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1. poglavje: Uvod 

1.1. Nameni in izhodišča gradiva 

Namena gradiva Postopki vstopnih točk pri vlaganju predlogov za vpis v sodni register (v 
nadaljevanju: gradivo) sta: 

 
1. predstaviti vsebino ureditve v ZGD-1 in ZSReg v obsegu, kot morajo to vsebino poznati referenti, ki 

bodo pri točkah VEM opravljali postopke v zvezi z vložitvijo predlogov za vpis v sodni register, ki 
so jih pristojne vlagati točke VEM (1. del gradiva). 
 

2. prikazati postopke v zvezi z vlaganjem predlogov za vpis v sodni register, pri vstopnih točkah, in 
sicer: 
– enostavne postopke, ki jih bodo opravljale točke VEM  in notarji  (2. del gradiva) 
– zahtevnejše postopke, ki jih bodo opravljali samo notarji (3. del gradiva). 
 
Gradivo obsega 3. dele: 
 

1. del (ta dokument) je namenjen zlasti referentom točk VEM. Ker večina referentov točk VEM niso 
pravniki in vsebuje (delno poenostavljen) prikaz ureditve v ZGD-1 in ZSReg. Namen tega prikaza je 
referentom točk VEM omogočiti, da se seznanijo z vsebino te ureditve in da laže razumejo postopke, 
ki jih morajo opraviti in ki so podrobneje opisani v 2. delu gradiva. 

 
Zato je v 2. poglavju razložena korporacijska ureditev (v ZGD-1) samo glede družb z omejeno 

odgovornostjo in v 3. poglavju tiste korporacijske značilnosti družb z omejeno odgovornostjo, 
pomembne za pravilno pripravo predlogov za vpis v sodni register, ki so jih pristojne vlagati točke 
VEM. 

 
Zaradi enakega razloga so v 4. in 5. poglavju razložene temeljne značilnosti sodnega registra in tista 

pravila postopka, ki so pomembna za dejanja, ki so jih pristojne opraviti točke VEM. 
 

2. del (v posebnem dokumentu) vsebuje opis teh postopkov, ki jih opravljajo točke VEM  v zvezi s 
predlogi za vpis v sodni register: 

–sestava (enostavnih) predlogov za vpis, ki so jih pristojne vložiti točke VEM,  
– sestava listin, ki se priložijo tem predlogom, 
– odpiranje elektronske knjige sklepov in vpisovanje sklepov v to knjigo. 

 
Ker te postopke lahko opravljajo tudi notarji  je 2. del gradiva namenjen tudi njim. 
 

3. del (v posebnem dokumentu) je namenjen samo 
– notarjem, ki bodo opravljali dejanja v zvezi z vložitvijo elektronskih predlogov za vpis v sodni 

register, in 
– sodiščem, ki bodo podatke o pisnih predlogih in o zadevah, o katerih odločajo po uradni dolžnosti, 

zajemala prek portala eVEM po enakem postopku, kot je opisan za vlaganje elektronskih 
predlogov.  
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1.2. Uporabljene kratice zakonov in druge okrajšave 

Kratice zakonov 
OZ Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 in 40/07) 
ZGD-1 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 − popravek in 33/07 − ZSReg-B) 
ZN Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 − uradno prečiščeno besedilo in 33/07 − ZSReg-B) 
ZNP Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/1986 in 20/1988 − popravek; Uradni list RS, št. 

87/02 − SPZ in 131/03 − odločba US) 
ZPP Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/04 − uradno prečiščeno besedilo, 69/05 − odločba US, 

90/05 − odločba US, 43/06 − odločba US, 69/06 − odločba US in 52/07) 
ZPRS-1 Zakon o poslovnem registru (Uradni list RS, št. 49/06 in 33/07 − ZSReg-B) 
ZSReg Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 − uradno prečiščeno besedilo) 
ZSReg-A Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 91/05) 
ZSReg-B Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 33/07) 
ZUP Zakon o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 − uradno prečiščeno besedilo, 105/06 − ZUS-1) 

 
Druge okrajšave 

Agencija Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
Uredba o vpisu Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 44/07) 
Uredba o sodnem registru Uredba o sodnem registru (Uradni list RS, št. 49/07) 
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2. poglavje: Korporacijska ureditev družb z omejeno odgovornostjo 

2.1. Pojem in pomen družbe z omejeno odgovornostjo 

Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki 
družbenikov (prvi odstavek 471. člena ZGD-1).  

 
Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba (glej tudi naslednji razdelek). Pravna osebnost 

(subjektiviteta) družbe je različna (ločena) od pravne osebnosti (subjektivitete) njenih družbenikov. 
Značilnost družbe kot pravne osebe ima te posledice: 

 
1. Na podlagi pogodb (ali drugih pravnih poslov), ki jih sklene družba z omejeno odgovornostjo, 

nastanejo pravice in obveznosti za družbo in ne za njene družbenike. Zato lahko te pravice uveljavlja 
(na primer tako, da zahteva izpolnitev obveznosti od druge pogodbene stranke) samo družba. 

 
2. Premoženje družbe je ločeno od premoženja njenih družbenikov. Zato: 

− upniki družbe za poplačilo svojih terjatev do družbe ne morejo poseči (na primer z izvršbo) na 
premoženje družbenikov in 

− upniki posameznega družbenika za poplačilo svojih terjatev do družbenika ne morejo poseči na 
premoženje družbe zaradi poplačila svojih terjatev do družbenika. 

 
Po tej značilnosti se družba z omejeno odgovornostjo razlikuje od samostojnega podjetnika 

posameznika (v nadaljevanju: podjetnik). Tudi podjetnik je namreč pravnoorganizacijska oblika 
opravljanja gospodarskega podjema, ki pa nima lastne pravne osebnosti (subjektivitete). 

 
Družba z omejeno odgovornostjo je kapitalska družba. To pomeni, da družbeniki niso odgovorni za 

obveznosti družbe (472. člen ZGD-1). 
 

2.2. Družba z omejeno odgovornostjo kot pravna oseba 

2.2.1. Pravna osebnost (subjektiviteta) in pravna sposobnost 

Pravna sposobnost je abstraktno predvidena možnost, da je pravni subjekt nosilec pravic in 
dolžnosti.1 Takojšnja (neposredno na podlagi zakona, ex lege) pravna posledica pridobitve lastnosti 
(kakovosti) pravnega subjekta je tudi pridobitev pravne sposobnosti. Povedano drugače, ko nastopijo 
tista pravna dejstva, ki jih zakon določa kot predpostavke za pridobitev lastnosti pravnega subjekta, ta 
subjekt pridobi tudi pravno sposobnost. 

 
V pravni teoriji je splošno sprejeto, da je pravni subjekt nosilec pravic in dolžnosti v pravnih 

razmerjih. Vsakokrat veljavni pravni red določa, kateri subjekti imajo takšne lastnosti, da jim je treba 
priznati kakovost pravnega subjekta.2 Sodobne pravne ureditve kakovost pravnega subjekta priznavajo 
vsem fizičnim osebam. Prav tako pa to kakovost priznavajo določenim družbenim tvorbam – pravnim 
osebam. Da bi pravo taki družbeni tvorbi priznalo lastnost (kakovost) pravne osebe, mora ta imeti: 3 

                                                 
1
 Marijan Pavčnik: Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, 2. pregledana in dopolnjena izdaja, Cankarjeva založba, Ljubljana 

2001, stran 100. 
2
 Marijan Pavčnik: Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, 2. pregledana in dopolnjena izdaja, Cankarjeva založba, Ljubljana 

2001, stran 98. 
3
 Marijan Pavčnik: Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, 2. pregledana in dopolnjena izdaja, Cankarjeva založba, Ljubljana 

2001, stran 111. 
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1. ustrezno osebno in (ali) stvarno podlago (substrat), 
2. namen njenega delovanja mora biti pravno dopusten in  
3. imeti mora tudi ustrezen organizacijski ustroj, da lahko deluje in udejanja svoj namen. 
 
Za pravne osebe zakoni, ki urejajo pravnoorganizacijske oblike posameznih pravnih oseb, določajo, 

katera pravna dejstva morajo biti izpolnjena, da bi takšna umetna tvorba pridobila lastnost 
(samostojnega) pravnega subjekta in s tem pravno sposobnost. Tako na primer gospodarske družbe 
pridobijo lastnost pravne osebe in s tem pravno sposobnost z vpisom v sodni register (primerjaj prvi 
odstavek 5. člena in 4. člen ZGD-1). 

 
V razdelkih 2.2.2. do 2.2.5. so podrobneje razložene navedene predpostavke za pridobitev pravne 

osebnosti (in pravne sposobnosti) družbe z omejeno odgovornostjo. 
 

2.2.2. Osebna in stvarna podlaga (substrat) družbe z omejeno odgovornostjo 

Osebno podlago (personalni substrat) pri družbi z omejeno odgovornostjo tvorijo družbeniki 
(pravno dosledno ob ustanovitvi – ustanovitelji), ki se s sklenitvijo družbene pogodbe združijo 
(vstopijo v medsebojno pravno razmerje) zaradi dosege skupnega namena – skupnega upravljanja 
določenega gospodarskega podjema (podjetja). To predpostavko (nastanek medsebojnega pravnega 
razmerja med družbeniki oziroma delničarji) pri družbi z omejeno odgovornostjo določa prvi odstavek 
474. člena ZGD-1, po katerem se družba ustanovi s pogodbo, ki mora biti sklenjena v obliki notarskega 
zapisa ali na posebnem obrazcu, podpišejo pa jo vsi družbeniki. 

 
Družba z omejeno odgovornostjo mora imeti že ob začetku delovanja tudi ustrezno stvarno podlago 

(materialni substrat), ki jo morajo zagotoviti družbeniki z vplačilom osnovnih vložkov (primerjaj 475. 
člen ZGD-1). 

 
2.2.3. Namen delovanja družbe 

Splošni namen delovanja gospodarske družbe je opravljanje določenega podjema (podjetja). Pri tem 
pojem podjem razumemo v najširšem pomenu kot skup vseh aktivnosti (delovanj), ki se opravljajo z 
določenim namenom – končnim ciljem. Tipični interes družbenikov oziroma delničarjev, katerega 
uresničitev (korporacijsko) pravo zagotavlja s priznanjem pravne osebnosti gospodarskim družbam, je 
največje (možno) povečanje (maksimiranje) vrednosti premoženja, vloženega v določen gospodarski 
podjem. Poslovnofinančna stroka poudarja, da je zato v tržnem gospodarstvu temeljni (tipični) cilj 
(namen delovanja) gospodarskega podjema (podjetja) njegova dolgoročna rast ob doseganju največje 
tržne vrednosti enote navadnega lastniškega kapitala, torej ob maksimiranju te vrednosti (primerjaj 
razdelek 1.2 Kodeksa poslovnofinančnih načel). Ta tipični namen delovanja družbe ZGD-1 v drugem 
odstavku 3. člena nekoliko poenostavljeno označuje kot »pridobitno dejavnost – dejavnost, ki se 
opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička«. Opisani tipični cilj (namen delovanja) je sicer najbolj 
pogost, ni pa edini pravno dovoljeni cilj (namen delovanja) gospodarske družbe (primerjaj četrti 
odstavek 3. člena ZGD-1). 

 
Najpomembnejši element (sredstvo) za določitev namena delovanje družbe je dejavnost, kot je ta 

določena v pravilih družbe (družbeni pogodbi oziroma aktu o ustanovitvi). 
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2.2.4. Organizacijski ustroj 

Organizacijski ustroj omogoča pravno ločitev pravne subjektivitete (osebnosti) družbe od pravne 
subjektivitete njenih družbenikov oziroma delničarjev. V pravu družb se organizacijski ustroj označuje 
tudi s pojmom pravnoorganizacijska oblika. Pravnoorganizacijska oblika družbe opredeljuje 
(determinira): 

– vsebino pravnih razmerij med družbeniki oziroma delničarji ter vsebino pravnih razmerij med 
družbo na eni in družbeniki oziroma delničarji na drugi strani (imenovana tudi korporacijskopravna 
razmerja) in 

– morebitno odgovornost družbenikov za obveznosti družbe v razmerju do tretjih. 
 

2.2.5. Vpis v sodni register kot dodatna predpostavka 

Poleg prej razloženih (splošnih) predpostavk, ki jih pravo določa za pridobitev lastnosti (kakovosti) 
pravne osebe, mora biti pri družbah izpolnjena še dodatna (posebna) predpostavka, določena v prvem 
odstavku 3. člena ZGD-1 – vpis (ustanovitve) družbe v sodni register. Pri odločanju o vpisu 
posameznega pravnega dejstva (podatka) v sodni register (pravno dosledno – o utemeljenosti predloga 
za vpis tega pravnega dejstva v sodni register) registrsko sodišče presoja, ali so izpolnjene 
materialnopravne predpostavke za vpis (primerjaj prvi odstavek 34. člena ZSReg). Pri odločanju o 
vpisu družbe v sodni register (pravno dosledno – o utemeljenosti predloga za vpis ustanovitve družbe v 
sodni register) tako registrsko sodišče presoja, ali so izpolnjene prej razložene (in v zvezi s posamezno 
pravnoorganizacijsko obliko družbe v ZGD-1 podrobneje urejene) predpostavke za pridobitev lastnosti 
(izbrane pravnoorganizacijske oblike) družbe in s tem za pridobitev lastnosti (kakovosti) pravne osebe. 

 
Vpis (ustanovitve) družbe v sodni register ima tako korporacijskopravne oblikovalne učinke. Z 

vpisom družbe v sodni register namreč ta pridobi lastnost pravne osebe in nastane korporacijskopravno 
razmerje med družbo (pravnim subjektom, ki je pridobil lastno pravno subjektiviteto z vpisom v sodni 
register) in njenimi družbeniki oziroma delničarji. Takojšnja (neposredno na podlagi zakona, ex lege) 
pravna posledica pridobitve lastnosti (kakovosti) pravne osebe pa je tudi pridobitev pravne 
sposobnosti. Pravna sposobnost je namreč abstraktno predvidena možnost, da je pravni subjekt nosilec 
pravic in dolžnosti.4  

 

                                                 
4
 Marijan Pavčnik: Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, 2. pregledana in dopolnjena izdaja, Cankarjeva založba, Ljubljana 

2001, stran 100. 
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3. poglavje: Korporacijske značilnosti (korporacijski atributi) družbe z omejeno 
odgovornostjo 

3.1. Pojem in pomen korporacijskih značilnosti 

Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba in kot taka umetna (in ne naravna) tvorba, ki v 
zunanjem svetu sama po sebi ne obstaja. Zato rečemo, da je družba z omejeno odgovornostjo pravna 
fikcija. 

 
V zunanjem svetu je družba z omejeno odgovornostjo razpoznavna po njenih korporacijskih 

značilnostih, ki so: 
− firma 
− sedež, 
− dejavnost (namen delovanja), 
− osnovni kapital, 
− zastopniki. 
 
Korporacijske značilnosti (atribute družbe) morajo družbeniki določiti v korporacijskopravnem 

poslu, ki je pravni temelj ustanovitve družbe. Pri večosebni družbi z omejeno odgovornostjo je to 
družbena pogodba, pri enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo pa akt o ustanovitvi. 

 
Družbena pogodba mora po tretjem odstavku 474. člena ZGD-1 vsebovati: 
− navedbo imena in priimka ter prebivališča oziroma firme in sedeža vsakega družbenika, 
− firmo, sedež in dejavnost družbe, 
− navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vložka posebej ter navedbo družbenika 

za vsak osnovni vložek in njegov poslovni delež, 
− čas delovanja družbe, če je ustanovljena za določen čas, 
− morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe poleg vplačila osnovnega vložka, in 

morebitne obveznosti družbe do družbenikov. 
 
Navedene korporacijske značilnosti so nujne (bistvene) značilnosti brez katerih družba z omejeno 

odgovornostjo ne more niti nastati niti obstajati in so podrobneje razložene v razdelkih 2.3.2. do 2.3.7. 
 

3.2. Firma 

3.2.1. Pojem in pomen firme 

Firma družbe spada med konkurenčno pomembne razlikovalne znake, med katere poleg firme 
spadajo zlasti blagovna in storitvena znamka, vzorci in modeli ter geografska označba porekla blaga.5 
Razlikovalni znaki (oznamenila) imajo dvojno funkcijo. Z njimi se dokazuje (izkazuje) istovetnost 
izdelka, storitve ali gospodarskega podjema (podjetja). S te strani je razlikovalni znak tudi informacija. 
Vendar je pomen teh znakov še večji. Vsak razlikovalni znak je že sam po sebi tudi reklama. 
Razlikovalni znak, ki se ne bi uporabljal v javnosti, ne bi imel smisla. Zato se npr. pri blagovni znamki 
med drugim upravičeno poudarja tudi njena »funkcija reklame«. Podobno velja za firmo. Temeljna 
funkcija razlikovalnega znaka pa je vendarle individualizacija izdelka ali storitve. To pomeni, da je 
razlikovalni znak hkrati informacija.6 

                                                 
5
 Zabel Bojan, Tržno pravo, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2000, stran 388. 

6
 Zabel Bojan, Tržno pravo, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2000, stran 389. 
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V praksi se firma družbe pogosto enači z družbo kot pravno osebo. Vendar firma ne individualizira 

(ne opredeljuje istovetnosti) družbe kot pravne osebe, temveč je njena primarna funkcija 
individualizacija določenega gospodarskega podjema pri nastopanju na trgu. Pri tem pojem podjem 
razumemo kot celoto (skup) vseh aktivnosti (delovanj – pravnih in dejanskih ravnanj), ki se opravljajo 
na trgu z določenim namenom (ciljem) – praviloma z namenom povečanja ekonomske vrednosti 
gospodarskega podjema. Opravljanje gospodarskega podjema je seveda organizirano v 
pravnoorganizacijski obliki družbe oziroma podjetnika, ki je tako hkrati (v razmerju do tretjih) nosilec 
(opravljanja) tega gospodarskega podjema. 

