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SPREMNA BESEDA DIREKTORJA ZAVODA IN RAVNATELJA VSŠ 

 
Študentski podjetniško inovacijski center, ki deluje na Ekonomski šoli Murska Sobota 
organizira že 4. raziskovalni tabor Špica-a. Vesel sem, da kljub težkim časom lahko tudi letos 
na tovrsten način privabimo študente in profesorje iz različnih delov Slovenije in tujine ter jim 
omogočimo konstruktivno sodelovanje pri reševanju konkretnih problemskih situacij ter 
medsebojno izmenjavo izkušenj. Letos smo s sodelovanjem študentov in predavateljev 
Ekonomske fakultete iz Zagreba postali tudi mednarodni. Poleg veščin projektnega dela, ki so 
danes še kako pomembne, je pomembno tudi druženje in medsebojno spoznavanje študentov 
in predavateljev, kakor tudi spoznavanje mesta Murska Sobota in Pomurja. Na tovrsten način 
ustvarjene vezi pridejo do izraza kasneje, pri ustvarjanju poslovnih vezi na poklicni poti.  
 
Na naši šoli si že ves čas svojega delovanja prizadevamo, da študentje pridobivajo znanja in 
kompetence, ki jih zahtevajo delodajalci in so potrebna za uspešno opravljanje poklicnega 
dela. Pomembno je, da študentje že v času izobraževanja pridobijo praktično uporabna znanja 
in kompetence ter se usposobijo za raziskovalno delo in reševanje konkretnih problemskih 
situacij. K temu prav gotovo prispevajo tudi raziskovalni tabori.  
 
Pričujoči zbornik in prispevki, ki so nastali v času tridnevnega druženja na taboru dokazujejo, 
da je letošnje srečanje študentov in predavateljev partnerskih višjih strokovni šol in fakultet 
uspelo. Obravnavane teme na taboru so bile zanimive s strokovnega vidika in aktualne. 
Strokovno osebje na taboru, študentje in mentorji partnerskih višjih strokovni šol in fakultet: 
Poslovne komercialne šole Celje Višje strokovne šole, Ekonomske šole Novo mesto Višje 
strokovne šole,  Šolskega centra Slovenj Gradec Višje strokovne šole, Ekonomske fakultete 
Zagreb in domače Višje strokovne šole so se organizacije tabora in reševanja konkretnih 
problemskih situacij lotili sistematično, profesionalno ter v skladu s stroko projektnega 
menedžmenta. Rezultat uspešnega dela je razviden iz ugotovitev, ki so posebej predstavljene 
v prispevkih timov v biltenu ter v zadovoljstvu in pohvalnih besedah udeležencev tabora. 
 
Želim in upam, da se na raziskovalnem taboru ŠPIC-a srečamo tudi prihodnje leto; v še 
močnejši zasedbi. 
 
Vsem udeležencem se zahvaljujem za njihov prispevek k uspešni izvedbi 4. raziskovalnega 
tabora ŠPIC-a. 

 

                                                                                            Direktor zavoda in ravnatelj VSŠ 

    dr. Beno Klemenčič 
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1 UVOD 
 

V obdobju svetovne finančne krize pesti Slovenijo vedno večja brezposelnost. Prek medijev 
vsakodnevno spremljamo, koliko ljudi odpuščajo in kakšne razmere so v Sloveniji. Prizor je 
seveda zelo žalosten, saj ne moremo vedeti, kdaj tvojo družino ali tebe lahko doleti kaj tako 
groznega. Odločili smo se za to raziskovalno nalogo z naslovom ustanovitev gospodarskih 
družb  zaradi tega, ker vse več in več ljudi išče zaposlitev. Gospodarske družbe predstavljajo 
le eno od vrst možnosti zaposlitve, s pomočjo katere novi podjetni ljudje zaprosijo za 
nepovratno finančno pomoč države in na takšen način ustanavljajo gospodarske družbe ter 
postanejo samostojni.  Seznanili Vas bomo z različnimi oblikami gospodarskih družb, 
primerjali  postopke ustanavljanja gospodarskih družb v Sloveniji in drugih državah in 
ugotovili ali imamo pri nas preveč zapleten postopek. S pomočjo literature in internetnega 
gradiva bomo poiskali primerno in koristno informacijo za našo raziskovalno delo.  

Vsaka gospodarska družba se začne s podjetniško idejo kot odgovorom na priložnosti, ki jih 
ponuja okolje in jih podjetniška duša zazna največkrat po naključju, pri hobiju, delu ali pri 
opazovanju vsakodnevnih dogodkov in problemov. Glavni vir ustvarjanja podjetniških idej je 
gotovo sedanje (ne)delovno okolje posameznika, ki ga sili k iskanju (nove) zaposlitve. 
Poslovni svet  je kompleksen sistem raznih institucij in družb, katerih delovanje je zakonsko 
določeno. Zakonske zahteve usmerjajo delovanje gospodarskih subjektov. Določajo jim meje, 
preko katerih ne smejo. To vliva več zaupanja v poslovanje družb in nudi enake pogoje 
ustanavljanja in delovanja vsem udeležencem. Brez takih pravil gospodarstvo ne bi moglo biti 
tako učinkovito in predvsem ne bi zagotavljalo enakih  možnosti.  

Omejitve:  

• Poudarek je na pravnem vidiku ustanavljanja gospodarskih družb. 
• Omejili smo se izključno na gospodarske družbe, nismo se osredotočali niti na samostojnega 

podjetnika posameznika niti na ustanavljanje podružnic. 

Hipoteze: 

1. Postopek ustanavljanja gospodarskih družb v Sloveniji je preveč zapleten. 
2. Višina minimalnega osnovnega kapitala, potrebnega za ustanovitev kapitalskih družb, je 

relativno visoka. 
3. V Sloveniji je na izbiro veliko število različnih pravno organizacijskih oblik gospodarskih 

družb.   

2 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI GOSPODARSKIH DRUŽB V SLOVENIJI 
 

Po ZGD-1 je gospodarska družba pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 
dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Določa tudi oblike, v katerih se lahko organizirajo 
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gospodarske družbe in gospodarska dejavnost se lahko opravlja le v eni od teh oblik. 
Ustanovitelj družbe je lahko vsaka domača ali tuja fizična ali pravna oseba.  

Najpomembnejša delitev gospodarskih družb je delitev na osebne družbe: družba z 
neomejeno odgovornostjo, komanditna družba in tiha družba in kapitalske družbe: družba z 
omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba in evropska delniška 
družba. Bistvena razlika med družbami je v odgovornosti družbenikov za obveznosti družbe. 
Pri osebnih družbah namreč družbeniki za obveznosti družbe odgovarjajo tudi z vsem svojim 
osebnim premoženjem, medtem, ko pri kapitalskih družbah odgovarja za obveznosti le družba 
s svojim premoženjem, družbeniki za njene obveznosti ne odgovarjajo. Izjema od tega pravila 
je institut, ki ga imenujemo spregled pravne osebnosti. Gre za vnaprej predvidene situacije, v 
katerih družbeniki kapitalskih družb ne glede na siceršnja pravila o odgovornosti, odgovarjajo 
za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem, če so uporabili ali zlorabili družbo za 
doseganje nedopustnih ciljev. Vse gospodarske družbe, razen tihe družbe, so pravne osebe, 
zato so lahko družbe lastnice premičnin in nepremičnin, lahko pridobivajo pravice in 
obveznosti, lahko se tožijo ali so tožene in za svoje obveznosti odgovarjajo z vsem svojim 
premoženjem. Skupne značilnosti vseh gospodarskih družb so zaobjete v splošnem delu 
ZGD-1, v posebnem delu zakona pa so določene posebnosti, ki veljajo za posamezno obliko 
družbe. 

2.1 DRUŽBA Z NEOMEJENO ODGOVORNOSTJO 
 

Družba z neomejeno odgovornostjo je družba dveh ali več oseb, ki odgovarjajo za obveznosti 
družbe z vsem svojim premoženjem. Družba z neomejeno odgovornostjo se ustanovi s 
pogodbo med družbeniki (družbena pogodba). Za ustanovitev ni predpisan osnovni kapital. 
Če ni drugače dogovorjeno, morajo družbeniki vplačati enake vložke. Vložek je lahko izražen 
v denarju, stvareh, pravicah ali storitvah. Poleg označbe dejavnosti in organizacijske oblike 
družbe (d. n. o) mora ime firme vsebovati priimek vsaj enega družbenika z navedbo, da je 
družbenikov več. Na koncu vsakega poslovnega leta se na temelju letnih računovodskih 
izkazov ugotovi dobiček ali izguba in se vsakemu družbeniku izračuna njegov delež pri 
dobičku ali izgubi. Od dobička pripada vsakemu družbeniku najprej delež v višini 5 % 
njegovega kapitalskega deleža. Če ni toliko ustvarjenega dobička, se deleži ustrezno znižajo. 
Preostanek dobička se razdeli med družbenike po enakih delih. Po enakem načelu se pokriva 
izguba. Posle družbe so upravičeni in dolžni voditi vsi družbeniki. Če je vodenje poslov z 
družbeno pogodbo preneseno na enega ali več družbenikov, drugi družbeniki ne smejo voditi 
poslov. Za zastopanje družbe je upravičen vsak družbenik. Družbena pogodba lahko določa, 
da družbo zastopajo vsi ali nekateri družbeniki skupno. Družba preneha s potekom časa, za 
katerega je bila ustanovljena, s sklepom družbenikov, s stečajem, s smrtjo oziroma 
prenehanjem delovanja družbenika, z odpovedjo družbenika (družbenik poda odpoved 
družbene pogodbe 6 mesecev pred koncem poslovnega leta), na podlagi sodne odločbe, če se 
število družbenikov zmanjša pod dva (razen če edini družbenik v 1 letu ukrene vse,  da 
prilagodi družbo pogojem ZGD ali nadaljuje dejavnost kot podjetnik)  ter v drugih primerih v 
skladu z zakonom (Podjetniški portal 2008-2012). 
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2.2 KOMANDITNA DRUŽBA 
 

Komanditna družba je družba dveh ali več oseb, v kateri najmanj en družbenik odgovarja za 
obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar), medtem ko najmanj en 
družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja (komanditist). Komanditna družba se ustanovi z 
družbeno pogodbo. Za ustanovitev ni predpisan osnovni kapital. V firmi komanditne družbe 
mora biti jasno naznačeno, kdo je komplementar, imena komanditistov pa je prepovedano 
vnašati. Kritje izgube in razdelitev dobička sta enaka kot v d. n. o. Posle družbe so dolžni 
voditi komplementarji. Če jih vodi komanditist, potem enako odgovarja za obveznosti družbe 
kot komplementar. Družbo zastopa komplementar. Komanditist je iz zastopanja izključen, 
lahko pa se mu podeli prokura ali posebno pooblastilo. Komanditna družba preneha z 
delovanjem iz enakih razlogov kot d. n. o. Zakonodaja, ki ureja komanditno družbo: 135.–
151. člen, Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3); (Podjetniški portal 2008-2012). 

2.3 TIHA DRUŽBA 
 

Tiha družba nastane s pogodbo, na podlagi katere tihi družbenik s premoženjskim vložkom v 
podjetje koga drugega, t. i . nosilca tihe družbe, pridobi pravico do udeležbe pri njegovem 
dobičku. Čeprav je v zakonu urejena v krogu osebnih družb, tiha družba nima pravne 
subjektivitete (ni pravna oseba). Gre za obligacijskopravno (pogodbeno) razmerje. V pravnem 
prometu nastopa le nosilec družbe in je izključni nosilec vseh pravic in obveznosti iz 
poslovanja tihe družbe. Ker tihi družbenik navzven ni znan, je takšna oblika poslovanja 
primerna zlasti za primere, ko nekdo, ki želi biti udeležen pri določeni gospodarski dejavnosti, 
pri kateri ne sme ali ne more biti udeležen oziroma zaradi kakršnegakoli razloga kot 
"družbenik" želi ostati anonimen (INform 2004-2012). 

