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Z novelo Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki 

je stopila v veljavo 24. februarja 2021, je bila 

izvedena implementacija Direktive (EU) 2017/828 o 

spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja 

dolgoročnega sodelovanja delničarjev in prinaša štiri 

prenovljene oziroma nove vsebinske sklope, kar bomo 

predstavili le na kratko. 

 

Za poslovanje manjših družb so pomembnejša določila 

glede omejitev ustanavljanja družb in podjetnikov. 

Nadalje so določene dodatne zahteve za družbenika, ki 

je fizična ali pravna oseba iz druge države članice EU 

ali tretje države.  

 

 

1 Spremembe za delniške družbe  

Ključne spremembe na podlagi direktive (EU) 

2017/828 so sledeče: 

1. delniška družba lahko zahteva informacijo o 

tem, kdo so njeni delničarji, ne glede na vrsto 

delnic, 

2. uvedba dveh novih aktov - politika prejemkov 

direktorjev in poročila o prejemkih, 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. zahteva po preglednosti in odobritvi poslov 

družbe s povezanimi osebami, 

4. preglednost institucionalnih vlagateljev, 

upravljalcev premoženja in svetovalcev za 

glasovanje. 

 

2 Spremembe na področju d.o.o. in s.p. 

Najpomembnejše spremembe za družbe z omejeno 

odgovornostjo (d.o.o.) in samostojne podjetnike (s.p.) 

so: 

− več omejitev pri ustanavljanju družb in 

podjetnikov ter možnost pridobitve statusa 

družbenika; 

− odprava obvezne objave nameravanega 

prenosa in prenehanje opravljanja dejavnosti 

podjetnika/s.p. na portalu AJPES; 

− razširitev potrebnih prilog za prvi vpis družbe v 

sodni register. 

 

 

 

3 Ustanovitev enodružbeniške d.o.o. 

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je pravna 

oseba, katere lastnik je lahko ena ali več oseb, ki za 

poslovanje ne odgovarjajo z osebnim premoženjem. Za 

ustanovitev je potrebno vplačati ustanovni kapital v 

najnižji višini 7.500 EUR, ki podjetju služi za 

poslovanje.  

Glavni pogoj za ustanovitev enostavne d.o.o. je 

vplačilo vložkov v celoti v denarju in sicer pred 

vložitvijo predloga za vpis ustanovitve d.o.o. v sodni 

register.  

 

 

 

Novosti pri ustanavljanju d.o.o.  

in odpiranju s.p. 

 maj 2021 
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Ustanovitev družbe se po novem lahko izvede:  

− neposredno preko državnega portala SPOT 

(spot.gov.si) z uporabo kvalificiranega digitalnega 

potrdila družbenika ali  

− s fizičnim obiskom na točki SPOT, to je pri lokalni 

izpostavi AJPES.   

 

Postopek ustanovitve d.o.o. preko portala ali točke 

SPOT je brezplačen.  

 

4 Registracija samostojnega podjetnika 

Fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja 

pridobitno dejavnost, lahko hitro in brezplačno 

ustanovi podjetje v obliki »samostojnega podjetnika 

(s.p.)«. Ustanovitev lahko uredi na tri načine: 

- od doma, na web portalu spot.gov.si,  

- s fizičnim obiskom katerekoli izpostave 

AJPES ali 

- z overjenim podpisom pošlje izjavo za vpis 

na SPOT točko pri AJPESu.  

Za ustanovitev podjetja preko portala SPOT je 

potrebno osebno digitalno potrdilo (npr. SIGEN-CA). 

 

5 Zaostreni pogoji za ustanovitev družbe 

in registracijo s.p. 

Ustanovitelj, družbenik družbe ne more postati 

oseba: 

1. ki je bila pravnomočno obsojena na kazen 

zapora zaradi kaznivega dejanja zoper 

gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 

socialno varnost, zoper pravni promet, zoper 

premoženje, zoper okolje, prostor in naravne 

dobrine, zoper človekovo zdravje ter zoper splošne 

varnosti ljudi in premoženja – ta omejitev velja do 

izbrisa iz kazenske evidence; 

 

 

 

 

Ustanovitelj, družbenik in ponovni podjetnik ne more 

postati oseba, ki je bila pred tem sama samostojni 

podjetnik in: 

1. ki je bila pravnomočno obsojena na kazen 

zapora zaradi kaznivega dejanja zoper 

gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 

socialno varnost, zoper pravni promet, zoper 

premoženje, zoper okolje, prostor in naravne  

 

 

dobrine, zoper človekovo zdravje ter zoper 

splošne varnosti ljudi in premoženja – ta 

omejitev velja do izbrisa iz kazenske 

evidence; 

2. ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno 

objavljena na seznamu nepredlagateljev 

obračunov plač ali drugih osebnih prejemkov 

ter vseh drugih izplačil po Zakonu o davčnem 

postopku; 

3. ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno 

objavljena na seznamu oseb, ki jim je 

prenehala veljati identifikacija za DDV 

namene zaradi suma zlorabe identifikacije za 

DDV; 

4. ki ji je bila v zadnjih 3 letih najmanj dvakrat 

izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s 

plačilom za delo oz. prekrška v zvezi z 

zaposlovanjem na črno s strani Inšpektorata 

Republike Slovenije za delo ali s strani 

Finančne uprave Republike Slovenije. 

