoviti vsaj četrtino osnovnega vloţka. Spremenjena je vrednost vseh
pri tem zagotovljenih vloţkov, in sicer mora po novem znašati najmanj 7.500 evrov
(doslej pa je morala znašati vsota vseh v denarju vplačanih vloţkov najmanj
2.100.000 tolarjev). Druţbenik mora tako pred vpisom druţbe v register po novi
ureditvi zagotoviti višji vloţek, kar pomeni, da je nova ureditev stroţja glede višine
vloţka, ki ga je potrebno zagotoviti pred prijavo za vpis v register, zmanjšuje se le
doslej določen minimalni osnovni kapital d.o.o. V drugem odstavku 471. člena ZGD-1
je določeno, da “na podlagi osnovnega vloţka in sorazmerno z njegovo vrednostjo v
osnovnem kapitalu pridobi druţbenik svoj poslovni deleţ, ki je izraţen v odstotkih.
Vsak druţbenik lahko ob ustanovitvi prispeva le en osnovni vloţek in le en poslovni
deleţ.” V zvezi s tem je tudi na novo opredeljena obvezna sestavina druţbene
pogodbe, in sicer poleg navedbe zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega
vloţka posebej z navedbo druţbenika za vsak osnovni vloţek, tudi navedba
poslovnega deleţa druţbenika. Tako bo v druţbeni pogodbi poslovni deleţ vedno
izraţen v odstotnem deleţu.
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3

PRIMERJAVA ENOOSEBNE IN VEČOSEBNE D.O.O.

3.1

USTANOVITEV ENOOSEBNE D.O.O. IN D.O.O. Z VEČ DRUŢBENIKI

3.1.1 Ustanovitev druţbe z več druţbeniki
Druţbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih oziroma pravnih oseb.
Ustanovitelji z ustanovitvijo druţbe oz. njenim vpisom v sodni register izgubijo status
ustanovitelja in pridobijo status druţbenika. Glede števila ustanoviteljev oz.
druţbenikov zakon določa, da ima druţba lahko največ 50 druţbenikov (drugi
odstavek 473. člena ZGD-1). Izjemoma lahko ima druţba več kot 50 druţbenikov, če
to dovoli minister, pristojen za gospodarstvo. Zakon ne določa nobenih kriterijev za
izdajo dovoljenja. Takšno dovoljenje izda minister po lastni presoji. Takšne druţbe z
večjim številom druţbenikov bodo nastajale v praksi ob statusnih spremembah, npr.
pri zdruţitvi ali pripojitvi dveh ali več druţb.
Druţba se ustanovi s pogodbo, ki mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.
Druţbeno pogodbo morajo podpisati vsi druţbeniki. Podpis druţbenika lahko
nadomesti podpis pooblaščenca le, če ima pisno druţbenikovo pooblastilo, ki je
notarsko overjeno. Pooblastila ne potrebuje zastopnik druţbenika, ki ga je upravičen
zastopati po zakonu.
Druţbena pogodba kot konstitutivni akt za ustanovitev d.o.o. je posebna oblika
druţbene (societetne) pogodbe), za katero se uporabljajo pravna pravila bivše
avstrijske zakonodaje. Le-ta določa, da kljub temu da je d.o.o. kapitalska druţba,
torej korporacijska oblika, se ne ustanovi s sprejemom statuta temveč s pogodbo, s
katero se zlasti ureja in izraţa uresničevanje skupnega cilja druţbenikov in njihovih
medosebnih odnosov. Pri pogodbi so druţbeniki svobodnejši v urejanju svojih
odnosov kot pri statutu (Schmidt, str. 837). Gre za pogodbo, v kateri je zlasti
pomemben dogovor o uresničevanju skupnega interesa.
Druţbeniki lahko s svojimi dejanji v postopku ustanavljanja druţbe škodujejo druţbi.
Škodo lahko povzročijo, ker so zanemarili skrb za pravilno izročitev stvarnih vloţkov
druţbi, ali zaradi previsoke ocenitve stvarnih vloţkov. Poslovodja lahko odgovarja tudi
za nepravočasen vpis druţbe v sodni register. Druţbeniki in poslovodje lahko
povzročijo škodo druţbi tudi z drugimi dejanji. ZGD-1 v 479. členu posebej ureja
odgovornost druţbenikov in poslovodje za škodo, povzročeno druţbi ob njeni
ustanovitvi. Cilj omenjenih določb je varovanje interesov upnikov z varovanjem
premoţenja druţbe. Druţbeniki lahko škodo povzročijo s tem, da so dejansko
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napačno ravnali, npr. z napačno oceno vrednosti stvarnega vloţka ali pa z opustitvijo
potrebnega nadzora oz. drugega dejanja, s katerim bi lahko preprečili nastanek
škode.
Druţbeniki in poslovodja odgovarjajo za škodo po načelu subjektivne krivde in le, če
je škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti. Škoda mora biti
povzročena z dejanjem ali postopkom, ki je bil v zvezi z ustanavljanjem druţbe.
Odgovarjajo solidarno. Na enak način kot druţbeniki odgovarjajo tudi osebe, za
račun katerih so druţbeniki prevzeli vloţke.
Zadnji javni podatki, ki kaţejo stanje na dan 31.3.2010 nam povedo, da imamo
trenutno v Sloveniji 56.069 druţb z omejeno odgovornostjo. Ţal s teh podatkov ni
razvidno, koliko od teh druţb je enoosebnih in koliko večosebnih d.o.o.
3.1.2 Ustanovitev enoosebne d.o.o.
Zakon določa, da enoosebno druţbo ustanovi samo ena oseba s tem, da sprejme akt
o ustanovitvi v obliki notarskega zapisa (prvi odstavek 523. člena ZGD-1). Enoosebna
druţba pa lahko nastane tudi s preoblikovanjem podjetnika posameznika v druţbo, ali
z zdruţevanjem poslovnih deleţev v d.o.o. v rokah enega druţbenika. Ustanovitelj je
lahko pravna ali fizična oseba. Ni nujno, da je fizična oseba poslovno sposobna.
Poloţaj ustanovitelja od dneva, ko je sprejel akt o ustanovitvi, do vpisa druţbe v
sodni register, je enak kot pri ustanovitvi običajne druţbe.
Akt o ustanovitvi mora vsebovati obvezne zakonske sestavine, lahko pa tudi vsebuje
fakultativne v skladu s 474. členom ZGD-1. Akt o ustanovitvi ima enake sestavine kot
druţbena pogodba, razen določil, ki se nanašajo na odnose med druţbeniki.
Razlika med pogodbo in aktom o ustanovitvi enoosebne druţbe je v tem, da je prva
izraz soglasne volje pogodbenih strank, v drugem primeru pa gre za enostransko
voljo ustanovitelja. Vsebina obeh aktov mora biti smiselno enaka, torej taka kot jo
določa 474. člen ZGD-1. Akt lahko vsebuje tudi določbe o vstopu novih druţbenikov.
Če bi se to zgodilo, druţba nadaljuje svoj obstoj, vendar morajo druţbeniki med
seboj skleniti pogodbo. Ta se vsebinsko sme, glede osnovnega kapitala, vloţkov in
deleţev, pa celo mora razlikovati od ustanovitvenega akta. Upoštevati je treba tudi
dolţnosti glede vpisa v sodni register.
Za zagotavljanje osnovnega kapitala in osnovnih vloţkov veljajo splošna pravila,
vključno s tistimi o stvarnih vloţkih. To pomeni, da mora biti v aktu o ustanovitvi
določeno, kakšne stvarne vloţke prispeva edini druţbenik, in znesek, za katerega so
dani. Izdelano mora biti poročilo o teh vloţkih ter poročilo revizorja.
Enoosebno d.o.o. lahko ustanovi katerakoli oseba, ki je lahko ustanovitelj po 473.
členu ZGD-1. Morebitni posebni predpisi se lahko nanašajo na pravne osebe.
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3.1.3 Akt o ustanovitvi enoosebne druţbe z omejeno dogovornostjo ter
vsebina druţbene pogodbe pri večosebni d.o.o.
Gospodarska druţba je pravna skupnost ljudi, ki so med seboj povezani na različne
načine in praviloma z določenimi skupnimi interesi (Ivanjko, 2003, str. 104). Druţba
se ustanovi, preoblikuje in preneha z določenim pravnim aktom. Ustanovitev druţbe
temelji na pravnem poslu, ki ima obliko pogodbe in je pri posameznih
pravnoorganizacijskih oblikah druţb različno poimenovana in formulirana. Enoosebna
d.o.o., če druţbo ustanavlja samo ena oseba, sprejme akt o ustanovitvi, za katerega
ni potrebno, da je sklenjen v obliki notarskega zapisa (prvi odstavek 523. člena ZGD1).
Sama ustanovitev druţbe ima pravno podlago v določenem pravnem poslu, v izrazu
volje ustanovitelja, ki druţbo ustanavlja. Akt ustanovitve je akt volje ustanovitelja in
ima lahko obliko individualnega akta pri enoosebnih d.o.o.. V vseh drugih primerih
druţba nastane s pogodbo dveh ali več druţbenikov ali na podlagi statuta kot
specifičnega akta povezovanja ustanoviteljev v d.d.. Bistvena razlika med pogodbo in
aktom o ustanovitvi enoosebne druţbe je v tem, da je prva izraz soglasja volje
pogodbenih strank, v drugem primeru pa gre za enostransko voljo ustanovitelja. Ţe
novela ZGD-D, ki je bila sprejeta 27.05.2004, je določila, da ni potrebno, da je akt o
ustanovitvi, ki ga sprejme ustanovitelj, zapisan v obliki notarskega zapisa, kar je
določeno tudi v 523. členu ZGD-1. S tem so se zmanjšali ustanovitveni stroški in
poenostavil postopek ustanovitve enoosebnih d.o.o. Po novi ureditvi druţbena
pogodba tudi za večosebno druţbo z omejeno odgovornostjo ni nujno formalizirana z
notarskim zapisom. Druţbena pogodba je tako sklenjena v obliki notarskega zapisa
ali po novem tudi na obrazcu v pisni ali elektronski obliki z overjenimi podpisi vseh
druţbenikov.
Ustanovitelj enoosebne d.o.o. samostojno odloča o zadevah, o katerih odločajo
druţbeniki v drugih druţbah. Vse odločitve mora vpisati v knjigo sklepov, sicer sklepi,
ki niso vpisani, nimajo pravnega učinka.
Zakon ne določa posebej obveznih sestavin akta o ustanovitvi, zato se uporablja
določba ZGD-1, ki določa kaj mora vsebovati druţbena pogodba (474. člen). Akt o
ustanovitvi mora vsebovati:
 navedbo imena in priimka ter prebivališče ali firmo in sedeţ druţbenika;
 firmo, sedeţ in dejavnost druţbe;
 navedbo zneska osnovnega kapitala in osnovnega vloţka druţbenika;
 morebitne obveznosti, ki jih ima druţbenik do druţbe poleg vplačila osnovnega
vloţka, in morebitne obveznosti druţbe do druţbenikov;
 če se osnovni kapital ali njegov del izroči kot stvarni vloţek, se mora v aktu ali
prilogi navesti predmet stvarnega vloţka, ter znesek osnovnega vloţka, za
katerega je druţbenik dal stvarni vloţek.
Akt o ustanovitvi ima enako vsebino kot druţbena pogodba, le da ne ureja razmerij
med druţbeniki, ker jih ni, ureja pa razmerja med druţbo in druţbenikom. Poleg
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obveznih sestavin ima akt o ustanovitvi lahko tudi druge sestavine. Zakon določa v
petem odstavku 474. člena ZGD-1 obvezno sestavino pogodbe, s tem da lahko, razen
z zakonom določene vsebine, druţbeniki vnesejo v pogodbo tudi dodatno vsebino. V
tuji literaturi se poudarja načelo svobodnega urejanja vsebine v druţbeni pogodbi, pri
čemer imajo neobvezne sestavine značaj »nepravih sestavin druţbene pogodbe«
(Schmidt, str. 838). Pri obveznih sestavinah pogodbe gre praviloma za konstitutivne
elemente ustanovitve druţbe. To so statusne sestavine pogodbe, ki jih delimo na
statusno obvezne in neobvezne oz. fakultativne. Med obvezne statusne sestavine
štejemo navedbo imena in prebivališča oz. firme in sedeţa vsakega druţbenika. Ti
podatki se vnašajo v pogodbo tudi zaradi ugotavljanja identičnosti ustanoviteljev in
nosilcev pravic in obveznosti bodočih druţbenikov. Za ustanovitev druţbe je zlasti
pomebna tista sestavina pogodbe, s katero se opredelijo firma, sedeţ in dejavnost
druţbe. Pri oblikovanju firme veljajo vsa določila splošnega dela zakona, enako velja
tudi za dejavnost in za opredelitev sedeţa. V pogodbi bo navedena popolna firma in
eventualno skrajšana firma. Če bo bodoča druţba uporabljala firmo razen v
slovenščini tudi v drugem jeziku, mora akt o ustanovitvi druţbe vsebovati tudi prevod
v tuj jezik. Za sedeţ druţbe je mogoče določiti kraj, kjer je druţba opravljala
dejavnost, ali kraj, kjer se preteţno vodijo njeni posli (30. člen ZGD-1). V druţbeni
pogodbi je treba opredeliti tudi dejavnost, to je posle, ki jih bo druţba opravljala.
Opredelitev dejavnosti v druţbeni pogodbi je ena od oblik individualizacije druţbe.
Dejavnost mora biti konkretizirana in opisana tako, da je moţno ugotoviti, s kakšno
gospodarsko dejavnostjo se druţba ukvarja. V druţbeni pogodbi se lahko drugače
opiše dejavnost, kot pa to zahtevajo registrski predpisi za vpis. To pomeni, da je v
druţbeni pogodbi lahko dejavnost opisana bolj podrobno ali pa bolj splošno od
podatkov, ki se v skladu z registrskimi vpisi vpisujejo v register.
Bistvena obvezna sestavina je tudi opredelitev zneska osnovnega kapitala, pri čemer
ta ne sme biti niţji od 7.500 evrov. Osnovni kapital druţbe predstavlja gospodarsko
podlago druţbe. Če ga v druţbeni pogodbi ni, je le-ta nična. Višina osnovnega
kapitala mora biti izraţena v evrih in mora predstavljati seštevek vseh osnovnih
vloţkov, ki jih vlagajo druţbeniki. Če druţbeniki vlagajo vloţke v stvareh oz. v
pravicah, mora biti kljub temu višina osnovnega kapitala v druţbeni pogodbi izraţena
v denarju. V zvezi z osnovnim kapitalom mora druţbena pogodba vsebovati višino
osnovnega vloţka za vsakega druţbenika posebej. Tudi osnovni vloţki morajo biti
izraţeni v evrski vrednosti, s tem da ne sme posamezni vloţek znašati manj kot 50
evrov.
Poleg minimalne obvezne sestavine pa druţbena pogodba vsebuje tudi statusno
pogojene obvezne sestavine, ki se vnašajo v pogodbo, če se druţbeniki dogovorijo o
posameznih lastnostih druţbe. Med te sestavine štejemo določitev časa delovanja
druţbe, ki ga je treba določiti, če se druţba ustanavlja za določen čas. Druţbena
pogodba lahko vsebuje podatek, da je druţba ustanovljena za nedoločen čas, vendar
pa ta določba ni obvezna. Med statusno pogojno obvezne sestavine štejemo tudi v
pogodbi določene morebitne obveznosti, ki jih imajo druţbeniki do druţbe poleg
vplačila osnovnega vloţka. Če druţbeniki vlagajo v celoti ali delno stvarne vloţke, se
mora v pogodbi navesti predmet vsakega stvarnega vloţka posebej, ter znesek
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osnovnega vloţka, za katerega se daje stvarni vloţek. Ob tem je treba navesti tudi
ime druţbenika, ki stvarni vloţek daje. Podatki o stvarnih vloţkih morajo biti v
druţbeni pogodbi identični s poročilom o stvarnih vloţkih, ki ga druţbeniki sestavijo
pred prijavo za vpis v register in s katerim se dokazuje vrednost stvarnega vloţka.
Med statusno fakultativno vsebino druţbene pogodbe štejemo tudi določila o
upravljanju druţbe, zlasti pa o postopku sklicevanja skupščine, o pooblastilih
skupščine, o morebitnem oblikovanju nadzornega sveta, o postopku in pogoji
imenovanja poslovodje oz. številu oseb, ki opravljajo funkcijo poslovodje. Določila o
upravljanju druţbe niso obvezna sestavina pogodbe. Kolikor druţbena pogodba ne
vsebuje določb o upravljanju druţbe, se uporabljajo zakonska določila 505. in 510.
člena ZGD-1.
Med neobvezne sestavine pogodbe, ki ne vplivajo na status druţbe, temveč zlasti
vplivajo na medsebojne odnose med druţbeniki, se npr. uvršča določitev:
 pogojev, ob katerih je druţbenikom dopustno sodelovati v konkurenčni druţbi
(tretji odstavek 41. člena ZGD-1),
 da traja konkurenčna prepoved tudi določen čas potem, ko izgubijo lastnost
druţbenika (četrti odstavek 41. člen ZGD-1),
 obveznosti druţbe, da v korist enega ali več druţbenikov nekaj da, stori,
dopusti ali opusti (493. člen ZGD-1),
 obdobja, za katerega se imenuje poslovodja (drugi odstavek 515. člena),
 pogojev za izstop ali izključitev druţbenika iz druţbe (prvi odstavek 501. člena
ZGD-1).
Ker so določila zakona o d.o.o. preteţno dispozitivnega značaja, lahko druţbeniki v
druţbeni pogodbi spreminjajo določeno zakonsko ureditev, če izrecno v zakonu ni
določeno, da ne smejo odstopati od zakonskih določb.