 
3.2.2. Načela firmskega prava 

Pri določitvi (izbiri) firme družbe je treba upoštevati splošno uveljavljena načela firmskega prava, ki 
so: 

− načelo obveznosti firme, 
− načelo resničnosti firme in 
− načelo izključnosti firme. 
 
Načelo obveznosti firme pomeni, da je firma obvezna korporacijskopravna značilnost 

(korporacijskopravni atribut) vsakega gospodarskega podjema, ki je organiziran v obliki družbe 
oziroma podjetnika. To načelo je v ZGD-1 pri družbi z omejeno odgovornostjo uzakonjeno s pravilom, 
po katerem je določitev firme družbe obvezna sestavina družbene pogodbe družbe z omejeno 
odgovornostjo (primerjaj 2. alinejo tretjega odstavka 474. člena ZGD-1). 

 
Posebna vidika načela obveznosti firme pa sta tudi: 
 

− pravilo o obvezni uporabi firme pri poslovanju družbe in 
 

− pravilo o enotnosti firme, po katerem mora družba pri svojem poslovanju uporabljati eno samo firmo 
(primerjaj prvi odstavek 19. člena ZGD-1). 
 
Načelo resničnosti firme pomeni, da mora firma družbe obsegati samo resnične značilnosti 

(lastnosti) družbe in da ne sme obsegati zavajajočih sestavin – sestavin, ki bi lahko zavajale 
(povzročale zmoto) poslovne partnerje družbe oziroma druge subjekte na trgu, na katerem družba 
posluje. Podlaga za presojo, ali je firma družbe v skladu z načelom resničnosti firme, je (ne povsem 
oddaljena nevarnost), da firma kot celota oziroma njene posamezne sestavine v pomembnejšem delu 
poslovnih krogov, v katerih družba posluje, lahko ustvari(jo) napačen vtis (prepričanje) o pomembnih 
značilnostih družbe.7 Posamezne vidike načela resničnosti ZGD-1 uzakonja v naslednjih pravilih: 

 
− v pravilu, po katerem mora firma obsegati oznako (resničnega) predmeta poslovanja družbe 

(primerjaj drugi odstavek 12. člena v zvezi s 13. členom ZGD-1), 
 

− v pravilu, po katerem firma ne sme obsegati sestavin, zaradi katerih bil lahko prišlo do zamenjave s 
firmo ali znakom razlikovanja druge osebe (13. člena ZGD-1), 
 

                                                 
7
 Klaus J. Hopt, Handelsgesetzbuch / begründet von Adolf Baumbach, Fortgef. bis 24. Aufl. von Konrad Dude, Beck'ße Kurz – 

Kommentare, 28. Auflage, München, Beck 1989, stran 99. 
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− v prepovedi oziroma omejitvi uporabe imen ali znakov držav oziroma lokalnih skupnosti (primerjaj 
14. in 15. člen ZGD-1) ali imen znamenitih oseb (primerjaj 16. člen ZGD-1), 
 

− v pravilih, po katerih mora firma obsegati podatke, pomembne za opredelitev odgovornosti za 
obveznosti družbe (primerjaj 27. člena ZGD-1). 
 
Načelo izključnosti firme izraža temeljno funkcijo firme kot sredstva individualizacije 

gospodarskega podjema, katerega nosilec je družba.8 Načelo izključnosti firme pomeni, da se mora 
firma družbe jasno razlikovati od firm vseh drugih družb, in je uzakonjeno v prvem odstavku 21. člena 
ZGD-1. Posamezni vidiki načela izključnosti firme (zahteve po jasni individualizaciji) pa so urejeni 
tudi v pravilu, po katerem mora firma kapitalske družbe vsebovati sestavino, po kateri se razlikuje od 
firme drugih družb (četrti oziroma peti odstavek 27. člena v zvezi s 1. stavkom 13. člena ZGD-1). 

 
3.2.3. Obvezne sestavine firme 

Firma družbe z omejeno odgovornostjo mora vključevati 3 obvezne sestavine: 
− sestavino, ki družbo individualizira (četrti oziroma peti odstavek 27. člena v zvezi s 13. členom 

ZGD-1), 
− oznaka predmeta poslovanja (drugi odstavek 12. člena ZGD-1) in 
− oznaka pravnoorganizacijske oblike (četrti oziroma peti odstavek 27. člena ZGD-1). 

 
1. Sestavino, ki družbo individualizira, imenujemo tudi fantazijsko poimenovanje. Med fantazijska 

poimenovanja spadajo kratice, fantazijska imena (ki nimajo hkrati narave označbe družbenikov 
družbe) in skovanke iz besed živega oziroma mrtvega jezika, ki v običajni jezikovni rabi nimajo 
posebnega pomena.9  
 

2. Pri določitvi oznake predmeta poslovanja kot sestavine firme je treba upoštevati ta pravila :10 
 

− Družba mora v resnici poslovati (delovati, opravljati dejavnost) na področju, ki ga označuje predmet 
poslovanja kot sestavni del firme družbe. Samo navedba dejavnosti v pravilih družbe tako ne 
zadošča. Vendar pa zlasti pri določitvi firme nove družbe (vpisu ustanovitve nove družbe v sodni 
register) zadošča, da ima družba resen namen začeti poslovati na področju, ki ga označuje predmet 
poslovanja (primerjaj tudi 13. člen ZGD-1). 
 

− Predmet poslovanja kot sestavni del firme mora biti označen (določen) tako, da je na podlagi te 
označbe mogoče v javnosti jasno razpoznati bistvene značilnosti področja poslovanja družbe. 
 
Zahteva, da mora firma družbe vključevati oznako predmeta njenega poslovanja, ne pomeni, da bi 

morale biti v firmi vključene (prepisane) vse dejavnosti, ki jih družba po svojih pravilih (družbeni 
pogodbi ali aktu o ustanovitvi) opravlja. Oznaka predmeta poslovanja kot del firme družbe mora 
vključevati samo bistveno (kratko) označbo, ki je povzetek najpomembnejšega področja poslovanja 
družbe (na primer poslovanje z nepremičninami, gostinstvo, informacijske tehnologije). 

 
                                                 
8
 Brändel v Klaus J. Hopt, Herbert Wiedermann, Aktiengesetz Großkommentar, 2. Lieferung: §§ 1 – 14, Verlag de Gruyter, Berlin, 

New York, 1992, stran 128. 
9
 Primerjaj Brändel v Klaus J. Hopt, Herbert Wiedermann, Aktiengesetz Großkommentar, 2. Lieferung: §§ 1 – 14, Verlag de Gruyter, 

Berlin, New York, 1992, stran 131. 
10

 Obširneje o tem glej Klaus J. Hopt, Handelsgesetzbuch / begründet von Adolf Baumbach, Fortgef. bis 24. Aufl. von Konrad Dude, 
Beck'ße Kurz – Kommentare, 28. Auflage, München, Beck 1989, strani 72−73. 
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3. Kot oznaka pravnoorganizacijske oblike se pri družbi z omejeno odgovornostjo navede kratica 
»d.o.o.« 
 
PRIMER 
Firme družb vključujejo te bistvene sestavine: 

− fantazijsko poimenovanje: DA-NE (ali DGB ali SKOKEC) 
− oznaka predmeta poslovanja: informacijske tehnologije (ali trgovina z avtomobili ali organizacija rekreativnih 

aktivnosti za najmlajše) 
− oznaka pravnoorganizacijske oblike: d.o.o. 

 
Firme (polne firme) teh družb so: 

− DA-NE, informacijske tehnologije, d.o.o. 
− DGB, trgovina z avtomobili, d.o.o. 
− SKOKEC, organizacija rekreativnih aktivnosti za najmlajše, d.o.o. 

 
3.2.4. Prepovedane sestavine firme 

Sestavine, ki jih firma družbe ne sme vključevati, lahko razvrstimo v te skupine: 
 

1. Sestavine, ki ustvarjajo zmoto glede vrste poslovanja. Med takšne sestavine spadajo: 
 

− pojmi, s katerimi se poudarja posebna (specializirana) strokovnost pri opravljanju določenih storitev, 
čeprav to ni značilnost predmeta poslovanja družbe, npr. »Specializirano podjetje«; 
 

− pojmi, s katerimi se poudarja posebna cenovna ugodnost blaga oziroma storitev, npr. »Diskont«;11 
 

− neresnična označba predmeta poslovanja družbe (glej prejšnji razdelek). 
 
Posamezni zakoni, ki urejajo določene vrste storitev, pa izrecno prepovedujejo uporabo določenih 

pojmov v firmi družb, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v navedenih zakonih za opravljanje teh 
storitev. Tako je npr. prepovedana uporaba naslednjih pojmov: 

– banka, hranilnica ali izpeljanka iz teh besed, 
– zavarovalnica ali izpeljanka iz te besede. 
 

2. Sestavine, ki ustvarjajo zmoto glede obsega poslovanja. Mednje spadajo zlasti: 
 

− pojmi (pridevniki), ki poudarjajo velikost oziroma pomembnost družbe, čeprav to ni njena resnična 
značilnost, npr. uporaba pojma »Trgovski center« za manjšo trgovino; 
 

− pojmi, ki poudarjajo geografsko območje delovanja družbe; uporaba teh je namreč praviloma 
dovoljena samo za vodilne družbe na določenem geografskem območju oziroma v drugih primerih, 
ko glede na okoliščine primera ni zavajajoča.12 
 
V zvezi s tem strokovna literatura poudarja, da takrat, kadar so v firmi sestavine, ki kažejo na 

povezavo s tujino, te ne smejo biti lažne ali zavajajoče. Označba »euro« bi bila upravičena, če bi 
podjetje velik del svoje dejavnosti in poslovnih zvez uresničevalo v več evropskih državah. 

                                                 
11

 Klaus J. Hopt, Handelsgesetzbuch / begründet von Adolf Baumbach, Fortgef. bis 24. Aufl. von Konrad Dude, Beck'ße Kurz – 
Kommentare, 28. Auflage, München, Beck 1989, stran 105. 

12
 Klaus J. Hopt, Handelsgesetzbuch / begründet von Adolf Baumbach, Fortgef. bis 24. Aufl. von Konrad Dude, Beck'ße Kurz – 

Kommentare, 28. Auflage, München, Beck 1989, strani 100−101. 
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»Mednarodna« ali celo »transkontinentalna« špedicija bi morala pomeniti, da je podjetje sposobno 
organizirati prevoz kamorkoli ali od koderkoli na svetu.13 

 
3. Sestavine, ki lahko povzročijo zamenjavo s firmo oziroma znakom razlikovanja druge osebe. Firma 

sama po sebi spada med konkurenčno pomembne razlikovalne. Uporaba sestavin (pojmov) v firmi, 
ki bi lahko povzročile zamenjavo s firmo oziroma drugim znakom razlikovanja (npr. blagovno ali 
storitveno znamko) druge osebe, je zato v nasprotju z načelom izključnosti firme. Hkrati ima takšna 
(nelojalna) uporaba bodisi tujih znakov razlikovanja bodisi lastnega znaka razlikovanja, ki zaradi 
zamenljivosti povzroča zmedo na trgu, naravo dejanja nelojalne konkurence in je zato prepovedana 
po 13. členu ZVK.14  
 
Zahteva (zapoved), določena v prvem odstavku 21. člena ZGD-1, po kateri se mora firma družbe 

jasno razlikovati od firm vseh drugih družb, uzakonja načelo izključnosti firme. Pri presoji, ali je firma 
družbe v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZGD-1, je treba upoštevati firme vseh družb s sedežem 
na območju Republike Slovenije, in sicer ne glede na to, kaj je njihov predmet poslovanja (primerjaj 
prvi odstavek 23. člena ZGD-1). 

 
Zahteva, da se mora firma družbe jasno razlikovati od firme drugih družb, pomeni, da mora biti 

izključena vsaka (resna) nevarnost zamenljivosti firme družbe s firmo druge družbe.15 Merilo je 
podobno kot pri presoji skladnosti firme z načelom resničnosti. Podlaga za presojo, ali se firma družbe 
jasno razlikuje od firme drugih družb, je zato okoliščina, ali firma družbe kot celota oziroma posamezni 
sestavni deli firme (slikovno ali fonetično) lahko pri pomembnejšem delu poslovnih krogov, v katerih 
posluje družba (npr. pri povprečnem potrošniku proizvodov družbe) ustvari (zmotno) prepričanje, da 
gre za firmo druge družbe. 

 
4. Sestavine, ki kršijo pravice drugih oseb. Med te sestavine spadajo zlasti: 

 
− sestavine, ki kršijo znake razlikovanja (npr. firmo, blagovno oziroma storitveno znamko) drugih 

oseb, 
 

− sestavine, ki kršijo osebnostno pravico do osebnega imena (primerjaj tudi 16. in 26. člen ZGD-1). 
 

5. Firma ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij (14. člen ZGD-1). 
Uporaba imen in drugih oznamenil tuje države oziroma mednarodne organizacije v firmi družbe bi 
bila v nasprotju z načelom resničnosti, saj bi ustvarjala (zmoten) vtis o povezanosti s to državo 
oziroma mednarodno organizacijo. Določba 14. člena ZGD-1 pa ne prepoveduje uporabe izpeljank iz 
imen tujih držav. Zato je uporaba teh dovoljena, če je v skladu z načelom resničnosti, torej če se 
uporabljajo zaradi oznake resnične lastnosti družbe. Najpogostejši primeri dovoljene uporabe 
izpeljank imena tuje države so primeri, ko se te izpeljanke uporabljajo za označevanje predmeta 
poslovanja družbe (npr. »Mehiška restavracija«). 
 

6. Besedo Slovenija ali njene izpeljanke in kratice ter zastavo in grb Republike Slovenije je dovoljeno 
vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije (prvi odstavek 15. člena ZGD-1). 
Dovoljenje vlade ali pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti je potrebno tudi zato, da se v 

                                                 
13

 Zabel Bojan, Tržno pravo, GV, Ljubljana, 2000, stran 391. 
14

 Zabel Bojan, Tržno pravo, GV, Ljubljana, 2000, strani 389−390. 
15

 Klaus J. Hopt, Handelsgesetzbuch / begründet von Adolf Baumbach, Fortgef. bis 24. Aufl. von Konrad Dude, Beck'ße Kurz – 
Kommentare, 28. Auflage, München, Beck 1989, stran 134. 
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firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali lokalno skupnost (na primer državni, republiški, 
občinski).  
 
Če želijo družbeniki v firmi uporabiti navedenih besed, morajo ustrezno dovoljenje pridobiti pred 

vložitvijo predloga za vpis v sodni register. 
 

7. Ime in priimek oziroma psevdonim zgodovinske ali druge znamenite osebe je dovoljeno vnesti v 
firmo le z njenim dovoljenjem; če je že umrla, pa z dovoljenjem njenega zakonca in sorodnikov do 
tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če so še živi, ter z dovoljenjem ministra, pristojnega za javno 
upravo (16. člen ZGD-1).  
 
Že iz narave pravice do osebnega imena kot osebnostne pravice izhaja zahteva, da uporaba osebnega 

imena brez dovoljenja (soglasja) osebe ni dovoljena. Kadar oseba ni več živa, pa sta predpostavka za 
dovoljeno uporabo njenega imena v firmi družbe dve vrsti dovoljenj: 

− dovoljenje sorodnikov in 
− dovoljenje ministra, pristojnega za javno upravo. 

 
Če znamenita ali zgodovinska oseba ni več živa, je treba pridobiti dovoljenje treh skupin 

sorodnikov: 
− zakonca znamenite osebnosti, če je še živ, 
− najbližjega sorodnika znamenite osebnosti v ravni vrsti do tretjega kolena, ki je še živ: torej 

otrok; če otroci niso več živi: vnukov; če vnuki niso več živi: pravnukov; in 
− staršev znamenite osebnosti, če so še živi. 

 
V vsakem primeru, torej tudi če noben od navedenih sorodnikov ni več živ, pa je treba pridobiti 

dovoljenje ministra, pristojnega za javno upravo. 
 
Če želijo družbeniki v firmi uporabiti ime in priimek ali psevdonim zgodovinske ali druge 

znamenite osebe, morajo ustrezno dovoljenje pridobiti pred vložitvijo predloga za vpis v sodni register. 
 