2.4 DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 
 

Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki 
družbenikov. Vrednost vložkov je lahko različna. Osnovni kapital mora znašati vsaj 7.500 
EUR, vsak osnovni vložek pa najmanj 50 EUR. Osnovni vložek je lahko zagotovljen v 
denarju ali kot stvarni vložek ali stvarni prevzem. Stvarni vložek so lahko premičnine in 
nepremičnine, pravice in podjetje ali del podjetja. Za stvarni vložek se šteje tudi plačilo za 
premoženjske predmete, ki jih je družba prevzela in jih prišteje družbenikovemu vložku. 
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena fizična oziroma pravna oseba ali več, ki 
postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki. Družba ima lahko največ 50 družbenikov. Lahko 
jih ima tudi več kot 50, vendar tedaj potrebuje dovoljenje ministrstva za gospodarstvo. Družba 
se ustanovi s pogodbo, ki je lahko sklenjena v obliki notarskega zapisa ali na posebnem 
obrazcu, v fizični ali elektronski obliki, podpišejo pa jo vsi družbeniki. Če je družbena 
pogodba sklenjena na posebnem obrazcu, morajo biti podpisi družbenikov overjeni.  

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi tudi samo ena oseba (ustanovitelj), ki 
sprejme akt o ustanovitvi, za katerega ni potrebno, da je v obliki notarskega zapisa. Akt o 
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ustanovitvi je lahko tudi na posebnem obrazcu v pisni ali elektronski obliki. Pravni posli, ki 
jih sklene edini družbenik v imenu družbe s samim seboj kot drugo pogodbeno stranko, 
morajo biti v pisni obliki, pri čemer kolizijski zastopnik družbe ni potreben. Vse odločitve, o 
katerih sicer odloča skupščina, sprejema edini družbenik samostojno, pri čemer mora vse 
odločitve vpisovati v knjigo sklepov, sicer ti sklepi nimajo pravnega učinka. Sklepe lahko 
vpisuje  v pisno knjigo sklepov, ki jo mora potrditi notar pred vpisom prvega sklepa ali  v 
elektronsko knjigo sklepov, ki jo vodi notarska zbornica. Zakonodaja, ki ureja družbo z 
omejeno odgovornostjo: 471.–562. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) ter 
Zakon o dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1D); (Podjetniški portal 2008-
2012). 

2.5 DELNIŠKA DRUŽBA 
 

Delniška družba je družba, kjer je osnovni kapital razdeljen na delnice. Najnižji znesek 
osnovnega kapitala je 25.000 EUR, najnižji nominalni znesek delnice je 1 EUR. Višji 
nominalni zneski se morajo glasiti na večkratnik 1 evra. Delniško družbo lahko ustanovi ena 
fizična ali pravna oseba ali več, ki sprejmejo statut, ki mora biti izdelan v obliki notarskega 
zapisa. Delnice se lahko vplačujejo v denarju ali s stvarnimi vložki, vendar morajo vsaj 
tretjino osnovnega kapitala sestavljati delnice, ki se vplačajo v denarju. Če delničarji 
prispevajo vložke s stvarnimi vložki ali če družba prevzame sedanje ali prihodnje obrate ali 
druge premoženjske predmete (stvarni prevzem), mora statut določiti: predmet stvarnega 
vložka ali stvarnega prevzema, osebo, od katere družba predmet pridobi, in število delnic (pri 
delnicah z nominalnim zneskom pa tudi njihov nominalni znesek), ki so zagotovljene s 
stvarnim vložkom ali stvarnim prevzemom. Kot stvarni vložek se šteje tudi, če družba 
prevzame premoženjski predmet, za katerega je zagotovljeno plačilo, ki naj se prišteje k 
vložku delničarja (stvarni prevzem). Če družbo ustanovi en ustanovitelj, mora delnice v celoti 
vplačati pred vpisom družbe v register ali zagotoviti družbi ustrezno varščino. Družbo za vpis 
v register prijavijo člani organov vodenja ali nadzora. Organi vodenja ali nadzora so uprava, 
upravni odbor in nadzorni svet. Družba lahko izbere dvotirni sistem upravljanja družbe z 
upravo in nadzornim svetom ali enotirni sistem upravljanja družbe z upravnim odborom. 
Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom ali statutom, in takrat, če je to v 
korist družbe. O sklicu skupščine odloči poslovodstvo z navadno večino. Sklic skupščine se 
objavi z navedbo firme in sedeža družbe, časa in kraja skupščine ter pogojev, od katerih sta 
odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice. Vsak skupščinski sklep 
potrdi notar v notarskem zapisniku. Zakonodaja, ki ureja delniško družbo: 168.–429. člen, 
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) ter Zakon o dopolnitvah zakona o 
gospodarskih družbah (ZGD-1D); (Podjetniški portal 2008-2012). 

2.6 KOMANDITNA DELNIŠKA DRUŽBA 
 
Komanditna delniška družba je družba, pri kateri najmanj en družbenik odgovarja za 
obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar), komanditni delničarji, ki 
imajo delež v osnovnem kapitalu, za obveznosti družbe do upnikov ne odgovarjajo. Gre za 
družbo, ki vsebuje tako elemente komanditne kot elemente delniške družbe. Statut 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=93580
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103483&part=&highlight=ZGD+-1D
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komanditne delniške družbe mora sprejeti najmanj pet oseb. V statutu se navedejo osnovni 
kapital družbe in število delnic, pri delnicah z nominalnim zneskom tudi njihov nominalni 
znesek, in če obstaja več razredov delnic, tudi razred delnic, ki jih prevzamejo komanditni 
delničarji. Zakonodaja, ki ureja komanditno delniško družbo: 464.–470. člen, Zakon o 
gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3); (Podjetniški portal 2008-2012). 

2.7 EVROPSKA DELNIŠKA DRUŽBA   
 

Evropska delniška družba (Societas Europea - SE) je vrsta delniške družbe. Pravila glede 
njenega načina ustanavljanja, upravljanja, prenosa sedeža in prenehanja sledijo Uredbi 
2157/2001/ES. Evropsko delniško družbo je moč registrirati tako v Sloveniji kot katerikoli 
drugi državi članici EU, njena registracija pa se brez težav prenaša med navedenimi državami, 
članicami EU. Evropska delniška družba je vpisana v nacionalnem registru države članice 
EU, kjer ima družba svoj sedež. Družbe lahko pri ustanavljanju evropske družbe izbirajo med 
štirimi načini: združitev, preoblikovanje, ustanovitev holdinga ali hčerinske družbe SE. Za 
prijavo evropske delniške družbe za vpis v register se uporabljajo določbe, ki veljajo za 
delniške družbe (RAGOR 2011). 

3 FIRMA, SEDEŽ, DEJAVNOST IN ZASTOPANJE DRUŽBE KOT 
NAJPOMEMBNEJŠE STATUSNE ZNAČILNOSTI DRUŽB 

 

Firma je ime s katerim družba posluje. Ko se izbira firme družbe, je treba vedeti, da se bo 
morala pogosto napisati in izgovoriti, zato naj bo kratka in lahko razumljiva. Firma mora biti 
v slovenskem jeziku. Vsebovati mora obvezne sestavine: označbo dejavnost družbe, ime 
družbe v ožjem pomenu, ki jo individualizirajo (besede,  kratice, fantazijska imena, skovanke) 
in označbo pravno organizacijske oblike družbe.1 Firma se lahko prenaša samo skupaj s 
podjetjem. 

Sedež družbe označuje kraj, ki je kot tak zapisan v aktu o ustanovitvi in vpisan v sodni 
register. Tam se opravlja dejavnost ali funkcija poslovodenja. Če pride do spremembe sedeža, 
se to mora prijaviti na registrskemu sodišču. Na sedež se veže vrsto pravnih zadev: sodna, 
davčna in upravna pristojnost, status tujega/domačega podjetja, je navezna okoliščina v 
pogodbenem pravu ipd. Sedež se mora navajati poleg firme, ko nastopa v pravnem prometu. 

Izbira vrste dejavnosti, ki jo (jih) bo opravljala družba, je prosta odločitev ustanoviteljev, 
vendar nekatere gospodarske posle lahko opravljajo le kapitalske družbe. Izberejo lahko več 

                                                 
1 Firma mora biti v slovenskem jeziku, njen prevod  v tuj jezik pa se lahko uporablja le skupaj s firmo v slovenskem jeziku. Besede v tujem 
jeziku se lahko uporabljajo le, če ustrezajo firmam oziroma imenom družbenikov, registriranim blagovnim ali storitvenim znamkam, če gre 
za domišljijska poimenovanja, ki ne vsebujejo tujih črk ali če gre za mrtvi jezik. Besedo "Slovenija" ali njene izpeljanke in kratice ter zastavo 
in grb Republike Slovenije je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije. Firma ne sme vsebovati besed oziroma 
znakov, ki nasprotujejo zakonu ali morali, ki vsebujejo znane blagovne in storitvene znake drugega upravičenca ali, ki vsebujejo ali 
posnemajo uradne znake. Firma se mora jasno razlikovati od firm vseh drugih družb na območju Republike Slovenije. Registrsko sodišče po 
uradni dolžnosti nadzoruje spoštovanje načela izključnosti firme, kot tudi ugotavlja skladnost firme z drugimi določbami ZGD-1.  
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vrst dejavnosti. V sodni register se vpiše z navedbo šifre in podrazreda standardne 
klasifikacije dejavnosti. Na tem  področju mora družba upoštevati področne zakone, ki 
opredeljujejo pogoje za opravljanje dejavnosti.2 Gospodarske družbe lahko kot svojo 
dejavnost opravljajo vse posle razen tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot 
gospodarski posli. 3 Družba lahko začne opravljati svojo dejavnost, ko je vpisana v register in 
ko izpolni posebne pogoje, določene s področnimi zakoni oziroma se ji izda odločba o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. Pri vpisu dejavnosti družbe v sodni register 
je potrebno upoštevati Standardno klasifikacijo dejavnosti kot obvezen standard. 

Zastopniki gospodarske družbe so osebe, ki so določene z zakonom (zakoniti zastopnik) pri 
vsaki obliki družbe posebej, ali pa so zastopniki določeni z aktom o ustanovitvi družbe. Vsaka 
družba mora imeti vsaj enega zastopnika. Posebna oblika zastopanja je prokura. Obseg 
prokure je določen z zakonom in ga ni mogoče omejiti. Prokurist  sme  po zakonu sklepati 
pogodbe, opravljati pravne posle in opravila v zvezi s poslovanjem družbe. Posebej mora biti 
pooblaščen za odtujevanje in obremenjevanje nepremičnin. Novela ZGD-1 določa, da je 
osebam, ki so opravljale funkcijo poslovodstva ali nadzornega organa v družbi, nad katero je 
bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, in niso ravnale s skrbnostjo 
vestnega in poštenega gospodarstvenika, prepovedano za deset let ustanavljati gospodarske 
družbe, biti njihov družbenik, član poslovodstva ali organa nadzora (prvi, drugi in sedmi 
odstavek člena 10. a ZGD-1). Navedene domneve glede ravnanja s skrbnostjo vestnega in 
poštenega gospodarstvenika se lahko razbremenijo le na podlagi sprožitve posebnega 
nepravdnega postopka, v katerem nosijo breme nasprotnega dokaza (tretji odstavek člena 10. 
a ZGD-1). Poleg tega pa ZGD-1 zahteva, da sodišča po uradni dolžnosti takšnim osebam 
takoj vzamejo pooblastila za vodenje poslov oziroma jih odpokličejo z mest članov organov 
nadzora (prvi odstavek člena 10. b ZGD-1). Tudi pred tem posegom se te osebe lahko 
zavarujejo le na podlagi sprožitve posebnega postopka, v katerem nosijo breme nasprotnega 
dokaza glede skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika (drugi odstavek člena 10. b 
ZGD-1). Določba je spotakljiva in še v obravnavi pritožbenih organov. 

4 POSTOPEK USTANAVLJANJA DRUŽB V SLOVENIJI 
Ko preverimo poslovno idejo in izdelamo poslovni načrt, se odločimo za najprimernejšo 
statusno obliko družbe. Izberemo statusno obliko, določimo klasifikacijo dejavnosti, ime in 
sedež firme, sestavimo in notarsko overimo družbeno pogodbo. Običajni potek postopka: 
 

1. Oblikovanje in preveritev poslovne zamisli, izdelava poslovnega načrta. 
2. Izbor statusne oblike, določitev dejavnosti in družbe. 
3. Sestava in overitev družbene pogodbe. 
4. Vpis gospodarske družbe v sodni register. 

                                                 
2 Zakon o trgovini, Obrtni zakon… 
3 Družbe lahko opravljajo posle le v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register. Poleg registrirane dejavnosti pa lahko družba opravlja 
tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti (stranska 
dejavnost). 
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5. Vpis gospodarske družbe v statistični in davčni register – pridobitev davčne 
številke in status za zavezanca za DDV. 