3.2

FIRMA DRUŢBE, SEDEŢ in DEJAVNOST D.O.O.

Ustanovitelj v aktu o ustanovitvi d.o.o. sprejme določbe o firmi, sedeţu in dejavnosti
druţbe, za katere se uporabljajo splošna pravila zakona, ki veljajo za vse
gospodarske druţbe.
Firma druţbe je ime, s katerim druţba posluje in je ena od bistvenih in obveznih
korporacijskih značilnosti druţbe (12. člen ZGD-1). Z zakonom je določena dolţnost,
da druţba posluje s firmo, kar posledično pomeni, da je firma druţbe njen sestavni
del.
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V naši zakonodaji so se izoblikovala temeljna načela firmskega prava:
 Načelo obveznosti firme določa, da mora vsaka druţba imeti svojo firmo, ki
mora biti določena v temeljnem aktu o ustanovitvi druţbe. Pri kapitalskih
druţbah pa izhaja obveznost firme prek pravila, po katerem je določitev firme
obvezna sestavina druţbene pogodbe d.o.o. (474. člen ZGD-1). Druţba mora
pri svojem poslovanju obvezno uporabljati firmo v obliki, kot je vpisana v
ustanovitvenem aktu in sodnem registru. Lahko pa uporablja tudi skrajšano
firmo, ki vsebuje vsaj sestavino, po kateri se firma druţbe razlikuje od drugih
firm in označbo za kakšno druţbo gre. Druţba mora pri svojem poslovanju
uporabljati samo eno firmo (19. člen ZGD-1).
 Načelo resničnosti druţbe pomeni, da je v firmi označba dejavnosti, ki jo
druţba dejansko opravlja, da vsebuje resnične označbe o ustanoviteljih pri
osebnih druţbah, ter da ima firma resnično označbo vrste druţbe. Pomeni tudi
prepoved, da bi firma vsebovala podatke, ki spravljajo ali utegnejo spraviti v
zmoto glede vrste ali obsega poslovanja in bi utegnilo priti do zamenjave s
firmo ali znakom druge osebe.
 Načelo izključnosti firme je najpomembnejše, saj glede na določila, da se mora
vsaka firma druţbe jasno razlikovati od firm vseh drugih druţb, izraţa temeljno
funkcijo firme, kot sredstva individualizacije (21. člen ZGD-1). Firma osebne
druţbe mora, kadar obsega enak priimek osebno odgovornega druţbenika kot
druga druţba, imeti dodatno sestavino, po kateri se jasno razlikuje (21. člen
ZGD-1).
Obvezne sestavine firme so ime, po katerem se firma razlikuje od drugih firm,
označba dejavnosti in označba pravnoorganizacijske oblike druţbe (12. člen, 27. člen
in 28. člen ZGD-1). Druţba ima lahko dodatne sestavine, ki druţbo podrobneje
označujejo 13. člen ZGD-1).
Obvezna sestavina firm vseh druţb je tudi označba predmeta poslovanja druţbe (12.
člen). Iz označbe dejavnosti druţbe mora biti razvidno, kakšna bo dejavnost druţbe
oz. bodo dejavnosti druţbe, kadar bo opravljala različne dejavnosti. Dejavnost je
lahko označena v obliki opisa dejavnosti ali pa je razvidna iz besedne zveze (npr.
arhitekturni biro). Druţbe se ločijo glede na vrsto dejavnosti, ki jo opravljajo, zato je
to tudi podatek po katerem se firma druţbe individualizira (glej Ivanjko et al., str.
153).
V firmi druţbe mora biti označena dejavnost, ki jo druţba opravlja. Pri določitvi firme
nove druţbe pa zadošča, da ima druţba resni namen začeti s poslovanjem na
področju, ki ga označuje kot predmet poslovanja.
Firma lahko ima dodatne sestavine, ki druţbo podrobneje označujejo, niso pa
obvezne. Dodatne sestavine ne smejo spravljati v zmoto glede firme oz. z znakom
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razlikovanja druge osebe, predvsem gre za zaščito pravic fizičnih oseb do osebnega
imena ali pravice s področja industrijske lastnine (13. člen ZGD-1). Namen dodatne
sestavine v firmi druţbe je, da se firma druţbe jasno razlikuje od firm vseh drugih
druţb. Registrsko sodišče mora po uradni dolţnosti paziti, da se firma jasno razlikuje
od firm vseh drugih druţb v R Sloveniji.
Med dodatne sestavine spadajo:
 Fantazijska poimenovanja kot so kratice, fantazijska imena in skovanke iz
besed, ki nimajo posebnega imena (se uporabljajo predvsem pri kapitalskih
druţbah),
 Imena druţbenikov in druga osebna imena (v osebnih druţbah), pri tem je
potrebno upoštevati prepoved uporabe imen komanditistov v firmi komanditne
druţbe (drugi odstavek 27. člen ZGD-1).
Firma in vse njene sestavine morajo biti v slovenskem jeziku. Prevod firme v tuj jezik
se lahko uporablja le skupaj s firmo v slovenskem jeziku (20. člen ZGD-1).
V firmi se lahko uporabljajo besede v tujem jeziku, če ustrezajo firmam oz. imenom
druţbenikov, ki je sestavni del firme in če gre za besede mrtvega jezika (npr.
latinščine ali stare grščine). V firmi druţbe se lahko uporabljajo tudi besede v tujem
jeziku, če ustrezajo registriranim blagovnim ali storitvenim znamkam.
Namen dodatnih sestavin v firmi je ločevanje firm med seboj. Dodatne sestavine so
lahko različne besede ali pojmi. Lahko so fantazijski izrazi sestavljeni iz določenih
kombinacij črk (razen tujih) in številk. Obstajajo pa določene omejitve in splošne
prepovedi, kot so:
 prepovedana je uporaba imen in znakov tujih drţav ali mednarodnih
organizacij, ne pa tudi izpeljank iz imen tujih drţav (14. člen ZGD-1)
 besedo »Slovenija« in vse njene izpeljanke, kot so tudi kratice ter zastavo in
grb Republike Slovenije se lahko uporabi z dovoljenjem Vlade Republike
Slovenije (15. člen ZGD-1)
 ime zgodovinske ali druge znamenite osebe je dovoljeno navesti le z njenim
dovoljenjem. Kadar gre za osebo, ki je ţe umrla, pa z dovoljenjem zakonca ali
sorodnikov do tretjega kolena in dovoljenjem ministra, pristojnega za upravo
(16. člen ZGD-1)
 firma ne sme vsebovati besed, ki nasprotujejo zakonu ali morali, besed, ki
vsebujejo blagovne znamke in storitvene znamke drugega upravičenca in
besed, ki vsebujejo ali posnemajo uradne znake (17. člen ZGD-1).
Dolţnost druţbe je, da pri svojem poslovanju uporablja firmo, kot je vpisana v sodni
register (19. člen ZGD-1). Druţba lahko uporablja tudi skrajšano firmo, če je ta
vpisana v sodni register. Uporaba skrajšane firme je omogočena, ker mora vsebovati
sestavino, po kateri se firma druţbe razlikuje od firm drugih druţb, to je pri
kapitalskih druţbah fantazijsko poimenovanje, pri osebnih druţbah pa je to ime
osebno odgovornega druţbenika. Skrajšana firma mora imeti tudi oznako
pravnoorganizacijske oblike.
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Sedeţ druţbe je obvezna sestavina akta o ustanovitvi in je korporacijskopravna
sestavina druţbe, s katero so povezane številne posledice. Ob vsaki spremembi
sedeţa druţbe kot kraja, je potrebno spremeniti tudi druţbeno pogodbo oz. statut.
Po sedeţu se opredeljuje krajevna pristojnost sodišč pri vpisu druţbe v sodni register
in tudi nadalje, ko druţba vstopa v različna pravna razmerja, se šteje, da je krajevno
pristojno tisto sodišče, ki je krajevno pristojno glede na sedeţ druţbe (48. člen ZPP).
Izbira sedeţa je prosta, vendar je v zakonu določeno, da je to kraj, kjer druţba
opravlja dejavnost, ali kraj kjer se preteţno vodijo posli druţbe (30. člen ZGD-1). S to
določbo se preprečuje vpis fiktivnega sedeţa, ki bi druţbi omogočil izogniti se
določenim obveznostim na davčnem področju oz. omogočil izkoriščanje določenih
ugodnosti. Lahko pa druţba posluje tudi zunaj kraja sedeţa druţbe preko podruţnic.
Pri poslovnih stikih druţbe z okoljem je pomemben tudi poslovni naslov, ki se tudi
vpiše v sodni register (4. člen ZSReg). Poslovni naslov ni sestavni del sedeţa druţbe
in o izbiri oz. spremembi odloča poslovodja oz. uprava druţbe.
“Druţbe smejo kot dejavnost opravljati vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne
smejo opravljati kot gospodarski posli. Z zakonom se lahko določi, da lahko
posamezne gospodarske posle opravljajo druţbe, določene z zakonom, nekatere
vrste druţb ali druge organizacije.” (6. člen ZGD-1).
Druţba lahko začne opravljati dejavnosti, ko je vpisana v sodni register. Gospodarske
posle sme druţba opravljati le v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
Opravljanje dejavnosti izven tega okvira ima za posledico sankcijo v obliki prekrška.
Posli, ki jih druţba sklene s tretjimi osebami, s katerimi prekorači v registru vpisano
dejavnost so veljavni, razen če je treja oseba vedela ali morala vedeti za
prekoračitev. Dejavnost je pomembna korporacijska značilnost druţbe, saj je
dejavnost element opredelitve namena delovanja druţbe. Dejavnost druţbe mora
biti zato določena v akto o ustanovitvi.

3.3 UPRAVLJANJE ENOOSEBNE DRUŢBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO,
TER DRUŢBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO Z VEČ DRUŢBENIKI

Pri enoosebni druţbi je edini druţbenik »gospodar v lastni hiši«, kar pa povzroča
določene teţave pri upravljanju druţbinega premoţenja. Tu naletimo na spregled
pravne osebnosti, zlasti če edini druţbenik v nasprotju z zakonom ravna s
premoţenjem druţbe kot s svojim lastnim premoţenjem (3. člen ZGD-1). Pri
enoosebnih druţbah je ločevanje druţbinega premoţenja od zasebnega premoţenja
tudi v korist edinega druţbenika glede na omejeno odgovornost za obveznosti druţbe
(Schmidt 2, str. 1029). Edini druţbenik lahko sklepa pravna razmerja z druţbo, kar
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praktično pomeni, da sklepa pogodbe sam s seboj. V takšnih razmerjih lahko prihaja
do kolizije interesov.
Z enoosebno druţbo upravlja izključno ustanovitelj samostojno. Pristojen je odločati
o vseh vprašanjih, o katerih sicer v večosebni d.o.o. odločajo druţbeniki. Razen tega,
da morajo biti sklepi vpisani v knjigo sklepov, edinega druţbenika ne veţejo nobene
formalnosti, ki so sicer po zakonu obvezne za sprejemanje sklepov druţbenikov na
skupščini. Edini druţbenik lahko sprejema odločitve kadarkoli pod pogojem, da jih
vpiše v knjigo sklepov. 526. člen ZGD-1 določa, da sklepi, ki niso vpisani v to knjigo
sklepov, nimajo pravnega učinka. Nadalje določa, da ustanovitelj samostojno odloča
o vprašanjih iz 505. člena tega zakona. Vse odločitve more vpisovati v knjigo sklepov,
ki jo potrdi notar najkasneje do vpisa druţbe v register. Sklepi, ki niso vpisani v
register, nimajo pravnega učinka.
Pri upravljanju enoosebne d.o.o. je v praksi potrebno skleniti posle, ki bi jih moral
skleniti poslovodja sam z druţbo. Za te posle velja posebno določilo 525. člena ZGD1, ki predstavlja odmik od splošnih načel civilnega prava. Tako velja, da morajo biti
sklepi druţbenika, ki jih le-ta sklene v imenu druţbe s samim seboj sklenjeni v pisni
obliki in ni potreben kolizijski zastopnik druţbe.
505. člen ZGD-1 določa, da ustanovitelj samostojno določa o:
 sprejemanju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička,
 zahtevi za vplačilo osnovnih vloţkov,
 vračanju naknadnih vplačil,
 delitvi in prenehanju poslovnih deleţev,
 postavitvi in odpoklicu poslovodij,
 ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij,
 postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
 uveljavljanju zahtevkov druţbe proti poslovodjem ali druţbenikom v zvezi s
povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
 zastopanju druţbe v sodnih postopkih proti poslovodjem, in
 drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali druţbena pogodba.
Enoosebna d.o.o. torej nima skupščine in edinega druţbenika, ne obvezujejo je
nobene formalnosti, ki so po zakonu sicer obvezne za sprejemanje sklepov
druţbenikov na skupščini.
Glede upravljanja je enoosebna druţba v marsičem podobna podjetju samostojnega
podjetnika. Tudi v taki druţbi ena sama oseba opravlja vse lastniške, upravljalske in
poslovodne funkcije ter upravičenja. Enoosebna druţba mora imeti poslovodjo. To je
lahko edini druţbenik sam ali pa kakšna druga oseba. Če gre za edinega druţbenika
kot poslovodjo po široko sprejetem mnenju delopravne teorije ne more iti za delovno
razmerje.