3.2.5. Jezik firme 

Firma mora biti v slovenskem jeziku (prvi odstavek 20. člena ZGD-1). Izjema od tega pravila velja 
za sestavino firme, ki družbo individualizira. Za to sestavino po tretjem odstavku 20. člena ZGD-1 ni 
nujno, da bi bila v slovenskem jeziku (torej, da bi ustrezala besedam, ki jih pozna slovenski jezik), če 
so izpolnjeni ti pogoji: 

 
− če ustreza firmam, imenom ali priimkov družbenikov, ki so sestavni del firme (na primer, če družbo 

ustanovi družbenik, katerega priimek je Novotny, in ta svoj priimek vključi v firmo), 
 

− če ustrezajo registriranim (blagovnim ali storitvenim) znamkam, 
 
− če gre za domišljijska poimenovanja, ki ne vsebujejo tujih črk ali 
 
− če gre za mrtvi jezik (če se kot fantazijsko poimenovanje uporabi latinska beseda, na primer Aura, ali 

beseda drugega mrtvega jezika, na primer stare grščine) 
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3.3. Skrajšana firma 

Po drugem odstavku 19. člena ZGD-1 lahko družba pri svojem poslovanju (poleg oziroma namesto 
polne, celotne firme) uporablja tudi skrajšano firmo. Zaradi načela resničnosti firme skrajšana firma ne 
sme vsebovati sestavin, ki jih ne vsebuje polna firma. Skrajšana firma mora zato obsegati najmanj dve 
sestavini polne firme: 

1. sestavino, po kateri se firma družbe razlikuje od firme drugih družb in 
2. oznako pravnoorganizacijske oblike. 
 
PRIMER 
Družba, katere polna firma je »SKOKEC, organizacija rekreativnih aktivnosti za najmlajše, d.o.o.«, lahko kot svojo 

skrajšano firmo določi »SKOKEC, d.o.o.«. 
 
Skrajšana firma ni obvezni (nujni) korporacijski atribut družbe, temveč se lahko družba (njeni 

družbeniki) sama odloči, ali bo (poleg polne firme) uporabljala tudi skrajšano firmo. Če želi družba v 
poslovnem prometu uporabljati skrajšano firmo, mora to določiti v svojih pravilih poslovanja (družbeni 
pogodbi oziroma aktu o ustanovitvi). 

 
3.4. Dejavnost družbe 

3.4.1. Pojem in pomen dejavnosti 

Dejavnost družbe (predmet poslovanja družbe) je treba razlikovati od namena delovanja družbe (glej 
tudi razdelek 2.2.3.). Dejavnost družbe tudi ni samo sredstvo za dosego namena delovanja družbe (cilja 
družbe), temveč je sestavni del in najpomembnejši (vendar ne edini) element določitve (opredelitve) 
namena delovanja družbe. Dejavnost družbe, kot je ta določena v pravilih družbe (družbeni pogodbi 
oziroma statutu), tako sicer ni edini, je pa najpomembnejši element (sredstvo) za določitev namena 
delovanja družbe, in sicer zlasti kadar namen družbe ni izrecno določen v pravilih družbe in je o njem 
treba sklepati na podlagi celotne vsebine pravil družbe.16 Dejavnost družbe mora biti zato določena v 
pravilih družbe (družbeni pogodbi oziroma statutu), zaradi določnejše opredelitve namena delovanja 
družbe (cilja družbe). 

 
Dejavnost družbe je skup aktivnosti – poslov, ki jih opravlja družba. Ti posli obsegajo celotno 

delovanje družbe, usmerjeno k uresničitvi namena (cilja) družbe, na področju, ki z določitvijo 
dejavnosti v pravilih družbe konkretneje opredeljuje namen delovanja družbe. Delovanje družbe (kot 
umetne družbene tvorbe) se v zunanjem svetu izraža prek delovanja: 

− zaposlenih v družbi,  
− oseb, ki v družbi opravljajo poslovodno funkcijo, in 
− oseb, ki na podlagi drugih pravnih razmerij z družbo (npr. podjemne pogodbe) delujejo v imenu 

družbe. 
 
To delovanje obsega: 
 

1. Niz dejanskih opravil (npr. opravil, potrebnih za izdelavo izdelkov, ki jih proizvaja družba, izvajanje 
gradbenih del ipd.), ki so potrebna, da družba izpolni obveznosti (opravi izpolnitveno ravnanje, ki je 
predmet obveznosti – dajatev oziroma storitev, primerjaj prvi odstavek 34. člena OZ), ki jih je v 
razmerju do tretjih s pogodbami oziroma drugimi pravnimi posli prevzela.  

                                                 
16

 Götz Hueck, Joachim Schulze-Osterloh, Wolfgang Zöllner, GmbH-Gesetz, begründet von Adolf Baumbach, Alfred Hueck, 
Beck'ße Kurz – Kommentare, 15. Auflage, München, Beck 1988, strani 14−15. 
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2. Vse posle, ki so potrebni za opravljanje pridobitne dejavnosti na trgu (primerjaj drugi odstavek 3. 
člena ZGD-1), torej za plasiranje izdelkov oziroma storitev, ki jih družba v okviru svoje dejavnosti 
ponuja na trgu. Mednje spadajo zlasti pravna dejanja (npr. sklepanje pogodb z odjemalci izdelkov 
oziroma storitev družbe), s katerimi družba na trgu ustvarja prihodke (v obliki plačila cene za izdelke 
oziroma storitve družbe). 
 

3. Vse aktivnosti, usmerjene v pridobivanje oziroma ohranjanje tržnega položaja (tržnega deleža) 
družbe na določenem trgu. To so zlasti oglaševanje, tržne analize in druge marketinške aktivnosti. 
 

3.4.2.  Svobodna (prosta) izbira dejavnosti 

Prvi odstavek 6. člena ZGD-1 je izraz ustavnega načela svobodne gospodarske pobude (prvi 
odstavek 74. člena Ustave RS). Besedni zapis navedene določbe ni povsem natančen, saj iz njega 
izhaja, da bi smela družba opravljati samo gospodarske posle (»vse posle, razen tistih, ki se po zakonu 
ne smejo opravljati kot gospodarski posli«). Pri tem pojem »gospodarski posli« ni opredeljen. Običajno 
se ta pojem uporablja za označevanje tistih poslov, ki se opravljajo na trgu. Po drugi strani pa ZGD že 
v 3. členu, v katerem opredeljuje temeljne značilnosti (gospodarskih) družb, jasno določa, da 
opravljanje (pridobitne) dejavnosti na trgu zaradi pridobivanja dobička ni nujna značilnost 
(predpostavka) gospodarske družbe (primerjaj drugi in četrti odstavek 3. člena ZGD-1). Zato je treba 
prvi odstavek 6. člena ZGD-1 razumeti tako, da sme (gospodarska) družba opravljati katerokoli 
(pravno dovoljeno) dejavnost, razen če (drug, poseben) zakon v zvezi s posameznimi vrstami 
dejavnosti izrecno določa, da se te ne smejo opravljati v pravnoorganizacijski obliki gospodarske 
družbe. 

 
3.4.3. Razmerje med dejavnostjo, določeno v pravilih družbe, in vpisom statistično pomembnih 

dejavnosti v poslovni register 

Do 28. aprila 2007, ko je začela veljati novela ZSReg-B so se v sodni register vpisovale vse 
dejavnosti, ki jih je družba določila v svojih pravilih, in sicer ne glede na to, ali je družbe vse te 
dejavnosti tudi v resnici opravljala. Razlog za vpisovanje dejavnosti, določene v statutu oziroma 
družbeni pogodbi, v sodni register je bila ureditev v tretjem in petem odstavku 6. člena ZGD-1. Tretji 
odstavek 6. člena ZGD-1 je pred uveljavitvijo novele ZSReg-B določal: »(3) Družbe smejo opravljati 
gospodarske posle le v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.« Peti odstavek 6. člena ZGD-1 
pa je določal: »(5) Pravni posli, ki jih sklene družba s tretjimi osebami in s katerimi prekorači v registru 
vpisano dejavnost ali sicer dovoljene posle, so veljavni, razen če je tretja oseba vedela ali bi morala 
vedeti za prekoračitev. Navedba dejavnosti v registru še ne pomeni, da je tretja oseba vedela ali bi 
morala vedeti za prekoračitev.« 

 
Dejavnost družbe, kot je določena v pravilih družbe (družbeni pogodbi oziroma statutu), je sestavni 

del in najpomembnejši (čeprav ne edini) element opredelitve namena delovanja družbe (cilja družbe). 
Zato je dejavnost pomembna korporacijska značilnost (lastnost) družbe. Tretji odstavek 6. člena ZGD-1 
je tako pred uveljavitvijo novele ZSReg-B pravno nedosledno zamenjeval vzrok (določitev dejavnosti v 
pravilih družbe zaradi podrobnejše opredelitve namena delovanja družbe) s posledico (vpis tega 
pravnega dejstva v sodni register zaradi njegove javne objave). Pri odločanju o vpisu podatka o 
dejavnostih družbe (bodisi ob njeni ustanovitvi bodisi ob spremembi dejavnosti na podlagi spremembe 
pravil družbe) registrsko sodišče namreč ni presojalo (odločalo o tem), ali družba izpolnjuje pogoje za 
opravljanje določene dejavnosti, ampak je odločalo samo o tem, ali so izpolnjeni materialnopravni 
pogoji za predlagani vpis dejavnosti v sodni register. Materialnopravni pogoj za vpis (predlagane) 



eVEM_1del (januar 2008) 

stran 17/44 

dejavnosti (kot pomembne korporacijskopravne značilnosti družbe) pa je bil, da je bila ta določena v 
pravilih družbe, ki so v skladu z zakonom (da torej dejavnost, ki jo določajo pravila družbe, ni pravno 
nedopustna dejavnost) in ki so bila sprejeta po pravilnem postopku (po pravilih, določenih v ZGD-1 za 
sklenitev oziroma za spremembo družbene pogodbe oziroma statuta). 

 
Povedano drugače, tretji odstavek 6. člena ZGD-1 ima korporacijskopravno naravo, in ne 

javnopravne. S to določbo se tako urejajo korporacijskopravna razmerja v družbi, torej razmerja med 
družbo (oziroma pravno dosledneje med poslovodji oziroma upravo družbe, ki v imenu družbe vodi 
njene posle in jo zastopa) in njenimi družbeniki.  

 
Zato sta bila z 2. točko 35. člena novele ZSReg-B tretji in peti odstavek 6. člena ZGD-1 

spremenjena tako, da po spremembi določata: 
 
(3) Družbe smejo opravljati gospodarske posle le v okviru dejavnosti, določene v statutu oziroma 

družbeni pogodbi. 
 
(5) Pravni posli, ki jih sklene družba s tretjimi osebami in s katerimi prekorači dejavnost, določeno 

v statutu oziroma družbeni pogodbi, ali sicer dovoljene posle, so veljavni, razen če je tretja oseba 
vedela ali bi morala vedeti za prekoračitev. Navedba dejavnosti v statutu oziroma družbeni pogodbi še 
ne pomeni, da je tretja oseba vedela ali bi morala vedeti za prekoračitev. 

 
Hkrati je bil s 5. členom novele ZSReg-B spremenjen 4. člen ZSReg tako, da dejavnost ni več 

določena kot podatek, ki se vpisuje v sodni register. 
 
Spremembe ZGD-1 in ZSReg, na podlagi katerih se dejavnost ne vpisuje več v sodni register, so se 

začele uporabljati z uveljavitvijo novele ZSReg-B, 28. aprila 2007. Izvedbena prehodna pravila glede 
vpisovanja dejavnosti v sodni register so urejena v 140. členu Uredbe o vpisu. Ker se dejavnosti (nove 
dejavnosti ali spremembe vpisanih dejavnosti) ne vpisujejo več v sodni register, sodišče zavrže predlog 
za vpis v delu, v katerem se nanaša na vpis nove dejavnosti ali spremembe že vpisanih dejavnosti 
(drugi odstavek 140. člena Uredbe o vpisu). To pravilo se uporablja tudi za predloge, ki so bili vloženi 
pred uveljavitvijo uredbe in sodišče o njih do uveljavitve uredbe še ni odločilo (tretji odstavek 140. 
člena Uredbe o vpisu). 

 
Zaradi enakih razlogov podatki o dejavnostih niso več vključeni v redni izpis iz sodnega registra. 
 
Dejavnosti, ki so se do uveljavitve novele ZSReg-B vpisovale v sodni register, je treba razlikovati 

od glavne in drugih dejavnosti, ki se zaradi statističnega spremljanja vpisujejo v poslovni register. Za 
namen statističnega spremljanja gospodarskih gibanj agencija pri vpisu subjekta v poslovni register (ki 
se opravi hkrati z vpisom v sodni register) temu dodeli (statistično) šifro glavne dejavnosti po 4. členu 
ZPRS-1 in šifro institucionalnega sektorja po 5. členu ZPRS-1. Z enakim namenom se po deveti alineji 
prvega odstavka 8. člena ZPRS-1, kot je bila ta spremenjena z 38. členom novele ZSReg-B, v poslovni 
register (ne pa tudi v sodni register) poleg glavne dejavnosti vpisujejo tudi druge dejavnosti, določene v 
aktu o ustanovitvi subjekta, ki jih subjekt dejansko opravlja in so pomemben del njegovega poslovanja. 
Samo te dejavnosti (in ne vse dejavnosti, določene v statutu ali družbeni pogodbi) so namreč poslovno 
in statistično pomembne. 
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3.5. Sedež družbe 

3.5.1. Pojem in pomen sedeža 

Sedež družbe je ena od korporacijskopravnih značilnosti (korporacijskopravni atribut) družbe, ki 
mora biti določena v pravilih družbe (družbeni pogodbi oziroma aktu o ustanovitvi). Sedež družbe je 
samo kraj. To pomeni, da mora biti v pravilih družbe, kot sedež družbe določen le kraj. Od sedeža 
družbe je treba razlikovati poslovni naslov družbe (glej naslednji razdelek). 

 
V 30. členu ZGD-1 so urejena pravila, ki jih je treba upoštevati pri določitvi sedeža družbe. Kot 

sedež družbe je zato dovoljeno določiti samo tisti kraj, ki je z družbo povezan na enega od načinov: 
 

− Kraj, kjer družba opravlja dejavnost, bo (lahko) podlaga za izbiro sedeža zlasti takrat, kadar družba 
opravlja proizvodno dejavnost. Za tako dejavnost je namreč značilno, da se praviloma opravlja na 
določenem kraju, drugače kot npr. trgovinske oziroma storitvene dejavnosti, ki se praviloma ne 
opravljajo samo v enem kraju, temveč na določenem območju. 
 

− Kraj, kjer se pretežno vodijo posli družbe, bo praviloma kraj, v katerem je t. i. upravni sedež družbe, 
torej kraj, na območju katerega (v poslovni stavbi oziroma poslovnih prostorih) poslovodstvo družbe 
vodi posle družbe (o pojmu poslovodenja in poslovodstva glej komentar 9. člena). 
 
Določitev sedeža je pomembna za izbiro korporacijskega prava (pravo sedeža), ki velja za presojo 

korporacijskopravnega ustroja in korporacijskopravnih razmerij družbe, in za uporabo drugih 
materialnopravnih (npr. davčnih) oziroma kolizijskih pravil. 

 
Kraj sedeža družbe pa je pomemben tudi za uporabo pravil o krajevni pristojnosti sodišč. 
 

3.5.2. Razlikovanje med sedežem in poslovnim naslovom družbe 

Sedež družbe je samo kraj, kjer družba opravlja dejavnost oziroma kjer se večinoma (pretežno) 
vodijo njeni posli (glej prejšnji razdelek). Samo sedež kot kraj je obvezna sestavina družbene pogodbe 
(druga alineja tretjega odstavka 474. člena ZGD-1). Zato je samo za spremembo sedeža kot kraja 
potreben postopek za spremembo družbene pogodbe, določen v 516. členu ZGD-1 – odločitev 
družbenikov (skupščine družbe). 

 
V sodni register se vpisuje tudi poslovni naslov (naselje, ulica in hišna številka). Poslovni naslov 

mora družba (pristojni organ) izbrati (določiti) v kraju sedeža družbe (3. točka 4. člena ZSReg). 
Poslovni naslov ni sestavni del sedeža družbe, zato ni treba, da bi bil določen v družbeni pogodbi. Če 
pa bi poslovodstvo družbe želelo poslovni naslov družbe določiti v drugem kraju kot je kraj sedeža 
družbe, je treba najprej spremeniti sedež družbe po pravilih o spremembi družbene pogodbe. 

 
Odločitev o izbiri poslovnega naslova spada med tipične poslovodne odločitve. Zato o spremembi 

poslovnega naslova ne odloča skupščina družbe, temveč poslovodja družbe z omejeno odgovornostjo 
(primerjaj prvi odstavek 515. člena ZGD-1) tako, da sprejme ustrezen sklep o določitvi poslovnega 
naslova oziroma njegovi spremembi. To ne velja takrat, kadar je poslovni naslov določen v družbeni 
pogodbi. V takem primeru ga je mogoče spremeniti samo po pravilih o spremembi družbene pogodbe. 
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3.6. Osnovni kapital družbe in osnovni vložki ter poslovni deleži 

3.6.1. Nominalni znesek osnovnega kapitala 

Nominalni znesek osnovnega kapitala lahko opredelimo kot denarni znesek, s katerim je izražena 
(določena) višina osnovnega kapitala.  

 
Nominalni znesek osnovnega kapitala je bistvena (nujna) korporacijska značilnost družbe z omejeno 

odgovornostjo, zato mora biti določen v družbeni pogodbi oziroma aktu o ustanovitvi družbe. Pri 
določitvi nominalnega zneska osnovnega kapitala je treba upoštevati ta pravila: 

 
1. Po prvem odstavku 475. člena ZGD-1 mora osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo znašati 

7.500 eurov. 
 
2. Nominalni znesek osnovnega kapitala mora biti enak seštevku nominalnih zneskov osnovnih 

vložkov (prvi odstavek 471. člena ZGD-1). 
 