6. Odprtje poslovnega računa pri poslovni banki. 
7. Poslovanje gospodarske družbe. 

 

Pred vpisom v sodni register je treba skleniti družbeno pogodbo v obliki notarskega zapisa, 
skleniti pogodbo o vodenju transakcijskega računa s poslovno banko ali hranilnico, ki ima 
dovoljenje Banke Slovenije in vplačati osnovni kapital družbe. Po vpisu v sodni register je 
treba izdelati žig, obvestiti Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
(AJPES) in Poslovni register o dejavnostih, ki jih bo opravljala družba, plačati javno objavo 
ustanovitve družbe v Uradnem listu RS. 

4.1 SKLENITEV DRUŽBENE POGODBE 
 

Sklenitev družbene pogodbe je najpomembnejši konstitutivni element pred vpisom 
družbe v sodni register. Družbena pogodba mora biti sklenjena v notarski obliki. Obvezne 
sestavine družbene pogodbe so: 

1. navedba imena in prebivališča oziroma firme in sedeža vsakega družbenika, 
2. firma, sedež in dejavnost družbe, 
3. navedba zneska osnovnega kapitala in vsakega osnovnega vložka posebej ter 

navedba družbenika za vsak osnovni vložek, 
4. čas delovanja družbe, če je družba ustanovljena za določen čas, 
5. morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe poleg vplačila osnovnega 

vložka in morebitne obveznosti družbe proti družbenikom. 

V primeru stvarnih vložkov je potrebno v pogodbi navesti predmet vsakega stvarnega vložka, 
znesek osnovnega vložka, za katerega se daje stvarni vložek, in družbenika, ki je prispeval 
vložek. Družbena pogodba ima lahko še druge, neobvezne sestavine. 

4.2 SODNI, POSLOVNI IN DAVČNI REGISTER 
 

Za vse gospodarske družbe je v zakonu določeno načelo obveznosti vpisa v sodni register. 
Vpisi se opravijo v sodni register sodišča, na območju katerega je sedež subjekta vpisa. Šele z 
vpisom v sodni register pridobi družba poslovno sposobnost (postane pravna oseba) in lahko 
začne s poslovanjem. Zakon povzema pri nas in v tujini uveljavljen sistem sodnega registra, 
pri čemer pa vsebuje le najosnovnejša pravila registrskega prava. Register je javna knjiga, ki 
jo vodi sodišče.  Prijavo za vpis družbe vloži oseba, ki je po zakonu ali njenih aktih 
upravičena za zastopanje.  Prijava za prvi vpis mora vsebovati firmo, dejavnost, sedež in 
druge podatke, določene z zakonom. Priložiti pa je potrebno še akt o ustanovitvi v izvirniku 
ali overjenem prepisu in akt o imenovanju Poslovodstva, če to že ni določeno v aktu o 
ustanovitvi. Rok za vlogo je 15 dni po izpolnitvi pogojev za vpis v register.  Predlogu za vpis 
družbenikov (ustanoviteljev), zastopnikov in članov nadzornega sveta je potrebno priložiti 
dokaz o identiteti za fizične osebe oziroma dokaz o vpisu v ustrezni register za pravne osebe. 
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Domače fizične osebe dokazujejo identiteto tako, da v predlogu za vpis navedejo EMŠO, 
domače pravne osebe pa tako, da navedejo enotno identifikacijsko številko pravne osebe. Tuje 
pravne osebe dokazujejo identiteto z overjenim prevodom izpiska iz sodnega oziroma drugega 
uradnega registra pravnih oseb države sedeža. Tuje fizične osebe dokazujejo identiteto z 
overjenim prevodom potrdila o državljanstvu oziroma izpiska iz druge uradne evidence svoje 
države. 

Oblika predloga ni predpisana (obrazci za vpis se lahko kupijo tudi v knjigarni), pomembno 
pa je, da predlog vsebuje vse zahtevane podatke.4 Predlogu za vpis ustanovitve družbe z 
omejeno odgovornostjo je potrebno predložiti: odpravek notarskega zapisa družbene pogodbe, 
seznam družbenikov z navedbo vložkov, ki so jih prevzeli, poročilo o stvarnih vložkih in 
pravnih poslih, ki so bili opravljeni za njihovo pridobitev, potrdilo banke o nakazilu denarnih 
vložkov, z izjavo banke, da lahko družba z denarnim dobroimetjem na računu prosto 
razpolaga, poročilo pooblaščenega revizorja o vrednosti stvarnih vložkov, overjen podpis 
poslovodij in morebitnih prokuristov, listino o varščini, če družbo ustanavlja en ustanovitelj in 
denarni del vložka ni v celoti vplačan pred vložitvijo predloga za vpis v sodni register. 
Obrazci za registracijo družbe so objavljeni na internetu (VEM - Državni portal za podjetja in 
podjetnike). Ti obrazci so: NAM 0, NAM 1, UST1, UST 2, UST 3, UST 4, SPR 0, SPR 1, 
SPR 2, SPR 3, SPR 4. 

AJPES vodi register dejavnosti in je pristojna za to, da dejavnosti, ki jo izberemo, dodeli 
ustrezno šifro. Če bo družba registrirana za opravljanje več dejavnosti, je potrebno navesti, 
katera izmed njih bo prevladujoča, to je glavna dejavnost. Ta je med drugim pomembna za 
določitev kolektivne pogodbe, ki jo mora spoštovati družba. Dokumenti, potrebni za 
pridobitev šifre dejavnosti so: obrazec, pripet k sklepom sodišča o vpisu v sodni register in 
sklep sodišča. Razvrstitev družb na mikro, majhne, srednje in velike družbe je potrebna zaradi 
uporabe pravil o poslovnih knjigah in letnem poročilu. Merila za razvrščanje družb so: 
povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu; čisti prihodki od prodaje v zadnjem 
poslovnem letu in vrednost aktive ob koncu poslovnega leta. 5 

                                                 
4 V predlogu za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register je potrebno zagotoviti naslednje podatke: 1. firma in 
skrajšana firma, če je v pogodbi o ustanovitvi določeno, da posluje družba s skrajšano firmo; 2. sedež (kraj) in poslovni naslov; 3. pravno 
organizacijska oblika - družba z omejeno odgovornostjo; 4. dejavnost, kot je opredeljena v družbeni pogodbi. V predlogu za vpis mora biti 
dejavnost razčlenjena po ustreznih šifrah in imenih standardne klasifikacije dejavnosti, pod katere se razvrščajo dejavnosti družbe, 
opredeljene z družbeno pogodbo; 5. datum ustanovitve, ki je enak datumu sklenitve pogodbe o ustanovitvi; 6. v zvezi z družbeniki: enotna 
identifikacijska številka, priimek in ime oziroma firma,  naslov bivanja oziroma sedež, država bivališča oziroma sedež družbenika,  
nominalna višina osnovnega vložka v evrih,  datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve; 7. v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje 
družbe:  enotna identifikacijska številka (EMŠO), priimek in ime, - naslov bivanja,  tip zastopnika (npr. prokurist, poslovodja, direktor), 
način zastopanja (posamično, skupno), datum podelitve pooblastila; 8. čas trajanja družbe, če je ustanovljena za določen čas; 9. v zvezi s 
člani nadzornega sveta, če družbena pogodba določa, da ima družba nadzorni svet: enotna identifikacijska številka (EMŠO),  priimek in ime, 
datum izvolitve ali imenovanja; 10. višina osnovnega kapitala. 
5 Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve izmed meril: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset; · cisti prihodki od 
prodaje ne presegajo 2.000.000 eurov; in  vrednost aktive ne presega 2.000.000 eurov. Majhna družba je družba, ki ni mikro družba in ki 
izpolnjuje najmanj dva od naslednjih kriterijev: povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu manjše kot 50; cisti prihodki od 
prodaje v zadnjem poslovnem letu manjši kot 7.300.000 eurov; vrednost aktive ob koncu poslovnega leta manjša kot 3.650.000 eurov. 
Srednja družba je družba, ki ni mikro ali majhna družba in ki izpolnjuje najmanj dva od naslednjih kriterijev: povprečno število zaposlenih 
v zadnjem poslovnem letu manjše kot 250; cisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu manjši kot 29.200.000 eurov; vrednost aktive 
ob koncu poslovnega leta manjša kot 14.600.000 eurov. Velike družbe so tiste družbe, ki presegajo navedene kriterije, v vsakem primeru pa 
so to banke, zavarovalnice, borza vrednostnih papirjev in družbe, ki morajo po zakonu izdelati konsolidirano letno porocilo.  
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4.3 OBJAVA V URADNEM LISTU 
 

Objava v Uradnem listu RS je obvezna. Podatke za objavo pošlje na naslov Uradnega lista 
sodišče. Objavijo se naslednji podatki: pri katerem sodišču in pod katero številko je pravna 
oseba vpisana, ime, vrsta družbe, matična številka, osnovni kapital, ustanovitelji, osebe, 
pooblaščene za zastopanje, ter vrste dejavnosti. Stroške vpisa nosi pravna oseba. 

4.4 DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 
 

Pridobitev posebne upravne odločbe za opravljanje dejavnosti je predpisana po vpisu družbe v 
sodni register. Posebni pogoji so predpisani za gostinsko in trgovinsko dejavnost, 
projektiranje, gradbeništvo, dejavnost prirejanja iger na srečo, dejavnost proizvodnje vina in 
prometa z vinom, prevoze, turistično dejavnost ipd. Nekatere licence izdaja Gospodarska 
zbornica Slovenije.  Tudi v primerih, ko zakon ne določa pridobitve posebne odločbe o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, mora družba izpolniti posebne pogoje, ki so 
z zakonom predpisani za opravljanje te dejavnosti. Izpolnjevanje pogojev za opravljanje teh 
dejavnosti preverjajo pristojne inšpekcijske službe. Strokovna izobrazba je posebej predpisana 
samo za opravljanje določenih del v nekaterih gospodarskih dejavnostih kot so projektiranje, 
odvetništvo, trgovina, gostinstvo, turizem... 

Zakon o graditvi objektov določa, da mora biti za poslovni objekt izdano uporabno 
dovoljenje. Stanovanjski zakon določa, da se lahko najeto stanovanje uporablja tudi za 
opravljanje dovoljene dejavnosti s pisnim soglasjem lastnika stanovanja. Obrtni zakon določa 
za opravljanje obrtne in obrti podobne dejavnosti  obrtno dovoljenje, ki ga izda Obrtna 
zbornica Slovenije. Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcu obveznost 
izdelave izjave o varnosti, določitev strokovnega delavca in pooblaščenega zdravnika, 
sprejem ukrepov požarnega varstva, prve pomoči in evakuacije, zagotavljanje zdravstvenih 
pregledov delavcev, izdaja navodil ter usposabljanje za varno delo, obveščanje delavcev o 
nevarnostih in zagotavljanje periodičnih preiskav delovnega okolja. 
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4.5 POSTOPKE USTANOVITVE GOSPODARSKE DRUŽBE V SHEMI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Podjetniški portal 2008-2012) 
  

Oblikovanje in preveritev poslovne zamisli,  
izdelava poslovnega načrta 

Izbor statusne oblike, določitev dejavnosti, sedeža in firme 
(IUS INFO) (Uredba o uvedbi in uporabi standardne 

klasifikacije dejavnosti) 
 
 

Sestava in overitev družbene pogodbe 
(Vzorec družbene pogodbe) 

v primeru kapitalske družbe 

Odprtje depozitnega 
računa in vplačilo 
ustanovitvenega 

kapitala 

Vpis gospodarske družbe v sodni register 

                              Obrazec: OBR.NAM 

  

  
Vpis gospodarske družbe v statistični in davčni register - 
Pridobitev davčne številke in statusa zavezanca za DDV 

Odprtje transakcijskega računa pri poslovni banki 

(Seznam bank v SLO) 

  

Odprtje transakcijskega računa 

 pri poslovni banki 

    

Za dejavnosti, določene s posebnimi predpisi 

Pridobitev odločbe o 
izpolnjevanju pogojev; 

obrtnega dovoljenja; 
licence; ostala 

dovoljenja 
(Navodila za 

pridobitev dovoljenj za 
opravljanje dejavnosti) 

Sprejem internih aktov; 
objava prostih delovnih 

mest in sklenitev pogodb z 
delavci; prijava delavcev 

Poslovanje gospodarske družbe (Roki po ZGD) 

http://www.ius-software.si/
http://www.bsi.si/html/povezave/seznam_bank.html
http://www.ajpes.si/
http://www.sigov.si/durs/
http://www.bsi.si/html/povezave/seznam_bank.html
http://www.pcmg.si/new/index.php?id=246
http://www.pcmg.si/new/index.php?id=246
http://www.pcmg.si/new/index.php?id=246
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Ustanovitev enoosebne družbe, kjer je ustanovitelj fizična oseba: 