15

3.4 UPRAVLJANJE DRUŢBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO Z VEČ
DRUŢBENIKI

V praksi se načeloma zagovarja stališče, da je nosilec upravljalskih upravičenj
skupščina druţbenikov. Zakon se s tem ne strinja. Po 507. členu ZGD-1 so druţbeniki
individualni nosilci pravic upravljanja druţbe, skupščina pa je le oblika sprejemanja
sklepov, pri čemer pa ni obvezna, saj lahko druţbeniki s pisno izjavo sklenejo, da se
skupščina ne sestane (drugi odstavek 507. člena ZGD-1). V tem primeru svoje
glasove in odločitev pošljejo poslovodji pisno, telefonsko, telegrafsko ali pa z uporabo
podobnih tehničnih sredstev.
Vprašanja, o katerih druţbeniki odločajo, so navedena v posebnem katalogu pravic,
vsebovanem v 505. členu ZGD-1. Pri tem zakonska opredelitev pravic ni dokončna,
saj lahko druţbena pogodba določi tudi druge pravice. Določbe 505. člena zakona
niso prisilne narave.
Druţbeniki odločajo o:
 sprejetju letne bilance in izkazu uspeha ter o razdelitvi dobička,
 zahtevi plačila osnovnih vloţkov,
 vračanju naknadnih vplačil,
 delitvi in prenehanju poslovnih deleţev,
 postavitvi in odpoklicu poslovodij,
 postavitvi prokurista in poslovodnega pooblaščenca,
 ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij,
 uveljavljanju zahtevkov druţbe proti poslovodjem ali druţbenikom v zvezi s
povračilom škode, nastale pri ustanavljanju in poslovodenju,
 zastopanju druţbe v sodnih postopkih proti poslovodjem in o drugih zadevah,
za katere tako določa zakon ali druţbena pogodba.
Glede na subsidiarno uporabo določb zakona o upravljanju druţbe je moţno, v
kolikor pogodba ne določa drugače (drugi odstavek 506. člena), da druţbeniki o
posameznih vprašanjih iz omenjenega člena prenesejo odločanje na drug organ.
Namesto druţbenika lahko glasuje tudi pooblaščenec, ki ima za to pisno pooblastilo.
To velja tudi za sprejetje letne bilance izkaza uspeha in razdelitve dobička.
Druţbeniki odločajo o vseh vprašanjih druţbe s sprejemanjem sklepov, bodisi na
skupščini druţbenikov, ali pa s pismenimi izjavami. Druţbeniki imajo v okviru pravice
upravljanja pravico prisostvovati skupščini. Druţbeniki sprejemajo sklepe na
skupščini. Lahko pa s pisno izjavo sklenejo, da se skupščina ne opravi. Sklep o tem
morajo sprejeti vsi druţbeniki. 507. člen v drugem odstavku še določa, da v tem
primeru sporočijo druţbeniki svoje glasove poslovodji pisno, telefonsko, telegramsko
ali z uporabo drugih podobnih tehničnih sredstev.
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Druţbeniki lahko pravico prisostvovanja skupščini uresničujejo po pooblaščencu.
Druţbena pogodba lahko v določenih primerih tudi odloči, da morajo druţbeniki biti
zastopani po pooblaščencu ali zastopniku, npr. če je poslovni deleţ v lasti večjega
števila fizičnih ali pravnih oseb (Schmidt 2, str. 910). Praviloma bodo druţbeniki
sprejemali sklepe na skupščini, kar pa je moţno nadomestiti s pisno izjavo.
Skupščina je najvišji organ druţbe, ki oblikuje voljo druţbe v obliki skupščinskih
sklepov. Druţbeniki na skupščini v osnovi urejajo vsa vprašanja v zvezi s finančnimi
razmerji druţbe, vsebino druţbene pogodbe in urejanjem statusa in nadzora nad
poslovodstvom. Postopek oblikovanja volje in sprejemanja sklepov je delno urejen v
zakonu. Skupščina je skupni sestanek druţbenikov, na katerem druţbeniki
sooblikujejo svojo voljo in se izjasnijo v obliki sklepa. Za skupščinske sklepe ni
potrebna notarska oblika. Zakon ne opredeljuje mesta, časa sklicevanja skupščine,
temveč le poblašča poslovodjo, da sklicuje skupščino, določa obliko sklica ter način
odločanja.
514. člen ZGD-1 pravi: „če je v druţbeni pogodbi določeno, da ima druţba nadzorni
svet, se zanj smiselno uporabljajo določbe o nadzornem svetu v delniški druţbi, če
druţbena pogodba ne določa drugače. Če je nadzorni svet oblikovan, veljajo za
njegovo oblikovanje, pooblastila in poloţaj smiselno določila zakona, ki se nanašajo
na d.d., s tem da druţbena pogodba lahko ureja ta vprašanja tudi drugače“ (514.
člen ZGD-1).
Poslovodja zavzema centralno mesto v d.o.o.. Brez njega lahko sicer d.o.o. obstaja,
vendar ne more delovati. Poslovodstvo lahko opravlja ena, ali pa več fizičnih oseb
skupaj. Če ima druţba več poslovodij, mora druţbena pogodba določiti, ali delujejo
skupno, ali kot posamični poslovodje. Poslovodja je poslovodni organ druţbe in na
lastno odgovornost vodi posle druţbe in jo zastopa (prvi odstavek 515. člena ZGD-1).
Poslovodja je eden od dveh obveznih organov, ki jih mora imeti druţba. Drugi organ
je skupščina, ker nadzorni svet ni obvezni organ druţbe, razen v primerih, kadar
zakon tako določa (Schmidt 2, str. 892). Poslovodja je podrejen druţbenikom, ker ga
oni postavijo in odpokličejo, nadzorujejo njegovo delo in mu svetujejo (peti in šesti
odstavek 439. člena). Poslovodja je tudi zastopnik druţbe po zakonu.
Zakon v 505. členu določa, da druţbeniki odločajo o postavitvi poslovodje, v prvih
dveh odstavkih 515. člena pa o imenovanju poslovodje. Pristojni organ za
imenovanje so druţbeniki, ki sprejmejo sklep o postavitvi na skupščini ali s pisno
izjavo sklenejo, da se skupščina ne skliče, v tem primeru se druţbeniki lahko
sporazumejo in odločijo o postavitvi tako, da svoje glasove pošljejo poslovodji. Pri
odločanju o postavitvi poslovodje druţbenik, ki je predviden za poslovodjo, tudi lahko
glasuje saj se prepoved glasovanja v lastni zadevi ne nanaša na postavitev
poslovodje. Druţbeniki lahko prenesejo pravico postavljanja in odpoklica poslovodij
na drug organ. Z zakonom pa je določeno, da poslovodjo imenuje in odpokliče
skupščina druţbenikov kadarkoli, ne glede na to, ali je imenovan za določen ali
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nedoločen čas. V druţbeni pogodbi se lahko določi, da skupščina odpokliče
poslovodjo samo iz razlogov, določenih z druţbeno pogodbo (tretji odstavek 515.
člena ZGD-1). Če ima druţba nadzorni svet, poslovodjo imenuje in odpokliče ta svet
(četrti odstavek 515. člena ZGD-1). Če z druţbeno pogodbo ni drugače določeno, o
postavitvi odločajo druţbeniki z večino glasov. Postavitev poslovodje mora biti
opredeljena pred vpisom v sodni register, ker je ime poslovodje obvezna sestavina
prijave za vpis druţbe v sodni register.
Zakon ne pozna postavitev začasnih oziroma t.i. v.d. poslovodij. Če druţba nima
poslovodje več kot eno leto, to ni vzrok za njeno prenehanje, kot je to pri d.d., če
njena uprava ne deluje več kot leto dni. Zakon ne predpisuje, da bi moral poslovodja
biti v delovnem razmerju pri druţbi. Poslovodsko funkcijo lahko opravlja tudi
upokojenec, če z zakonom ni izrecno predvideno, da mora določena druţba opravljati
svoje delo z zaposlenimi delavci.
Za poslovodjo se lahko imenuje vsaka fizična opravilno poslovno sposobna oseba.
Lahko je druţbenik ali pa tudi ne. Praviloma mora biti drţavljan Republike Slovenije.
Če ni drţavljan RS, mora takšna druţba imeti prokurista, ki je drţavljan RS.
Če je poslovodstvo sestavljeno iz več članov, mora biti večina izmed njih drţavljanov
R Slovenije. Poslovodja ne sme biti oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost,
zoper pravni promet, zoper upravljanje z druţbenimi sredstvi in naravnimi bogastvi,
ter zoper druţbeno in zasebno premoţenje, in sicer za obdobje pet let po
pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora. Prav
tako poslovodja ne more biti oseba, ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi (drugi odstavek 255. člena).
Zakon posebej ne omenja, kako druţbeniki odločajo o ukrepih za pregled in nadzor
dela poslovodij, ter kako se urejajo odnosi med poslovodjem in druţbo. Praviloma
bodo v druţbeni pogodbi opredeljene osnovne pravice, obveznosti in odgovornosti
poslovodij, zlasti pa bo v druţbeni pogodbi opredeljeno, ali se poslovodja imenuje za
določen čas, ki ne sme biti krajši od dveh let, ali pa za nedoločen čas. Prav tako bo
druţbena pogodba opredelila, ali ima druţba več poslovodij in kako sprejemajo
odločitve. Druţbena pogodba lahko tudi določa, ali je oseba lahko imenovana za
poslovodjo večkrat.
Z vidika zakona med poslovodjem in druţbo ni potrebna posebna pogodba, vendar
pa je potrebna pogodba zaradi delavnopravnih vidikov.
Po zakonu o delovnih razmerjih je pogodba o poslovodenju pisna, ki se v pravni
teroriji sicer opredeljuje kot pogodba delovnega prava. ZGD-1 ne predpisuje nobene
forme, vendar pa mora biti sestavljena v pisni obliki. Pogodbo s poslovodjem sklepajo
druţbeniki, pri čemer lahko pogodbo predpisujejo vsi, ali pa predsednik skupščine, ki
mora imeti za to posebno pooblastilo drugih druţbenikov. Če poslovodjo imenuje
nadzorni svet, predpisujejo pogodbo člani nadzornega sveta oz. njihov predsednik.
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V pogodbi o poslovodenju se praviloma konkretizirajo pravice, obveznosti in
odgovornosti poslovodje, ki so opredeljene v druţbeni pogodbi. Mogoče je tudi, da se
krog pravic, obveznosti in odgovornosti poslovodje z omenjeno pogodbo razširi.
V skladu s temeljnim načelom svobodne odločitve druţbenikov o postavitvi in
imenovanju poslovodje imajo druţbeniki tudi pravico, da na skupščini kadarkoli
odpokličejo poslovodjo, ne glede na to, ali je imenovan za določen ali nedoločen čas.
V druţbeni pogodbi se lahko določi, da skupščina odpokliče poslovodjo samo iz
razlogov, ki so določeni z druţbeno pogodbo. Za zahtevke iz pogodbe o opravljanju
funkcije poslovodje se uporabljajo pravila, s katerimi se urejajo obligacijska razmerja
(tretji odstavek 515. člena ZGD-1). Če je poslovodja imenovan za določen čas, ne
preneha njegova funkcija pred potekom časa. Pri poslovodji, ki je imenovan za
nedoločen čas, pa je potreben odpoklic, pri čemer ga skupščina lahko odpokliče
kadarkoli, ne glede na to, če je odpoklic utemeljen, ali ne. Zakon posebej obravnava
odpoklic poslovodje brez utemeljenega razloga, pri čemer zakon pove, kaj je
utemeljen razlog.
Pri prenehanju funkcije poslovodje in z izplačilom prej omenjene zakonske
odpravnine niso nujno poravnani vsi zahtevki poslovodje do druţbe. Tako ima
poslovodja pravico do ustreznega dela dobička, če je bil dogovorjen v druţbeni
pogodbi in v pogodbi o sodelovanju, in morebitne druge pravice, ki mu gredo po
zakonu ali po sklepih skupščine oz. pogodbe o poslovodenju. V teoriji se zagovarja
stališče, da so zakonske določbe o odpravnini kogentne narave, vsaj v tem smislu, da
se tej pravici poslovodja ne more vnaprej odpovedati (Zabel v Zakonu o
gospodarskih druţbah s komentarjem, str. 709).

3.5. ZASTOPANJE ENOOSEBNE DRUŢBE IN DRUŢBE Z OMEJENO
ODGOVORNOSTJO

Zastopanje druţbe je sestavina akta o ustanovitvi. V aktu o ustanovitvi ni treba
opredeliti imena osebe, ki ima pravico zastopati druţbo, temveč zadošča opredelitev
po delovnem mestu ali opravilih, ki jih opravlja taka oseba. Druţba kot pravna oseba
je umeten subjekt, ki prek zastopnikov izjavlja svojo voljo. Voljo lahko v imenu
pravne osebe, izraţejo fizične osebe.
Kadar gre za razmerje navzven, nasproti tretjim, je govor o zastopanju po organu.
Tu gre za opravljanje določenih storitev, ki pomenijo spremembe v pravni sferi
zastopane druţbe. Zastopnik sklepa pravne posle z izjavljanjem volje v imenu in za
račun zastopanega tako, da posledice iz pravnega posla nastanejo neposredno za
druţbo. Kadar gre za notranje razmerje, pa je govor o predstavljanju. Predstavnik
nastopa v imenu druţbe pred pristojnimi drţavnimi in drugimi organi, v razmerjih, ki
niso premoţenjske narave.
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Upravičenje za zastopanje temelji na zakonu, na drugem pravnem aktu ali na izjavi
volje zastopanega. Zastopniki se delijo v dve skupini, na zakonite zastopnike in
pooblaščence, glede na pravni temelj nastanka upravičenosti za zastopanje.
Zastopnik ima izvirno pooblastilo, pooblaščenec pa izvedeno.
Zakoniti zastopnik ima upravičenje za zastopanje druge osebe na podlagi zakona ali
akta o ustanovitvi druţbe. Zakon določa pri vsaki obliki druţbe, kdo je po samem
zakonu upravičen zastopati druţbo. Po 515. členu lahko druţbo z omejeno
odgovornostjo zastopa eden ali več poslovodij.
Pooblaščenec je oseba, katere upravičenje za zastopanje temelji na izjavi volje
zastopanega. Posebna oblika pooblastila za zastopanje gospodarskih subjektov je
prokura. Obseg prokure določa zakon, prokurist pa je pooblaščen sklepati pogodbe
ter opravljati pravne posle in opravila v zvezi s poslovanjem druţbe, razen za
odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin (35. člen ZGD-1). O podelitvi prokure
odloča poslovodja druţbe.

3.6 PREDNOSTI IN SLABOSTI ENOOSEBNE D.O.O. V PRIMERJAVI S
SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM (S.P.)

Samostojni podjetnik je lahko kdorkoli, ki izpolnjuje pogoje, oseba, ki je v rednem
delovnem razmerju, tudi študent ali upokojenec. Ustanovitev samostojnega
podjetnika posameznika je primerna predvsem zaradi nizkih stroškov vodenja
računovodstva in poslovanja ter hitrega postopka ustanovitve. Pri planiranem letnem
dohodku nad 10.000 evrov je namesto samostojnega podjetnika bolje razmisliti o
drugi kapitalski druţbi, kot je druţba z omejeno odgovornostjo. Za posameznika, ki
ţeli opravljati samostojno dejavnost in se boji tveganja, je bolj primerna gospodarska
druţba, saj nanjo kot kapitalski vloţek poleg obveznega dela vloţka v denarju,
prenese le tista sredstva, ki jih dejansko namerava uporabljati pri opravljanju
dejavnosti v okviru druţbe. Samostojni podjetnik posameznik je zelo primerna oblika
za posle, pri katerih predvidevamo, da bodo prinašali zneske, ki bodo neke vrste
nadomestilo rednim mesečnim prihodkom, kot pravi kapitalski donosi.
Druţba se ustanovi s pogodbo, sklenjeno v obliki notarskega zapisa, ki jo podpišejo
vsi druţbeniki. Lastnost pravne osebe druţba pridobi šele s vpisom v sodni register.
Slabost druţbe z omejeno odgovornostjo je ta, da je lastnik druţbe pri razpolaganju s
sredstvi svoje druţbe omejen, saj so sredstva last pravne osebe. Medtem ko
samostojni podjetnik prosto razpolaga z denarnimi sredstvi, lahko jih neomejeno
uporablja tudi za svoje osebne potrebe. Druţbe poslujejo preko transakcijskih
računov. Vsi prihodki iz dejavnosti se obvezno polagajo na transakcijske račune
druţbe, dvigi gotovine s transakcijskih računov pa morajo biti evidentirani in se
nanašati le na dejavnost podjetja. Lastnik gospodarske druţbe, ki je v njej zaposlen,
si izplačuje plačo in dobiček, pri čemer je treba upoštevati, da je plača obdavčena z
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dohodnino, od bruto plače pa plačajo prispevki za socialno varnost iz plače in na
plačo ter davek na izplačane plače. Izplačan dobiček druţbenikom je torej dvojno
obdavčen; najprej na ravni podjetja kot davek na dobiček pravnih oseb in nato na
ravni posameznika kot izplačan dobiček. Strošek plače je davčno priznan odhodek
gospodarske druţbe, lahko pa omenimo še, da ima višina bruto plače lastnika, kot
tudi ostalih zaposlenih, dvojni in nasprotujoči si učinek na višino dajatev. Po eni
strain višja bruto plača pomeni večje prispevke za socialno varnost, večjo dohodnino
in večji davek na izplačane plače, po drugi strain pa večja plača pomeni večji strošek
druţbe, s tem pa manjšo davčno osnovo in manjši davek od dohodkov pravnih oseb.
Če povzamemo, se latniku druţbe, ki je v njej tudi zaposlen ne splača izplačevati
minimalne plače, kot je zmotno mišljenje večine ljudi.
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4

VPIS DRUŢBE V SODNI REGISTER

Vpis druţbe v sodni register je konstitutivnega pomena, ker druţba pridobi status
pravne osebe z vpisom v register. Zakon posebej nalaga poslovodji dolţnost, da
prijavi druţbo za vpis v register (prvi odstavek 478. člena ZGD-1). Prijavi mora
poslovodja predloţiti:
 izvirnik ali overjen prepis druţbene pogodbe,
 seznam druţbenikov in navedbo poslovnih deleţev, ki so jih prevzeli,
 poročilo o stvarnih vloţkih, ki mora biti podpisano od druţbenikov, s katerimi
se izkazuje vrednost stvarnih vloţkov,
 potrdilo banke o depozitu denarnih vloţkov,
 poročilo pooblaščenega revizorja o vrednosti stvarnih vloţkov iz četrtega
odstavka 476. člena ZGD-1, ki pravi: Če znaša skupna vrednost za katero se
dajejo stvarni vloţki več kot 10.000 €, morajo druţbeniki, ki prispevajo stvarne
vloţke na svoje stroške zagotoviti, da stvarne vloţke oceni revizor. Revizorjevo
poročilo je sestavni del poročila.“
Razen obveznih prilog mora poslovodja priloţiti tudi druga dokazila, kot npr. dokaz,
da so stvarni vloţki v celoti izročeni druţbi. Če sodišče dvomi v resničnost navedb
poslovodje, sme od poslovodje zahtevati dokazila o dejstvih, ki se vpisujejo v sodni
register. Če se spremeni katerikoli podatek, ki je naveden v prijavi ali v prilogi
prijave, mora poslovodja obvestiti sodišče o spremembi v treh dneh (drugi odstavek
478. člena).
Sodišče mora ob vpisu v sodni register preizkusiti popolnost in učinkovitost druţbene
pogodbe in resničnost drugih podatkov, navedenih v druţbeni pogodbi, ki zadevajo
bodisi bistvene sestavine pogodbe, ali pa razmerja do tretjih. Sodišče lahko
resničnost posameznih dejstev preizkuša tudi po uradni dolţnosti. Sodna kontrola je
samo pravna in za morebitne napake sodišča drţava ne odgovarja, razen če bi
sodišče namerno vpisovalo neresničen podatek v sodni register (Schmidt 2, str. 841).
Podatki, ki so vpisani v sodni register, se morajo tudi objaviti v uradnem listu v
skladu z ZSR.
Kronologija sprememb in dopolnitev Zakona o sodnem registru:
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-L), Uradni list RS,
št. 31-1439/2000,
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-A),
Uradni list RS, št. 91-3886/2005,
 Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1), Uradni list RS, št. 42-1799/2006,
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSRea-B),
Uradni list RS, št. 33-1763/2007,
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 Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem
registru (ZSReg-C), Uradni list RS, št. 93-4599/2007,
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-D),
Uradni list RS, št. 65/2815/2008.
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5 OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŢKI IN POSLOVNI DELEŢI