3.6.2. Osnovni vložki in poslovni deleži 

Osnovni vložek je vložek, ki ga družbenik vplača v kapital družbe. Z vplačilom osnovnih vložkov 
družbeniki zagotovijo materialno podlago (materialni substrat) za začetek delovanja družbe. Osnovni 
vložek se izraža z nominalnim zneskom. Nominalni znesek osnovnega vložka je denarni znesek, s 
katerim je izražena (določena) višina osnovnega vložka. Vsota nominalnih zneskov osnovnih vložkov 
vseh družbenikov mora biti (nujno) enaka nominalnemu znesku osnovnega kapitala. 

 
Osnovni vložek se lahko vplača  
 

1. v denarju (denarni vložek) ali 
 

2. kot stvarni vložek, katerega predmet so lahko: 
− premične stvari (na primer stroji ali oprema) 
− nepremičnine,  
− pravice (na primer terjatve) ali 
− katerokoli drugo premoženje, ki ni denar. 

 
Po prvem odstavku 475. člena ZGD-1 je najnižji znesek osnovnega kapitala 7.500 eurov. Po četrtem 

odstavku 475. člena ZGD-1 mora vsak družbenik pred prijavo za vpis zagotoviti vsaj eno četrtino 
osnovnega vložka, vrednost vseh zagotovljenih vložkov pa mora znašati najmanj 7.500 eurov. Iz 
navedenih določb izhaja, da morajo biti, če je osnovni kapital družbe enak najnižjemu znesku 
osnovnega kapitala, vložki v celoti vplačani pred vpisom družbe v sodni register. 

 
Če se osnovni vložki vplačajo v denarju, je predlogu za vpis v sodni register treba priložiti samo 

potrdilo banke o vplačilu osnovnih vložkov. Če pa se osnovni vložki vplačajo s stvarnim vložkom, 
nastane precejšnje število variacij, in sicer: 

 
− glede načina zagotovitve stvarnega vložka: razpolagalni pravni posel, potreben za zagotovitev 

stvarnega vložka je namreč odvisen od vrste premoženja, ki je predmet stvarnega vložka (na 
primer premična stvar, nepremičnina, vrednostni papirji, premoženjska pravica), 
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− družbeniki morajo sestaviti tudi poročilo o stvarnih vložkih (prvi odstavek 476. člena ZGD-1), 
 
− če je skupna vrednost stvarnih vložkov več kot 100.000 eurov, mora po četrtem odstavku 476. 
člena ZGD-1 stvarne vložke oceniti revizor in je revizorjevo poročilo sestavni del poročila o 
stvarnih vložkih. 

 
Variacije, ki nastanejo, če se celotni zneski denarnih osnovnih vložkov ne vplačajo pred vložitvijo 

predloga za vpis v sodni register ali če se vplačajo stvarni vložki, za poslovanje točk VEM niso 
pomembne.  

 
 
Pri točki VEM se namreč lahko vloži samo predlog za vpis ustanovitve družbe z omejeno 

odgovornostjo, če so glede osnovnih vložkov (vseh) družbenikov izpolnjene te predpostavke: 
− vsi osnovni vložki se vplačajo kot denarni vložki in 
− vsi denarni vložki se v celoti (v celotnem znesku) vplačajo pred vložitvijo predloga za vpis 

ustanovitve v sodni register. 
 

 
Družbenik vplača svoj denarni osnovni vložek tako, da na bančni (začasni) račun družbe nakaže 

denarni znesek, ki je enak nominalnemu znesku osnovnega kapitala. 
 
Poslovni delež je skup korporacijskih pravic družbenika v družbi. Družbenik z vplačilom osnovnega 

vložka in sorazmerno z njegovo vrednostjo pridobi poslovni delež (drugi odstavek 471. člena ZGD-1). 
Poslovni delež mora biti izražen v odstotku ali v ulomku (3. točka drugega odstavka 5. člena ZSReg). 

 
Poslovni delež se izračuna tako, da se nominalni znesek osnovnega vložka deli z nominalnim 

zneskom osnovnega kapitala. Pri tem je treba upoštevati ta pravila: 
 

1. Vsi poslovni deleži v družbi morajo biti izraženi enako, torej bodisi vsi v odstotku bodisi vsi v 
ulomku. 

 
2. Če so poslovni deleži izraženi v ulomku, mora biti njihov seštevek vedno enak 1. 
 
3. Če so poslovni deleži izraženi v odstotku, mora biti njihov seštevek vedno enak 100 odstotkov. 

 
3.7. Zastopniki družbe 

3.7.1. Splošno o zastopanju družbe 

3.7.1.1. Pojem in pomen zastopanja 

Poslovna sposobnost je sposobnost osebe, da sama z lastnimi dejanji in lastno voljo pridobiva 
pravice in prevzema dolžnosti v pravnoposlovnih razmerjih. Izhodišče poslovne sposobnosti je 
posameznikova psihofizična zrelost, da se zaveda svojega vedenja in ravnanja in da zna presoditi, 
kakšen pomen in posledice imajo njegova voljna dejanja.17  

 

                                                 
17

 Marijan Pavčnik: Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, 2. pregledana in dopolnjena izdaja, Cankarjeva založba, Ljubljana 
2001, strani 103−104. 
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Drugače od fizične osebe, ki je zaradi naravnih (bioloških) lastnosti sposobna sama oblikovati in 
izražati voljo, pa je pravna oseba umeten subjekt (pravna, in ne naravna tvorba), ki sam zase ne more 
oblikovati in izražati volje. Voljo lahko v imenu pravne osebe izražajo zgolj fizične osebe. Izražanje 
volje v imenu druge osebe se v pravu označuje s pojmom zastopanje. Osnovna oblika zastopanja je 
neposredno zastopanje. Pri neposrednem zastopanju nastopa zastopnik v imenu in za račun 
zastopanega. 

 
Zastopanje je veljavno – pravno učinkovito, kadar izjava zastopnika povzroči sklenitev pogodbe 

med zastopanim in tretjo osebo – drugo pogodbeno stranko te pogodbe. Predpostavke veljavnega 
zastopanja ureja OZ: pogodba, ki jo sklene zastopnik v imenu zastopanega in v mejah svojih pooblastil, 
zavezuje neposredno zastopanega in drugo pogodbeno stranko (prvi odstavek 70. člena OZ). Da bi bilo 
zastopanje veljavno, morata vzporedno obstajati dve pravni razmerji: 

 
– pooblastilno razmerje med zastopnikom in zastopanim, 

 
– pogodbeno razmerje med zastopnikom in tretjo osebo, s katero je zastopnik sklenil pogodbo v imenu 

zastopanega. 
 
Od obstoja in veljavnosti pooblastilnega razmerja je namreč odvisen obstoj (veljaven nastanek) 

pravnega razmerja (pogodbe) med zastopanim in tretjo osebo – drugo pogodbeno stranko.  
 

3.7.1.2. Vrste zastopnikov 

Upravičenost za zastopanje temelji na zakonu, na drugem pravnem aktu ali na izjavi volje 
zastopanega (drugi odstavek 69. člena OZ). Glede na pravni temelj nastanka upravičenosti za 
zastopanje se zastopniki delijo na zakonite zastopnike in pogodbene zastopnike (pooblaščence). 

 
Zakoniti zastopnik je oseba, katere upravičenost za zastopanje druge osebe temelji neposredno na 

zakonu. Za zakonito zastopanje je značilno, da zakon (pravno pravilo objektivnega prava) določeni 
osebi (zakonitemu zastopniku), ki je v določenem razmerju z drugo osebo (zastopanim), zaradi tega 
pravnega dejstva (obstoja razmerja z drugo osebo) daje pravico (in ji praviloma tudi nalaga obveznost) 
zastopati drugo osebo. Povedano drugače, zakoniti zastopnik pridobi upravičenje (pravico) zastopati 
drugo osebo neposredno na podlagi zakona (ex lege) z nastopom pravnega dejstva (nastankom razmerja 
z drugo osebo), na obstoj katerega zakon kot posledico veže pridobitev tega upravičenja.  

 
Zakon je npr. neposredni pravni temelj za nastanek pravice staršev zastopati mladoletne otroke, saj 

starši to pravico pridobijo neposredno na podlagi zakona z nastopom pravnega dejstva – z rojstvom 
otroka. Med zakonite zastopnike v prej opisanem pomenu spadajo tudi osebno odgovorni družbeniki 
osebnih družb. 

 
Pomembna značilnost zakonitega zastopanja je okoliščina, da upravičenost za zastopanje ne temelji 

na izjavi volje (podelitvi pooblastila) zastopanega. Zato se med zakonite zastopnike uvrščajo tudi 
zastopniki, katerih upravičenje za zastopanje temelji na drugem (oblastvenem) pravnem aktu – odločbi 
pristojnega državnega organa (npr. sklepu nepravdnega sodišča o odvzemu poslovne sposobnosti 
oziroma odločbi organa socialnega skrbstva). 

 
Posebna vrsta zakonitega zastopnika je tudi zastopnik kot organ družbe (imenovan tudi 

korporacijski zastopnik), ki je značilen zgolj za zastopanje pravnih oseb. Ker je družba (kot pravna 
oseba) umetna družbena tvorba, nima bioloških (psihofizičnih) lastnosti, ki so potrebne za oblikovanje 
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in izjavljanje pravnoposlovne volje. Zato mora to funkcijo v družbi opravljati določen organ družbe. 
Organ je namreč ena ali več oseb, ki v družbi (pravni osebi) in v imenu družbe v zunanjem svetu 
opravljajo družbine aktivnosti. Zastopnik kot organ pa je tisti organ družbe, za katerega zakon oziroma 
pravila družbe v skladu z zakonom določajo, da je upravičen v imenu družbe opravljati pravna dejanja 
in družbo s tem zastopati (zato ga lahko imenujemo tudi zastopniški organ družbe). Od zastopnika kot 
organa družbe pa je treba razlikovati fizične osebe, ki v družbi opravljajo funkcijo člana zastopniškega 
organa družbe. Fizična oseba – član organa družbe pridobi upravičenje za zastopanje družbe z 
imenovanjem na funkcijo (položaj) člana zastopniškega organa družbe. Neposredna zakonska posledica 
(ex lege) pravnega dejstva, da pristojni organ družbe določeno fizično osebo imenuje na funkcijo člana 
zastopniškega organa družbe, je, da ta fizična oseba pridobi upravičenje v imenu družbe izražati 
družbino poslovno voljo.  

 
Pogodbeni zastopnik je oseba, katere upravičenost za zastopanje temelji na izjavi volje 

(pooblastitvi) zastopanega (primerjaj prvi odstavek 74. člena OZ). Pooblastitev (podelitev pooblastila 
za zastopanje) je enostransko pravno dejanje (enostranski pravni posel) zastopanega, s katerim ta 
pooblasti zastopnika, da v njegovem imenu in za njegov račun (torej v imenu in za račun zastopanega) 
sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja. Pooblastilno (dvostransko) razmerje  pa nastane, ko 
zastopnik pooblastilo sprejme – privoli, da bo nastopal kot zastopnik pooblastitelja. Pooblastilno 
razmerje, ki nastane s tem, ko zastopnik pooblastilo za zastopanje sprejme, ima vse značilnosti mandata 
– pogodbe o naročilu (primerjaj prvi in drugi odstavek 766. člena OZ). 

 
3.7.1.3. Ureditev zastopanja družb 

ZGD-1 ne ureja vseh vrst zastopnikov družb, ampak samo zakonite zastopnike (osebno odgovorni 
družbeniki osebnih družb oziroma poslovodstvo družbe) – člane zastopniškega organa družbe. Ti 
zastopniki so nujna korporacijskopravna značilnost (korporacijskopravni atribut) družbe, saj ta (kot 
umetna, pravna tvorba) sama (po sebi) nima psihofizičnih (bioloških) lastnosti, potrebnih za 
samostojno izražanje pravnoposlovne volje. V zvezi s prej navedenimi t. i. korporacijskimi zastopniki 
ZGD ureja: 

 
– predpostavke za pridobitev upravičenja za zastopanje družbe, 

 
– (zakonsko) dovoljene omejitve upravičenja za zastopanje korporacijskih zastopnikov v razmerju do 

tretjih in 
 

– pravne učinke zastopanja v razmerju do tretjih. 
 
Ureja pa tudi prokuro  kot posebno obliko splošnega poslovnega pooblastila za zastopanje družbe. 
 
Ne ureja pa: 
 

– pravnih posledic kršitve (notranjih) omejitev upravičenja za zastopanje korporacijskih zastopnikov in 
 

– predpostavk ter pravnih učinkov zastopanja družbe po drugih pooblaščencih. 
 
Glede teh vprašanj tudi za zastopanje družb veljajo splošna pravila obligacijskega prava, urejena v 

OZ. 
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Poleg korporacijskih zastopnikov in prokuristov lahko družbo zastopajo tudi (drugi) pooblaščenci. 
To so osebe, ki jim družba podeli pooblastilo za zastopanje s pravnim poslom (prvi odstavek 74. člena 
OZ). V imenu družbe lahko (pravno učinkovito) podeli pooblastilo za zastopanje samo korporacijski 
zastopnik (oziroma v primeru skupnega zastopanja tisti korporacijski zastopniki, ki družbo skupno 
zastopajo, skupaj), razen prokurista (primerjaj 37. člena ZGD-1). Za zastopanje družbe na podlagi 
pooblastila, ki ga (v imenu družbe) podeli korporacijski zastopnik, veljajo splošna pravila 
obligacijskega prava o zastopanju, urejena v 69. do 73. členu OZ, in o pooblastilu, urejena v 74. do 79. 
členu OZ. Prav tako pa OZ ureja tudi posebni obliki poslovnega pooblastila (zastopanja gospodarskih 
družb): 

– pooblastilo po zaposlitvi (80. člen OZ) in  
– upravičenje trgovskega potnika za zastopanje (81. člen OZ).  
 
Ti drugi pooblaščenci se ne vpisujejo v sodni register. 
 

3.7.1.4. Vrste korporacijskih zastopnikov družbe 

Korporacijski zastopniki družbe so tisti zastopniki, katerih upravičenje za zastopanje temelji bodisi 
neposredno na zakonu bodisi ga pridobijo z imenovanjem na tisto funkcijo (v organu družbe), za katero 
zakon (ZGD-1) oziroma pravila družbe (družbena pogodba oziroma statut) v skladu z zakonom kot 
pravno posledico imenovanja določajo pridobitev upravičenja za zastopanje družbe. 

 
Glede pristopa k ureditvi zastopnikov v ZGD-1 je treba razlikovati dve skupini: 
 

1. V prvo skupino spadajo korporacijski zastopniki, ki so (praviloma) hkrati upravičeni tudi voditi 
posle družbe, torej poslovodstvo družbe (primerjaj 10. člen ZGD-1).  
 

2. V drugo skupino pa spadajo prokuristi družbe, za katere je značilno, da niso zakoniti zastopniki 
družb, temveč upravičenje za zastopanje družbe črpajo iz podelitve prokure kot posebne oblike 
pooblastila. 

 
3.7.2. Poslovodja (direktor) kot zakoniti korporacijski zastopnik družbe 

3.7.2.1. Pravni temelj pridobitve upravičenja za zastopanje 

Družbo z omejeno odgovornostjo zastopa eden ali več poslovodij (prvi odstavek 515. člena ZGD-1). 
To pomeni, da je poslovodstvo oblika zastopnika kot organa družbe, to je korporacijskega zastopnika 
(glej tudi razdelek 3.7.1.3.). Ta organ pa je lahko enoosebni (ima samo enega člana) ali večosebni (ima 
več kot enega člana, torej dva ali več). 

 
Posamezni člana poslovodstva (zastopniškega organa družbe) pridobi upravičenje za zastopanje s 

tem, ko jih pristojni organ družbe (skupščina družbenikov) imenuje na funkcijo poslovodje. 
 

3.7.2.2. Omejitev upravičenja korporacijskih zastopnikov za zastopanje družbe 

Zaradi narave pravnega instituta korporacijskih zastopnikov kot nujne korporacijske značilnosti 
družbe (ki kot umetna tvorba nima lastne poslovne sposobnosti), upravičenje korporacijskih 
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zastopnikov za zastopanje družbe v razmerju do tretjih praviloma ne more biti omejeno.18 Povedano 
drugače, po splošnem pravilu, zdaj jasno določenem v novem drugem odstavku 32. člena ZGD-1, je 
korporacijski zastopnik upravičen (v razmerju do tretjih) v imenu in za račun družbe opravljati vsa 
pravna dejanja, ki jih lahko opravlja družba. Od opisanega splošnega pravila pa (tudi z učinki v 
razmerju do tretjih) veljata dve skupini izjem: 

 
− upravičenje za zastopanje je omejeno na delovanje, ki je v skladu z namenom delovanja družbe,19 

 
− upravičenje posameznega korporacijskega zastopnika za zastopanje družbe je pri posamezni 

pravnoorganizacijski obliki omejeno s pravili o skupnem zastopanju bodisi neposredno po zakonu 
(to velja za delniško družbo − primerjaj drugi odstavek 266. člena ZGD-1) bodisi na podlagi pravil 
družbe v skladu z zakonom (glej naslednji razdelek). 
 