1) sestava Akta o ustanovitvi 
2) listina o prevzem vložkov in seznam družbenikov 
3) izjava in potrdila po členu 27/IV Zakona o sodnem registru o poravnanih davčnih 

obveznostih 
4) izjava po členu 255 Zakona o gospodarskih družbah - izjava o nekaznovanosti 
5) predlog za vpis subjekta v sodni register 
6) overitev podpisa direktorja v notarski pisarni 
7) nastavitev knjige sklepov v notarski pisarni 
8) sklep o imenovanju direktorja, ki se nalepi v otvorjeno knjigo sklepov 
9) odprtje začasnega transakcijskega računa pri izbrani banki – priloži se fotokopija 

ustanovitvenega akta 
10) na začasni račun se nakaže ustanovitveni kapital v višini najmanj 7.500 evrov; banka 

izda potrdilo o vplačanem osnovnem kapitalu na predpisanem obrazcu 
11)  po sklepu sodišča družba poskrbi za štampiljko (žig) družbe 
12)  na pristojno izpostavo AJPES in na Poslovni register direktor novoustanovljene 

družbe pošlje izpolnjen obrazec, ki ga je prejel skupaj s sklepom sodišča, ter mu 
priloži fotokopijo sklepa sodišča (navodila za izpolnjevanje obrazca so na obrazcu) 

13)  vpis v Poslovni in Davčni register na Davčnem uradu (pridobitev davčne številke) 
14)  v primeru, da bo družba davčni zavezanec, se na Davčnem uradu uredi tudi prijava v 

register davčnih zavezancev 
15)  sledi zaprtje začasnega transakcijskega računa ter odprtje rednega transakcijskega 

računa 
16)  Če je za opravljanje dejavnosti potrebno posebno dovoljenje (to je odvisno od vrste in 

narave dejavnosti, ki jo bo opravljala družba), sledi priglasitev oziroma vloga za 
izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Več o pridobitvi dovoljenj za opravljanje 
dejavnosti si lahko preberete  

4.6 VEM TOČKA IN PORTAL VEM 
 
Državni portal in točke VEM so namenjene poslovnim subjektom (za podjetja in podjetnike). 
Namen portala in točk je uporabnikom omogočiti čim lažje, enostavno, hitro in brezplačno 
poslovanje z javno upravo. Storitve, ki jih je mogoče opraviti preko portala e-VEM ali pri 
referentu na točki VEM, so natančno opredeljene na spletni strani: 
http://evem.gov.si/evem/tockeStoritve.evem. Za registracijo gospodarske družbe morajo 
poslovni subjekti izpolniti določene obrazce. Te je mogoče na portalu e-VEM izpolnjevati 
elektronsko, osebno pa pri referentu na eni izmed točk VEM. Ti obrazci so dostopni tudi na 
spletni strani:  
http://evem.gov.si/evem/infoObrazci.evem (http://evem.gov.si/evem/zacetna.evem, 9. 5. 
2012) 

Točke VEM podjetnikom omogočajo, da na enem mestu in hkrati uredijo vse formalnosti, ki 
so potrebne za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo. Referent na točki VEM 

http://evem.gov.si/evem/tockeStoritve.evem
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družbenikom pripravi ali pomaga pripraviti vse listine, ki jih je potrebno priložiti predlogu za 
vpis ustanovitve družbe v sodni register, in ta predlog v imenu družbenikov tudi vloži. 

Na točkah VEM poskrbijo za popolnost oddanega predloga, saj se velikokrat zgodi, da je 
predlog za vpis nepopoln, ker jim niso priložene listine, ki bi jim morale biti priložene ali ker 
je vsebina teh listin neustrezna. Prednost točk VEM je, da so pooblaščene ponuditi pri 
ustanovitvi podjetja ali gospodarske družbe storitve brezplačno. Poleg enotnih storitev, ki jih 
nudijo s pomočjo e-VEM sistema, poslovnim subjektom nudijo tudi različne druge storitve, ki 
so v pristojnosti njihovih organizacij. Organizacije, kjer se nahajajo točke VEM, so naslednje: 
AJPES, DURS, JAPTI, upravne enote, razvojne agencije, Obrtno-podjetniške zbornice, 
Gospodarska zbornica in druge (http://evem.gov.si/evem/tockePotrebujem.evem, 10. 5. 2012).  

Preko portala e-VEM lahko podjetja ali podjetniki opravijo elektronske storitve, ki so 
povezave z ustanovitvijo podjetja in nekaterimi ostalimi postopki, ki jih poslovni subjekt 
opravi ob ali po ustanovitvi. Nekatere storitve lahko podjetniki ali podjetja opravijo sami 
preko spleta, za nekatere pa je potrebno obiskati točko VEM ali notarja. Portal je namenjen 
različnim uporabnikom, uporabljajo ga lahko podjetja in podjetniki, točke VEM in notarji, 
portal pa uporabljajo tudi okrožna sodišča za vpise v sodni register po uradni dolžnosti. Portal 
je razdeljen na dva dela, in sicer na storitve za samostojne podjetnike in za gospodarske 
družbe (http://evem.gov.si/evem/infoKomuNamenjen.evem, 10. 5. 2012). Uporaba e-VEM 
portala omogoča uporabnikom enostavno, hitrejše in preglednejše elektronsko poslovanje v 
primerjavi s papirnim. Njene prednosti so: »možnost samostojne registracije podjetja ali 
družbe od doma, pri čemer ni potreben obisk javnih ustanov, registracija podjetja od doma ni 
omejena z uradnimi urami, saj je portal na voljo 24 ur dnevno in sedem dni na teden, stranka 
lahko na enem mestu hkrati opravi postopke za vpis v Poslovni/Sodni register, Davčni 
register, prijavi potrebo po delavcu ter prijavi družbenike, zaposlene in družinske člane v 
obvezno zdravstveno zavarovanje, kasneje pa opravlja spremembe in odjave zaposlenih in 
družinskih članov v obveznem zavarovanju, ni potrebno izpolnjevanje določenih podatkov 
obrazca, saj portal omogoča samodejno pridobivanje uradnih podatkov podjetnika in 
družbenikov (zase) iz Centralnega registra prebivalstva, Registra prostorskih enot in 
Poslovnega registra Slovenije, možnost spremljanja stanja oddanih vlog in izvedbe postopkov 
preko portala, možnost takojšnjega elektronskega vpogleda v podatke lastnega podjetja,  
možnost elektronske vročitve sklepov (to pomeni, da stranka prejme sklep o vpisu v poslovni 
oziroma sodni register vročen v varni poštni predal in ne klasično po pošti).« 
(http://evem.gov.si/evem/infoKomuNamenjen.evem, 10. 5. 2012) 

  

http://evem.gov.si/evem/infoKomuNamenjen.evem
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Raziskovanje na terenu 

INTERVJU Z G. MILENO KOCUVAN, URADNICO NA TOČKI VEM NA UPRAVNI 
ENOTI MURSKA SOBOTA 

Kakšni so postopki registracije? Kakšen je postopek, če pride nekdo, ki je začetnik?  

Če pride nekdo kot začetnik, ga prvo vprašaš, kaj želi delati, izhajaš iz njegovega dela. Šele 
potem mu lahko svetuješ, na kakšen način se lahko registrira. Lahko pa pride stranka, ki že 
vse ve, ki že ima točno začrtane poti, kaj bo delala. Veliko pa je takih, ki šele iščejo 
informacije in pot. Postopek je zelo različen, odvisno, na kakšni stopnji in s kakšnim 
namenom pride stranka. Jaz kot uradnica moram prepoznati njegove potrebe in namene in 
potem v skladu s tem izbrati pravilen pristop in speljati postopek. Če pride začetnik, se najprej 
z njim pogovoriš in prepoznaš njegove želje, vidiš, če je njegova dejavnost ustrezna. Če pa 
pride nekdo, ki vse to že ve, potem pa lahko pristopiš na način, da se spelje postopek 
registracije.  

Kaj vse vsebuje postopek registracije? 

Na točki VEM se ne morejo registrirati vsi podjetniki – točka VEM lahko upravlja samo 
postopke za obliko gospodarske družbe d.o.o. in če pri ustanovitvi vlaga kapital celoti v 
denarju (višina 7.500,00 eur). V tem primeru lahko na naši točki opravimo registracijo, v 
nasprotnem primeru mora to opraviti pri notarju. To je prva stvar, ki jo stranko vprašamo. 
Potem pri registraciji morajo biti prisotni ustanovitelji zaradi podpisa dokumentacije in 
identifikacije. Če sta zadoščena oba omenjena pogoja, se lahko opravi postopek registracije. 
Potem dobi osnutek pogodbe, akta o ustanovitvi gospodarske družbe. S tem osnutkom gre na 
banko, kjer si odpre račun, na katerega mora položiti osnovni kapital. Potem mora prinesti k 
nam na točko vem potrdilo o pologu osnovnega kapitala in šele takrat se sproži dokončni 
postopek za registracijo.  

Kaj menite o zahtevnosti postopka? 

Sam postopek ni tako težek. Včasih so bili ti postopki bolj zahtevni, danes pa so 
poenostavljeni. Sicer ne gre urediti v enem dnevu. Dejansko mi vzamemo samo vlogo za 
registracijo in jo elektronsko pošljemo na sodišče, ki opravi registracijo. Vse skupaj traja 
navadno 14 dni. Za stranke, ki nimajo veliko predznanja in izkušenj, imamo pripravljene 
zloženke z napotki. Pri nas se oglasi veliko oseb, ki še niso pripravljeni na registracijo, ampak 
samo iščejo osnovne informacije. Tistih, ki pridejo že z namenom registracije, je malo, večina 
jih bolj išče informacije in se potem vračajo.  

Kakšna je frekvenca obiska? 

To bi zelo težko povedala, zato ker mi nismo edina točka za registracijo. Teh točk je več: 
Ajpes, Obrtna zbornica, Razvojna agencija Mura, Razvojna agencija Sinergija, notarji (pri 
njih se storitev plača, pri nas je brezplačna). Na Upravni enoti Murska Sobota se bolj oglašajo 
samostojni podjetniki, nekaj pa jih tudi pride za gospodarske družbe. Naj omenim, da se poleg 
vpisa na točki VEM lahko uredijo tudi spremembe že vpisanih družb (npr. sprememba 
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lastnika, ustanavljanje poslovnih enot, sprememba sedeža družbe …). Se pa v današnjem času 
čuti na splošno upad, zaradi nastale gospodarske situacije – ni tolikšnega povpraševanja. 
Mogoče je tega povpraševanja v tem času več, ko dobi Zavod za zaposlovanje kakšna 
sredstva za samozaposlitev, drugače pa na našem področju v tem času ni veliko ustanavljanj 
družb.  

Kaj pa mladi? 

Tudi mladi pridejo, predvsem izobraženi mladi – takšni, ki so brezposelni z visoko izobrazbo. 
Ti navadno najdejo nišo, kjer bodo dosegali dohodek, da preživijo. Katere dejavnosti, ki se 
opravljajo v okviru gospodarskih družb, vse se pojavljajo? To je zelo različno. Pojavljajo se 
vse dejavnosti, od enostavnih del, do znanstvenih. Ni posebne tendence. Včasih je bilo v 
preteklosti specifično, da so bile nekatere dejavnosti vodilne, npr. gostinstvo, gradbeništvo, 
danes tega več ni – vzrok je nastala gospodarska situacija.   

S kakšnimi problemi se največ srečujete pri ustanavljanju gospodarskih družb (iz vidika 
stranke)? 

Generalno se pojavljajo problemi prostorov. Ta problem se pojavi pri dejavnostih, ki 
zahtevajo poslovne prostore – proizvodne delavnice, lokale. Ta problem se ne pojavlja pri 
sami registraciji družbe, ker to ni pogoj za registracijo, ampak pri samem opravljanju 
dejavnosti s strani materialne zakonodaje, ki za nekatere dejavnosti zahteva določene pogoje. 
Mladi npr. nimajo sredstva za pridobitev prostorov. Ni problem, da ne bi bilo prostorov, 
problem so sredstva za pridobitev prostorov. Takšen problem niti ni npr. izobrazba. Problem 
je tudi najti trg.   