5.1

KAPITALSKA RAZMERJA

Zakon posveča posebno pozornost kapitalskim razmerjem v d.o.o., zlasti pa
zagotovitvi osnovnega kapitala, ki mora po zakonu znašati vsaj 7500 evrov. Med
kapitalska razmerja v druţbi štejemo tudi razmerja med druţbeniki glede osnovnih
vloţkov oz. na podlagi omenjenih osnovnih vloţkov pridobljenih poslovnih deleţev,
razporejanje dobička in spremembe v osnovnem kapitalu.
V zvezi s kapitalskimi razmerji zakon posebej ureja vnos oz. zagotavljanje kapitala
druţb (vnos kapitala), ohranjanje kapitala v minimalni višini in zvišanje ter zniţanje
osnovnega kapitala. Osnovni kapital sestavljajo osnovni vloţki druţbenikov, katerih
vrednost ne sme biti manjša od 50 evrov. Vrednost osnovnih vloţkov je lahko
različna.
Osnovni vloţek je lahko zagotovljen v denarju ali kot stvarni vloţek oz. stvarni
prevzem. Pravna ureditev vnosa stvarnega vloţka oz. zagotavljanja osnovne glavnice
s stvarnim prevzemom je enaka kot pri delniški druţbi. Pri ustanovitvi druţbe mora
zagotoviti ustanovitelj najmanj tretjino osnovnega kapitala v denarju (191. člen ZGD1).
Pred prijavo za vpis v register mora vsak druţbenik vplačati vsaj četrtino zneska
osnovnega vloţka, vsota vseh denarnih vplačnih vloţkov pa mora znašati najmanj
7500 evrov (četrti odstavek 475. člena ZGD-1). Stvarni vloţki se morajo v celoti
izročiti pred prijavo za vpis v register. Če vrednost stvarnega vloţka ne doseţe
vrednosti prevzetega osnovnega vloţka, mora druţbenik razliko plačati v denarju
(peti odstavek 475. člena ZGD-1). Denarna sredstva morajo biti izročena druţbi, ter v
valuti Republike Slovenije nakazana na njen bančni račun. Ustanovitelj lahko zagotovi
stvarni vloţek tako, da prevzame v druţbeni pogodbi obveznost izročiti druţbi stvar,
pravico, premoţenje in to tudi stori (stvarni vloţek v oţjem pomenu) ali pa se sicer
zaveţe vplačati kot vloţek določen denarni znesek, vendar svojo dolţnost izpolni
tako, da druţba od tretjega prevzame določeno stvar ali pravico. Tako dejanje
imenujemo stvarni prevzem (Zabel, ZGDK, str.637).
Najmanj tretjina osnovnega kapitala mora biti zagotovljena v denarju, s tem da to ne
velja za osnovni vloţek podjetnika, ki je ustanovil druţbo skupaj s svojimi oţjimi
druţinskimi člani in je kot stvarni vloţek prispeval svoje podjetje, ki je pred tem
obstajalo najmanj dve leti. Osnovni vloţki morajo biti vedno izraţeni v denarju, če
gre za stvarne vloţke, pa mora biti tudi opredeljena višina vrednosti stvari in
določeno, kakšen del osnovnega vloţka je krit s stvarnim vloţkom.
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V zvezi z zagotavljanjem stvarnih vloţkov zakon določa, da morajo druţbeniki pred
prijavo za vpis v register sestaviti in podpisati poročilo o stvarnih vloţkih (prvi
odstavek 476. člena ZGD-1). Namen poročila je, da skupaj ugotovijo višino vrednosti
stvarnega vloţka in zlasti, ali omenjena vrednost ustreza višini prevzetega osnovnega
vloţka. Če stvarni vloţki v druţbi znašajo več kot 100.000 evrov, morajo druţbeniki,
ki jih prispevajo, na svoje stroške zagotoviti ocenitev po pooblaščenem revizorju.
Poročilo revizorja je sestavni del poročila, ki ga morajo podpisati druţbeniki. Cenitev
stvarnih vloţkov, ki jo opravi revizor in izdelava revizorjevega poročila nista potrebni,
kadar gre za stvarne vloţke v obliki trţnih vrednostnih papirjev, ţe vrenotenih
stvarnih vloţkov ali stvarnih vloţkov, ki se ocenijo po knjigovodskih vrednostih iz
revidiranega letnega poročila ob smiselni uporabi določb ZGD-1, ki se nanaša na
delniške druţbe. Če se kot stvarni vloţek vlaga podjetje, je treba poročilu o stvarnih
vloţkih priloţiti bilanco stanja in izkaz uspeha podjetja za zadnji dve poslovni leti
(tretji in četrti odstavek 476. člena ZGD-1).

5.2

NAČINI POVEČANJA IN SPREMINJANJA OSNOVNEGA KAPITALA

Osnovni kapital d.o.o. se lahko spremeni, bodisi se poveča, bodisi zmanjša. Poznamo
efektivno povečanje, nominalno povečanje ter zmanjšanje osnovnega kapitala, tako
kot pri delniških druţbah. Zmanjšanje osnovnega kapitala je moţno tudi z umikom
poslovnih deleţev. To področje ureja ZGD-1 v členih od 517. do 520 (glej Prelič et
al., 2009, str. 271).
Povečanje osnovnega kapitala ni temeljna obveznost druţbenika in tudi ne more
izhajati iz druţbene pogodbe. Obveznost nastane samo s sklepom skupščine
druţbenikov in s to obveznostjo se skuša doseči samo ohranjanje osnovnega
kapitala. Povečanje je namenjeno predvsem varstvu premoţenja druţbe, to je
podjetja, posredno pa tudi varstvu upnikov. Druţba ni dolţna zvišati osnovnega
kapitala, lahko pa zaradi podkapitalizacije druţbe zadene druţbenike odgovornost na
podlagi načel o spregledu pravne osebnosti. ZGD-1 ne obravnava povečanja
osnovnega kapitala med obveznostmi druţbenikov, temveč v poglavju, ki se nanaša
na spremembo druţbene pogodbe, ker ta določa njegovo višino.
Povečanje osnovnega kapitala pomeni plačilo novih vloţkov v druţbo, ki jih odkupijo
druţbeniki ali pa tretje osebe. Novi vloţki so lahko različni ali pa enaki po vrednosti.
Skupščina sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala tako, da določi novo višino
osnovnega kapitala, pri čemer razliko med obstoječo višino in novo višino osnovnega
kapitala razdeli v enega ali več vloţkov. Druţbenik z vplačilom novega samostojnega
osnovnega vloţka, ki ne sme biti manjši od 50 evrov, pridobi poslovni deleţ.
Povečanje osnovnega kapitala v druţbi lahko druţbeniki zagotovijo z novimi
denarnimi vloţki ali z izročitvijo novih stvarnih vloţkov, s tem da se premoţenje
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podjetja dejansko poveča (efektivno povečanje). Povečanje osnovnega kapitala pa je
moţno realizirati tudi brez efektivnega povečanja in vplačila novih denarnih zneskov,
namreč s prenosom sredstev druţbe iz rezerv in dobička v osnovno glavnico druţbe
(nominalno povečanje). V obeh primerih mora skupščina sprejeti sklep o povečanju
osnovnega kapitala v obliki spremembe druţbene pogodbe. Pri efektivnem povečanju
je treba skleniti pogodbo v notarski obliki med prevzemnikom deleţa in druţbo o
nakupu deleţa, vplačati denarni vloţek in vpisati povečanje osnovnega kapitala v
sodni register.
Zakon obravnava zmanjšanje osnovnega kapitala v okviru sprememb druţbene
pogodbe. Skupščina lahko vsak čas sklene, da se osnovni kapital druţbe zmanjša,
vendar ga pod zakonski minimum ne more zmanjšati.
Pri zagotavljanju osnovnega kapitala s stvarnimi vloţki je bistvenega pomena
vrednost stvari. Pri osebnih druţbah zakon prepušča določitev vrednosti vloţenih
stvari samim druţbenikom, ker z morebitno napačno ocenitvijo niso ogroţeni upniki,
saj druţbeniki odgovarjajo za obveznosti druţbe z vsem svojim premoţenjem. Pri
ocenjevanju stvarnih vloţkov pri kapitalskih druţbah pa zakon poskuša zagotoviti
realno vrednost, zlasti če gre za premoţenje velike vrednosti. Zakon ne določa
kriterijev, po katerih se ugotavlja vrednost stvarnih vloţkov, druţbeniki lahko
ugotavljajo njihovo vrednost pred ali pa tudi po sklenitvi pogodbe. Morajo pa jo
ugotoviti pred vpisom druţbe v register. V druţbeni pogodbi ni obligatorna sestavina
opis stvari, ki se vlagajo kot stvarni vloţki, in njihova vrednost, ker zakon določa, da
sta lahko opis stvari in njihova vrednost navedena v prilogi, ki je sestavni del
pogodbe (četri odstavek 474. člena ZGD-1). Zakon določa, da morajo ustanovitelji
ugotoviti vrednost stvarnega vloţka in sestaviti o tem poročilo, ki ga morajo tudi
podpisati. Če opravlja oceno stvarnih vloţkov le določeno število druţbenikov, mora
biti takšno pooblastilo zapisano v druţbeni pogodbi, ker ocena stvarnega vloţka
vpliva na vsakega druţbenika, in se mora vsak strinjati s prenosom svoje pravice, da
osebno ocenjuje stvarni vloţek, kar pa se izkaţe s podpisom druţbene pogodbe, v
kateri je takšno pooblastilo zapisano. Poročilo mora vsebovati opis predmetov
stvarnih vloţkov ter dejstva, na podlagi katerih se ugotavlja njihova vrednost. Za
ugotavljanje vrednosti pridejo v poštev vsi kriteriji, ki lahko prispevajo k temu, da se
oceni realna trţna vrednost, to so fakture, ocenitve sodnih izvedencev, podatki o
trţnih cenah tovrstnih predmetov in podobno. Bistveno je, da vrednost stvarnega
vloţka ni manjša od višine prevzetega osnovnega vloţka. Če je njegova vrednost
manjša, mora razliko med njegovo vrednostjo in prevzetim vloţkom druţbenik plačati
v denarju. Če vrednost stvarnega vloţka presega osnovni vloţek, lahko druţba
preseţek odkupi ali pa ga prepusti brezplačno druţbi s tem, da na podlagi preseţka,
če ni drugače dogovorjeno, ne more dobiti drugega deleţa.
Druţbena pogodba lahko določi, da se stvarni vloţek ocenjuje v drugačnem
časovnem obdobju, vendar pa mora določiti obveznost druţbenika, da v primeru
zmanjšanja vrednosti stvarnega vloţka od dneva ocenitve do dneva vpisa v register,
razliko nadomesti v denarju.
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Če druţbenik prenaša delnice ali druge vrednostne papirje na druţbo, mora opraviti
prenos v skladu s predpisi o prenosu vrednostnih papirjev, to je z indosamentom, če
gre za delnico, ki glasi na ime, oz. izročitvijo delnice, če gre za delnico na prenosnika.
Če bi druţbeniki stvar ocenili previsoko in mimo običajnih vrednostnih kriterijev,
odgovarjajo upnikom odškodninsko po načelih, ki veljajo za spregled pravne
osebnosti. Stvar so dolţni oceniti kot dobri gospodarji.
Ob pridobitvi poslovnega deleţa je le-ta enoten. Posamezen druţbenik lahko pridobi
več poslovnih deleţev. Zakon dovoljuje, da se poslovni deleţi tudi delijo, vendar le v
primeru odtujitve, delitve skupnega premoţenja ali dedovanja. Druţbena pogodba pa
lahko delitev poslovnega deleţa tudi prepove (četrti odstavek 483. člena ZGD-1). Po
prvem odstavku 483. člena ZGD-1 lahko “druţbenik odsvoji del poslovnega deleţa,
tako da s tem nastane še en nov in samostojen poslovni deleţ.” Vrednost
posameznega dela poslovnega deleţa, ki pridobi obliko samostojnega deleţa, ne sme
biti niţja od 50 evrov (prvi odstavek 475. člena).
Zakon posebej ureja prenos poslovnega deleţa, s tem da so načeloma vsi poslovni
deleţi v pravnem prometu in se lahko dedujejo.
 POLOŢAJ ODSVOJITELJA IN PRIDOBITELJA POSLOVNEGA DELEŢA: S
prenosom poslovnega deleţa na pridobitelja, pridobi le-ta poloţaj druţbenika z
vsemi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki mu gredo iz poslovnega
deleţa.
 LASTNI POSLOVNI DELEŢI: D.o.o. je pravna oseba in je lahko tudi imetnik
lastnih poslovnih deleţev, vendar po zakonu pridobitev lastnih poslovnih
deleţev in imetništvo omejuje zaradi varstva upnikov.

5.3

VPLAČILO OSNOVNEGA VLOŢKA PRI ENOOSEBNI D.O.O.

Določba ZGD-1, ki se nanaša na vplačilo osnovnega vloţka določa v prvem odstavku
524. člena: »Če ustanovitelj pred prijavo druţbe za vpis v register ni v celoti vplačal
denarnega dela osnovnega vloţka, mora za manjkajoči del zagotoviti druţbi ustrezno
varščino.«
»Ustanovitelj mora listino o varščini predloţiti sodišču ob prijavi za vpis v register.«
(drugi odstavek 524. člena ZGD-1).
»Če se v treh letih po vpisu druţbe v register vsi poslovni deleţi zdruţijo v rokah
enega samega druţbenika ali poleg njega še v rokah druţbe, mora druţbenik v treh
mesecih po zdruţitvi v celoti vplačati vse zneske osnovnih vloţkov ali zagotoviti
druţbi ustrezno varščino.« (tretji odstavek 524. člena ZGD-1).
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Tako kot pri ustanovitvi d.o.o. nasploh pri enoosebni druţbi z omejeno odgovornostjo
zakon ne zahteva, da bi druţbenik v celoti vplačal celotni denarni del osnovnega
vloţka pred vpisom v register. Popolna izročitev pa v vsakem primeru velja za stvarni
vloţek. Pri denarnem vloţku je treba upoštevati kot obvezno določbo četrtega
odstavka 475. člena ZGD-1, ki določa, da mora pred prijavo v register druţbenik
vplačati vsaj četrtino zneska osnovnega vloţka.
Določba o ustrezni varščini je kogentne narave in je v ustanovitvenem aktu ni
mogoče nadomestiti z milejšo ureditvijo ali jo celo odpraviti. Varščina je obvezna pri
vseh oblikah nastanka enoosebne druţbe: pri ustanovitvi d.o.o. na novo, pri
preoblikovanju podjetja posameznega samostojnega podjetnika in pri zdruţitvi
deleţev v rokah enega samega druţbenika.
Varščina je poloţitev stvari (npr. dragocenosti) ali vrednostnih papirjev; ti morajo
imeti dovolj trdno in trajno vrednost (npr. fiksne anuitete). Poloţitev denarnega
zneska skoraj ne pride v poštev, ker bi to finančno pomenilo isto, kot če bi druţbenik
vplačal denarni del osnovnega vloţka v celoti. V poštev pride tudi poroštvo osebe,
glede katere ni dvoma o njeni sposobnosti in pripravljenosti, da po potrebi plača
dolgovani znesek.
Zakon zahteva, da mora biti varščina v vsakem primeru dokumentirana; obstajati
mora listina o varščini. Le-ta lahko sicer vsebuje enostransko izjavo samega
druţbenika, enostransko izjavo poroka in izjavo banke o garanciji. Listina mora biti
predloţena v verodostojni obliki: če gre za izjavo fizične osebe, tudi z overjenim
podpisom, pri izjavah pravnih oseb na uradnem papirju z ţigom in podpisom
pooblaščene osebe, pri druţbah tudi s podatki po 45. členu. Listina more sama ali s
prilogo kazati na materialno naravo varščine.
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6

PRAVICE IN OBVEZNOSTI DRUŢBENIKOV

6.1

PRAVNI POLOŢAJ DRUŢBENIKA V D.O.O.

Zakon v številnih določbah opredeljuje pravice, obveznosti in odgovornosti
druţbenika v druţbi z omejeno odgovornostjo. Status druţbenika lahko pridobi fizična
ali pravna oseba s podpisom druţbene pogodbe, na podlagi katere prevzame
obveznost vplačati osnovni vloţek. Status druţbenika pridobi tudi skupnost, ki nima
statusa pravne osebe, npr. dedna skupnost. Od dneva sklenitve druţbene pogodbe
do vpisa druţbe v register, je druţbenik lahko v pravnem razmerju do drugih
druţbenikov in do tretjih oseb v primeru odškodninske odgovornosti, z vpisom druţbe
v register pa se oblikuje še dodatno pravno razmerje med druţbenikom in druţbo.
Ime druţbenika mora biti sporočeno sodišču v okviru posebnega seznama, ki se
prilaga prijavi za vpis druţbe. Poloţaj druţbenika je urejen z zakonom zlasti s
prisilnimi določbami zakona, druţbeno pogodbo in s sklepi skupščine.