3.7.2.3. Zakonsko dovoljene omejitve – skupno zastopanje 

Edina zakonsko dovoljena (t. i. statutarna) omejitev upravičenja posameznega korporacijskega 
zastopnika, ki ima tudi učinke v razmerju do tretjih, so pravila o skupnem zastopanju. Za skupno 
zastopanje je značilno, da je pogodba veljavno sklenjena (oziroma drugo pravno dejanje veljavno 
opravljeno), če izjavijo voljo za sklenitev pogodbe (v imenu družbe) vsi korporacijski zastopniki, za 
katere bodisi zakon bodisi pravila družbe v skladu z zakonom določajo, da družbo skupno zastopajo. 
Skupno zastopanje zato omejuje upravičenje posameznega korporacijskega zastopnika za (samostojno) 
zastopanje družbe. 

 
Kadar ima družba z omejeno odgovornostjo več poslovodij, se z družbeno pogodbo njihovo 

upravičenje za zastopanje družbe uredi bodisi kot posamično bodisi kot skupno zastopanje (peti 
odstavek 515. člena ZGD-1). 

 
3.7.2.4. Učinki omejitev upravičenja korporacijskih zastopnikov za zastopanje družbe 

V zvezi z učinki (morebitnih) omejitev upravičenj korporacijskih zastopnikov za zastopanje družbe 
je treba razlikovati: 

− učinke v razmerju do tretjih in 
− učinke v notranjem razmerju med korporacijskim zastopnikom in družbo (oziroma drugimi 

organi družbe). 
 

1. Učinki omejitev v razmerju do tretjih. V razmerju do tretje osebe, torej do druge pogodbene stranke, 
s katero je korporacijski zastopnik sklenil pogodbo oziroma opravil drugo pravno dejanje, notranje 
omejitve (razen zakonsko dovoljenih omejitev na podlagi pravil o skupnem zastopanju, ki učinkujejo 
tudi v razmerju do tretjih) nimajo pravnega učinka (drugi odstavek 32. člena ZGD-1). Povedano 
drugače, v razmerju do tretje osebe je izjava volje (soglasje) zastopnika veljavna (pravno učinkovita) 
in je zato pogodba veljavno sklenjena, tudi če je zastopnik prekoračil morebitne notranje omejitve 
upravičenj za zastopanje. 
 

                                                 
18

 Zöllner v Götz Hueck, Joachim SCHulze-Osterloh, Wolfgang Zöllner, GmbH-Gesetz / begründet von Adolf Baumbach, Alfred 
Hueck, Beck'ße Kurz – Kommentare, 15. Auflage, München, Beck 1988, stran 450. 

19
 Zöllner v Götz Hueck, Joachim SCHulze-Osterloh, Wolfgang Zöllner, GmbH-Gesetz / begründet von Adolf Baumbach, Alfred 

Hueck, Beck'ße Kurz – Kommentare, 15. Auflage, München, Beck 1988, stran 451. 
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2. Učinki kršitve omejitev v notranjem razmerju med korporacijskim zastopnikom in družbo. V 
notranjem razmerju med korporacijskimi zastopniki in družbo pa so dovoljene (in pravno učinkovite) 
tudi drugačne omejitve upravičenja poslovodstva družbe za zastopanje družbe. Tako lahko npr. po 
petem odstavku 281. člena ZGD-1 statut delniške družbe ali nadzorni svet določi, da sme uprava 
določene vrste poslov opravljati le v soglasju z nadzornim svetom. Kot je bilo prej razloženo, take 
omejitve nimajo učinkov v razmerju do tretjih oseb. V notranjem razmerju (v razmerju do družbe) pa 
je posledica kršitev takšnih omejitev (npr. sklenitev pogodbe brez soglasja nadzornega sveta) lahko 
odškodninska odgovornost člana uprave, če sta seveda poleg protipravnega ravnanja (kršitev 
notranjih pravil o upravičenju za zastopanje) izpolnjeni tudi drugi dve predpostavki (poslovne) 
odškodninske odgovornosti – vzročna zveza in škoda, ki družbi nastane. 
 

3.7.3. Prokuristi 

3.7.3.1. Splošne značilnosti prokure 

Prokura je oblika upravičenja za zastopanje družbe, ki temelji na pooblastilu pristojnega organa 
družbe. O podelitvi prokure odloča poslovodstvo družbe, ki v imenu družbe izjavlja njeno poslovno 
voljo (torej zakoniti korporacijski zastopnik družbe), če pravila družbe v skladu z zakonom (odvisno od 
pravnoorganizacijske oblike družbe) ne določajo drugačnega postopka podelitve prokure. 

 
Drugače kot upravičenje korporacijskih zastopnikov za zastopanje družbe, ki ne more biti (z 

učinkom v razmerju do tretjih) omejeno na določeno vrsto poslov oziroma določeno področje oziroma 
območje poslovanja družbe, je po drugem odstavku 33. člena ZGD-1 upravičenje prokurista za 
zastopanje družbe lahko omejeno tudi samo na predmet poslovanja posamezne podružnice družbe. 
Taka omejitev ima učinke v razmerju do tretjih samo, če je vpisana v sodni register. 

 
3.7.3.2. Skupna prokura 

Podobno kot upravičenje posameznega člana poslovodstva družbe je tudi upravičenje posameznega 
prokurista za zastopanje družbe omejeno s pravili o skupnem zastopanju – skupni prokuri (glej tudi 
razdelek 2.2. komentarja 32. člena). 

 
Pri skupnem zastopanju pravna dejanja, ki jih opravijo zastopniki v imenu družbe, učinkujejo za 

družbo v razmerju do tretje osebe samo, če jih opravijo (dajo ustrezno izjavo volje) vsi zastopniki 
skupno. Pravna dejanja, ki jih tretje osebe opravijo v razmerju do družbe, pa učinkujejo že, če so 
opravljena (če je dana ustrezna izjava volje) samo enemu od skupnih zastopnikov. 

 
Po tretjem odstavku 34. člena ZGD-1 akt o ustanovitvi (družbena pogodba ali statut) lahko določi, 

da prokurist zastopa družbo skupaj z enim ali več zakonitimi zastopniki. Tudi takšno skupno zastopanje 
je zakonsko dovoljenja omejitev upravičenja za zastopanje, ki učinkuje v razmerju do tretjih oseb. 

 
3.7.3.3. Obseg prokure 

Tudi za prokuro (enako kot za korporacijske zastopnike družbe – poslovodstvo družbe) velja 
splošno pravilo, da upravičenja prokurista pravno učinkovito (v razmerju do tretjih) ni mogoče omejiti. 
Od tega splošnega pravila veljajo naslednje izjeme: 

 



eVEM_1del (januar 2008) 

stran 26/44 

− omejitev upravičenja za zastopanje družbe pri pravnih poslih, katerih posledica je bodisi odsvojitev 
bodisi obremenitev nepremičnin, saj za te posle prokurist po prvem odstavku 35. člena ZGD-1 
potrebuje posebno (posamično) pooblastilo zakonitega zastopnika družbe, 
 

− omejitev upravičenja za zastopanje samo na predmet poslovanja posamezne podružnice (drugi 
odstavek 33. člena ZGD-1) in 
 

− določitev skupne prokure (prvi in tretji odstavek 34. člena ZGD-1). 
 
Drugačne omejitve prokure (od prej navedenih) nimajo pravnega učinka v razmerju do tretjih (drugi 

odstavek 35. člena ZGD-1).  
 

3.8. Posebnosti pri enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo (knjiga sklepov) 

Enoosebna družba z omejeno odgovornostjo je družba, ki ima samo enega družbenika. Za 
enoosebno družbo veljajo te posebnosti (glede na splošna pravila, ki veljajo za večosebno družbo): 

 
1. Ustanovi se tako, da edini družbenik sprejme akt o ustanovitvi (pri večosebni družbi družbeniki 

sklenejo družbeno pogodbo). 
 
2. Edini družbenik mora voditi knjigo sklepov. Knjigo sklepov družbenik vodi tako, da vanjo vpisuje 

vse sklepe, s katerimi ureja korporacijska razmerja, in sicer zlasti o: 
− spremembi akta o ustanovitvi 
− postavitvi in odpoklicu poslovodij 
− postavitvi prokurista. 

 
Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov nimajo pravnega učinka. 
 
Knjigo sklepov lahko edini družbenik vodi: 

− bodisi v pisni obliki (kot papirno knjigo sklepov) 
− bodisi elektronsko (kot elektronsko knjigo sklepov). 

 
3.9. Nameravana firme 

Namerava firma je firma, ki jo (bodoči) družbeniki oziroma delničarji želijo (nameravajo) uporabiti 
za poimenovanje (ime) družbe, ki jo nameravajo ustanoviti. Pri uporabi prvega odstavka 21. člena 
ZGD-1 ima namreč prednost tista družba, katere firma je bila prej vpisana v sodni register (primerjaj 
prvi odstavek 23. člena ZGD-1). Prvi odstavek 22. člena ZGD-1 omogoča uresničitev zaščite opisanega 
interesa s tem, da daje (bodočim) družbenikom oziroma delničarjem pravico zahtevati vpis nameravane 
firme v sodni register. To pravico uresničijo z vložitvijo predloga za vpis nameravane firme v sodni 
register. 

 
Nameravana firma ima vse značilnosti firme kot konkurenčno pomembnega razlikovalnega znaka, 

zato tudi za nameravano firmo veljajo določbe ZGD o firmi, prek katerih se uresničujeta načeli 
resničnosti in izključnosti. 

 
Pravno varstvo nameravane firme je časovno omejeno in preneha z iztekom enega leta od vpisa 

nameravane firme v sodni register. Če osebe, ki so predlagale vpis nameravane firme, v tem roku ne 
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vložijo predloga za vpis ustanovitve družbe s takšno firmo, registrsko sodišče nameravano firmo (vpis 
nameravane firme) izbriše iz sodnega registra po uradni dolžnosti. 

 
3.10. Podružnica družbe z omejeno odgovornostjo 

Podružnice so (notranje) organizacijske enote družbe (način organizacije poslovanja družbe), ki so 
krajevno ločene od sedeža družbe. Ker podružnice nimajo lastne pravne osebnosti (niso pravne osebe – 
primerjaj drugi odstavek 31. člena ZGD-1), ločene od pravne osebnosti družbe, so samo način (eden od 
možnih načinov) notranje organizacije poslovanja družbe, kadar družba svoje posle opravlja na 
območjih zunaj kraja sedeža družbe. Pri tem pa v takih primerih družba ni dolžna organizirati 
poslovanja prek podružnice. Povedano drugače, po prvem odstavku 31. člena ZGD-1 družba ni dolžna 
»ustanoviti« podružnice, kadar posluje (opravlja posle) tudi zunaj kraja svojega sedeža. Vendar pa to 
lahko stori, če oceni, da je takšen način organizacije poslovanja smotrn.  

 
Kadar družba svoje poslovanje organizira prek podružnice, mora po prvem odstavku 31. člena ZGD-

1 predlagati vpis podružnice v sodni register. Ker pa podružnica nima lastnosti (kakovosti) pravne 
osebe, vpis podružnice v sodni register nima posebnega pomena za pravni promet. Poslovodje oziroma 
direktorji podružnice namreč nimajo položaja statutarnega zastopnika (osebe, katere pooblastilo za 
zastopanje družbe temelji na imenovanju na določeno funkcijo v družbi), temveč jim mora pooblastilo 
za zastopanje družbe (glede poslov, ki so v zvezi s poslovnim predmetom podružnice) podeliti 
poslovodstvo družbe (v obliki pooblastila – primerjaj prvi odstavek 74. člena OZ). 
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4. poglavje: Sodni register 

4.1. Temeljni instituti sodnega registra 

4.1.1. Pojmi, povezani s sodnim registrom 

V 1.a členu ZSReg so opredeljeni (vsebinsko pojasnjeni) nekateri pojmi, ki so uporabljeni v ZSReg. 
Ker so po novi ureditvi, uveljavljeni z noveli ZSReg-B, sodni register (informacijsko) vključi v 
poslovni register (glej tudi razdelek 4.1.3.), je bilo treba pravno ureditev sodnega registra (zlasti pravila 
o upravljanju informatiziranega sodnega registra) ustrezno uskladiti s pravnimi pravili o upravljanju 
poslovnega registra, določenimi v ZPRS-1.  

 
Zato so nekateri pojmi v ZSReg uporabljeni v enakem pomenu, kot je opredeljen v ZPRS-1. To so: 
 

− poslovni register je osrednja baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju 
Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, o njihovih delih in o 
podružnicah tujih podjetij (prva alineja 2. člena ZPRS-1 v zvezi s 1. točko drugega odstavka 1.a 
člena ZSReg), 

 
− matična številka je enolična identifikacija vsake enote poslovnega registra, ki jo ob vpisu v poslovni 

register dodeli upravljavec poslovnega registra (agencija), in se ne spreminja (sedma alineja 2. člena 
ZPRS-1 v zvezi z 2. točko drugega odstavka 1.a člena ZSReg), 

 
− točka VEM (vse na enem mestu) je točka (mesto), kjer so zagotovljeni: 

− informacije v zvezi z vpisom, spremembo ali izbrisom enote poslovnega registra iz poslovnega 
registra, 

− obrazci za vpis, spremembo ali izbris enote poslovnega registra iz poslovnega registra, in 
− pomoč pri izpolnjevanju obrazcev (prvi odstavek 12. člena ZPRS-1 v zvezi s 3. točko drugega 

odstavka 1.a člena ZSReg). 
 
Po prvem odstavku 3. člena ZPRS-1 poslovni register vodi, vzdržuje in upravlja Agencija Republike 

Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Zanjo je v ZSReg uporabljen pojem agencija (prvi 
odstavek 1.a člena ZSReg). 

 
Glede enotne identifikacijske številke (tretji odstavek 1.a člena ZSReg) in matične evidence (četrti 

odstavek 1.a člena ZSReg) glej razdelek 4.1.4. 
 

4.1.2. Sestavine sodnega registra 

Sodni register ima dva dela: glavno knjigo in zbirko listin (prvi odstavek 2. člena ZSReg). 
 
V glavno knjigo se vpisujejo podatki glede posameznega subjekta vpisa, za katere zakon določa, da 

se vpišejo v sodni register. 
 
Zbirko listin sestavljata dve vrsti listin: 
 

1. Listine, ki so bile podlaga za vpis, so listine, s katerimi je predlagatelj vpisa dokazoval, da so 
izpolnjene predpostavke za predlagani vpis v sodni register in na podlagi katerih je registrsko sodišče 
odločilo o vpisu nekega podatka (pravnega dejstva) v sodni register.  
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2. Listine, ki se predložijo sodnemu registru zaradi javne objave, so listine, za katere zakon določa, da 

jih je treba predložiti sodnemu registru (registrskemu sodišču), da se s tem zagotovi njihova javna 
objava. Mednje spadajo: 

 
– odpravek notarskega zapisnika skupščine delniške družbe (četrti odstavek 304. člena ZGD-1), 
 
– odpravek notarskega zapisa pogodbe o pripojitvi ali spojitvi, ki jo je treba po prvem stavku 

prvega odstavka 586. člena ZGD-1 predložiti registrskem sodišču v zvezi s pripravo 
skupščine, ki bo odločala o združitvi, in 

 
– delitveni načrt ali odpravek notarskega zapisa pogodbe o delitvi in prevzemu, ki jo je treba po 

prvem stavku prvega odstavka 586. člena v zvezi s prvim odstavkom 629. člena ZGD-1 
predložiti registrskem sodišču v zvezi s pripravo skupščine, ki bo odločala o delitvi. 

 
4.1.3. Vodenje in upravljanje sodnega registra − razmejitev med sodnim in poslovnim registrom 

Vse pravne osebe in deli pravnih oseb, ki se po 3. členu ZSReg (pravno dosledneje na podlagi 
ustreznih pravil matičnih predpisov) vpisujejo v sodni register, imajo po četrti alineji 2. člena ZPRS-1 
tudi položaj enote poslovnega registra. To pomeni, da se vpisujejo tako v sodni register kot tudi v 
poslovni register. V poslovni register pa se vpisujejo tudi pravne osebe (na primer društva) in drugi 
poslovni subjekti (na primer podjetniki), ki niso subjekt vpisa v sodni register.  

 
Pri posameznem subjektu vpisa se v poslovni register poleg podatkov, ki se vpisujejo v sodni 

register, vpisujejo tudi nekateri drugi podatki, ki so pomembni za poslovni promet in (statistično) 
spremljanje gospodarskih gibanj. Mednje spadajo zlasti: 

− šifra (statistične) glavne dejavnosti (4. člen ZPRS-1), 
− šifra institucionalnega sektorja (5. člen ZPRS-1), 
− šifre drugih dejavnosti, ki jih subjekt dejansko opravlja in so pomemben del njegovega 

poslovanja (deveta alineja prvega odstavka 8. člena ZPRS-1), 
− davčna številka in oznaka zavezanosti za DDV (tretja alineja prvega odstavka 8. člena ZPRS-1) 

in 
− številke (transakcijskih) računov (26. alineja prvega odstavka 8. člena ZPRS-1). 

 
Podatki o posameznem subjektu, ki se vpisujejo v sodni register (dosledneje v glavno knjigo 

sodnega registra), in podatki, ki se vpisujejo v poslovni register, imajo tako značilnost dveh množic, ki 
se večinoma prekrivata. Zato se bazi sodnega in poslovnega registra združita v eno (informatizirano) 
bazo tako, da informatizirana glavna knjiga sodnega registra postane sestavni del osrednje baze 
podatkov poslovnega registra (primerjaj drugi odstavek 44. člena ZSReg). 