5 USTANAVLJANJE IN VRSTE GOSPODARSKIH DRUŽB V TUJINI6 
 

Za primerjavo s postopkom ustanavljanja gospodarskih družb v Sloveniji so predstavljene tudi 
nekatere ureditve drugih držav. 

 
BELORUSIJA 

Postopek registracije bi lahko razdelili na dva dela, in sicer na državno registracijo (ustrezni 
državni organ mora odločitev o potrditvi ali zavrnitvi registracije sprejeti v 20 dnevih od 
vložitve popolne vloge) ter na pridobitev računov in dovoljenj posameznih administrativnih 
organov (prijava na davčnem uradu, Belgosstrahu - obvezno zavarovanje, statističnem uradu 
ipd.). Ti postopki so največkrat zaključeni v roku 10-15 dni.  
 
Beloruska zakonodaja pozna štiri temeljne oblike gospodarskih družb, in sicer: Lastno 
unitarno podjetje (v Sloveniji primerljivo deloma s s.p., deloma z d.o.o.); Družbo z omejeno 

                                                 
6 Izvor podatkov je s spletne strani http://www.izvoznookno.si/ 
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odgovornostjo (d.o.o.); Družbo z dodatno odgovornostjo (d.n.o.); Zaprto/odprto delniško 
družbo. 
 
Lastno unitarno podjetje 
 
Družba z omejeno odgovornostjo  (rusko OOO) lahko ustanovita najmanj dve pravni ali 
fizični osebi (ter največ 50), pri tem rezidenčnost ni pomembna (d.o.o. lahko tako ustanovita 
tudi dve tuji podjetji). Minimalni zahtevani ustanovni kapital - okvirno 800 EUR - mora biti 
polovično vplačan ob registraciji, druga polovica pa mora biti vplačana tekom enega leta od 
delovanja podjetja. Osrednja ustanovna akta podjetja sta statut in lastniški sporazum. Lastniki 
odgovarjajo zgolj z lastnim ustanovnim kapitalom, podjetje pa lahko vodi direktor ali 
kolegijski organ (uprava). Najvišji organ družbe je skupščina delničarjev. 
Družba z dodatno odgovornostjo. Po obliki je podobna d.o.o., z razliko, da ustanovitelji 
odgovarjajo (sorazmerno lastniškemu deležu) tudi z lastnim premoženjem, vendar zgolj do 
višine 600 EUR (po aktualnem tečaju). Minimalni ustanovni kapital družbe z dodatno 
odgovornostjo znaša 200 EUR. 
Zaprta/odprta delniška družba. Delniško družbo (zaprto - ZAO ali odprto - OAO) lahko 
ustanovita najmanj dve pravni ali fizični osebi, pri čemer rezidenčnost ni pomembna, deleži 
pa so razdeljeni v delnice. Minimalni zahtevani ustanovni kapital znaša 1.500 EUR in mora 
biti v celoti vplačan pred registracijo družbe. Osrednja ustanovna akta podjetja sta statut in 
delniški sporazum, družbo vodi direktor ali uprava, ki odgovarja nadzornemu svetu. Najvišji 
organ družbe je skupščina delničarjev. Pri registraciji delniške družbe je treba upoštevati 
dodatno zahtevo po pridobitvi predhodnega dovoljenja v Državnem komiteju za vrednostne 
papirje ter sprotnega vodenja lastniškega registra. 
 
BOLGARIJA 
 
Postopek ustanovitve družbe poteka v 4 korakih in sicer: Overovitev zapisnika 
ustanovitvenega sestanka delničarjev. Pridobitev overjene izjave odobritve in podpisa 
direktorja ter dveh overjeni kopiji ustanovitvenega akta. Vložitev osnovnega kapitala v banko. 
Registracija pri Trgovskem registru v Registrski agenciji. Registracija podjetja za DDV. Čas 
potreben za dokončanje postopka traja 19 dni, ocena stroškov za dokončanje postopka pa so 
69,02. 
Delniška družba (AD). Za delniško družbo se smatra družba, ki ima lastno podjetje (trade 
name), določeno vsoto kapitala, razdeljenega na delnice. Obveznost imetnikov delnic je 
omejena na vloženi kapital. Delniško družbo lahko ustanovita najmanj dva delničarja, ki sta 
lahko ali fizični ali pravni osebi. V primeru, da je lastnik kapitala samo ena oseba (pravna ali 
fizična), se tovrstna družba imenuje »single-member joint-stock company (EAD)«. Minimalni 
ustanovni kapital je 25.600 EUR, minimalna vrednost delnice pa je lahko 0,51 EUR. Kapital 
družbe je razdeljen na delnice, ki imajo vse enako vrednost. Delnice se smatrajo kot 
prenosljivi – komercialni vrednostni papirji. 
 
Družba z omejeno odgovornostjo (Družestvo so ograničena otgovornost – OOD) 
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Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovita najmanj dva partnerja, ki sta lahko ali 
fizični ali pravni osebi. Ni potrebno, da imajo ustanovitelji sedež v Bolgariji ali bolgarsko 
državljanstvo. V primeru, da družbo ustanovi ena oseba (fizična ali pravna) in da je kapital v 
lasti le te osebe, se ta družba imenuje »single-member limited liability company 
(EOOD)«. Bolgarija je v letu 2011 znižala minimalni ustanovitveni kapital z obstoječih 2.560 
EUR na 1 EUR, s čimer je olajšala ustanovitev Družbe z omejeno odgovornostjo). Ob 
ustanovitvi mora biti vplačanega najmanj 70% kapitala. Vložki so lahko tudi v naravi (stvareh 
in pravicah), ti morajo biti v celoti vplačani pred registracijo. Deleži posameznih družabnikov 
so lahko neenaki. Odgovornost partnerjev v družbi je omejena na vloženi kapital. Družba se 
ustanovi z ustanovitveno pogodbo. Stroški ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo se 
gibljejo med 150 in 300 EUR. V kolikor se postopek izvede preko odvetnika pa približno 700 
EUR (v teh stroških niso všteti morebitni stroški prevoda dokumentacije. Ti znašajo približno 
20 EUR na stran). Družba se vpiše v sodni register na področnem sodišču, kjer bo sedež 
družbe. 
 
ČEŠKA 
 
Postopki za ustanovitev družbe so naslednji: 

1) Preveriti je potrebno edinstvenost imena novoustanovljenega podjetja. 
2) Pridobiti je potrebno povzetke Občinske pisarne, Češke pošte ter/ali Češke gospodarske 

zbornice. 
3) Overitev združitvenih členov. 
4) Pridobitev soglasja administratorja kapitalskega prispevka podjetja, skupaj s potrdilom banke 

da je omenjeni prispevek dejansko na posebnem računu podjetja. 
5) Registracija v poslovnem registru lokalnega trgovskega sodišča. 
6) Registracija pri davčnem uradu. 
7) Registracija za socialno zavarovanje. 
8) Registracija za zdravstveno zavarovanje.  

 
Delniška družba (akciová společnost a.s.) 
 
Delniška družba je kapitalska družba, katere osnovni kapital predstavljajo delnice z določeno 
nazivno vrednostjo. D.D odgovarja za kršitev svojih obveznosti s celotnim premoženjem, 
delničar ne odgovarja za obveznosti družbe. D.d. lahko ustanovi eden ustanovitelj na osnovi 
listine o ustanovitve, če gre za pravno osebo, v drugem primeru morata biti vsaj dva 
ustanovitelja, ki sestavita pogodbo o ustanovitvi. Dodatni osnovni dokument d.d. je poleg 
pogodbe o ustanovitvi pravilnik. Osnovni kapital d.d., ki je javno ponudila delnice, mora 
znašati vsaj 20.000.000 CZK in brez javne ponudbe delnic 2.000.000 CZK. Vsaka d.d. mora 
ustvarjati rezervni sklad v višini najmanj 20% osnovnega kapitala. Taksa za registracijo znaša 
2% ustanovitvenega kapitala. 
 
Družba z omejeno odgovornostjo (Společnost s ručením omezeným, SRO) 
 
Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je kapitalska družba, katere osnovni kapital 
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sestavljajo vložki družbenikov. Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti d.o.o. samo do višine 
vplačanega vložka. D.o.o. lahko ustanovi samo ena oseba ali maksimalno 50 oseb. D.o.o. s 
samo enim ustanoviteljem ne more postati družbenikom drugega d.o.o. Ena fizična oseba je 
lahko ustanovitelj največ treh d.o.o. Višina osnovnega kapitala d.o.o. mora biti najmanj 
200.000 CZK (čeških kron) in višina vložka družbenika mora predstavljati najmanj 20.000 
CZK. Pred vložitvijo predloga za vpis v sodni register mora-jo družbenik-ki poplačati vsaj 
30% denarnega vložka. Skupna višina poplačani denarnih in nedenarnih vložkov mora znašati 
najmanj 100.000 CZK. Celotni vložek mora biti poplačan najkasneje v 5-tih letih. Če d.o.o. 
ustanovi samo eden ustanovitelj, se lahko vpiše v sodni register ko poplača 100% osnovnega 
kapitala. D.o.o. mora postopoma ustvarjati rezervni sklad in to v višini najmanj 10% 
osnovnega kapitala.  
 
ČRNA GORA 
 
Podjetja se ustanovijo na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Zakon o privrednim 
društvima - Sl. list br. RCG 06/02). Ta zakon je bil leta 2006 dopolnjen z Zakonom o 
nelikvidnosti gospodarskih družb (Zakon o insolventnosti privrednih društava; Sl. list br. 
RCG 06/02,01/06). 
 
Delniška družba 
 
Delniška družba je opredeljena kot družba, ki ima osnovni kapital razdeljen na delnice.  
Ustanovi jo lahko ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki sprejmejo statut. Delniška družba 
odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem, medtem ko delničarji ne 
odgovarjajo s svojim imetjem za obveznosti delniške družbe. Obstajata dva načina 
ustanovitve, in sicer sočasna ustanovitev ter postopna ustanovitev. Najnižji znesek osnovnega 
kapitala je 25.000 EUR. Ustanovitelji morajo vplačati za osnovni kapital najmanj 25.000 EUR 
v denarju. 
 
Delniško družbo se ustanovi s/z: 

• podpisom pogodbe o ustanovitvi družbe, 
• sprejemanjem statuta na ustanovni skupščini, 
• odobritvijo za ustanovno izdajo delnic, ki jo omogoči Komisija za vrednostne papirje, 
• registracijo. 

 
Družba postane pravna oseba na dan vpisa v CRPS. CRPS objavlja v uradnem listu Črne gore 
podatke o nazivu in sedežu družbe, imena članov uprave, izvršnega direktorja, sekretarja 
družbe, revizorja in datum podpisa pogodbe o ustanovitvi družbe, sprejetja statuta in 
registracije. 
 
Družba z omejeno odgovornostjo je opredeljena kot družba, katere osnovni kapital 
sestavljajo osnovni vložki družbenikov, ki niso nujno enakih vrednosti in lahko imajo obliko 
denarnih ali nedenarnih vložkov. Družbeniki so lahko domače ali tuje pravne ali fizične 
osebe, pri čemer lahko družbo ustanovi tudi en sam družbenik. Družba z omejeno 
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odgovornostjo ima lahko največ 30 družbenikov. Družbeniki za obveznosti družbe ne 
odgovarjajo. Družba je samostojna in od družbenikov ločena oseba. Osnovni vložek vsakega 
družbenika mora znašati najmanj 1 EUR.  
 
DANSKA 
 
Ustanovitev podjetja poteka v 4 korakih: 

1) pridobitev digitalnega podpisa na spletni strani www.digitalsignatur.dk. 
2) Depozit ustanovnega kapitala na banko 
3) Registracija podjetja pri danski Gospodarski zbornici preko sistema Webreg 
4) Prijava zaposlenih v zavarovalni sistem 

 
Čas za dokončanje postopka traja 4 dni, postopek registracije pa je brezplačen. 
 
Na Danskem lahko ustanovite šest vrst družb: Delniška družba (Aktieselskab or A/S), Družba 
z omejeno odgovornostjo (Anpartsselskab or ApS), Podružnica, Splošno partnerstvo 
(Interessentskab or I/S), Omejeno partnerstvo (Kommanditselskab or K/S), Samostojni 
podjetnik. 
 