6.2

OBVEZNOSTI DRUŢBENIKA

Obveznosti druţbenika se delijo na temeljne, stranske, naknadne in zakonske
(Schmidt 2, str.862).
6.2.1. Temeljne obveznosti
Med temeljne obveznosti druţbenika spadajo obveznost plačila osnovnega vloţka in
ohranjanje osnovnega kapitala. Osnovni vloţek je del ali pa celota premoţenja, ki ga
zagotovi druţbenik v okviru osnovnega kapitala druţbe. Osnovni vloţek je
premoţenjska vrednost posameznika. Predstavlja zamišljeno enoto osnovnega
vloţka, ki se lahko v razmerju do osnovnega kapitala izrazi tudi v odstotku.
Najteţja sankcija za neplačilo oz. za plačilo v zamudi je izključitev druţbenika iz
druţbe. Ta postopek se v pravni teoriji imenuje kaduciranje. Kaduciranje je posledica
jasne opredeljenosti zakonodajalca, da zagotovi vplačilo osnovne glavnice zaradi
varstva upnikov, pravita Schmidt in Emmerich v Scholzu. Določila zakona o
kaduciranju so prisilne narave in jih druţbena pogodba ne more spremeniti.
Kaduciranje je moţno zoper druţbenika, ki se je obvezal vloţiti osnovni vloţek v
denarju, ne pa druţbenika, ki vlaga stvarne vloţke.
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Druţbenik, ki ni pravočasno vplačal zahtevanega zneska kot osnovni vloţek, mora
plačati zamudne obresti, kot je določeno v 485. členu ZGD-1. Z izključitvijo
druţbenika iz druţbe mu preneha le status druţbenika, ne pa obveznost vplačati
osnovni vloţek. Tudi po izključitvi lahko druţba od njega uveljavlja plačilo osnovnega
vloţka in plačilo odškodnine. Druţbenik lahko ponovno pridobi status druţbenika , če
vplača svoj vloţek in morebitno odškodnino. Postopek kaduciranja je urejen z
zakonom. Druţbenik mora biti pisno pozvan, da plača osnovni vloţek v roku, ki pa ne
sme biti krajši od enega meseca. V pozivu mora biti izrecno opozorjen, da bo po
preteku omenjenega roka izključen iz druţbe glede tistega poslovnega deleţa, na
katerega se plačilo nanaša (prvi odstavek 486. člena). Kaduciranje je moţno izpeljati
zoper vsakega druţbenika, pa tudi edinega druţbenika v druţbi.
Za izostanek plačila osnovnega vloţka izključenega druţbenika jamčijo na podlagi
zakona vsi njegovi predniki, če druţbenik ni bil tudi ustanovitelj.
Druga temeljna obveznost druţbenika je ohranjanje osnovnega kapitala z namenom
varstva sposobnosti druţbe, da posluje ter varovanje upnikov. Obveznost plačila
osnovnega vloţka in obveznost ohranjanja kapitala sta komplementarni obveznosti s
tem, da je prva enkratnega značaja, druga pa stalna in je povezana s stalnostjo
statusa druţbenika. Ohranjanje osnovne glavnice druţbe pomeni ohranjanje
vrednosti premoţenja druţbe, evidentirano v poslovnih knjigah po tem, ko so odštete
obveznosti. Druţbeniki morajo ohranjati osnovno glavnico druţbe, ki je vpisana v
sodnem registru, ne glede na to ali je dejansko vplačana, ali ne. Zakon vsebuje vrsto
določil, s katerimi zagotavlja izpolnitev omenjene obveznosti druţbenikov (glej
Ivanjko et al., 2001).
Načelo ohranjanja osnovnega kapitala druţbe se varuje predvsem z zakonsko
prepovedjo kakršnihkoli izplačil iz premoţenja, ki je potrebno za ohranitev osnovnega
kapitala (prvi odstavek 495. člena ZGD-1). Ne gre za prepoved izplačila stvari in
pravic, temveč prepoved vrednosti, ki bi zmanjšala vrednost premoţenja druţbe pod
višino osnovnega kapitala. Zakon varuje bilančno vrednost premoţenja, izraţeno v
osnovni glavnici (Schmidt 2, str. 941). Prepovedano je izplačilo na podlagi razmerij, ki
temeljijo na druţbeni pogodbi. Prepovedane so tudi vse oblike t.i. prikritega dobička
v obliki druţbeniških poslovnih razmerij.
Sankcija za zmanjšanje osnovnega kapitala z izplačilom druţbenikom je zakonska
dolţnost vračila vseh prepovedanih izplačil. Druţbeniki morajo vrniti vsa izplačila, s
katerimi se ogroţa osnovni kapital (496. člen ZGD-1). Zakonska dolţnost vračila se
nanaša samo na denarna plačila druţbenikom. Gre za vračila izplačil, ki so jih
druţbeniki sprejeli v nasprotju z zakonsko prepovedjo izplačil, ki ogroţa osnovni
kapital. Druţbeniki morajo vrniti omenjena prejeta izplačila ne glede na to, ali so
obogateni ali ne, ker podlaga za vrnitev ni neopravičena obogatitev. Druţbenik je
dolţan vrniti celotno premoţenjsko vrednost, ki jo je prejel od druţbe na kakršnikoli
način v nasprotju z to prepovedjo. To določilo omogoča vzpostavitev prejšnjega
stanja, ki so ga druţbeniki obljubili s podpisom druţbene pogodbe.
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Če je poslovodja kriv za izplačilo, odgovarja kot druţbenik z največjim poslovnim
deleţem (496. člen ZGD-1).
V zvezi s temeljno obveznostjo druţbenika ohranjanja osnovnega kapitala zaradi
varstva premoţenja druţbe in varstva upnikov zakon posebej nalaga druţbenikom,
da zagotovijo druţbi lastni kapital, kadar je to nujno potrebno po načelih dobrega
gospodarjenja (493. člen ZGD-1). Druţbeniki so v prvi vrsti poklicani, da skrbijo za
zagotovitev gospodarskih pogojev druţbi. Potrebna sredstva lahko zagotovijo
druţbeniki na različne načine, zlasti z zvišanjem osnovne glavnice druţbe,
naknadnimi vplačili in tudi s posojili. Če druţbeniki zagotavljajo sredstva druţbi z
zvišanjem osnovne glavnice ali z dodatnimi vplačili, gre za zvišanje lastnega kapitala
druţbe, če pa zagotovijo sredstva s posojili, se povečuje tuj kapital v druţbi. Zakon
ne posega v temeljno načelo svobodnega financiranja druţbe, vendar pa to načelo
omejuje s potrebo po varstvu upnikov in z odgovornostjo druţbenikov, da
gospodarsko ravnajo pri financiranju druţbe (Schmidt v Scholzu, 7, 32a, 4). Načelo
svobodnega financiranja druţbenikov pomeni, da teh nihče ne sili, da bi morali svoje
lastno premoţenje dati na razpolago druţbi.
Kapitalsko nadomestno posojilo ali kapitalsko uporabna pravica se ne more
uveljavljati v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave. V praksi bosta
poslovodja v druţbi in druţbenik praviloma poskušala poskrbeti, da se jima posojilo
ali druga premoţenjska vrednost vrne pred začetkom postopka stečaja.
Kapitalsko nadomestno posojilo se v računovodskih izkazih izkazuje na pasivni strani
kot obveznost druţbe.
6.2.2. Stranske obveznosti
Zakon ne ureja posebej stranskih obveznosti, vendar je dovoljeno, da druţbena
pogodba vsebuje tudi morebitne obveznosti, ki jih imajo druţbeniki do druţbe poleg
plačila osnovnega vloţka. S prevzemanjem stranskih obveznosti se d.o.o. kot
kapitalska druţba pribliţuje osebnim druţbam (Rohrer, str. 17).
Stranske obveznosti druţbenika so lahko vzajemno povezane s stranskimi
obveznostmi druţbe. Pojem stranskih obveznosti ni opredeljen v zakonu. Zakon
omenja »morebitne obveznosti« (tretji odstavek 474. člena ZGD-1), vendar pa v
teoriji uporabljamo izraz stranske obveznosti. Pri opredelitvi pojma stranska
obveznost je bistven pravni, ne pa gospodarski vidik. Stranska obveznost vedno
predpostavlja, da je druţbenik izpolnil temeljno obveznost vplačila osnovnega vloţka.
Namen stranskih obveznosti je lahko raznovrsten. Po svoji temeljni zasnovi utrujejo
vez med druţbo in druţbenikom. Niso vezane na osebo druţbenika, temveč na
poslovni deleţ, kar daje zagotovilo, da bo obveznost izpolnjena. Stranske obveznosti
prinašajo korist vsem druţbenikom.
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Stranske obveznosti druţbenikov so vedno v korist druţbe in drugih druţbenikov in
nimajo značaja varstva upnikov. Niso povezane z obveznostjo ohrajanja osnovnega
kapitala, ker se določila, ki se nanašajo na ohranjanje osnovnega kapitala, ne
uporabljajo pri stranskih obveznostih. Stranske obveznosti so lahko vse vrste
obligacijskih obveznosti. Druţbeniki se lahko dogovorijo, da bodo druţbi nekaj dali,
storili, dopustili ali opustili. Zakon ne pozna nobenih omejitev. Pri opredeljevanju
vsebine stranskih obveznosti velja načelo avtonomije volje druţbenikov.
Predmet stranskih obveznosti je lahko denarna dajatev. Druţbenik se obveţe, da bo
vplačal določen denarni znesek v obliki enkratnega ali večkratnega vplačila. Kot
stranska obveznost se šteje tudi obveznost druţbenika, da osnovni vloţek plača po
višji ceni, kot je njegova vrednost. V praksi je najpogostejša stranska obveznost
zagotavljanje določenih denarnih posojil druţbi. Predmet stranskih obveznosti je tudi
dajatev določenih stvari ali pravic druţbi.
Stranske obveznosti so posredno ali neposredno povezane s poslovnim deleţem. S
prenosom poslovnega deleţa na drugega druţbenika preidejo stranske obveznosti.
Prenos stranskih obveznosti temelji na enkratnem pravnem poslu kot prenos
poslovnega deleţa. Prenos stranskih obveznosti, ki je vezana na osebo pa ni moţen.
S prenosom poslovnega deleţa osebna obveznost preneha ali pa se glede na naravo
spremeni v obligacijsko razmerje (Rohrer, str. 90).
6.2.3. Naknadne obveznosti druţbenika
Ohranjanje podjetja je eden od ciljev druţbe. K temu prispevajo druţbeniki tudi s
tem, da po ustanovitvi druţbe vplačajo poleg osnovnih vloţkov še določene denarne
zneske v obliki naknadnih vplačil. Gre za prostovoljne obveznosti, ki jih druţbeniki
sprejmejo v sami druţbeni pogodbi, ali pa sprejmejo sklep o naknadnih vplačilih tudi
pozneje. Ta obveznost, če jo druţbeniki prevzamejo, nima enake narave kot temeljna
obveznost druţbenika, da vplača osnovni vloţek. Naknadna plačila so obvezna na
podlagi pogodbe in nimajo konstitutivne narave. Funkcija naknadnih vplačil ni
neposredno varstvo upnikov, temveč kritje potreb druţbe oz. njenega podjetja.
Obveznost naknadnega vplačila, dogovorjena v druţbeni pogodbi, ima značaj
dolţniškoupniškega razmerja. Druţba pridobi terjatev do druţbenika. V primeru
zamude mora druţbenik plačati zamudne obresti. Druţbenik, ki je v zamudi pri
naknadnem plačilu, je lahko izključen iz druţbe v skladu s 486. členom, če druţbena
pogodba ne določa drugače. Druţba lahko zahteva naknadna vplačila tudi od
zamudnikovih prednikov po enakih načelih, kot to velja za vplačilo osnovnega vloţka.
Če ni mogoče zahtevati plačila zamujenega zneska od zamudnikovih prednikov, lahko
druţba zamudnikov poslovni deleţ proda na javni draţbi. Drugačen način prodaje je
mogoč le v soglasju z izključenim druţbenikom (488. člen ZGD-1).
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Naknadna vplačila so lahko omejena ali neomejena, odvisno od tega, ali druţbena
pogodba določa omejitev najvišjega zneska ali ne. V obeh primerih so sankcije
enake. Načelo sorazmernosti in načelo enakega obravnavanja vseh druţbenikov velja
tudi pri naknadnem vplačilu. Druţbeniki morajo opraviti naknadna vplačila v
sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleţi. Z institucijo naknadnih vplačil
zakonodajalec ponuja fleksibilen način utrjevanja podjetniškega kapitala. Z
naknadnimi vplačili druţbenik ne pridobi nobenih upravljalskih ali drugih pravic.
6.2.4. Zakonske dolţnosti druţbenika
Kljub avtonomiji druţbenikov, da svobodno urejajo medsebojna razmerja, zakon
določa dolţnosti druţbenika, ki izhajajo iz narave druţbe.
Za druţbeno razmerje med druţbeniki samimi, ter med druţbeniki in druţbo je
pomembno načelo vestnosti in poštenosti ter zvestobe druţbi. Druţbenik mora biti
privrţen interesom in ciljem druţbe. Privrţenost druţbi pomeni spoštovati načelo
vestnosti in poštenosti, lojalnosti in zagotavljanju podpore uresničevanju druţbenih
ciljev. Druţbenikom je prepovedano škodovati druţbi. Zaupen odnos med
druţbenikom in druţbo in dolţnost druţbenika, da skrbi za druţbo, je temeljna ideja,
ki se pojavlja ţe ob pojavu d.o.o. v praksi.
Zakon s številnimi določbami postavlja meje delovanju druţbenika, zlasti v okviru
konkurenčne prepovedi, ki bi lahko škodovalo interesom druţbe, ter mu sočasno
nalaga določene postopke, ki prispevajo k ciljem druţbe. Temeljno načelo
privrţenosti druţbenika druţbi je razvito v osebnih druţbah (Immenga, str. 270).
Temelj druţbenikove pripadnosti je skupaj z drugimi druţbeniki ustvarjena človeška
skupnost, ki si prizadeva uresničevati skupne cilje. Takšna skupnost je povezana s
pravno medsebojno odgovornostjo in s skupnim delom, ob predpostavki zaupanja.
Načelo privrţenosti druţbi zahteva striktno spoštovanje zakonskih dolţnosti in
pogodbeno prevzetih obveznosti ter višjo stopnjo skrbnosti za druţbo (glej Ivanjko et
al., Ljubljana, 2001).

6.3

PRAVICE DRUŢBENIKA

S podpisom pogodbe ustanovitelj postane kot imetnik poslovnega deleţa druţbenik in
pridobi vrsto pravic, ki mu pripadajo na podlagi zakona in pogodbe. Pravice
druţbenika se v teoriji delijo glede na vsebino, in sicer na premoţenjske in članske
pravice.
Premoţenjske pravice so zlasti pravice do poslovnega deleţa, sodelovanja pri dobičku
in delitvi likvidacijske mase.

33

Med članske pravice pa štejemo pravico do upravljanja v organih druţbe. Glede na
podlago ločimo zakonske pravice, ki jih določa zakon in pravice, ki jih določa
pogodba, t.i. pogodbene pravice. Med zakonske pravice spadajo premoţenjske in
članske pravice. Med pogodbene pravice pa lahko štejemo pravice druţbenikov, da
lahko od druţbe terjajo, da druţba v njihovo korist nekaj da, opusti ali dopusti. Dalje
delimo pravice na splošne in posebne in sicer glede razmerja do druţenikov. Splošne
pravice pripadajo vsem druţbenikom, posebne pa samo nekaterim. Zakon posebej
določa, da ima druţbenik pravico do informacije in vpogleda v poslovne knjige.
6.3.1 Premoţenjske pravice
Med premoţenjske pravice sodijo pravica do poslovnega deleţa, do udeleţbe v
dobičku in delitve likvidacijske mase.

Pravica do poslovnega deleţa = Plačilo osnovnega deleţa ob ustanovitvi je pogoj za

pridobitev članskih in premoţenjskih pravic. Druţbenik s sorazmerno njegovo
vrednostjo v osnovnem kapitalu druţbe pridobi poslovni deleţ (471. člen ZGD-1).
Poslovni deleţ je splošni pojem za vse vrste pravic in obveznosti, ki jih ima druţbenik
v druţbi. Poslovni deleţ tudi opredeljuje poloţaj druţbenika v odnosu do drugih
druţbenikov, zlasti pri uresničevanju upravljalskih članskih pravic. Odvisen je od
vrednosti osnovnega vloţka, zlasti od sorazmerja njegove vrednosti v razmerju do
vrednosti osnovnega kapitala. Nominalna vrednost osnovnega vloţka je konstantna in
mora biti navedena v druţbeni pogodbi, medtem ko je vrednost poslovnega deleţa
spremenljiva in ni določena v druţbeni pogodbi, niti ni navedena v sodnem registru.
(glej Ivanjko et al., Ljubljana, 2001).