 
Čeprav se vpisi informacijsko opravljajo na enak način in v isto bazo, je treba pravno še vedno 

ločevati med sodnim registrom in poslovnim registrom. Vpisi v sodni register (oziroma dosledneje 
objava teh vpisov) imajo namreč za poslovni promet izredno pomembne publicitetne učinke (primerjaj 
8. člen ZSReg). Po naši korporacijski ureditvi (ZGD-1) pa ima velik del vpisov (zlasti tistih, ki se 
opravijo na podlagi korporacijskih dejanj gospodarskih družb, kot so na primer spremembe osnovnega 
kapitala in statusna preoblikovanja) pomembne oblikovalne (konstitutivne) učinke za nastanek, 
spremembo oziroma prenehanje korporacijskopravnih razmerij. Prav zaradi teh učinkov po ZGD-1 
(enako kot po nemški ureditvi, ki je vzor naši korporacijskopravni ureditvi) o vpisih odloča sodišče, saj 
odločanje o vpisih v sodni register pomeni presojo (odločanje), ali so izpolnjene korporacijskopravne 
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predpostavke, ki jih določa ZGD-1 za določeno korporacijsko dejanje. Ta presoja pa (na podlagi 
odločitve, da se določen vpis opravi) povzroči nastanek, spremembo ali prenehanje 
korporacijskopravnih razmerij. 

 
Zato je v novem, 2.a členu urejena razmejitev med vodenjem sodnega registra v ožjem pomenu ter 

upravljanjem centralne informatizirane baze sodnega registra. Vodenje sodnega registra v širšem 
pomenu namreč obsega: 

− vodenje sodnega registra v ožjem pomenu in 
− upravljanje sodnega registra. 

 
Vodenje sodnega registra (v ožjem pomenu) pomeni odločanje o vpisih. Za vodenje sodnega 

registra, torej za odločanje o vpisih, je po drugem odstavku 2.a člena ZSReg (in po prvem odstavku 44. 
člena ZGD-1) pristojno sodišče. 

 
Upravljanje sodnega registra pa pomeni (tretji odstavek 2.a člena ZSReg): 

− vpisovanje podatkov v glavno knjigo sodnega registra in 
− upravljanje centralizirane informatizirane baze sodnega registra kot sestavnega dela poslovnega 

registra. 
 
Ker je informatizirana baza sodnega registra sestavni del osrednje (informatizirane) baze poslovnega 

registra, sodni register v razloženem pomenu upravlja agencija, ki je po prvem odstavku 3. člena 
ZPRS-1 pristojna in dogovorna za upravljanje poslovnega registra (četrti odstavek 2.a člena ZSReg). 

 
4.1.4. Identifikacijski podatki fizi čne ali pravne osebe 

V prvem odstavku 2.b člena ZSReg so določeni identifikacijski podatki, ki se vpisujejo pri 
posamezni osebi, kadar se ta oseba v sodni register vpiše kot družbenik (član ali ustanovitelj) subjekta 
vpisa, njegov zastopnik (korporacijski zastopnik ali prokurist) ali član njegovega organa nadzora 
(upravnega odbora ali nadzornega sveta).  

 
Pri vsaki fizični ali pravni osebi se kot njen temeljni identifikacijski podatek vpiše njena enotna 

identifikacijska številka. Enotna identifikacijska številka je enolična identifikacija, s katero se 
posamezna oseba vpiše v sodni register kot subjekt vpisa, družbenik (član ali ustanovitelj), zastopnik 
ali član organa nadzora. Glede na to, v kateri register (matično evidenco) je določena oseba vpisana, se 
kot njena identifikacijska številka uporablja (tretji odstavek 1.a člena ZSReg): 

 
1. pri fizični osebi: 

− če je vpisana v centralni register: EMŠO, 
− če ni vpisana v centralni register (tuja fizična oseba): davčna številka, 

 
2. pri pravni osebi: 

− če je vpisana v poslovni register: matična številka, 
− če ni vpisana v poslovni register (tuja pravna oseba): davčna številka. 

 
Če fizična oseba ni vpisana v centralni register (in zato nima EMŠO) in če naj se vpiše v sodni 

register kot družbenik, zastopnik ali član organa nadzora subjekta vpisa, mora pred vložitvijo 
ustreznega predloga za vpis v sodni register zahtevati vpis v davčni register, da se ji dodeli davčna 
številka, s katero se nato vpiše v sodni register (primerjaj šesti odstavek 1.a člena ZSReg). Enako velja 
za pravno osebo, ki ni vpisana v poslovni register (in zato nima matične številke). 



eVEM_1del (januar 2008) 

stran 31/44 

 
Poleg enotne identifikacijske številke se v sodni register vpišejo še ti identifikacijski podatki: 
 
1. pri fizični osebi: 

− njeno osebno ime in 
− podatki o naslovu njenega stalnega prebivališča, 

 
2. pri pravni osebi: 

− njena firma in 
− podatki o njenem poslovnem naslovu. 

 
Zaradi notranje skladnosti (integritete) podatkov morajo biti identifikacijski podatki, ki se vpisujejo 

v sodni register pri posamezni osebi kot družbeniku, zastopniku ali članu organa nadzora subjekta 
vpisa, enaki podatkom, ki so o tej osebi vpisani v matični evidenci za te podatke. Zato se ti po 2.b členu 
ZSReg identifikacijski podatki o posamezni osebi v sodni register vpisujejo tako, da se vpiše njena 
enotna identifikacijska številka, drugi identifikacijski podatki pa se prevzemajo iz matične (izvirne) 
evidence za te podatke. 

 
Matična evidenca identifikacijskih podatkov je določena v četrtem odstavku 1.a člena ZSReg glede 

na enotno identifikacijsko številko, ki jo je treba uporabiti kot identifikacijski podatek pri posamezni 
osebi. 

 
Centralni register prebivalstva je matična evidenca, iz katere se prevzemajo identifikacijski podatki 

o fizični osebi, ki je vpisana v tem registru. Za te fizične osebe se pri vpisu v sodni register kot njihova 
enotna identifikacijska številka uporablja EMŠO, ki se osebi dodeli pri vpisu v centralni register.  

 
Sodni register je matična evidenca, iz katere se prevzemajo identifikacijski podatki o pravni osebi, 

ki je subjekt vpisa v sodni register. Kot njena identifikacijska številka se uporablja matična številka. 
 
Poslovni register je matična evidenca, iz katere se prevzemajo identifikacijski podatki o pravni osebi 

ali drugem poslovnem subjektu, ki ni subjekt vpisa v sodni register, se pa vpisuje v poslovni register. 
Tudi pri tej osebi se kot njena identifikacijska številka uporablja matična številka. 

 
Davčni register je matična evidenca, iz katere se prevzemajo identifikacijski podatki o osebi, pri 

kateri se kot njena enotna identifikacijska številka uporablja davčna številka. To je: 
− fizična oseba, ki ni vpisana v centralni register (in zato nima EMŠO), in 
− pravna oseba, ki ni vpisana v poslovni register (in zato nima matične številke). 

 
Če se v matični evidenci spremeni kateri od identifikacijskih podatkov osebe, ki je kot družbenik, 

zastopnik ali član organa nadzora vpisana v sodni register (osebno ime ali naslov stalnega prebivališča 
fizične osebe oziroma firma ali poslovni naslov pravne osebe), se po četrtem odstavku 2.b člena ZSReg 
te spremembe avtomatično prevzamejo tudi v sodni register. To pomeni, da o vpisu (poočitvi) teh 
sprememb registrsko sodišče ne odloča (ne izda sklepa o vpisu spremembe), temveč agencija vpiše te 
spremembe kot eno od dejanj pri upravljanju (vzdrževanju) informacijske baze sodnega registra po 
četrtem odstavku 2.a člena v zvezi s četrtim odstavkom 2.b člena ZSReg. Zato se te avtomatične 
spremembe tudi ne objavljajo po pravilih o objavi vpisov v sodni register. 
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4.2. Načela sodnega registra 

4.2.1. Splošno 

Pravna ureditev sodnega registra temelji na teh načelih, ki so značilna za vse javne knjige: 
– načelo obveznosti vpisa, 
– načelo javnosti vpisa in 
– načelo zaupanja. 
 

4.2.2. Načelo obveznosti vpisa 

Načelo obveznosti vpisa pomeni, da so vsi subjekti, za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni 
register, zavezani vložiti predlog za vpis njihove ustanovitve v sodni register (primerjaj 47. člen ZGD-1 
in tretji odstavek 3. člena ZSReg) in predlog za vpis vseh sprememb podatkov, za katere zakon določa, 
da se vpišejo v sodni register (primerjaj 48. člen ZGD-1 in 6. člen ZSReg). Z načelom obveznosti vpisa 
zakon zagotavlja, da sodni register opravlja svojo temeljno funkcijo javne knjige, v katero se vpisujejo 
vsi podatki o subjektih vpisa, ki so pomembni za pravni promet. 

 
4.2.3. Načelo javnosti sodnega registra (7. člen) 

Temeljna funkcija sodnega registra je javna objava podatkov o subjektih vpisa, ki so pomembni za 
pravni promet. Z vpisom podatka, za katerega zakon določa, da se vpisuje v sodni register, se ta 
podatek javno objavi (primerjaj prvi odstavek 8. člena ZSReg). Načelo javnosti sodnega registra, ki ga 
uzakonja 7. člen ZSReg, ima dva vidika: 

 
− Po eni strani načelo javnosti pomeni, da je vsebina vpisov v sodni register javno dostopna, zato se 

nihče ne more sklicevati, da mu vsebina posameznega vpisa ni bila znana (t. i. pozitivni publicitetni 
učinek vpisa v sodni register – glej razdelek 4.3.2.). 
 

− Po drugi strani pa to načelo pomeni, da sodni register vodijo državni organi – sodišča (drugi odstavek 
2.a člena ZSReg). To zagotavlja popolno nepristranskost pri vsebini vpisov. Nepristranskost pri 
vsebini vpisov pa je izredno pomembna za pravni promet, ker se lahko vsak zanese, da so podatki, 
vpisani v sodni register, pravilni (t. i. načelo zaupanja – glej razdelek 4.2.4.). 
 
Načelo javnosti sodnega registra se razteza na vse podatke, vpisane v sodni register, in na vse listine 

v zbirki listin. Zato ima vsakdo pravico zahtevati dostop do podatkov, vpisanih v sodni register, ne da 
bi moral izkazovati pravni interes (drugi odstavek 7. člena ZSReg). Enako je v celoti javna tudi zbirka 
listin (tretji odstavek 7. člena ZSReg). 

 
4.2.4. Načelo zaupanja 

Ker je sodni register javna knjiga, ki jo vodi sodišče kot državni organ (glej tudi prejšnji razdelek), 
se vsakdo lahko zanese na podatke, vpisane v sodni register. Zato ZSReg v tretjem odstavku 8. člena 
določa, da tistega, ki v pravnem prometu vestno ravna in se pri tem (v dobri veri) zanese na podatke, 
vpisane v sodni register, ne prizadenejo škodljive pravne posledice. 
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4.3. Učinki vpisov v sodni register 

4.3.1. Splošno 

Učinek vpisa nekega podatka v sodni register so pravne posledice, ki jih povzroči vpis tega podatka 
v sodni register. Glede na vrsto pravne posledice, ki jo povzroči vpis nekega podatka v sodni register, 
ločimo publicitetne in oblikovalne učinke vpisov. 

 
4.3.2. Publicitetni učinki vpisov (8. člen) 

Vpis v javno knjigo ima publicitetni učinek takrat, ko se z dnem vpisa ali z dnem objave tega vpisa 
šteje, da je vpisani podatek javno objavljen in s tem vsakomur znan. Takšne učinke imajo vsi vpisi v 
sodni register in tudi podatki o pravno pomembnih dejstvih, vsebovanih v listinah, ki se vodijo v zbirki 
listin (na primer določbe statuta oziroma družbene pogodbe). 

 
Vpis posameznega podatka v sodni register ima nasproti tretjim pravni učinek od dneva objave 

vpisa tega podatka, če zakon ne določa drugače (prvi odstavek 8. člena ZSReg). Vsi vpisi v sodni 
register in listine, ki so podlaga za vpis ali ki se predložijo sodnemu registru zaradi javne objave, se po 
novi ureditvi v 43. členu ZSReg objavljajo na spletnem portalu agencije.20 Po 26. členu Uredbe o 
sodnem registru mora agencija vpis v sodni register ali predložitev listine sodnemu registru objaviti 
najkasneje v dveh delovnih dneh po vpisu. Hkrati z objavo vpisa posameznega podatka v sodni register 
mora agencija pri tem podatku vpisati datum objave njegovega vpisa (prvi odstavek 27. člena Uredbe o 
sodnem registru). Zato bo pri vseh vpisih, o katerih bo registrsko sodišče odločilo po 31. oktobru 2007, 
v zgodovinskem izpisu iz sodnega registra naveden tudi podatek o datumu objave vpisa posameznega 
podatka v sodni register.  

 
V zvezi s publicitetnimi učinki vpisa v sodni register je treba razlikovati negativni in pozitivni 

publicitetni učinek. 
 
Negativni publicitetni učinek pomeni, da, če določen podatek, ki je pomemben za pravni promet, ni 

vpisan v sodni register, tretji za ta podatek ni dolžan vedeti. Subjekt vpisa bo takšen (nevpisani) 
podatek lahko uveljavljal nasproti tretjemu samo, če bo dokazal, da je tretji za ta podatek vedel. Velja 
torej domneva (ki pa ni neizpodbojna), da tretji za nevpisani podatek ne ve. Splošno pravilo o 
negativnem publicitetnem učinku določa četrti odstavek 8. člena ZSReg, po katerem se lahko subjekt 
vpisa proti tretjemu sklicuje na vpisane podatke in na vsebino listin, na katerih temeljijo vpisi v sodni 
register ali ki jih je treba zaradi javne objave predložiti sodnemu registru, šele potem, ko se vpis teh 
podatkov ali predložitev listin sodnemu registru objavi, razen če dokaže, da je tretji vedel za te podatke 
ali vsebino listin.  

 
Negativni publicitetni učinek pa ne izključuje pravice (pravne možnosti) tretjega, da se sklicuje na 

podatek (uveljavlja pravno dejstvo, ki je vsebina podatka), ki v sodni register še ni vpisan (tudi če 
njegov vpis še ni bil predlagan) ali katerega vpis še ni objavljen. Po pravilu, določenem v četrtem 
odstavku 43. člena ZSReg, se tretji lahko sklicuje na neobjavljene podatke, razen kadar je vpis 
določenega podatka predpostavka za začetek pravnega učinkovanja. To pomeni, da se tretji lahko 
sklicuje na pravna dejstva, podatki o katerih v sodni register še niso vpisani, razen če ima vpis tega 
pravnega dejstva v sodni register oblikovalni učinek (glej naslednji razdelek). 

                                                 
20

 Na spletnem portalu agencije se objavijo vsi vpisi, o katerih registrsko sodišče odloči po 31. oktobru 2007 (1. točka drugega 
odstavka 32. člena ZSReg). 
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Poseben, za varnost pravnega prometa izredno pomemben, vidik negativnega publicitetnega učinka 

ureja drugi odstavek 8. člena ZSReg glede objave vpisa podatkov o osebah, upravičenih za zastopanje 
subjekta vpisa, v sodni register. Po objavi vpisa podatkov o teh osebah v sodni register se šteje, da so te 
osebe upravičene za zastopanje subjekta vpisa, ne glede na pomanjkljivosti v postopku njihovega 
imenovanja. Subjekt vpisa se na te pomanjkljivosti v razmerju do tretjega lahko sklicuje le, če dokaže, 
da je bilo tretjemu to dejstvo znano. Povedano drugače: če je sklep o imenovanju korporacijskega 
zastopnika (na primer člana uprave) zaradi katerega koli razloga neveljaven, v notranjem razmerju do 
subjekta vpisa (družbe) oseba, ki je bila imenovana s tem sklepom, ni pridobila (nima) upravičenja 
zastopati družbo. Vendar njene izjave volje družbo v razmerju do tretjih po drugem odstavku 8. člena 
ZSReg kljub temu zavezujejo in zato družba ne more uveljavljati izpodbojnosti ali ničnosti pravnih 
poslov, ki jih je v njenem imenu sklenila ta oseba, razen če dokaže, da je tretji vedel za neveljavnost 
sklepa o imenovanju osebe, ki je v sodni register vpisana kot korporacijski zastopnik družbe. 

 
Pozitivni publicitetni učinek ureja peti odstavek 8. člena ZSReg, po katerem se nihče ne more 

sklicevati na to, da od dneva, ko je bil vpis posameznega podatka v sodni register objavljen ali je bila 
predložitev listin sodnemu registru objavljena, ni poznal tega podatka ali vsebine listin, na katerih 
temelji vpis tega podatka, ali vsebine listine, ki je bila predložena sodnemu registru, če zakon ne določa 
drugače. Če je torej določen podatek vpisan v sodni register, na podlagi petega odstavka 8. člena 
ZSReg velja neizpodbojna domneva, da je tretji za ta podatek vedel od dneva, ko je bil vpis tega 
podatka v sodni register objavljen. Enako pravilo velja tudi za vsebino listin, na katerih temelji vpis (to 
je listin, ki so bile podlaga za odločitev registrskega sodišča o vpisu), in listin, ki jih je po ZGD-1 treba 
predložiti registrskemu sodišču (na primer zapisnik skupščine delniške družbe). 