Delniška družba (Aktieselskab or A/S) 
 
Minimalni kapital je 67.233,76 EUR. Vložki so lahko v denarju ali pa so stvarni. Pri 
ustvarjanju delniške družbe mora eden ali več vlagateljev podpisati priključitveni dogovor ki 
mora vsebovati predloge sklepov o priključitvi ter soglasje glede skupnega kapitala. 
Vlagateljem ni treba dati soglasja glede deleža v družbi. Privzem sklepov o priključitvi se 
potrdi na naslednji skupščinski seji, kjer se izvoli in ustanovi tudi nadzorni svet ter določi 
avditor. Delniška družba mora biti registrirana pri Trgovinski zbornici. Stroškov registracije 
ni, vendar mora tuje podjetje plačati za svetovanje in pomoč pri registraciji. Delniško družbo 
lahko tudi kupite (»off the shelf«). Omenjene družbe so že registrirane, ampak nimajo 
trgovinskih aktivnosti.  
 
Družba z omejeno odgovornostjo (Anpartsselskab or ApS) 
 
Minimalni kapital je 16.808,44 EUR (zgornje meje ni). Ustanovitelj je lahko ena ali več oseb. 
Družba z omejeno odgovornostjo vodi direktor ali upravni odbor (ali oba). Družba z omejeno 
odgovornostjo mora biti registrirana pri danski Trgovinski zbornici. Stroškov registracije ni, 
vendar mora tuje podjetje plačati za svetovanje in pomoč pri registraciji. Družbo z omejeno 
odgovornostjo lahko tudi kupite (»off the shelf«). Omenjene družbe so že registrirane, ampak 
nimajo trgovinskih aktivnosti. 
 
Omejeno partnerstvo (Kommanditselskab or K/S) 
 
Omejeno partnerstvo je sestavljeno iz enega ali več splošnih partnerjev in enega ali več 

http://www.digitalsignatur.dk/
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omejenih partnerjev. Katerikoli od splošnih oziroma omejenih partnerjev so lahko fizične ali 
pravne osebe, ne glede na njihovo nacionalnost.  
 
EGIPT 
 
Število postopkov za ustanovitev podjetja v Egiptu je 6, kar je manj kot je to potrebno narediti 
v državah Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. Potreben čas za ustanovitev družbe je 7 - 8 
dni. Stroški pa znašajo 37,38 EUR.  
 
Pri družbi z omejeno odgovornostjo d. o. o. sta potrebna minimalno 2 partnerja oziroma 50 
partnerjev, minimalni ustanovitveni kapital pa znaša 6.365,65 EUR. Stroški ustanovitve se 
gibljejo okoli 204,66 EUR. Pri delniški družbi d. d. sta potrebna 2 partnerja, minimalni 
ustanovitveni  kapital pa znaša od 31.828,23 EUR do 63.656,46 EUR. Stroški ustanovitve pa 
znašajo 127,92 EUR. Družba z neomejeno odgovornostjo d. n. o. zahteva minimalno 2 
partnerja, začetni ustanovitveni kapital pa ni predpisan. Stroški se gibljejo okoli 63,96 EUR. 
Komanditna družba k. d. predpisuje najmanj 3 partnerja, minimalni kapital pa je 31.828,23 
EUR. Stroški ustanovitve so 127,92 EUR.  
 
ESTONIJA 
 
Delniška družba - Aktsiaselts (AS) 
 
Minimalni osnovni kapital znaša 25.600 EUR. Vsaj polovica članov uprave mora imeti stalno 
prebivališče v Estoniji, Švici ali v evropskem gospodarskem področju (EEA). Zahteva se tudi 
revizijski pregled poslovanja. Stroški registracije znašajo 0,2 % ustanovnega kapitala, a ne 
več kot 2.560 EUR. 
 
Družba z omejeno odgovornostjo - Osaühing (OÜ) 
 
Minimalni osnovni kapital znaša 2.560 EUR. Vsaj polovica članov uprave mora imeti stalno 
prebivališče v Estoniji, Švici ali v evropskem gospodarskem področju (EEA). Revizijski 
pregled poslovanja je potreben, če osnovni kapital presega 25.500 EUR. Stroški registracije 
znašajo 0,2 % ustanovnega kapitala, a ne več kot 1.280 EUR. 
Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo - Osaühing (OÜ) 

1) Preveriti unikatnost predlaganega imena podjetja (Potreben čas: 1 dan,  brez stroškov). 
Komercialni register zavrne ime podjetja, ki je zelo podobno že obstoječemu podjetju ali 
registrirani blagovni znamki.  

2) Položiti začetni kapital v banko in pridobiti. potrdilo banke o plačilu (potreben čas: 1 dan, brez 
stroškov). Celoten znesek mora biti plačan še pred registracijo podjetja. Banka izstavi potrdilo, 
ki ga zadrži Komercialni register za svojo evidenco. Potem ko je podjetje že registrirano, se 
vloženi znesek lahko preusmeri na transakcijski račun. Deleži se morajo plačati v gotovini, 
razen če lokalni predpisi ne zahtevajo drugače.  

3) Predložiti prošnjo za registracijo na Komercialni register (potreben čas: 1 -7 dni, stroški: 150 
EUR oziroma 200 EUR v primeru elektronske registracije.)  
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4) Registracija davčne številke pri nacionalnem davčnem uradu (potreben čas: 3 dni,  brez 
stroškov). Splošna davčna stopnja je 20%.  

5) Prijava pri centralnem zdravstvenem skladu (potreben čas: 1 dan, brez stroškov). 
 
Družba z neomejeno odgovornostjo (TU) 
 
Minimalni osnovni kapital se ne zahteva, prav tako ne finančna poročila. Vsak partner 
odgovarja samostojno. 
 
Komanditna družba (UU) 
 
Podobno kot TU, le da so med partnerji razlike med odgovornostjo. Pri ustanovitvi podjetja je 
potrebno paziti, da so vsi dokumenti napisani v estonskem jeziku. Če se zahteva prevod, je 
potrebna avtorizacija estonskega veleposlaništva. Iz komercialnega registra najkasneje v 
šestih mesecih po podpisu ustanoviteljev pošljejo status ustanovljenega podjetja. Postopki, ki 
so potrebni za izvedbo vseh formalnosti, povprečno trajajo od dva do tri tedne. Od leta 2007 
je možna tudi elektronska registracija. Z uporabo estonskega sistema elektronske 
identifikacije in elektronskega podpisa je mogoče registrirati podjetje po hitrem postopku, v 
približno 2 urah. Vendar je ta postopek omejen na ustanovitelje, ki so registrirani kot estonski 
državljani. 
 
FINSKA 
 
Ustanovitev družbe poteka v 3 postopkih: 

1) Polog osnovnega kapitala podjetja na banki, plačilo registracijske pristojbine 
2) Vložitev prijave na Nacionalni odbor za patente in registracije in vložitev prijave na Davčno 

upravo 
3) Zavarovanje zaposlenih, prijava za pokojninsko zavarovanje, nezgodno in zdravstveno 

zavarovanje. 
 
Čas ustanovitve traja 15 dni, stroški postopka pa so 350 EUR. 
 
Družba z neomejeno odgovornostjo (General partnership) 
 
Za ustanovitev te oblike podjetja sta potrebna dva poslovna partnerja (ustanovitelja), od tega 
eden mora imeti stalno dovoljenje za bivanje, ali če je ustanovitelj pravna oseba potem mora 
imeti stalno bivanje na področju EEA regije. Če ni izpolnjen nobeden od teh pogojev, potem 
vsi ustanovitelji/poslovni partnerji morajo pridobiti dovoljenje od Nacionalnega odbora za 
patente in registracije (National Board of Patents and Registration). Za ustanovitev družbe z 
neomejeno odgovornostjo se ne zahteva nobena denarna naložba oz. osnovni kapital. Zadošča 
pogodba o partnerskem sodelovanju med samimi ustanovitelji.  
 
Komanditna družba (Limited partnership) 
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Za ustanovitev komanditne družbe morata biti vsaj dva ustanovitelja, od tega eden mora biti 
generalni partner. Vsaj eden od splošnih partnerjev v komanditni družbi mora imeti stalno 
prebivališče, ali pa če je njegov ustanovitelj pravna oseba, potem on mora imeti stalno 
prebivališče v EEA regiji. V nasprotnem primeru je potrebno pridobiti dovoljenje od 
Nacionalnega odbora za patente in registracije (National Board of Patents and Registration). 
Ta zahteva ne velja za tihe partnerje. Tihi partner mora investirati v komanditno družbo, za 
razliko od generalnega partnerja/partnerje, ki tega jim ni treba.  
 
Družba z omejeno odgovornostjo (Limited liability company) 
 
Za tovrstno družbo mora obstajati eden ali več ustanoviteljev v družbi z omejeno 
odgovornostjo. Novi Zakon o gospodarskih družbah ne opredeluje nobenih omejitev glede 
kraja prebivanja ali stalnega prebivališča ustanoviteljev tovrstne oblike podjetja, tudi če je 
podjetje ustanovljeno samo z enim družbenikom.Treba je dodati, da tudi če je družba z 
omejeno odgovornostjo z enim družbenikom, in on je edini član upravnega odbora podjetja, 
mora biti v tem odboru vsaj še en član (namestni član). Osnovni kapital družbe z omejeno 
odgovornostjo mora biti najmanj 2.500 evrov, za razliko od osnovnega kapitala delniške 
družbe, ki mora biti najmanj 80.000 EUR. 
 
FRANCIJA 
 
Administrativne formalnosti, ki so potrebne za ustanovitev družbe so poenostavljene in se 
lahko opravijo preko Company formalities centers (CFE). Gre za centre, ki posredujejo vso 
dokumentacijo na ustrezne naslove in uredijo vse poglavitne postopke: 

1) registracijo pri trgovinskem registru Register of Commerce and Companies (RCS) 
2) pridobitev različnih kod (APE, SIREN, SIRET) potrebnih za zaposlitev in ostalih postopkov, 

npr. izdajanje računov. 
3) davčne in socialne storitve (URSSAF). 

 
Delniška družba (societe anonyme, SA) 
 
Delniško družbo SA lahko ustanovi najmanj sedem ustanoviteljev. Ni omejitev glede 
državljanstva ali stalnega bivališča. Poenostavljeno delniško družbo (SAS) lahko ustanovi ena 
sama oseba. Najnižji ustanovitveni kapital je v obeh primerih 37.000 EUR. Če delniška 
družba izdaja delnice z javnimi pozivi, znaša minimalni ustanovitveni kapital 225.000 EUR. 
Če kapital družbe pade pod zakonsko določeni minimum, mora v enem letu spet doseči 
predpisano raven, sicer se družba likvidira. Pred registracijo mora biti vplačana polovica 
prispevkov v denarju in vsi stvarni vložki. Slednje oceni sodni cenilec, cenitev pa odobri 
skupščina delničarjev. Pravilo, da stvarni vložki ne prinašajo glasovalnih pravic, velja od leta 
2003 le še za družbe, ki kotirajo na borzi. Ob ustanovitvi družbe plačajo ustanovitelji, ki so 
zavezanci francoskega davka od dobička podjetij, takso za registracijo, ki znaša 1 odstotek 
vrednosti kapitalskega vložka (vendar največ 3.000 EUR). Registracijska taksa za ostale 
ustanovitelje (pod pogojem, da obdržijo delnice družbe v svoji lasti vsaj pet let) je nižja in 

http://www.cfenet.cci.fr/
http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/professionnels.impot;jsessionid=CXTXLON3TF5ORQFIEMRSFFGAVARW4IV1?pageId=prof_creation_activite&espId=2&sfid=2220
http://www.urssaf.fr/
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znaša 750 EUR za denarne vložke in 8,6% davek za stvarne vložke. Stroški notarja so odvisni 
od višine osnovnega kapitala. 
 
Družba z omejeno odgovornostjo (societe a responsabilité limitée, SARL) 
 
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovita najmanj dva in največ 50 družbenikov. 
Državljanstvo ali bivališče ni predpisano. Enoosebno podjetje z omejeno odgovornostjo 
(EURL) lahko ustanovi ena sama oseba. Najmanjši ustanovitveni kapital je v obeh primerih 
7.500 EUR, pred registracijo mora biti kapital v celoti vpisan, vplačanih pa mora biti vsaj 
1.850 EUR in vsi prispevki v naravi. Če kapital družbe pade pod to vrednost, ima družba na 
razpolago eno leto, da spet vzpostavi predpisani minimum, sicer se začne postopek 
likvidacije. Vrednost prispevkov v naravi mora oceniti sodni cenilec ali cenilec, ki ga 
soglasno določijo družbeniki. Prispevki v obliki storitev niso dovoljeni. Stroški ustanovitve so 
enaki kot pri delniški družbi, registracijska taksa za razdeljene deleže znaša 4,8%. 
 