Pravica do udeleţbe v dobičku = Ker je temeljni cilj podjetništva ustvarjanje dobička,

naletimo na zakonsko pravico druţbenika do udeleţbe pri dobičku v d.o.o. Ta pravica
je premoţenjska in je ena od temeljnih pravic druţbenikov. Enačimo jo lahko z
pravico delničarja do dividende pri delniških druţbah. Druţbeniki imajo pravico do
deleţa pri dobičku, kakor je le–ta ugotovljen v letni bilanci. Ob tem lahko druţbena
pogodba določa drugačen način ugotavljanja dobička. Pravica do udeleţbe pri
dobičku je zakonska in je ni mogoče izključiti v druţbeni pogodbi, razen če bi
druţbenik namesto te dobil kako drugo pravico. Pravico do udeleţbe pri dobičku je
moţno realizirati le, če je dobiček ustvarjen. V nasprotju z zakonom bi bilo določilo v
druţbeni pogodbi, da ima druţbenik pravico do dobička v vsakem primeru, ne glede
na poslovni uspeh druţbe (Zabel v ZGDK, str. 668). Pravica druţbenika se nanaša na
razdelitev čistega dobička.

Pravica do drugih ugodnosti = Zakon določa, da je moţno z druţbeno pogodbo

določiti, da je druţba dolţna v korist enega ali več druţbenikov nekaj dati, storiti,
dopustiti ali opustiti (493. člen ZGD-1). Gre za moţnost zadovoljevanja posebnih
potreb posameznika ali pa več druţbenikov prek poslovanja druţbe.
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Pravica do razdelitve likvidacijske mase = Posebna zakonska pravica druţbenika je

njegova pravica do premoţenja, ki je ostalo v druţbi po likvidacijskem postopku.
Druţbeniki imajo pravico po opravljenem likvidacijskem postopku razdeliti
premoţenje druţbe šele potem, ko so poplačani vsi dolgovi druţbe in ko je sprejeto
poročilo o poteku postopka likvidacije in predlog o razdelitvi premoţenja v skladu s
418. členom ZGD-1. Likvidacijski upravitelj mora razdeliti premoţenje druţbe med
druţbenike 30 dni po sprejetju sklepa o razdelitvi premoţenja, s tem da premoţenja
ni mogoče razdeliti med druţbenike, dokler ne preteče 6 mesecev od zadnje objave
likvidacijskega upravitelja, s katero je v skladu s 405. členom ZGD-1 pozval upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju. Premoţenje druţbe v likvidaciji
se razdeli med druţbenike v sorazemerju z njihovimi deleţi (glej Ivanjko et al.,
Ljubljana, 2001).
6.3.2. Članske pravice druţbenika
Med članske pravice štejemo pravico do upravljanja, pravico do izstopa in pravico do
izključitve drugega druţbenika.

Izstop druţbenika = ni njegova zakonska pravica. Takšno pravico lahko konstituira

samo druţbena pogodba. Sodna praksa zagovarja stališče, da je iz utemeljenega
razloga druţbenik upravičen izstopiti iz druţbe, ter da z druţbeno pogodbo ni mogoče
izključiti te pravice, niti je omejevati, temveč samo podrobneje urediti pogoje in
postopek. Izstopna pravica se obravnava kot pravica v sili (Fischer, str. 292). V
skladu s prvim odstavkom 501. člena ZGD-1 lahko druţbena pogodba določi pravico
druţbenika, da izstopi iz pogodbe, s tem da mora določiti pogoje, postopek in
posledice izstopa. Pri instituciji izstopa je treba ločiti napoved izstopa in izvedbo
postopka izstopa.
Izstop iz druţbe more biti v skladu z načelom vestnosti in poštenosti. Izstop ni mogoč
zaradi tega, da bi se druţbenik izognil izpolnitvi določene obveznosti, ki je bila
dogovorjena v druţbeni pogodi. V sodni praksi in v teoriji velja, da druţbenik ne
more izstopiti iz razlogov, ki jih je sam zakrivil v celoti ali pa preteţno. Obstoj
utemeljenega razloga ugotavlja sodišče. Breme dokaza je na druţbeniku.

Izključitev druţbenika = Druţbeno razmerje je trajno, vendar pa druţbeniki niso

dolţni trpeti drugega druţbenika, ki onemogoča uresničevanje skupnih ciljev ali pa
škoduje druţbi. Zaradi tega zakon omogoča in daje pravico vsakemu druţbeniku, da
lahko s toţbo zahteva, da se drugi druţbenik izključi iz druţbe (tretji odstavek 501.
člena ZGD-1). Ta pravica pripada vsakemu druţbeniku, ne glede na to, ali sicer
druţbena pogodba določa moţnost izključitve posameznega druţbenika, s tem da
določi pogoje, postopek in posledice izključitve. Pravica do izključitve drugega
druţbenika je zakonska pravica in je popravek pravice druţbenika, da izstopi iz
druţbe. Druţbenik se tej pravici ne more vnaprej odpovedati (čertrti odstavek 501.
člena ZGD-1). Tudi pri uveljavljanju te pravice mora druţbenik postopati pošteno, ter
upoštevati interese druţbe. Za izključitev morajo obstajati utemeljeni razlogi,
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podobno kot pri izstopu, če druţba ne določa drugačnih pogojev. Druţbenik lahko
zahteva izključitev drugega druţbenika, če ta povzroča druţbi ali druţbenikom škodo,
ali če ravna v nasprotju s sklepi skupščine. Mogoče ga je izključiti, če je pasiven pri
upravljanju in s tem ovira redno delovanje druţbe ali onemogoča izvrševanje pravic
drugih druţbenikov (glej Ivanjko et al., Ljubljana, 2001).
Izključitev ali izstop druţbenika ima za posledico prenehanje poslovnega deleţa. Šele
vrnitev vrednosti poslovnega deleţa druţbeniku, ki je izstopil ali bil izključen, vpliva
na osnovno glavnico. Prenehanje poslovnega deleţa pa nastopi, če v druţbeni
pogodbi ni drugače določeno, ali če skupščina druţbe ne določi drugače.
6.3.3 Pravica do informacij
To pravico ureja 512. člen ZGD-1. Druţbenik pravico do informacije uresničuje s tem,
da ima pravico od poslovodje zahtevati informacijo o zadevah druţbe. Zakon
poslovodji nalaga, da mora druţbenika na njegovo zahtevo informirati o zadevah
druţbe (prvi odstavek 512. člena ZGD-1). Pravica do informacije je ena temeljnih
pravic druţbenika, ki omogoča, da druţbenik sodeluje odgovorno pri upravljanju
druţbe in sočasno v nadzoru drugih druţbenikov (Luther, 1982, str. 191).
6.3.4 Pravica do vpogleda v poslovne knjige
Zakon v 512. členu določa, da mora poslovodja druţbeniku dovoliti vpogled v knjige
in spise. Druţbenik lahko zahteva le informacije o zadevah druţbe, ki se njega
samega ne tičejo. Druţbenik lahko zahteva informacije o vseh zadevah, ki so v
funkciji njegove nadzorne funkcije, v zvezi z delitvijo dobička, z drugimi
premoţenjskimi interesi in z uveljavljanjem svoje pravice upravljanja. Druţbenik nima
pravico do informacije samo iz radovednosti (Fischer, str. 479). Druţbenik lahko
uveljavlja pravico do informacije od dneva, ko je pridobil status druţbenika, to
pomeni s sklenitvijo pogodbe in z njegovim prenehanjem statusa druţbenika.
Pravica do informacije je neprenosljiva in je ni mogoče ločiti od drugih pravic.
Poslovodja mora informirati druţbenika samo na njegovo zahtevo. O obliki
informiranja in informacije zakon ne določa ničesar. Informacija je lahko ustna ali
pisna, na skupščini ali izven skupščine. Druţbena pogodba pa lahko določa, da se
informacija zunaj skupščine daje pisno. Informacija more biti popolna in izčrpna ter
uporabljiva za cilje druţbenika v zvezi z njegovo pravico do nadzora in upravljanja.
Dajanje informacije o zadevah druţbe je del naloge poslovodje v zvezi s poročanjem
druţbenikom o poslovanju druţbe. Poslovodja mora nemudoma oz. v določenem
razumnem roku informirati druţbenika (Fischer, str. 482). Pravica do informacije je
individualna. Druţbenik lahko individualno pravico do informacije in vpogleda v
poslovne knjige zlorabi na škodo druţbe. Zaradi tega zakon kot zavarovalni
mehanizem uvaja pravico poslovodje, da zavrne zahtevo po informaciji ali vpogledu,
če je glede na konkretne okoliščine pričakovati, da bi druţbenik uporabil informacijo
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v nasprotju z interesi druţbe in s tem druţbi ali z njo povezani druţbi prizadel
občutno škodo (drugi odstavek 512. člena ZGD-1) . Zakon s tem členom omejuje
pravico informiranja na upravičene interese druţbenika.
Druga omejitev je moţnost zlorabe informacij s strani druţbenika. Pravica do
zavrnitve informacije ni samo pravica poslovodje, temveč je tudi njegova dolţnost
(Schmidt 2, str. 869). Poslovodja je dolţan zavrniti informacijo, če je pričakovati, da
bo uporabljena v konkurenčne namene. Poslovodja zavrne informacijo samo začasno,
ker dokončno o zavrnitvi informacije odločajo druţbeniki z navadno večino. Pravico
druţbenika do informacij in do vpogleda v knjige in spise lahko druţbenik uveljavlja s
toţbo. Zakon določa izključno pristojnost sodišča. Kot toţnik nastopa druţbenik,
kateremu je bila informacija zavrnjena, toţena stranka pa je druţba. Druţbenik ni
dolţan pred vloţitvijo toţbe skušati prepričati druţbenike in doseči informacijo brez
toţbe. Toţba je naperjena zgolj na sklep druţbenikov, ne proti odločitvi poslovodje.
Sodišče more obravnavati tudi toţbo, ki je vloţena zoper sklep poslovodje o zavrnitvi
zahteve po informaciji ali vpogledu v knjige in spise, vendar lahko v postopku
druţbeniki odločijo drugače. Gre za vprašanje stroškov. Sodišče ne more zavreči
toţbe, ker niso druţbeniki sprejeli ustreznega sklepa o zavrnitvi informacije.
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7
POSEBNOSTI ENOOSEBNE
VEČOSEBNO D.O.O.

DRUŢBE

V

PRIMERJAVI

Z

7.1 VARŠČINA
Pri ustanovitvi enoosebne d.o.o. mora druţbenik v primeru, da pred prijavo druţbe v
register ni v celoti vplačal osnovnega vloţka, za manjkajoči del zagotoviti druţbi
ustrezno varščino. Prav tako mora pri poznejšem nastanku enoosebne d.o.o. v
primeru zdruţitve vseh deleţev v rokah enega druţbenika in poleg njega še v rokah
druţbe, druţbenik v celoti vplačati vse zneske osnovnih vloţkov ali zagotoviti druţbi
ustrezno varščino (524. člen ZGD-1).
Varščina je obvezna pri vseh oblikah nastanka enoosebne druţbe: pri ustanovitvi
d.o.o. na novo, pri preoblikovanju podjetja posameznega samostojnega podjetnika in
pri zdruţitvi deleţev v rokah enega samega druţbenika.
ZGD-1 ne navaja določil o tem, kaj pomeni »ustrezna varščina« in kako se zagotovi.
V tem pogledu veljajo pravila civilnega prava. Nedvomno je to poloţitev stvari (npr.
dragocenosti) ali vrednostnih papirjev; ti morajo imeti dovolj trdno in trajno vrednost
(npr. fiksne anuitete). Poloţitev denarnega zneska skoraj ne pride v poštev, ker bi to
finančno pomenilo isto, kot če bi druţbenik vplačal denarni del osnovnega vloţka v
celoti. V poštev pride tudi poroštvo osebe, glede katere ni dvoma o njeni sposobnosti
in pripravljenosti, da po potrebi plača dogovorjeni znesek (glej Ratnik, 2003, str.
116). Smisel varščine je v tem, da se zagotovi plačilo manjkajočega dela osnovnega
vloţka, torej je pomembno, da je ta dovolj trdna. Vendar so pri enoosebni druţbi
primeri neplačila drugačni kot pri ostalih d.o.o.. Nelogično je predvidevati, da bi en
sam druţbenik sprejel sklep o popolnem plačilu, nato pa ga ne bi vplačal. Večja
verjetnost je, da ta druţbenik sploh ne bi sprejel takega sklepa.
Pred vpisom druţbe v register na podlagi predloţene listine o varščini sodišče presoja
vrednost varščine in lahko zavrne vpis v register na podlagi predloţene listine o
varščini. Sodišče presoja vrednost varščine in lahko zavrne vpis v register zaradi
očitno premajhne vrednosti varščine. Pomembno je, da mora biti varščina uresničljiva
ves čas, dokler ni vplačan celoten znesek denarnega vloţka. Listina o varščini mora
biti predloţena v verodostojni obliki, kar pomeni, da mora fizična oseba na izjavi
overiti podpis, izjava druţbe pa mora imeti podatke o druţbi skladno z zakonom. Iz
listine same oz. iz priloge morajo biti razvidni podatki o predmetu varščine. Varščino
lahko da ustanovitelj sam ali pa tretja oseba kot porok. V ustanovitvenem aktu je
seveda potrebno v določbi o osnovnem kapitalu navesti znesek manjkajočega
denarnega plačila, pa tudi obliko varščine in točne podatke o osebi, ki jo je
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zagotovila. Ustanovitelj lahko zastavi svoj poslovni deleţ v drugi druţbi, delnice, v
poštev pride tudi poloţitev stvari ali vrednostnih papirjev in nepremičnin.
Ob ustanovitvi enoosebne druţbe se torej ne more zgoditi, da kapital enoosebne
druţbe ne bi bil vplačan v celoti oz., da v nasprotnem primeru vplačilo osnovnega
kapitala ne bi bilo zagotovljeno z ustreznim jamstvom. Določba o ustrezni varščini je
kogentne narave in je v ustanovitvenem aktu oz. statutu ni mogoče nadomestiti z
milejšo ureditvijo ali celo odpraviti, ker je v interesu pravne varnosti tretjih in nalaga
celo izpolnitev stroţje obveznosti kot pri ustanovitvi večoosebne d.o.o. V večosebni
d.o.o. zakon ne določa varščine za nevplačan del osebnega kapitala, saj lahko
druţbenika, ki je v zamudi z vplačilom, ostali druţbeniki iz druţbe izključijo, njegov
poslovni deleţ pa v celoti preide na druţbo (486. člen ZGD-1).