 
Jasna razmejitev publicitetnih in oblikovalnih učinkov zlasti v obligacijski sferi v praksi včasih 

povzroča težave. Od vpisa določenega podatka (ki je pomemben za pravni promet) v sodni register 
velja neizpodbitna domneva, da je druga pogodbena stranka za ta podatek vedela oziroma bi zanj 
morala vedeti. Kadar pravno pravilo (na primer obligacijskopravno pravilo) kot eno od predpostavk za 
veljaven nastanek obligacijskopravnega razmerja določa tudi okoliščino, da je druga stranka za določen 
podatek (pravno dejstvo), ki je vpisan v sodni register, vedela ali bi zanj morala vedeti (pozitivni 
publicitetni učinek vpisa), je na prvi pogled videti, kot da ima vpis sam po sebi oblikovalni učinek. 

 
Razloženo je mogoče prikazati s primerom upravičenosti (pooblastila) za zastopanje pravne osebe. 

Podelitev pooblastila za zastopanje je enostranski pravni posel (primerjaj prvi odstavek 74. člena OZ), 
katerega pravne učinke (in s tem predpostavke za nastanek teh pravnih učinkov – pravnih posledic) 
urejata ZGD-1 in OZ. Upravičenje za (veljavno) zastopanje pridobi (statutarni) zastopnik gospodarske 
družbe s tem, ko pristojni organ družbe sprejme sklep o njegovem imenovanju na položaj (funkcijo), 
zaradi opravljanja katere je imenovana oseba po pravilih družbe (statutu oziroma družbeni pogodbi) 
pooblaščena (upravičena) tudi zastopati to družbo (primerjaj 10. in 32. člen ZGD-1). Upravičenje za 
zastopanje tako nastane in preneha še pred vpisom tega pravno pomembnega dejstva v sodni register. 
Kadar na primer pristojni organ družbe sprejme sklep o razrešitvi prejšnjega člana uprave in 
imenovanju novega člana uprave, lahko po pravilih obligacijskega prava družbo veljavno zastopa 
(samo) novi član uprave, in sicer že od dneva imenovanja na ta položaj. Zaradi negativnega 
publicitetnega učinka pa družbo zavezujejo tudi posli (pravna dejanja), ki jih je sklenil oziroma opravil 
prejšnji član uprave v obdobju od njegove razrešitve do objave vpisa tega pravnega dejstva v sodni 
register, razen če je druga pogodbena stranka vedela (na primer ker jo je o tem neposredno obvestila 
družba), da je prejšnjemu članu uprave pooblastilo za zastopanje (zaradi razrešitve) prenehalo. Po 
dnevu objave vpisa pravnega dejstva razrešitve prejšnjega člana uprave v sodni register pa se zaradi 
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pozitivnega publicitetnega učinka tretja oseba na okoliščino, da ji ta sprememba ni bila znana, ne more 
več sklicevati, razen pod pogoji iz šestega odstavka 8. člena ZSReg. 

 
4.3.3. Oblikovalni u činki vpisov 

O oblikovalnem učinku vpisa v javno knjigo govorimo takrat, kadar z vpisom v to knjigo nastane 
(ali preneha) določena pravica ali pravno razmerje. Vpis je oblikovalen samo takrat, kadar je nastanek 
pravice ali pravnega razmerja neposredna posledica vpisa v sodni register. Oblikovalni pravni učinki 
lahko nastanejo na različnih pravnih področjih. Za vpis v sodni register tipični oblikovalni učinki 
nastanejo na področju korporacijskih pravnih razmerij. O korporacijskih oblikovalnih učinkih vpisa v 
sodni register govorimo takrat, kadar z vpisom v sodni register nastane ali preneha korporacijskopravno 
razmerje.  

 
Vpisa v sodni register, ki imata polne korporacijskopravne oblikovalne učinke, sta vpis ustanovitve 

in vpis prenehanja gospodarske družbe v sodni register.  
 
Gospodarska družba pridobi lastnost (položaj) pravne osebe z vpisom v sodni register (primerjaj 

prvi odstavek 3. člena ZGD-1). Z nastopom tega pravnega dejstva nastane tudi korporacijskopravno 
razmerje med družbo in njenimi družbeniki oziroma delničarji.  

 
Do prenehanja družbe (in s tem izgube pravne sposobnosti) pa lahko pride na podlagi naslednjih 

vpisov: 
 

− z izbrisom družbe iz sodnega registra zaradi končanega stečajnega postopka oziroma postopka 
prisilne likvidacije (drugi odstavek 171. člena ZPPSL), 

 
− z izbrisom družbe iz sodnega registra po končanem postopku izbrisa iz sodnega registra brez 

likvidacije (prvi odstavek 35. člena ZFPPod), 
 
− prevzeta družba oziroma prevzete družbe prenehajo z vpisom pripojitve oziroma spojitve v sodni 

register (2. točka tretjega odstavka 591. člena oziroma sedmi odstavek 616. člena ZGD-1), 
 
− prenosna družba preneha z vpisom razdelitve v sodni register (2. točka drugega odstavka 635. člena 

ZGD), 
 
− z vpisom prenosa premoženja (na Republiko Slovenijo oziroma na lokalno skupnost v Republiki 

Sloveniji) prenosna družba preneha obstajati (drugi odstavek 640. člena ZGD-1). 
 
Korporacijskopravne učinke glede pridobitve lastnosti določene pravnoorganizacijske oblike imajo 

vsi vpisi spremembe pravnoorganizacijske oblike družbe v sodni register (primerjaj 644., 647., 650., 
655. in 660. člen ZGD-1).  

 
Oblikovalni učinek ima tudi vpis spremembe statuta delniške družbe v sodni register, saj začne 

sprememba statuta veljati šele z dnem vpisa te spremembe v sodni register (tretji odstavek 332. člena 
ZGD-1). Enako velja tudi za spremembo družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo (peti 
odstavek 516. člena ZGD-1). Tudi podjetniška pogodba začne veljati šele z vpisom v sodni register 
(drugi odstavek 536. člena ZGD-1). 
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Nekateri vpisi v sodni register pa nimajo neposrednega oblikovalnega učinka, temveč so samo 
materialnopravna predpostavka za veljaven nastanek pravnega razmerja. Takšno naravo imajo glede 
veljavne izdaje delnic kot vrednostnih papirjev vpis ustanovitve delniške družbe (primerjaj drugi 
odstavek 205. člena ZGD-1) in vpisi v zvezi s spremembo osnovnega kapitala pri delniški družbi 
(primerjaj 342., 348. in 370. člen ZGD-1). 
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5. poglavje: Postopek vpisa v sodni register 

5.1. Predlog za vpis v sodni register 

5.1.1. Pomen predloga za vpis v sodni register 

 
V postopku vpisa v sodni register enako kot v večini civilnih sodnih postopkov velja načelo 

dispozitivnosti postopka, urejeno v prvem odstavku 9. člena ZSReg, po katerem se postopek za vpis 
začne z vložitvijo predloga. Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega organa odloča 
registrsko sodišče samo, če tako določa zakon (drugi odstavek 9. člena ZSReg).  

 
Postopek vpisa v sodni register ima značilnosti nepravdnega postopka. Procesno dejanje, s katerim 

predlagatelj v nepravdnih postopkih uveljavlja zahtevo po sodnem varstvu, je predlog (prvi odstavek 2. 
člena ZNP). ZGD-1 to procesno dejanje (procesnopravno nedosledno) imenuje priglasitev oziroma 
prijava. 

 
5.1.2. Vsebina predloga za vpis 

Procesno dejanje, s katerim predlagatelj v nepravdnih postopkih uveljavlja zahtevo po sodnem 
varstvu, je predlog (prvi odstavek 2. člena ZNP). ZGD-1 to procesno dejanje (procesnopravno 
nedosledno) imenuje priglasitev oziroma prijava. 

 
Predlog za vpis v sodni register mora vsebovati (tretji odstavek 27. člena ZSReg): 
 

1. podatke, ki jih mora vsebovati vsaka vloga (navedba sodišča, navedba predlagatelja in podpis 
predlagatelja – primerjaj drugi odstavek 105. člena ZPP), 
 

2. matično številko subjekta vpisa, če se predlog nanaša na vpis podatkov v zvezi z že vpisanim 
subjektom vpisa, in 
 

3. določen zahtevek za vpis z navedbo podatkov, ki naj jih sodišče vpiše. 
 
Če je narava vpisa takšna, da posameznega podatka ni mogoče vpisati, ne da bi bili hkrati vpisani 

tudi drugi podatki (na primer pri vpisu novega subjekta v sodni register), mora predlagatelj z enim 
predlogom za vpis zahtevati vpis vseh podatkov, ki morajo biti hkrati vpisani (primerjaj prvi in drugi 
odstavek 35. člena ZSReg). 

 
Pri vpisu ustanovitve kapitalske družbe ali pri spremembi družbenika družbe z omejeno 

odgovornostjo mora po 4. točki tretjega odstavka 27. člena ZSReg predlog za vpis vsebovati oziroma 
dosledneje mora biti predlogu za vpis priložena tudi izjava ustanovitelja ali novega družbenika, katere 
vsebina je odvisna od tega, ali je navedena oseba udeležena v kapitalu druge kapitalske družbe z več 
kot 25 odstotki (primerjaj 3. točko drugega odstavka 7. člena, 6. točko drugega odstavka 35. člena, 2. 
točko prvega odstavka 43. člena in 7. točko prvega odstavka 66. člena uredbe o vpisu): 

 
− če oseba v kapitalu nobene druge kapitalske družbe ni udeležena z več 25 odstotki, mora v izjavi 

zapisati, da ni v kapitalu nobene druge družbe udeležena z več kot 25 odstotki, 
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− v drugih primerih mora v izjavi potrditi, da imajo vse kapitalske družbe, v kapitalu katerih je 
udeležena z več kot 25 odstotki, poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel 
zakonski rok plačila, razen tistih, za katere je bil dovoljen odlog ali obročno plačilo v skladu z 
zakonom, ki ureja davčni postopek. 
 
Zaradi hkratnega vpisa v sodni in poslovni register mora predlog za vpis po četrtem odstavku 

spremenjenega 27. člena ZSReg obsegati tudi predlog subjekta vpisa za določitev šifre glavne 
dejavnosti, ki se po 4. členu ZPRS-1 določi ob vpisu v poslovni register. 

 
5.1.3. Elektronski predlog za vpis 

Pri novi ureditvi elektronskih predlogov za vpis je bilo treba ustrezno upoštevati ureditev v Prvi 
publicitetni direktivi, ki jo je bilo treba prenesti v slovenski pravni red. Po navedeni ureditvi morajo biti 
vse družbene pogodbe in statuti od 1. januarja 2007 objavljeni v elektronski obliki, zato je smotrno, da 
se v elektronski obliki vložijo tudi predlogi za vpis, ki temeljijo na takih listinah. 

 
V elektronski obliki se že tako sestavljajo, in sicer jih sestavi bodisi notar (če morajo biti sestavljene 

v obliki notarskega zapisa) bodisi točka VEM (prvi odstavek 474. člena ZGD-1), te listine: 
 
− sprejem statuta in sprememba statuta delniške družbe (prvi odstavek 183. člena in prvi odstavek 332. 
člena ZGD-1) ter 

 
− sklenitev in sprememba družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo (četrti oziroma peti 

odstavek 516. člena ZGD-1). 
 
Pri delniški družbi mora biti zapisnik skupščine delniške družbe sestavljen v obliki notarskega 

zapisnika, v katerem notar potrdi sklepe skupščine (prvi odstavek 304. člen ZGD-1). Ker je ustrezen 
sklep skupščine pravni temelj večine vpisov v sodni register, je notarski zapisnik skupščine hkrati 
listina, ki je podlaga za ustrezen vpis (listina, na kateri temelji vpis). Nadalje pa je treba po četrtem 
odstavku 304. člena ZGD-1 notarsko overjeni prepis zapisnika in prilog predložiti sodnemu registru in 
ga s tem razkriti.  

 
Zato je v 1. točki prvega odstavka spremenjenega 27. člena ZSReg za predloge za vpis, ki se 

nanašajo na te subjekte (delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo), določena obveznost 
vložiti predlog v elektronski obliki. Večina predlogov za vpis se namreč nanaša na podatke, ki se 
vpisujejo prav na podlagi ustrezne spremembe statuta oziroma družbene pogodbe.  

 
V elektronski obliki morajo biti shranjene tudi družbene pogodbe družbe z neomejeno 

odgovornostjo ali komanditne družbe. Zato je po 2. točki prvega odstavka spremenjenega 27. člena 
ZSReg tudi za predloge za vpis ustanovitve družbe z neomejeno odgovornostjo ali komanditne družbe 
določena obveznost vložiti predlog v elektronski obliki. 

 
Po drugem odstavku spremenjenega 27. člena ZSReg se v elektronski obliki po izbiri predlagatelja 

lahko vložijo tudi drugi predlogi za vpis. 
 
Vstopna točka za vložitev elektronskega predloga za vpis je notar ali točka VEM (peti odstavek 

spremenjenega 27. člena ZSReg). Ta ob vložitvi elektronskega predloga v elektronsko obliko pretvori 
tudi pisne listine, ki morajo biti priložene predlogu (glej četrti in peti odstavek novega 28.a člena 
ZSReg). 
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Po 1. točki petega odstavka spremenjenega 27. člena ZSReg je točka VEM vstopna točka za 

vložitev elektronskega predloga za vpis v vseh primerih, ko vpis temelji na listini, ki jo sestavi točka 
VEM ali drugi listini, ki ni notarska listina (notarski zapis, notarski zapisnik ali notarsko potrdilo). To 
so pri subjektu vpisa, organiziranem kot družba z družba z omejeno odgovornostjo, ti vpisi: 

 
1. Vpisi ustanovitve, če je podlaga za ta vpis družbena pogodba, sklenjena na posebnem obrazcu v 

skladu s prvim odstavkom 474. člena ZGD-1. V takem primeru namreč ni potrebno, da bi bila 
družbena pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa. 
 

2. Vpis spremembe družbene pogodbe, če je prečiščeno besedilo spremenjene družbene pogodbe na 
predpisanem obrazcu v skladu s petim odstavkom 516. člena ZGD-1. Na takem obrazcu je družbena 
pogodba sestavljena takrat, kadar se spreminja samo glede sedeža, firme ali dejavnosti, saj za te 
spremembe ni potrebno, da bi zapisnik skupščine družbe potrdil notar (primerjaj drugi odstavek 516. 
člena ZGD-1). Zato za te primere po petem odstavku 516. člena ZGD-1 velja izjema od splošnega 
pravila, določenega v četrtem odstavku 516. člena ZGD-1, po katerem mora biti prečiščenemu 
besedilu družbene pogodbe priloženo notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe družbene 
pogodbe ujemajo s sklepom o spremembi družbene pogodbe. 
 

3. Vpis sedeža ali firme na podlagi spremembe družbene pogodbe iz 2. alineje, torej spremembe tiste 
družbene pogodbe, katere čistopis se sestavi na posebnem obrazcu v skladu s petim odstavkom 516. 
člena ZGD-1. 
 

4. Vpis spremembe zastopnikov ali poslovnega naslova. Tudi za sklep o razrešitvi in imenovanju novih 
zastopnikov družbe in za sklep o spremembi poslovnega naslova družbe notarska oblika ni potrebna. 
 

5. Vpis nameravane firme, saj temu predlogu ni treba priložiti nobene listine. 
 

6. Vpis ustanovitve, spremembe podatkov ali prenehanja podružnice (domače) družbe z omejeno 
odgovornostjo. 
 
Po 2. točki petega odstavka 27. člena ZSReg lahko notar (kot pooblaščenec predlagatelja) vloži vsak 

elektronski predlog za vpis, razen teh vpisov pri družbi z omejeno odgovornostjo: 
 

− predloga za vpis ustanovitve na podlagi družbene pogodbe, sklenjene na predpisanem obrazcu v 
skladu s prvim odstavkom 474. člena ZGD-1, ali akta o ustanovitvi na predpisanem obrazcu iz 
prvega odstavka 523. člena ZGD-1 (prva alineja 1. točke v zvezi z 2. točko petega odstavka 27. člena 
ZSReg), 

 
− predloga za vpis spremembe sedeža ali firme (in s tem povezanega predloga za vpis spremembe 

družbene pogodbe ali akta o ustanovitvi), če je prečiščeno besedilo družbene pogodbe na predpisane 
obrazcu v skladu s petim odstavkom 474. člena ZGD-1, ali akta o ustanovitvi na predpisanem 
obrazcu iz prvega odstavka 523. člena ZGD-1 (druga in tretja alineja 1. točke v zvezi z 2. točko 
petega odstavka 27. člena ZSReg). 
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5.2. Listine, ki se priložijo predlogu 

5.2.1. Pomen listin, ki so podlaga za vpis 

Predlogu za vpis mora predlagatelj priložiti listine, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo v 
sodni register, in druge listine, če zakon tako določa, v izvirniku ali overjenem prepisu (drugi odstavek 
28. člena ZSReg). Z listinami predlagatelj dokazuje, da je vpis utemeljen. Povedano drugače, 
predlagatelj mora dokazati, da je nastalo pravno dejstvo oziroma pravno razmerje, glede katerega 
zahteva vpis v sodni register. S katerimi listinami bo predlagatelj dokazal veljaven nastanek pravnega 
dejstva oziroma pravnega razmerja, izhaja že iz določb ZGD-1 oziroma drugih matičnih zakonov, ki 
urejajo posamezno pravnoorganizacijsko obliko subjekta vpisa, in iz določb drugih zakonov, ki 
določajo predpostavke za veljavnost posameznih pravnih dejanj subjekta vpisa, podatki o katerih se 
vpisujejo v sodni register. 