 

 

 

 

 

Ustanovitelj, družbenik in ponovni podjetnik ne more 

postati oseba, ki je bila pred tem družbenik: 

1. udeležen z več kot 25 % v kapitalu kapitalske 

družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev 

javno objavljena : 

a. na seznamu nepredlagateljev 

obračunov plač in drugih dohodkov na 

podlagi zakona o davčnem postopku; 

b. na seznamu oseb, ki jim je prenehala 

veljati identifikacija za DDV namene 

zaradi suma zlorabe identifikacije za DDV; 

2. udeležen z več kot 50% v kapitalu d.o.o., ki je bila 

izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije; 

3. ki je verižil d.o.o. in mu je bila v zadnjih 3 letih s 

pravnomočno odločbo izrečena globa zaradi 

izplačila osnovnega kapitala družbeniku. 

 

Ustanovitelj ali družbenik d.o.o. 3 mesece po vstopu 

v družbo ne sme ustanoviti novega podjetja ali 

postati družbenik pri drugem podjetju. Ta omejitev ne 

velja v primeru ustanovitve: 

1. srednje ali velike družbe, banke, zavarovalnice, 

BPD, DZU, ipd. 
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2. nove d.o.o., če družbenik dokaže, da družba, ki 

je bila ustanovljena v roku zadnjih 3 mesecev 

dejansko posluje in ima: 

o odprt bančni račun, 

o neprekinjeno vsaj 2 meseca zaposleno 

osebo za vsaj polovični delovni čas, 

o v roku zadnjih 12 mesecev ni bila na 

seznamu nepredlagateljev obračunov 

plač in drugih dohodkov ali jim je 

prenehala identifikacija za DDV zaradi 

suma zlorabe. 

 

Podobne omejitve veljajo tudi za tujce. Tako 

ustanovitelj, družbenik in ponovni podjetnik ne more 

postati oseba: 

1. ki je bila pravnomočno obsojena na kazen 

zapora zaradi kaznivega dejanja zoper 

gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 

socialno varnost, zoper pravni promet, zoper 

premoženje, zoper okolje, prostor in naravne 

dobrine, zoper človekovo zdravje ter zoper 

splošne varnosti ljudi in premoženja – ta 

omejitev velja do izbrisa iz kazenske evidence; 

2. ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno 

objavljena na seznamu nepredlagateljev 

obračunov plač ali drugih osebnih prejemkov 

ter vseh drugih izplačil po Zakonu o davčnem 

postopku; 

3. ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno 

objavljena na seznamu oseb, ki jim je 

prenehala veljati identifikacija za DDV 

namene zaradi suma zlorabe identifikacije za 

DDV; 

4. ki ji je bila v zadnjih 3 letih najmanj dvakrat 

izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s 

plačilom za delo oz. prekrška v zvezi z 

zaposlovanjem na črno s strani Inšpektorata 

Republike Slovenije za delo ali s strani 

Finančne uprave Republike Slovenije. 

 

 

 

Izpolnjevanje pogojev morajo dokazovati z ustreznimi 

listinami iz svoje matične države, prevedenimi v 

slovenski jezik s strani sodnega tolmača, kot so: 

- potrdilo iz kazenske evidence matične države; 

- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih v 

matični državi. 

Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni. 

 

 

6 Prenehanje dejavnosti s.p. 

Z novelo ZGD-1K je bila odpravljena obvezna 15-

dnevna objava nameravanega prenosa in prenehanja 

opravljanja dejavnosti na spletnem portalu AJPES za 

samostojne podjetnike. 

Postopek izbrisa s.p. iz Poslovnega registra Slovenije 

se izvrši preko portala SPOT ali na katerikoli točki 

AJPES v Sloveniji. Prijavo je potrebno oddati najmanj 

tri dni pred datumom zaprtja dejavnosti. Podjetnik se 

izbriše tretji dan od oddaje prijave oz. na katerikoli 

kasnejši dan, ki ga predlaga podjetnik.  

 

 

 

 

7 Prvi vpis družbe v register 

Z novelo se spreminja tudi nabor podatkov za prvi vpis 

v register. Prijava za prvi vpis družbe v sodni register 

mora vsebovati: 

- firma – dolgi in kratki naziv; lahko vsebuje tudi 

črke W X, Y, Q, 

- dejavnost(i), 

- akt o ustanovitvi, 

- akt o imenovanju poslovodstva 

- kraj sedeža,  

- poslovni naslov – poslovni naslov se nahaja v 

kraju sedeža in vsebuje podatek o kraju z ulico 

in hišno številko (novo), za poslovni naslov je 

potrebno predhodno dobiti potrdilo lastnika 

objekta, 

- elektronski naslov (novo).  

Tudi obstoječe družbe morajo najkasneje do 

24.2.2022 svoj elektronski naslov sporočiti 

sodnemu registru.  
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8 Druge novosti 

Druge novosti, ki jih uvaja novela zakona ZGD-1 so: 

− tuji jezik za poslovno sporazumevanje z 

delavci dovoljen: poslovodstvo mora 

zagotoviti sporazumevanje z delavci v 

slovenskem jeziku (italijanskem ali 

madžarskem na mejnih območjih) in po novem 

tudi lahko v jeziku, ki ga zaposleni razumejo; 

− po novem je nujno za vsak posel družbe (ali 

povezanih družb) z njenimi člani uprave ali 

njihovimi družinskimi člani, soglasje 

nadzornega sveta; 

− razprava o razrešnici se poveže z razpravo o 

uporabi bilančnega dobička; skupščina 

mora v 8 mesecih po koncu poslovnega leta 

odločati o razrešnici poslovodstvu in uporabi 

bilančnega dobička. 
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