GRČIJA 
 
Postopek ustanavljanja gospodarske družbe poteka v največ korakih, ki so relativno zapleteni. 
Postopki so sledeči: 

• Grška zbornica za trgovino in industrijo odobri ime novega podjetja 
• Vložitev dokumentov podjetja pri atenski Odvetniški zbornici 
• Podpis akta o ustanovitvi pred notarjem 
• Depozit ustanovnega kapitala na banko 
• Plačilo davka na osnovni kapital podjetja pri lokalnem davčnem uradu 
• Pridobitev pečata Odvetniškega pokojninskega sklada 
• Pridobitev potrdila Odvetniškega socialnega sklada 

 
Ustanovitev družbe: 

1) Predložitev akta o ustanovitvi ter registracija pri sekretariatu prvostopenjskega sodišča, ki izda 
registrsko številko 

2) Predložitev akta o ustanovitvi na Urad za objavo zaradi objave v Uradnem listu 
3) Registracija podjetja na Zbornici za trgovino in industrijo 
4) Registracija podjetja pri ustreznih organih socialne varnosti 
5) Pridobitev davčne številke (AFM) 
6) Žig podjetja 
7) Davčna oblast mora zapečatiti račun in računske knjige podjetja 
8) Obvestiti organizacijo za zaposlovanje (OAED) v roku 30 dni od najema/zaposlitve delavca 

 
Čas za dokončanje postopka traja 21 dni, stroški niso poceni in sicer 2.160,00 EUR. 
 
Minister za regionalni razvoj in konkurenčnost je konec aprila 2011 predstavil novosti pri 
ustanavljanju podjetij v Grčiji in sicer, da se bo to izvajalo v enem koraku in na enem mestu. 
Glavna sprememba v celotnem grškem gospodarstvu bo ta, da se bo skrajšal čas ustanovitve 
družbe iz 19 dni na samo 1 dan, stroški ustanovitve pa se bodo znižale za 50-62%, kar lahko 
pripomore k višji uvrstitvi Grčije na lestvici enostavnosti poslovanja v globalnem 
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gospodarstvu, ki jo pripravlja Svetovna banka. Prav tako je cilj takega ukrepa zagotoviti 
transparentnost poslovanja, zmanjšanje birokracije kot tudi zmanjšanje ali odprava ovir pri 
razvoju novih podjetij v Grčiji, povečanje zaposljivosti prebivalstva ter izboljšanje 
gospodarske situacije v državi. Grška vlada upa, da bo z novimi prijemi država postala bolj 
priljubljena destinacija za tuje investitorje, grška gospodarska zbornica pa bo pri tem igrala 
pomembno vlogo pri razvoju podjetništva.  
 
Delniška družba (anonymos eteria, AE) 
 
Delniško družbo lahko ustanovita najmanj dve pravni ali fizični osebi. Zakon ne predpisuje 
nobenih omejitev glede državljanstva in sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev. 
Ustanovitelji za obveznosti odgovarjajo v višini svojih kapitalskih vložkov.  Najnižji 
ustanovitveni kapital znaša 60.000 evrov. Ves kapital mora biti vplačan najkasneje dva 
meseca po ustanovitvi (denarni in stvarni vložki). Stvarni vložki so lahko v obliki 
nepremičnin, gospodarskih objektov, strojev in naprav, tehnologije, ipd. Vrednost stvarnih 
vložkov oceni Oddelek za trgovino pri Ministrstvu za razvoj.  
 
Družba z omejeno odgovornostjo (etairia periorismenis efthinis, E.P.E.) 
 
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več pravnih ali fizičnih oseb. En 
ustanovitelj lahko sam ustanovi samo eno družbo z omejeno odgovornostjo, lahko pa pri 
večih nastopa skupaj z družbeniki. Ustanovitelji za obveznosti odgovarjajo v višini svojih 
kapitalskih vložkov. Najnižji ustanovitveni kapital znaša 18.000 evrov. Ves kapital mora biti 
vplačan takoj v denarju ali v stvarnih vložkih. V denarju mora biti vplačanih vsaj 50% 
kapitala Stvarni vložki so lahko v obliki nepremičnin, gospodarskih objektov, strojev in 
naprav, tehnologije ipd.. Vrednost stvarnih vložkov oceni Oddelek za trgovino pri Ministrstvu 
za razvoj. Deleži v družbi z omejeno odgovornostjo so določeni z nominalno vrednostjo 30 
EUR oz. njenim večkratnikom in so poljubno prenosljivi. 
 
IRSKA 
 
Postopek ustanovitve gospodarske družbe poteka v 4 korakih: 

1) Prisega ustanovitelja pred komisijo 
2) Registracija podjetja 
3) Izdelava štampiljke podjetja 
4) Prijava podjetja v davčni sistem, prijava za plačevanje DDV in prispevkov za socialno 

zavarovanje 
 

Čas za dokončanje postopka traja dobrih 13 dni, stroški pa znašajo 180 EUR. 
 
Družba z omejeno odgovornostjo (A Private Limited Company-Ltd.) 
Družba z omejeno odgovornostjo je najpogostejša oblika poslovnega subjekta na Irskem. 
Podjetje ima omejeno število družbenikov: maksimalno 99 in minimalno 1 osebo.  
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ITALIJA 
 
Delniška družba (Società per Azioni, S.p.A.) 
 
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Omejitev glede največjega 
možnega števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma delničarjev ni.  
Najmanjši ustanovitveni kapital je 120.000 evrov. Prispevke v naravi mora ovrednotiti 
pooblaščeni cenilec, ki ga določi pristojno sodišče. Predvideni kapital delniške družbe mora 
biti v celoti vpisan, vplačati pa je treba 25 odstotkov nominalne vpisane vrednosti delnic. 
Večji minimum ustanovitvenega kapitala družbe je predviden za ustanovitev zavarovalnic in 
investicijskih skladov. 
 
Evropska delniška družba (Societas Europea, S.E.) 
 
Evropsko delniško družbo se lahko ustanovi na štiri načine: z združitvijo, z ustanovitvijo 
holdinga, z ustanovitvijo podružnice in s preoblikovanjem. Najmanjši ustanovitveni kapital je 
120.000,00 evrov.  
 
  
Družba z omejeno odgovornostjo (Società a responsabilità limitata, S.r.l.) 
 
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo poteka prek dveh ključnih elementov; sklenitve 
družbene pogodbe ali enostranskega akta in vpisa družbe v sodni register, ko družba dejansko 
postane pravna oseba (persona giuridica). V nasprotju s starimi zakonskimi določbami, nove 
zakonske spremembe navajajo, da v ustanovnem aktu ni potrebno navajati čas, za katerega se 
družba ustanavlja in se tako šteje, da se družba ustanavlja za nedoločen čas. Pred pripravo 
predloga za vpis družbe v sodni register je potrebno izvesti vpis družbenega kapitala in 
izpolniti obveznosti v zvezi z vplačili denarnih vložkov ter zagotoviti vsa potrebna dovoljenja 
o izpolnjevanju pogojev za pričetek poslovanja družb, ki opravljajo posebne dejavnosti. V 
roku dvajsetih dni od izpolnitve navedenih pogojev je pristojni notar dolžan izvesti postopek 
za prijavo družbe v sodni register. 
 
Poleg stroškov, ki zadevajo vplačilo osnovnega kapitala družbe, nastajajo v zvezi z 
ustanovitvijo družbe z omejeno odgovornostjo še notarski stroški in stroški v zvezi v vpisom 
družbe v sodni register. Višina notarskih stroškov je zelo odvisna od kompleksnosti 
ustanovitvenega postopka in narave ter dimenzije poslov, ki jih bo nova družba opravljala. 
Stroški sodnega registra (sodne takse) pa znašajo kot sledi: 7% vpisanega kapitala v primeru, 
da se kapital vplača v obliki stvarnega vložka (oz. 3% v primeru, da stvarni vložek zajema 
objekte, ki so predmet naravne in/ali kulturne dediščine). V primeru, ko je kapital vplačan v 
denarni obliki, s prenosom delnic ali na drug, z zakonom določen način, pa znašajo sodne 
takse 129,11 EUR. 
 
Družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede največjega možnega 
števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma družbenikov. Najmanjši 
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znesek ustanovitvenega kapitala znaša 10.000 evrov. Če v ustanovnem aktu ni drugače 
določeno se osnovni kapital vplača v denarju. Ob podpisu ustanovnega akta mora biti pri 
banki ustanovitvi mora biti vplačanih vsaj 25 odstotkov kapitala v denarju, če je ustanovitelj 
le eden, pa mora biti kapital ob ustanovitvi v celoti vplačan v denarju. Najmanjši znesek 
nominalne vrednosti posameznega deleža je 500 evrov, višji zneski pa se morajo glasiti na 
mnogokratnik te vrednosti. Deleži se lahko prenašajo le s soglasjem ostalih družbenikov. 
 
IZRAEL 
 
Ustanovitev družbe zahteva 5 postopkov, v povprečju traja 34 dni in stane najmanj 840 
EUR(stroški odvisni od velikosti podjetja; za podrobnosti se obrnite na tekst spodaj). Postopki 
za ustanovitev družbe so naslednji: 

1) Pridobitev registracijskih dokumentov, ki jih mora potrditi odvetnik. 
2) Vložitev zahteve pri trgovinskem registru pri Ministrstvu za pravosodje. 
3) Registracija za davke pri Ministrstvu za finance, Oddelek za davek na dohodek. 
4) Registracija za potrebe DDV pri Ministrstvu za finance, Oddelek za carino in DDV. 
5) Registracija pri nacionalnem Institutu za zavarovanje. 

 
Delniške družbe so najpogostejša oblika družbe v Izraelu. Poznajo zasebno in javno delniško 
družbo, družbo z omejeno odgovornostjo, neomejeno ali tujo delniško družbo. Lastniki delnic 
so tudi zakoniti lastniki podjetja. Delničarji so lahko tudi tuji državljani. Minimalnega 
kapitala ni potrebno vplačati v celoti. Osnovni kapital ne sme biti manjši od 6.058,03 EUR. V 
Izraelu je treba plačati vladni davek glede na ustanovitven kapital zaradi katerega se podjetja 
po navadi odločajo za najvišji osnovni kapital, na podlagi katerega posledično plačajo 
najmanjši davek. Letni vladni davek mora biti plačan do februarja za prihajajoče leto. Vladni 
davek za prvo leto ustanovitve družbe je plačan ob registraciji. Zasebne družbe so omejene z 
deležem oziroma porokom in imajo od 2 do 50 delničarjev ter vsaj enega direktorja, ki 
opravlja administrativno vodenje podjetja. Delnice niso javne, in vsak prenos delnic mora 
odobriti svet delničarjev. Zasebne družbe niso zakonsko vezane za objavo vrednostnih 
papirjev, prav tako jim ni potrebno izdajati finančnih poročil Registru podjetij. Izraelske javne 
družbe morajo imeti najmanj sedem delničarjev. Za razliko od zasebne družbe, javne družbe 
lahko uvrstijo svoje delnice, obveznice in druge vrednostne papirje na borzo (z dovoljenjem 
urada, ki se ukvarja z državnimi papirji oziroma privatno, če je ponudba namenjena 35 ali 
manj investitorjem).  
 
Družba z omejeno odgovornostjo je najbolj pogosta oblika delniške družbe. Zakon o 
podjetjih predpisuje splošno zaščito za delničarje družbe z omejeno odgovornostjo v zahodnih 
državah, vključno z omejeno odgovornostjo delničarjev do odgovornosti družbe, ki je 
obravnavana kot pravna oseba. Omenjena zaščita ni neomejena, in jo lahko ovržene sodišče. 
To se zgodi ko delničarji izkoriščajo družbo za kriminalna dejanja.  
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JUŽNA KOREJA 
 
Postopek poteka v 5 korakih: 

1) Z dostopom v elektronski sistem »StartBiz« se preveri ime novoustanovljenega podjetja, 
pridobi se potrdilo o razpoložljivosti imena, odpre se bančni račun, pridobi se davčna številka 
in nato sledi prijava v pokojninski sklad ipd. 

2) Narediti žig za podjetje. 
3) Plačati registracijski davek. 
4) Plačilo ostalih pristojbin. 
5) Plačilo pristojbin v zdravstveni zavarovalniški program, nacionalni penzijski fon, plačilo 

ostalih pristojbin. 
 

Čas za dokončanje postopka traja 8 dni, stroški pa se ocenjujejo na 28,56 EUR. 
 