7.2 KNJIGA SKLEPOV
Edini druţbenik v d.o.o. samostojno odloča o vseh vprašanjih po 505. členu ZGD-1, o
katerih odločajo v večosebni d.o.o. druţbeniki na skupščini. Edini druţbenik mora vse
odločitve vpisovati v knjigo sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov nimajo
pravnega učinka (prvi odstavek 526. člena ZGD-1). Ta določba ima lahko zelo hude
posledice, je pa tudi zelo široka in pavšalna, saj gramatikalna razlaga te določbe
pomeni, da sklepi, ki niso vpisani v knjigi sklepov, niso bili sprejeti in nimajo učinka
ne navzven in ne v druţbi sami (Nikolič, 2000, str.15). S temi določili je zakonsko
izpolnjena zahteva Dvanajste smernice EU, da morajo biti sklepi edinega druţbenika
dokumentirani.
V skladu s 526. členom ZGD-1 mora biti knjiga sklepov potrjena najpozneje do vpisa
druţbe v sodni register. Vse do sprejetja novele ZGD-F pa je bilo področje knjige
sklepov precej neurejeno. ZGD je sicer ţe pred tem določil vodenje knjig sklepov in
obveznost potrditve knjige sklepov pri notarju najkasneje do vpisa druţbe v register.
Vendar v praksi še zdaleč ni bilo tako, knjige sklepov so dejansko bile knjige ali pa
kako drugače povezan snop papirja. Zaradi različne razlage ustanoviteljev in notarjev
so tako imele nekatere druţbe več knjig sklepov, za vsak sklep oz. za istočasno
sprejete sklepe po eno. Tako je izvršni odbor Notarske zbornice Republike Slovenije
(NZS) dne 11.09.2001 ob soglasju ministra za pravosodje sprejel Pravilnik o overitvi
in vodenju knjige sklepov enoosebne d.o.o..
Pravilnik določa, da je oseba, ki lahko zahteva overitev knjige sklepov edini
druţbenik, poslovodja d.o.o. ali pooblaščenec ene od teh oseb, ki se mora izkazati s
pooblastilom, na katerem je podpis edinega druţbenika ali poslovodje notarsko
overjen (2. člen Pravilnika). Zahteva mora biti podana pred vpisom druţbe v register.
Stranka mora, preden se knjiga sklepov overi, podati eno od pisnih izjav določenih v
7. členu Pravilnika, da druţba še nima overjene knjige sklepov, da so vse strani
knjige sklepov v fizični obliki, ki je ţe overjena, ţe izpolnjene ali da se je knjiga
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sklepov, ki je ţe bila overjena, izgubila ali uničila. V primeru, da stranka take izjave
ne poda, notar odkloni overitev knjige sklepov (11. člen Pravilnika).
Notar pred overitvijo knjige sklepov opravi pri Notarski zbornici Slovenije, ki vodi
seznam overitev knjige sklepov, poizvedbo o tem, ali je bila knjiga sklepov določene
druţbe ţe vpisana v ta seznam.
V 10. členu Pravilnika je določen seznam, ki se vodi pri NZS in vsebuje:
 firmo in skrajšano firmo druţbe,
 priimek in ime notarja, ki je overil knjigo sklepov,
 zaporedno številko v splošnem vpisniku, v katerega je vpisano notarsko
potrdilo,
 datum izdaje notarskega potrdila,
 matično številko druţbe,
 zaporedno številko vnosa na seznam,
 obliko knjige sklepov (elektronska ali fizična).
V pravilniku je tudi določen rok za notarjevo obvestilo NZS o overitvi knjige sklepov.
Ta je pri novi ustanovitvi daljši, ker je eden od posredovanih podatkov tudi matična
številka druţbe, le-to pa druţba pridobi z vpisom v register. Rok za posredovanje
podatkov je pri novi druţbi dva meseca od dneva vpisa druţbe v register, rok za
obvestilo obstoječe druţbe pa je 8 dni od izdaje notarskega potrdila o overitvi knjige
sklepov (12. člen Pravilnika).
Knjiga sklepov obstaja v fizični ali elektronski obliki (4. člen Pravilnika). Knjiga
sklepov v fizični obliki je formata A4, strani so oštevilčene z zaporednimi številkami,
listi knjige pa so prešiti z vrvico. Obrazec knjige sklepov v fizični obliki zaloţi NZS (5.
člen Pravilnika). Ob overitvi knjige sklepov v fizični obliki notar na zadnji strani vpiše
notarsko potrdilo s predpisano vsebino. V notarskem potrdilu so podatki o opravilni
številki knjige, firmi in sedeţu druţbe, datumu overitve in notarju, ki je knjigo overil.
Za vodenje knjig sklepov v elektronski obliki vzpostavi NZS v sodelovanju s Centrom
vlade RS za informatiko posebno dokumentarno bazo. Le-ta mora biti organizirana
tako, da je mogoč vnos sklepov za vsako enoosebno d.o.o. posebej (8. člen
pravilnika). V knjigo sklepov v elektronski obliki lahko druţba na učinkovit in varen
način zaporedoma vpisuje nove sklepe, bere ali pa izpisuje ţe vpisane sklepe, ne
mora pa brisati ali spreminjati sklepov in drugih podatkov iz te knjige sklepov.
Notarjem pa je omogočeno vpisovanje elektronskih ali fizičnih knjig sklepov v
centralni seznam knjig sklepov, prav tako jim omogoča odpiranje in overjevanje
elektronskih knjig sklepov. Tako notarji kot druge stranke pri uporabi knjige sklepov
v elektronski obliki uporabljajo kvalificirana digitalna potrdila, ki jih izda overitelj na
Centru Vlade RS za informatiko.
Z vzpostavitvijo centralnega sistema baze podatkov elektronsko overjenih knjig
sklepov je omogočeno tudi centralno preverjanje v smislu ali tovrstna knjiga ţe
obstoja. Preverjanje je moţno tako za fizične knjige sklepov kot tudi za knjige
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sklepov, ki se nahajajo v elektronski obliki. S tem je omogočen izredno učinkovit
pregled nad vsemi knjigami sklepov, ne glede na njihovo nahajališče in obliko.
S sprejetjem pravilnika se je vodenje knjig sklepov poenotilo, čeprav ta vsebuje le en
člen s katerim ureja vodenje knjige sklepov. V knjigo sklepov vpisuje druţbenik
sklepe v fizični obliki, na vsako stran knjige po časovnem zaporedju sprejema
posameznega sklepa. Vpis mora vsebovati datum sprejema in vsebino sklepa (13.
člen Pravilnika). Če se knjiga sklepov vodi v elektronski obliki, se skupaj s pomočjo
kvalificiranega potrdila za varen elektronski podpis vpisujejo v dokumentarno bazo na
streţniku CVI.
Iz določb 526. člena ZGD-1 je razvidno, da je obličnost, zahtevana za odločitve
ustanovitelja enoosebne d.o.o. dokaj stroga, s tem je zakonsko izpolnjena zahteva
dvanajste smernice, da morajo biti sklepi edinega druţbenika dokumentirani.
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8

PRAVNI POSLI

8.1

SKLEPANJE POSLOV MED ENIM DRUŢBENIKOM IN DRUŢBO

Kadar edini druţbenik sklepa pravne posle sam s seboj, morajo biti v pisni obliki, to
pa se zgodi, ko sklene pogodbo v imenu druţbe s samim seboj kot drugo pogodbeno
stranko (525. člen ZGD-1). To pomeni, da pogodbo podpiše dvakrat. Zakon v teh
primerih kogentno določa, da morajo biti pravni posli, ki jih druţbenik sklepa na tak
način v pisni obliki, pri čemer kolizijski zastopnik ni potreben. To se zgodi, kadar je
edini druţbenik hkrati poslovodja druţbe. V tem primeru so interesi druţbe enaki
njegovim, saj je druţba v bistvu njegova, zato kolizijski zastopnik tudi ni potreben.
Obličnost je pomembna in potrebna zaradi zagotavljanja varstva interesov tretjih in
preprečevanja zlorab, pa čeprav tretji nimajo vpogleda v sklenjene posle. Pisna
oblika pomeni, da mora biti pogodba zapisana tako, da je ves čas dostopna. Obstoj
pisnega dokumenta bo najbolj koristen v primeru stečaja enoosebne druţbe. Za
pravne posle sklenjene v okviru rednega poslovanja pa ni predpisana obličnost.
Zakon ne predpisuje določb o sankcioniranju poslov, ki niso sestavljeni v predpisani
obliki. Uporabljajo se splošna pravila Obligacijskega zakonika, ki določa, da je
pogodba, ki ni sklenjena v predpisani obliki, nična (Trstenjak, 2002, str. 642). V
primeru zlorabe enoosebne druţbe pa je mogoče uporabiti institut spregleda pravne
osebnosti.
Enoosebna druţba je posebna po tem, da z vidika volje ne more priti do konfliktov,
saj druţbenik lahko sklepa tudi pogodbe sam s seboj. Gre za izjemen pravni poloţaj,
ko se pojavlja na obeh straneh formalno ista oseba kot podjetnik in na drugi strani
zastopnik kot ista oseba, v dejanskem in pravnem pogledu pa gre v resnici za dve
osebi.

8.2

VELJAVNOST PRAVNIH POSLOV V ENOOSEBNI D.O.O.

Pravni posli, ki jih sklene edini druţbenik v imenu druţbe s samim seboj kot drugo
pogodbeno stranko, morajo biti v pisni obliki, pri čemer kolizijski zastopnik druţbe ni
potreben (prvi odstavek 525. člena ZGD-1). Ta določba ne velja za pravne posle,
sklenjene v okviru rednega poslovanja.
V pravni teoriji se obravnavata dve obliki, pri kateri pride do zdruţitve funkcije
zastopnika in druge pogodbene stranke. Prva oblika je ta, da zastopnik neke osebe
sklene posel sam s seboj. Druga moţnost pa je, da je nekdo hkrati zastopnik neke
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osebe in njenega sopogodbenika, t.i. dvojno zastopanje. Teorija civilnega prava
opozarja na nevarnost teh oblik.
Posli edinega druţbenika kot zastopnika druţbe s samim seboj v tujem pravu
dovoljujejo le pod določenimi predpostavkami. Po 5. členu Dvanajste direktive se
»pogodbe med edinim druţbenikom in njegovo druţbo, ki jo zastopa,.. zabeleţijo v
zapisniku ali pisno sestavijo.«
Pisna oblika je določena zaradi posrednega varstva tretjih oseb in javnih interesov. S
tem da postanejo razmerja med edinim druţbenikom in druţbo pregledna, se tudi
zmanjšuje moţnost oškodovanja tretjih oseb zaradi zmanjšanja premoţenja druţbe in
oškodovanja javnih interesov (npr. zaradi plačila davkov).
Pisna oblika pomeni, da mora biti zapisana v materializirani obliki tako, da je ves čas
dostopna. To pomeni, da jo mora druţbenik ves čas hraniti. Druţbenik bo ta zapis
uporabil, kadar bo hotel dokazati obstoj zapisanega pravnega razmerja (glej Bohinc
et al., 2006).
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9

VSTOPNA TOČKA VEM

9.1 SPLOŠNO O VEM TOČKAH
Vstopne točke VEM (vse na enem mestu) so mesta, preko katerih stranke vlagajo
vloge za registracijo gospodarskih druţb in drugih subjektov vpisa v sodni register ter
vloge za registracijo samostojnih podjetnikov in njihovih delov.
Točke VEM se pojavijo pri vpisu v register komanditne delniške druţbe v 478. členu
ZGD-1. Sicer je o točkah Vse na enem mestu največ napisanega na internetnih
straneh; na spletni strani drţavnega portala za podjetja in podjetnike, na spletnih
straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) ter na drugih
straneh.
Namen točk VEM (vse na enem mestu) je podjetnikom omogočiti, da na enem mestu
in hkrati uredijo vse formalnosti, potrebne za ustanovitev druţbe z omejeno
odgovornostjo. Točka VEM druţbenikom pripravi ali pomaga pripraviti vse listine, ki
jih je potrebno priloţiti predlogu za vpis ustanovitve druţbe v sodni register, in ta
predlog v imenu druţbenikov tudi vloţi. Pogosto so predlogi za vpis nepopolni zato,
ker jim niso priloţene listine, ki bi jim morale biti priloţene, ali ker je vsebina teh listin
neustrezna. Ker je namen poslovnih postopkov vlaganja predlogov prek točk VEM ta,
da bodo predlogi popolni, aplikacija podpira tudi avtomatično kreiranje vseh listin, ki
jih je potrebno priloţiti predlogu za vpis.
Med vstopnimi točkami VEM imajo poseben poloţaj notarji, ki so pooblaščeni za
sprejemanje vseh vrst vlog za gospodarske druţbe in druge subjekte vpisa v sodni
register, medtem ko so ostale vstopne točke VEM pooblaščene le za sprejemanje
določenih vlog za registracijo gospodarskih druţb in njihovih delov, za sprejemanje
vseh vrst vlog za poslovne enote ter za sprejemanje vseh vrst vlog za samostojne
podjetnike. Prek vstopnih točk VEM lahko stranke vlagajo tudi vloge za prijavo
davčnih podatkov, vloge za prijavo v obvezna socialna zavarovanja in vloge za
pridobitev obrtnega dovoljenja.
Registrska sodišča nimajo poloţaja vstopne točke VEM, vendar skladno z Zakonom o
sodnem registru prek e-VEM sistema izvajajo postopke po uradni dolţnosti za vse
vrste subjektov vpisa v sodni register ter postopke za subjekte vpisa v sodni register,
ki skladno z Zakonom o sodnem registru lahko vlogo vloţijo tudi v pisni obliki na
krajevno pristojnem sodišču.
Na vstopni točki VEM se lahko oddajajo vloge za:


registracijo samostojnega podjetnika,
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registracijo druţbe z omejeno odgovornostjo,
prijavo v registre in evidence DURS, ZZZS, OZS.

Točke VEM v skladu s 64. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. List R
Slovenije, št. 24/06 – UPB2) določi Vlada RS z uredbo. Minister za gospodarstvo
določi način in postopek prijave za vpis v register na točki VEM.

9.2 NALOGE VSTOPNE TOČKE VEM
Naloge vstopnih točk VEM opravljajo vse izpostave AJPES, organizirane pa so tudi v
okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
(OZS), Davčne uprave Republike Slovenije (DURS), upravnih enot (UE), Javne
agencije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), ter pri notarjih.
Vloge za ustanovitev enoosebne druţbe z omejeno odgovornostjo ter vse vloge za
registracijo samostojnih podjetnikov, lahko stranke oddajo tudi od doma preko
oddaljenega dostopa po internetu.
Vse točke VEM so pooblaščene nuditi pri ustanovitvi podjetnika gospodarske druţbe
enake storitve. Točke VEM opravljajo vse storitve, za katere so pooblaščene
brezplačno.
Na vstopnih točkah VEM delujejo svetovalci, ki z brezplačnim informiranjem in
svetovanjem podjetnikom nudijo vse potrebne informacije in podporo.
Naloge svetovalca – organizatorja pri vstopni točki VEM so:
 osnovno svetovanje, povezano s poslovanjem in zagonom podjetij, ter
osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom,
 izvajanje postopkov registracij preko portala e-VEM, ter osnovno svetovanje v
zvezi z izvajanjem postopkov registracij,
 izvajanje programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja.
Naloge svetovalca – informatorja pri vstopni točke VEM:
 pridobivanje in posredovanje ključnih uporabnih informacij za podjetnike in
potencialne podjetnike, priprava odgovorov na kompleksnejša vprašanja
podjetnikov in potencialnih podjetnikov, podajanje nasvetov glede razvoja
poslovnih idej, usmerjanje k drţavnim spodbudam, ki so na voljo za
spodbujanje razvoja podjetništva,..
 izvajanje postopkov registracij preko portala e-VEM ter osnovno svetovanje v
zvezi z izvajanjem postopkov registracij (glej Podjetniški portal).
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9.3 PORTAL E-VEM
Portal E-VEM je drţavni portal za podjetja in podjetnike. Portal podjetnikom omogoča
čim laţje, hitro, enostavno in brezplačno svetovanje z javno upravo.
Preko portala e-VEM lahko podjetja in podjetniki opravljajo elektronske storitve, ki so
povezane z ustanovitvijo podjetja in nekaterimi ostalimi postopki, ki jih mora poslovni
subjekt opraviti ob ustanovitvi. Nekatere storitve lahko podjetniki ali podjetja opravijo
kar sami preko spleta, preostale storitve pa morajo opraviti preko notarja ali z
obiskom točke VEM.
Portal je sestavljen iz dveh delov, ki zajemata:
 storitve za gospodarske druţbe ter
 storitve za samostojne podjetnike.
Za druţbo z omejeno odgovornostjo je pomemben predvsem portal za gospodarske
druţbe, ki je namenjen:
 podjetjem,
 točkam VEM ter
 notarjem.
Za opravljanje storitev preko portal e-VEM je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo,
ki ga fizične osebe lahko pridobijo na upravni enoti. To potrdilo nosi ime SIGEN-CA.
Uporabi se lahko tudi digitalno potrdilo, ki se izda zaposlenim pri poslovnem
subjektu. Drugi izdajatelji digitalnega potrdila so: Pošta Slovenije d.o.o., Halcom d.d.
ter Nova Ljubljanska banka d.d.
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10 PRENEHANJE DRUŢB