 
Uredba o vpisu tako v zvezi z listinami, ki jih je treba priložiti predlogu za vpis ustanovitve 

posameznih pravnoorganizacijskih oblik subjektov vpisa, in predlogi za vpis posameznih podatkov 
oziroma za vpis spremembe teh podatkov pri že vpisanih subjektih samo sistematično in pregledno 
povzema (na enem mestu) ustrezna pravila, ki jih določajo matični zakoni.  

 
Za nekatere listine pa uredba o vpisu določa dodatno zahtevo, in sicer, da mora biti podpis osebe, 

katere izjava je vključena v listini, ki jo je treba priložiti predlogu, overjen. Ta zahteva velja za: 
 

− izjavo zastopnika, člana nadzornega sveta ali člana upravnega odbora, ki vsebuje soglasje za 
imenovanje in izjavo, da ni zadržkov za njegovo imenovanje (drugi odstavek 5. člena uredbe o 
vpisih), 

 
− prepis sklepa skupščine družbe z omejeno odgovornostjo, na katerem je poslovodja s svojim 

podpisom potrdil, da ga je sprejela skupščina (drugi odstavek 34. člena uredbe o vpisih), 
 
− družbeno pogodbo družbe z omejeno odgovornostjo, sklenjeno na posebnem obrazcu iz prvega 

odstavka 474. člena ZGD-1 (druga alineja 1. točke drugega odstavka 35. člena uredbe o vpisih), 
 
− izjavo družbenika družbe z neomejeno odgovornostjo o odpovedi pogodbe (1. točka 55. člena uredbe 

o vpisih), 
 
− akt o ustanovitvi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (druga alineja 1. točke drugega 

odstavka 35. člena v zvezi s 1. točko drugega odstavka in prvim odstavkom 51. člena uredbe o 
vpisih), 

 
− pristopno izjavo novega člana zadruge (1. točka 71. člena uredbe o vpisih), 
 
− izjavo člana zadruge o odpovedi (72. člen uredbe o vpisih). 

 
Po tretjem odstavku 2. člena uredbe o vpisih je pogoj, da mora biti podpis osebe na navedenih 

listinah overjen, izpolnjen, če je podpis overil: 
1. bodisi notar v skladu z zakonom o notariatu, 
2. bodisi točka VEM, ki je upravičena v imenu predlagatelja vložiti predlog za vpis v sodni register, 

v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. 
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Upravno overitev podpisa lahko izvede tudi točka VEM, ki nima položaja upravne enote (četrti 
odstavek 2. člena uredbe o vpisih). 

 
Overitev podpisa osebe, izjava katere je zapisana na listini, seveda ni predpostavka veljavnosti te 

izjave. Namen overitve je le zanesljivo preveriti, da je izjavo, ki je vsebina listine, v resnici dala ta 
oseba, torej potrditi (in v postopku vpisa v sodni register zanesljivo dokazati), da je listino podpisala ta 
oseba (primerjaj prvi odstavek 64. člena ZN in prvi odstavek 178.b člena ZUP).  

 
5.2.2. Listine v elektronski obliki 

Z zahtevo, določeno v 1. in 2. točki prvega odstavka novega 28.a člena ZSReg (predložitev statuta 
ali družbene pogodbe v elektronski obliki) se v slovenski pravni red prenaša člen 3(2)2 Prve 
publicitetne direktive. Zaradi javne objave pa mora po ureditvi v ZGD-1 delniška družbe sodnemu 
registru predložiti tudi listine iz 3., 4. in 5. točke prvega odstavka novega, 28.a člena ZSReg. Ker se 
tudi te listine sestavljajo kot notarske listine (in zato v elektronski obliki) in ker je njihovo razkritje 
pomembno za delničarje oziroma družbenike, je tudi za te listine določena obvezna elektronska oblika. 

 
Zato mora predlagatelj v elektronski obliki predložiti te listine: 
 

1. odpravek notarskega zapisa statuta in čistopisa spremenjenega statuta z notarjevim potrdilom; 
 

2. družbeno pogodbo družbe z neomejeno odgovornostjo, komanditne družbe in družbe z omejeno 
odgovornostjo in čistopis spremenjene družbene pogodbe z notarjevim potrdilom ali na predpisanem 
obrazcu iz petega odstavka 516. člena ZGD-1; 
 

3. overjeni prepis notarskega zapisnika skupščine delniške družbe; 
 

4. če je pri združitvi udeležena delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo: 
− odpravek notarskega zapisa pogodbe o pripojitvi ali spojitvi, ki jo je treba po prvem stavku prvega 

odstavka 586. člena ZGD-1 predložiti registrskem sodišču v zvezi s pripravo skupščine, ki bo 
odločala o združitvi, 

− listine, ki jih je treba priložiti predlogu za vpis združitve v sodni register; 
 

5. če je pri delitvi udeležena delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo: 
− delitveni načrt ali odpravek notarskega zapisa pogodbe o delitvi in prevzemu, ki jo je treba po 

prvem stavku prvega odstavka 586. člena v zvezi s prvim odstavkom 629. člena ZGD-1 predložiti 
registrskem sodišču v zvezi s pripravo skupščine, ki bo odločala o delitvi, 

− listine, ki jih je treba priložiti predlogu za vpis delitve v sodni register; 
 
Zaradi racionalizacije in poenostavitve poslovanja pri vlaganju predlogov za vpis je smotrno, da se 

vse listine, ki morajo biti priložene elektronskemu predlogu za vpis, vložijo v elektronski obliki (6. 
točka prvega odstavka 28.a člena ZSReg).  

 
Po drugem odstavku 28.a člena ZSReg pa se v elektronski obliki lahko (po izbiri vlagatelja) 

predložijo tudi druge listine. 
 
Po petem odstavku spremenjenega 27. člena ZSReg mora predlog, ki se vloži v elektronski obliki, 

vložiti notar ali točka VEM. Zato mora ta po tretjem odstavku novega 28.a člena ZSReg ob vložitvi 
elektronskega predloga v elektronsko obliko pretvoriti tudi listine, ki jih je treba priložiti predlogu in ki 
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niso sestavljene v elektronski obliki. Povedano drugače, vse listine, ki se priložijo elektronskemu 
predlogu, morajo biti bodisi sestavljene v elektronski obliki bodisi pretvorjene v elektronsko obliko. 

 
5.3. Predhodni preizkus predloga in odredba o dopolnitvi nepopolnega predloga 

V postopku predhodnega preskusa predloga za vpis registrsko sodišče preskusi, ali so izpolnjene 
procesne predpostavke za odločanje o zahtevku za vpis (29. člen ZSReg): 

1. ali je predlog vložila upravičena oseba, 
2. ali so predlogu priložene vse predpisane listine, 
3. ali je predlog vložen na predpisanem obrazcu in v potrebnem številu izvodov, 
4. ali so izpolnjene procesne predpostavke, ki morajo biti izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi. 
 
Če procesne predpostavke za odločanje niso izpolnjene in gre za pomanjkljivost, ki jo je mogoče 

odpraviti, registrsko sodišče predlagatelju z odredbo naloži, da pomanjkljivost odpravi (na primer da 
predloži manjkajoče listine). V odredbi določi tudi rok, v katerem mora predlagatelj pomanjkljivosti 
odpraviti. Rok ne sme biti daljši od 15 dni. Če predlagatelj v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, 
registrsko sodišče predlog zavrže (prvi odstavek 30. člena ZSReg). 

 
Kadar se predlog nanaša na vpis novega subjekta, vpis nameravane firme ali vpis spremembe firme, 

registrsko sodišče ob predhodnem preskusu predloga opravi tudi (materialnopraven) preskus, ali je 
firma, katere vpis zahteva predlagatelj, v skladu z določbami 12. do 28. člena ZGD-1. Če ugotovi, da je 
predlagana firma v nasprotju z navedenimi določbami, pozove predlagatelja, naj v petnajstih dneh 
spremeni firmo ter vloži spremenjen predlog z ustreznimi listinami. Če predlagatelj ne ravna po 
odredbi sodišča, sodišče zavrne predlog za vpis v sodni register (drugi odstavek 30. člena ZSReg). 

 
5.4. Odločanje o vpisu (dovolitvi vpisa) 

Sodišče ugodi predlogu za vpis in odloči, da se opravi vpis podatkov (pravnih dejstev), ki ga s 
predlogom zahteva predlagatelj, če so izpolnjene procesne in materialnopravne predpostavke za 
dovolitev vpisa. Splošno pravilo o predpostavkah za vpis določa prvi odstavek 10. člena ZSReg. To so: 

 
1. Predlog s predpisano vsebino je vložila upravičena oseba. Gre za skupino splošnih procesnih 

predpostavk za odločanje o predlogu za vpis, ki obstajajo: 
− če predlog vsebuje vse sestavine, določene v tretjem odstavku 27. člena ZSReg (glej razdelek 

6.5.1.) in 
− če je predlog vložila oseba, ki ima položaj upravičenega predlagatelja. 

 
2. Predlogu priložene predpisane listine, s katerimi se dokazujejo dejstva, ki so pomembna za vpis v 

sodni register. Z listinami predlagatelj dokazuje, da je vpis utemeljen, torej da so izpolnjene 
materialnopravne predpostavke za vpis. Te listine morajo po vsebini in obliki izpolnjevati pogoje, 
ki jih določajo matični zakoni in uredba o vpisu. Če teh lastnosti nimajo, ni izpolnjena ena od 
predpostavk za (meritorno) odločanje o vpisu (primerjaj 2. točko 29. člena ZSReg). 

 
3. Zahtevek za vpis je v skladu z zakonom, če so izpolnjene materialnopravne predpostavke za vpis 

podatka o pravnem dejstvu, ki se zahteva s predlogom. Materialnopravne predpostavke za vpis 
nekega podatka (pravnega dejstva) so izpolnjene: 

− če zakon določa, da se ta podatek vpiše v sodni register, in 
− če predlagatelj (z listinami, ki jih priloži predlogu) dokaže, da je veljavno nastalo pravno 

dejstvo, katerega vpis s predlogom zahteva. 
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Pravno dejstvo, podatki o katerem so predmet vpisa v sodni register, v večini primerov nastane na 

podlagi korporacijskopravnega posla pristojnega organa subjekta vpisa (na primer sklepa nadzornega 
sveta delniške družbe o imenovanju članov uprave ali sklepa družbenikov družbe z omejeno 
odgovornostjo o spremembi sedeža družbe), pravnega posla družbenika (na primer pogodbe o 
odsvojitvi poslovnega deleža) ali pravnega posla druge osebe (na primer izjave o soglasju člana uprave 
za imenovanje na to funkcijo). Obstoj tega pravnega posla, ki je materialnopravna predpostavka za vpis 
podatka o pravnem dejstvu, ki je nastalo na njegovi podlagi, predlagatelj vpisa dokazuje z listino, v 
kateri je zapisana vsebina tega pravnega posla. 

 
V postopku (meritornega odločanja) o predlogu za vpis registrsko sodišče presoja, ali je veljavno 

nastalo pravno (pomembno) dejstvo, katerega vpis predlagatelj zahteva: 
− na podlagi listin, priloženih predlogu, 
− ob upoštevanju že vpisanih podatkov in 
− po potrebi na podlagi listin, ki so v zbirki listin. 

 
Registrsko sodišče ugodi zahtevku za vpis v sodni register in odloči, da se vpis podatkov, ki ga s 

predlogom zahteva predlagatelj, opravi, če ugotovi (prvi odstavek 34. člena ZSReg): 
− da utemeljenost zahtevka za vpis izhaja iz listin, ki so priložene predlogu, 
− da listine glede podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, ustrezajo predpisani vsebini, 
− da so bile listine izdane v predpisanem postopku in 
− da so izpolnjene druge materialnopravne predpostavke, ki jih za vpis določa zakon (glej tudi 

prejšnji razdelek). 
 
Sklep, s katerim registrsko sodišče ugodi zahtevku za vpis, se imenuje tudi sklep o dovolitvi vpisa.  
 
Registrsko sodišče odloči o zahtevku za vpis vsakega podatka v sodni register (prvi odstavek 35. 

člena ZSReg). Zato lahko registrsko sodišče takrat, kadar predlagatelj z istim predlogom zahteva vpis 
več podatkov, če ugotovi, da je utemeljen samo zahtevek za vpis nekaterih od teh podatkov, ugodi 
zahtevku za vpis samo teh podatkov. 

 
To pa ne velja, kadar je narava vpisa takšna, da posameznega podatka ni mogoče vpisati, ne da bi 

bili hkrati vpisani tudi drugi podatki (na primer pri vpisu novega subjekta v sodni register). V takšnem 
primeru mora sodišče hkrati odločiti o zahtevku za vpis vseh podatkov, ki so predmet vpisa v sodni 
register (drugi odstavek 35. člena ZSReg). Zahtevku za vpis ugodi samo, če predlagatelj zahteva vpis 
vseh tistih podatkov, ki morajo biti hkrati vpisani, in če je zahtevek za vpis vsakega od teh podatkov 
utemeljen (tretji odstavek 35. člena ZSReg). 

 
V izreku sklepa, s katerim ugodi zahtevku za vpis v sodni register, registrsko sodišče določno 

navede vsebino vpisa oziroma vpisov v sodni register. Če se z vpisom posameznega podatka 
nadomestijo prej vpisani podatki, mora registrsko sodišče v izreku sklepa opredeliti (navesti) tudi 
podatke, ki se nadomestijo z na novo vpisanimi (drugi odstavek 34. člena ZSReg). Sklep mora biti 
obrazložen, če se z njim zavrne zahtevek za vpis ali zavrže predlog za vpis ali če se z njim odloči o 
predlogih (in navedbah) udeležencev postopka, ki si med seboj nasprotujejo. Po potrebi je lahko 
obrazložen tudi v drugih primerih (četrti odstavek 35. člena ZSReg). 
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5.5. Opravljanje vpisov v sodni register 

Vpis podatka v sodni register opravi agencija na podlagi sklepa registrskega sodišča o dovolitvi 
vpisa (tretji odstavek 2.a člena ZSReg). Registrsko sodišče posreduje elektronski izvirnik sklepa, s 
katerim je odločilo o vpisu, agenciji prek informacijskega sistema za podporo vodenja in upravljanja 
sodnega in poslovnega registra (22. člen uredbe o sodnem registru).  

 
Ker je informatizirana glavna knjiga sodnega registra sestavni del osrednje baze poslovnega registra 

(drugi odstavek 44. člena ZSReg), se vpis podatka, ki se vpisuje v sodni in poslovni register, opravi 
hkrati. 

 
Vsak subjekt vpisa se v sodni register vpiše z matično številko (46. člen ZSReg). O dodelitvi 

matične številke je pristojna odločati agencija (6. člen ZPRS-1). Novega subjekta vpisa brez matične 
številke ni dovoljeno vpisati v sodni register. Vsak subjekt vpisa v sodni register pa je hkrati tudi 
subjekt vpisa v poslovni register. Zato mora agencija, če registrsko sodišče izda sklep, s katerim dovoli 
vpis ustanovitve novega subjekta v sodni register, pred izvedbo vpisa tega subjekta v poslovni in sodni 
register, temu subjektu določiti šifro glavne dejavnosti po 4. členu ZPRS-1, šifro institucionalnega 
sektorja po 5. členu ZPRS-1 in matično številko po 6. členu ZPRS-1 (prvi odstavek 35.a člena ZSReg 
in drugi odstavek 23. člena uredbe o sodnem registru). Odločitve o določitvi obeh šifer in matične 
številke agencija izda v elektronski obliki tako, da odgovorna oseba agencije v računalniško aplikacijo, 
ki se uporablja za podporo vodenju in upravljanju sodnega registra, vnese obe šifri in matično številko 
in te podatke podpiše z varnim elektronskim podpisom (drugi odstavek 6. člena uredbe o sodnem 
registru). 

 
Po podobnem postopku pristojna davčna uprava pred vpisom novega subjekta v sodni in poslovni 

register temu subjektu dodeli davčno številko in ga vpiše v davčni register. 
 
Agencija na podlagi elektronskega sklepa registrskega sodišča in v primeru vpisa ustanovitve 

novega subjekta tudi na podlagi svoje odločitve o dodelitvi obeh šifer in matične številke ter obvestila 
davčne uprave o davčni številki, ki je bila dodeljena ob vpisu subjekta v davčni register, opravi 
ustrezne vpise v poslovni register. Glede podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, velja, da so bili ti 
podatki vpisani (tudi) v sodni register s tem, ko so bili opravljeni vpisi v poslovni register, katerega 
sestavni del je sodni register (drugi odstavek 35.a člena ZSReg). 

 
Zato registrsko sodišče po tretjem odstavku 35.a člena ZSReg subjektu vpisa hkrati s sklepom o 

vpisu ustanovitve v sodni register pošlje (vroči) tudi: 
1. obvestilo agencije o določitvi obeh šifer in matične številke, in 
2. obvestilo o davčni številki, ki je bila subjektu vpisa dodeljena ob vpisu v davčni register. 
 
 
 