10.1 PRENEHANJE
ENOOSEBNE D.O.O.

DRUŢBE

Z

OMEJENO

ODGOVORNOSTJO,

TER

Razlogi za prenehanje (521. člen ZGD-1):
 če preteče čas, za katerega je bila druţba ustanovljena;
 če tako sklenejo druţbeniki z vsaj tričetrtinsko večino glasov vseh
druţbenikov; druţbena pogodba lahko določi višjo večino;
 če sodišče ugotovi ničnost vpisa;
 s stečajem;
 s sodno odločbo v skladu z drugim odstavkom tega člena;
 z zdruţitvijo v kakšno drugo druţbo;
 če se osnovni kapital zniţa pod zakonsko določen znesek.
Druţbena pogodba pri d.o.o. lahko določi še druge razloge za prenehanje druţbe.
Vsak druţbenik, katerega poslovni deleţ znaša najmanj eno desetino osnovnega
kapitala, lahko s toţbo zahteva, da sodišče odloči o prenehanju druţbe, če meni, da
ni mogoče v zadostni meri doseči ciljev druţbe ali da obstajajo kakšni drugi
utemeljeni razlogi za prehanju druţbe.
O prenehanju druţbe z omejeno odgovornostjo in drugih gospodarskih druţb lahko
govorimo v dveh pomenih. V gospodarskem pomenu gre za prenehanje le takrat,
kadar preneha tudi dejavnost; ta se ne opravlja več, pa tudi podjetje, tj. skupnost
premoţenja, se ne prenese na drug subjekt zaradi nadaljevanja dejavnosti. Posebna
oblika materialnega prenehanja je tudi mrtva druţba.
V pravnem smislu pa gre za prenehanje druţbe vedno takrat, kadat ta preneha kot
pravna oseba. Pri tem je mogoče, da preneha tudi dejavnost, ali pa se npr. pri
statusnih spremembah nadaljuje v drugih pravnoorganizacijskih oblikah.
ZGD-1 v 521. členu ureja prenehanje d.o.o. v omejenem obsegu, saj navaja le
najpogostejše, ne pa tudi vse razloge za prenehanje d.o.o.. Drugim delom ZGD-1 in
drugim predpisom pa prepušča določitev drugih razlogov, tudi vprašanja o načinih in
posledicah prenehanja. Če je druţba s pogodbo ustanovljena za določen čas, s
potekom tega časa tudi preneha. Čas obstoja ni nujno določen koledarsko; lahko je
določen tudi s kakšnim dogodkom, npr. z dograditvijo kakšnega objekta, z
ustanovitvijo ali vpisom v register novega podjetja. Na časovni premici prenehanja
moremo razlikovati dve časovni točki, ki ne sovpadata, in sicer nastop razloga za
prenehanje, ter dokončen izbris pravne osebe iz registra, ki ima za posledico
prenehanje njene pravne eksistence (glej Prelič, 2003, str. 202).
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Glede na 456. člen, ki določa uporabo določb o likvidaciji d.d., mora skupščina d.o.o.
ob tem razlogu najkasneje v enem mesecu po poteku časa sprejeti sklep o likvidaciji.
Vendar ta sklep ni materialni temelj za prenehanje. Druţbeniki bi lahko, še preden
nastopi razlog, to je pred potekom časa, spremenili pogodbo tako, da bi ta razlog za
prenehanje opustili. Pri tem bi morali upoštevati vse določbe o spremembi pogodbe.
Dopustno bi bilo tudi, da bi druţbeniki ob nastopu tega razloga sprejeli sklep, da
druţba obstaja še naprej, ob enaki ureditvi. V takem primeru bi druţbeno pogodbo
morali sprejeti vsi druţbeniki, kot da gre za novo pogodbo. Pogodba d.o.o. je v tem
primeru ţe prenehala in je treba druţbo vsebinsko vzpostaviti znova.
Druţbeniki niso vezani biti trajno udeleţeni v druţbi oz. trajno vzdrţevati druţbo pri
ţivljenju. ZGD-1 dopušča, da sklenejo, da druţba preneha. Za ta sklep niso potrebni
nikakršni razlogi. Večinska volja druţbenikov je zadosten razlog za prenehanje. V
zahtevano večino pa ne sodijo glasovi, ki jih ima druţba iz lastnih deleţev.
Za postopek likvidacije, prenehanja po skrajšanem postopku, uveljavljanje ničnosti in
izpodbojnosti sklepov skupščine se smiselno uporabljajo določbe ZGD-1 o delniški
druţbi (522. člen ZGD-1).
Enoosebna druţba z omejeno odgovornostjo preneha pod enakimi pogoji, kot
večosebna d.o.o.. Stečaj je poseben razlog za prenehanje, ki ga ureja Zakon o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji ZPPSL (Ur. List RS, št. 126/2007). Po določbi 522.
člena ZGD-1 se v druţbi z omejeno odgovornostjo uporabljajo pravila o likvidaciji in
prenehanju delniške druţbe. Po določbi drugega odstavka 257. člena ZGD-1 mora
poslovodja takoj, najkasneje pa v treh tednih po nastanku dejstva, ki ga zakon
določa kot razlog za začetek stečajnega postopka, predlagati začetek prisilne
poravnave ali stečajnega postopka.
Plačilno nesposobna je druţba tedaj, ko trajno ne more v celoti ali delno poravnati
dolgov tretjim, zlasti če pride do ustavitve izplačil, tudi plač in drugih prejemkov.
Prezadolţenost nastopi v trenutku, ko premoţenje druţbe ne pokrije več dolgov. Pri
tem je več spornih vprašanj glede sestave bilance o prezadolţenosti. Po nastanku
plačilne nesposobnosti nastopi prepoved izplačil (Šinkovec, 1995, str. 170).
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11 PREDSTAVITEV UREDITVE ENOOSEBNE DRUŢBE KRIČEJ
D.O.O.
V svojem diplomskem delu sem se posvetila predvsem teoriji, ki se nanaša na
enoosebno in večosebno druţbo z omejeno odgovornostjo. Ţelela pa bi še na
praktičnem, lastnem primeru predstaviti, kako enoosebna d.o.o. deluje v praksi.
Zaposlena sem v druţinskem podjetju, katere edini druţbenik, lastnik in direktor v eni
osebi je moj oče, kar pomeni, da vodi enoosebno druţbo z omejeno odgovornostjo.
Dne, 5.02.2002 je ustanovitelj Joţef Kričej ustanovil enoosebno d.o.o., s sedeţem na
Cesti ob ribniku 37, Miklavţ. Dejavnost, ki jo opravlja podjetje so strojne instalacije.
V sodnem registru je naštetih še več dejavnost, ki jih podjetje Kričej d.o.o. lahko
opravlja. Te dejavnosti so razvidne iz priloge diplomskega dela.
Preden je Joţef Kričej odprl enoosebno d.o.o. je opravljal to isto dejavnost kot
samostojni podjetnik (s.p.). Ker naša zakonodaja ne dopušča, da bi se s.p.
preoblikoval v d.o.o., je bilo potrebno s.p. zapreti in odpreti enoosebno d.o.o.
Podjetje zaposluje 14 delavcev, vsi so zaposleni za nedoločen delovni čas. V času
velikih naročil, pa se pogodbeno najema še dodatna strokovna delovna sila.
Zaradi razširitve podjetja se je celotno podjetje pred dvema letoma preselilo na novo
lokacijo, v nove prostore in skladišče v Hoče. Potrebno je bilo spremeniti le sedeţ
podjetja, vsi ostali podatki o podjetju so ostali nespremenjeni. Sedeţ podjetja je
sedaj Miklavška cesta 75, Hoče. Kot določa 48. člen ZGD-1: “Za vpis v register je
treba prijaviti tudi vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka 47. člena” (torej
spremembo firme, sedeţa, dejavnosti in drugih podatkov), “in priloţiti akte, na
katerih te spremembe temeljijo, prijaviti začetek likvidacijskega postopka z navedbo
likvidacijskih upraviteljev in prenehanje druţbe.” 49. člen ZGD-1 določa, da “morajo
biti registrskemu organu v hrambo predloţeni overjeni podpisi zastopnikov druţbe in
drugih oseb, za katere tako določa ta zakon.”
Iz priloge diplomskega dela je razviden sklep o vpisu spremembe pri subjektu, ki ga
je izdalo Okroţno sodišče v Mariboru v registrski zadevi vpisa spremembe dne
5.05.2008.
Direktor in lastnik Joţef Kričej sam, kot edini druţbenik sprejema sklepe, se odloča o
inovacijah, o novih projektih, o spremembi dela in organizaciji dela, itd.. Skratka
odloča o vsem, o čemer v večosebni d.o.o. odloča skupščina druţbenikov.
To podjetje bi lahko po teoriji sodeč poimenovala druţinsko podjetje. Definicij
druţinskega podjetje je več, ena izmed njih pravi: “To, kar ponavadi razumemo z
druţinskim podjetjem je bodisi pojav ali pričakovanje, da je ali da bo mlajši član
druţine od starejšega prevzel nadzor nad podjetjem” (Churchill in Hatten, 1987).
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V primeru podjetja Kričej d.o.o. se kot hčera lastnika in direktorja (v eni osebi)
trudim, da bi v kar največji meri osvojila vsa potrebna znanja in nadaljevala z
vodenjem podjetja po očetovi upokojitvi.
Pregled opredelitev druţinskega podjetja je izdelal Neubauer (1992). Ta pregled
zajema opredelitve avtorjev nemškega porekla, ki navaja opredelitve druţinskega
podjetja angleških poznavalcev tega področja. Pri proučevanju je, kot ţe mnogo
avtorjev poprej, izhajal iz uporabljenih kriterijev in njihove kombinacije pri
opredeljevanju druţinskega podjetja.
Povzetek:
 druţinsko podjetje vodijo člani druţine,
 kapital podjetja mora biti v rokah ene ali več druţin,
 druţbena pogodba mora vsebovati določila, ki preprečujejo osebam, ki niso
člani druţine vključitev v podjetje,
 podobo podjetja mora odločilno zaznamovati druţina (to pomeni njena lastna
predstava o sebi), kakor tudi sistem vrednot druţine ali več druţin,
 generacijski prenos bi moral biti zagotovljen.
S temi postavkami se strinjajo Martin Schneider (1992), Bertsch (1970), Pentzlin
(1977), Mitellsten Scheid (1985), Vogler (1900), Simmat (1987) in drugi.
Obširna raziskava o značilnostih malih in srednje velikih druţinskih podjetij je bila
izvedena v okviru projekta Stratos. Projekt Stratos je obsegal 1132 malih in srednje
velikih podjetj iz osmih evropskih drţav. Pri raziskavi so za opredelitev duţinskega
podjetja uporabili le en kriterij, in sicer lastništvo kapitala. Kot druţinsko podjetje so
upoštevali vsako podjetje, kjer je najmanj 60 % lastništva v rokah članov druţine. V
okviru projekta so se spraševali: „Ali so druţinska podjetja v resnici drugačna?“
Avtorja Donckels ter Fröhlich, leta 1991 sta bila prepričana, da so drugačna.
Zanimive so značilnosti, ki jih Dunnova (1994) opredeljuje kot ločnike, po katerih se
druţinska podjetja razlikujejo od nedruţinskih podjetij. Avtorica se je v raziskavi
posvetila predvsem malim in srednje velikim druţinskim podjetjem.
Izid raziskave, ki je bila izvedena na Škotskem, daje naslednje značilnosti:
 manager – član druţine ţeli biti prisoten v odnosih do zaposlenih, kupcev in
dobaviteljev,
 skrb za dobrobit druţine in za ohranitev delovnih mest, tako za člane druţine,
kot tudi za ostale zaposlene,
 skrb za dobro ime druţine v poslovanju, ki se kaţe v skrbi za zaposlene, za
kakovost ter na splošno za širšo druţbo, kot je npr. finančna podpora lokalnim
dogodkom, prispevki v dobrodelne namene in podobno,
 značilnost, ki najmočneje poudarja razlike med druţinskimi in nedruţinskimi
podjetji, je vpliv sprememb in odnosov v druţini na upravljanje in vodenje
druţinskega podjetja.
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Dunnova (1994) navaja na spoznanja na podlagi raziskave o nekaterih dejavnikih,
zaradi katerih se druţinska podjetja ločijo od nedruţinskih, in sicer kot moţne ovire
za upravljanje in vodenje ter razvoj druţinskih podjetij.
Pomembni so zlasti ti dejavniki, ki jih Dunnova poimenuje kot „notranji“:
 Druţinska podjetja so „skrivnostna“: skrivajo informacije, ker se bojijo, da bi
nepravilno tolmačenje informacij spodkopala večletni trud ustvarjanja ugleda
druţine in podjetja, kakor tudi odnosa druţine in podjetja do zaposlenih in
druţbe.
 Druţinski in poslovni interesi niso vedno konsistentni, saj na poslovne
odločitve vplivajo spremembe v druţini. V nekaterih podjetjih se opazi, da
velja načelo „podjetje sluţi druţini“ in ne obratno, da „druţina sluţi podjetju“.
Pogosto se managerji, tj. člani druţine tega zavedajo, vendar se čutijo
nemočne, da bi karkoli spremenili.
 Druţinska podjetja so zelo oprezna in previdna; zanje je značilna „previdna
rast“ ter odpor do sprememb, ki bi kakorkoli vplivale na razvite vrednote oz.
kulturo podjetja, ki se je razvila skozi generacije.
 Ţelja po ohranitvi podjetja v druţinski lasti.
 Druţinska podjetja pogosto dajejo prednost pri zaposlovanju članom druţine,
kar predstavlja druţinsko vrednoto (glej Duh, Mojca. Druţinsko podjetje).
Vse naštete teorije in raziskave podpirajo moje ugotovitve in primerjave našega
podjetja z drugimi, nedruţinskimi podjetji.
Edini druţbenik in hkrati lastnik podjetja je torej moj oče, Joţef Kričej, ki vodi vse
posle, nadzira in organizira poslovanje. Za finančno področje skrbiva jaz in moja
mati, Irena Kričej. Očetova desna roka, in hkrati njegov namestnik je bratranec,
Miran Kričej. S tem se sorodstvene vezi v našem podjetju zaključijo. Ostali zaposleni
so ţe dolga leta v našem podjetju. Prav ta trajnost in nemenjavanje zaposlenih
pripomore k boljšemu timskemu delu.
Kar bi izpostavila v našem podjetju je to, da vse temelji na zaupanju in dobri
medsebojni komunikaciji, ki je tudi posledica sorodstvenih vezi med zaposlenimi.
Edini druţbenik ima bistveno laţje delo pri sprejemanju odločitev kot več druţbenikov
v d.o.o.. Odločitev, ki jo ţeli sprejeti eden izmed druţbenikov v večosebni d.o.o.,
mora biti potrjena in odobravana s strani ostalih druţbenikov, medtem ko v
enoosebni d.o.o. druţbenik enostavno sprejme takšno odločitev.
Edina slabost enoosebne d.o.o., ki bi jo izpostavila, je osnovni kapital. V enoosebni
druţbi z omejeno odgovornostjo jo mora zagotoviti druţbenik sam, medtem ko več
druţbenikov laţje zagotovi zakonsko predpisan osnovni vloţek.
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12

ZAKLJUČEK

ZGD je doţivel enajst novel, v Uradnem listu RS št. 65/2009 je bilo dne 14.8.2009
objavljeno uradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih druţbah, ZGD-1-UPB3.
Na področju prava gospodarskih druţb je ZGD-1 temeljni zakon in ga poimenujejo
tudi gospodarska ustava. Njegovo pogosto spreminjanje je posledica usklajevanja s
pravnim redom Evropske skupnosti, zlasti zadnje tri novele zakona so dopolnile in
spremenile njegovo vsebino.
Potrebe v gospodarskem ţivljenju so prisilile pravno stroko, da je poslovanja
ţeljnemu posamezniku omogočilo ustanovitev oz. ohranitev gospodarske druţbe.
Izključitev osebne odgovornosti druţbenika ob ohranitvi pravice do osebne
povezanosti z druţbo sta značilnosti, ki ločita navadno druţbo z omenjeno
odgovornostjo od samostojnega podjetnika posameznika. To predstavlja osnovo za
ureditev enoosebne druţbe.
Razlika med večosebno in enoosebno d.o.o. je pri postopku ustanovitve, saj v
enoosebni druţbi druţbeno pogodbo nadomesti akt o ustanovitvi druţbe.
Preoblikovanje večosebne v enoosebno druţbo ne zahteva določenega specifičnega
postopka, temveč le reden vpis sprememb v pristojnem registru. Tudi kriteriji glede
osnovnega kapitala so v osnovi identični za enoosebno in večosebno druţbo. Pri
pravnih razmerjih v druţbi se spremeni le kvorum kolegija druţbenikov, ki ga pri
enoosebni druţbi z omejeno odgovornostjo sestavlja samo en druţbenik.
Pravna osebnost je enoosebni druţbi sicer priznana, čeprav ima pravna stroka glede
tega priznanja nekaj pomislekov. Problematična je predvsem enoosebnost
gospodarske druţbe in posledično njena večja izpostavljenost moţnim zlorabam.
Kontrolni mehanizmi znotraj enoosebne druţbe namreč laţje odpadejo kot pri
večosebni.
Najpomembnejši mehanizem harmonizacije prava za enoosebno druţbo je konec leta
1989 sprejet dokument Sveta EU – 12. direktiva o pravu druţb. Namen te direktive
je bil odpraviti razlike v pravnih redih drţav članic glede moţnosti ustanovitve in
poslovanja enoosebnih druţb. Dvanajsta direktiva določa, da so drţave članice dolţne
dopustiti ustanavljanje enoosebnih druţb v pravnoorganizacijski obliki druţbe.
Ustvarila je osnutek za pravno regulativo enoosebne druţbe v drţavah članicah.
Slovenija je na direktivo “odgovorila” s tremi členi (od 523. do 526.) znotraj ZGD-1,
ki so s smernicami EU v osnovi usklajeni.
Druţbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna
oseba. Je kapitalska druţba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vloţki
druţbenikov in ima z zakonom določeni minimalni znesek osnovnega kapitala.
Enoosebna druţba se ustanovi z aktom o ustanovitvi, ki ima enako vsebino kot
druţbena pogodba pri ustanavljanju druţb z večimi druţbeniki, le da ne ureja
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razmerij med druţbeniki, ker jih ni, ureja pa razmerja med druţbenikom in druţbo.
Posebnost enoosebne druţbe je v tem, da edini druţbenik samostojno odloča o vseh
vprašanjih, o katerih odloča v druţbi z omejeno odgovornostjo z več druţbeniki
skupščina druţbenikov. Vse odločitve more druţbenik vpisati v knjigo sklepov, ki jo
potrdi notar najpozneje do vpisa druţbe v sodni register. Sklepi, ki niso vpisani v
knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka. Tudi za enoosebno druţbo velja pravilo o
vplačilu kapitala v celoti oz. nudenju ustreznega zavarovanja.
Slovensko pravo v celoti ureja vsa vprašanja, katerih ureditev zahteva dvanajsta
direktiva EU in s tem daje našemu gospodarstvu enake moţnosti za razvoj in
delovanje, kot jih imajo podjetniki v zahodnih pravnih sistemih. Sedanji ureditvi
manjkajo še nekatere varovalne in kaznovalne norme. Lahko bi vključevale omejitve
glede moţnosti ustanavljanja večjega števila enoosebnih druţb, ali pa bi tako početje
sankcionirala. To bi bil pomemben element varstva pred nevestnimi ustanovitelji,
vendar bi morala biti taka varovalna norma v skladu z ustavno pravico drţavljanov do
svobodne gospodarske pobude.
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