Delniško družbo je možno ustanoviti na dva načina: z javno ponudbo za vpis delnic ali pa z 
povabilom zaprte skupine delničarjev. Čas v katerem mora biti izvedena registracija delniške 
družbe je dva tedna po ustanovni skupščini. Ustanovitelji so lahko tujci ali domačini, 
posebnih omejitev ni. Od leta 2001 dalje lahko majhne družbe (z manj kot 50 zaposlenimi) 
ustanovi tudi en sam ustanovitelj, sicer pa lahko družbo ustanovijo najmanj trije ustanovitelji, 
po ustanovitvi pa se lahko število zniža na enega delničarja. Omejitev glede državljanstva ali 
stalnega bivališča ustanoviteljev ni. 
 
Najnižji ustanovitveni kapital znaša 33.759,60 EUR, ali 16.879,80 EUR po osebi, če sta 
udeležena dva ali več ustanoviteljev. Za majhne družbe (z manj kot 50 zaposlenimi) lahko 
pristojni organ odobri nižji ustanovitveni kapital. Glede tujih vlaganj obstaja pravilo, da mora 
biti neposreden tuj vložek v višini 10% ali več. Kapital mora biti vplačan v domači valuti. 
Stvarni vložki so dovoljeni. Rezervni sklad ni obvezen.  
 
KANADA 
 
Družba z omejeno odgovornostjo (Limited partnership) & Delniška družba (Corporation) 
 
Družbo lahko ustanovita dve ali več fizični(h) ali pravni(h) oseb. Najmanj en partner (general 
partner) je odgovoren za obveznosti z vsem svojim premoženjem, eden/ostali (limited partner) 
pa le s svojim vložkom. Partnerji ki nastopajo le s svojim vložkom se ne smejo vmešavati v 
vodenje družbe. Popolno jurisdikcijo nad družbo ima provinca v katerih je družba 
ustanovljena. Najnižji ustanovitveni kapital ni predpisan. Vložki so lahko v obliki stvarnih ali 
denarnih vložkov. 
 
Delniško družbo (Corporation) lahko ustanovi ena ali več fizični(h) ali pravni(h) oseb. Pri 
ustanoviteljih ne pogojujejo državljanstva ali stalnega bivališča. Družba je pravna oseba, 
ločena od delničarjev. Najnižji ustanovitveni kapital ni predpisan. Vložki so lahko v obliki 
stvarnih in denarnih vložkov, ali pa tudi kot preteklo delo delničarja. Protivrednost stvarnih 
vložkov določi uprava. Rezervni sklad ni predpisan, razen za finančne družbe. 
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KITAJSKA 
 
Družba z omejeno odgovornostjo lahko ustanovita najmanj eden in največ petdeset 
družbenikov.  Urad za registracijo podjetij ima pristojnost za odobritev licence za opravljanje 
dejavnosti. Potrdilo o registraciji vsebuje podatke: ime podjetja, datum registracije, registriran 
kapital, ime in naziv družbenika, podatek o denarnem oziroma stvarnem vložku, serijsko 
številko certifikata ter datum overitve in izdaje.  Vložki družbenikov so lahko v denarju, 
materialnih dobrinah, premoženjskih pravicah, tehnologiji, ki ni zaščitena s patenti in 
pravicah do uporabe zemljišč po ocenjeni vrednosti. Stvarni vložki ne smejo biti precenjeni 
oziroma podcenjeni. Vložek v obliki premoženjskih pravic in tehnologiji, ki ni zaščitena s 
patenti ne sme presegati 20- odstotkov ustanovitvenega kapitala. Možne so izjeme vendar jih 
mora odobriti pristojen organ. Stroške registracije podjetja določa Državna uprava za 
industrijo in trgovino, Ministrstvo za finance in Državni urad za cene proizvodov. Stroški so 
ovrednoteni glede na vrednost podjetja. Za družbo, katere kapital je manjši od 1.222.464,37 
EUR, strošek registracije znaša 0,1 odstotka vrednost kapitala. Za družbo, katere kapital je 
večji od 1.222.464,37 EUR, strošek registracije znaša 0,15 odstotka vrednosti kapitala. 
Registracija družb, katerih kapital presega 1.222.464,37 EUR, je brezplačna. 
 
KOSOVO 
 
Postopek ustanovitve poteka v 10 korakih, čas za dokončanje postopka pa se beleži na 
okvirno dva meseca in pol. Ocena stroškov za dokončanje postopka pa so okoli 600 EUR. 
Vsako podjetje na Kosovu mora registrirati ime. Registrirano ime družbe z omejeno 
odgovornostjo, delniške družbe in zasebnega partnerstva je znano kot naziv podjetja ali firma. 
Je uradno ime podjetja. Vse omenjene pravne oblike podjetja uporabljajo uradno ime podjetja 
v vseh pravnih postopkih in vseh uradnih postopkih kot tudi na vseh računih, dobavnicah, 
pogodbah in drugih podobnih dokumentih. 
 
LATVIJA 
 
Postopek ustanovitve družbe: 
Postopek 1: Zbrane vse podpisne kartice in dokumenti poslovanja ter podpisi overovljeni pri   

notarju  
Postopek 2: Odprtje bančnega računa in pridobitev bančnega potrdila o pologu  
Postopek 3: Registracija pri Oddelku za registracije ter registracija podjetja za DDV pri 

davčnem uradu 
Postopek 4: Registracija zaposlenih za plačevanje obveznega državnega socialnega 

zavarovanja  
 
Delniške družbe imajo v splošnem pravico izdajati različne razrede delnic, ki podeljujejo 
njihovim imetnikom različne pravice, kot so glasovalne pravice, pravice do fiksnih dividend 
in pravica do prednosti pri prodaji, itn. Delniške družbe imajo pravico izdajati tudi 
preferenčne delnice brez glasovalne pravice, ki so opredeljene v določbah 
statutov. Minimalna zahteva za registriran delniški kapital delniške družbe je postavljena na 
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35.774,80 EUR. Višje zahteve po registriranem delniškem kapitalu so postavljene za banke in 
zavarovalnice.  
 
Latvijska trgovska družba z neomejenim jamstvom je družba, v kateri dva ali več partnerjev 
delujejo pod skupnim poslovnim imenom. Partner v trgovski družbi z neomejenim jamstvom 
je lahko fizična ali pravna oseba. Vsi partnerji so skupno odgovorni za obveznosti take družbe 
s vsemi svojimi sredstvi. Trgovska družba z neomejenim jamstvom deluje na osnovi 
partnerskega sporazuma sklenjenega med partnerji, ki je lahko spremenjen samo s konsenzom 
vseh partnerjev. Vsak izmed partnerjev lahko predstavlja družbo z neomejenim jamstvom pri 
vseh pravnih poslih, razen če partnerska pogodba ne določa drugače. Partnerska pogodba 
določa delež prispevka partnerjev. Prispevek je lahko denaren ali nedenaren. Da bi vpisali 
trgovsko družbo z neomejenim jamstvom v Poslovni register, mora biti podan formalni 
zahtevek podpisan s strani vseh partnerjev in poslan Poslovnemu registru.  
 
Latvijska trgovska družba z omejenim jamstvom (Komanditna družba) je družba, kjer dva ali 
več pravnih ali fizičnih oseb delujejo pod skupnim poslovnim imenom. Vsaj ena od teh oseb 
(partner) je odgovoren za obveznosti družbe v skladu z omejenim partnerskim 
prispevkom. Državna in lokalna uprava ne moreta biti partner v komanditni družbi. Partnerji 
komanditne družbe se dogovorijo o imenu družbe in višini prispevka in podružnicah 
komanditne družbe. Prispevek je lahko v denarni in nedenarni obliki. Če se partner z 
omejenim jamstvom priključi družbi z neomejenim jamstvom se mora trgovska družba z 
neomejenim jamstvom spremeni v komanditno družbo. Obratno velja tudi, če partnerji z 
omejenim jamstvom zapustijo komanditno družbo in preostaneta vsaj dva partnerja z 
neomejenim jamstvom, se mora pretvoriti komanditna družba v družbo z neomejenim 
jamstvom. 
 
MAKEDONIJA 
 
Delniška družba (akcionersko društvo, A.D.) 
 
Delniško družbo lahko ustanovita najmanj dve fizični ali pravni osebi, za katere ni predpisan 
pogoj državljanstva ali bivališča. Pod določenimi z zakonom predpisanimi pogoji lahko 
delniško družbo ustanovi tudi ena sama oseba. Družba se lahko ustanovi simultano ali 
sukcesivno. Najnižji znesek ustanovitvenega kapitala za simultano ustanovljene družbe je 
25.000 evrov, za sukcesivno ustanovljene družbe pa 50.000 evrov v protivrednosti v 
makedonski valuti (denar) po uradnem tečaju na dan plačila. Prispevki so lahko v denarju ali 
v naravi. Vsaj 25% nominalne vrednosti vsake delnice mora biti vplačano ob registraciji. 
Skupen znesek vseh vplačil v denarju ne sme biti manjši od 12.500 oz. 25.000 evrov. Najnižja 
predpisana vrednost delnice je 1 evro v protivrednosti v denarih. Delnice so prosto 
prenosljive. Delnice z večkratno glasovalno pravico so prepovedane. 
 
Delnice so lahko navadne ali prednostne. Navadne delnice dajejo lastnikom pravico do 
glasovanja na skupščini delničarjev, pravico do dividend in pravico do ustreznega deleža ob 
likvidaciji ali stečaju družbe, prednostne delnice pa lahko dajejo imetnikom razne dodatne 
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pravice, npr. pravico predlaganja ali imenovanja določenega števila (vendar manj kot 
polovice) članov uprave ter razne pravice delitvi dobička. Prednostne delnice so lahko 
kumulativne ali participativne.  
 
Družba z omejeno odgovornostjo (Društvo so ograničena odgovornost – DOO) 
 
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi do petdeset ustanoviteljev s pogodbo. 
Družbo lahko ustanovi tudi ena sama oseba s sklepom (Društvo so ograničena odgovornost 
osnovano od edno lice - DOOEL).Najnižji znesek ustanovitvenega kapitala je 5.000 evrov v 
protivrednosti v denarjih po uradnem tečaju na dan plačila. Družba z omejeno odgovornostjo 
se ustanovi s podpisom akta o ustanovitvi, ki mora biti sklenjen s strani vseh družbenikov v 
pisni obliki. V kolikor družbo ustanovi en družbenik (dooel) se akt o ustanovitvi nadomesti z 
izjavo ustanovitelja o njegovi odločitvi za ustanovitev podjetja. Načeloma ustanovitelji 
podjetja niso odgovorni za njene obveznosti, razen če vsak od njih ne podpiše izjave, s katero 
prevzame odgovornost za določene obveznosti. Tuje in domače pravne in fizične osebe imajo 
pravico do istih pogojev, do iste procedure ustanovitve podjetja, kot tudi do istih pravic in 
obveznosti pred oblastmi glede samega delovanja podjetja. Družba se registrira na sodišču (v 
Skopju, Štipu, ali Bitoli) in vpiše v register trgovinskih družb. Postopek traja ca. 8 dni. Zatem 
je treba makedonskemu Zavodu za statistiko prijaviti pretežno dejavnost podjetja (postopek 
traja 1-2 dni) in pridobiti davčno številko na Upravi za javne prihodke (5-7 dni).  
 
Elektronska ustanovitev družbe 
 
Makedonija ima zelo dobro razvit VEM (vse na enem mestu) sistem ustanavljanja 
gospodarskih družb. Sistem omogoča registracijo družbe v 4 urah in ni potrebna fizična 
prisotnost. Preko spleta je mogoče registrirati podjetje, vpisati spremembe v register in 
izbrisati podjetje. Elektronska registracija. 
 
Stroški ustanovitve d.o.o. znašajo 36 EUR, delniške družbe pa 62 EUR. 
 
Ustanovitev poteka tri stopenjsko. V prvi stopnji je potrebno pridobiti elektronski certifikat 
(za Slovenijo je dovolj AC NLB certifikat). V drugi stopnji je potrebno elektronsko pripraviti 
dokumentacijo in jo v zadnji fazi predložiti.  
 
MEHIKA 
 
Postopek ustanovitve podjetja poteka v 6 korakih: 

1) Pridobitev pooblastil za uporabo imena podjetja pri Ministrstvu za zunanje zadeve 
2) Podpis ustanovitve družbe pred notarjem ter pridobitev davčne številke 
3) Registracija podjetja pri mehiškem inštitutu za socialno varnost 
4) Registracija pri Ministrstvu za finance 
5) Objava odprtja trgovinskega podjetja 
6) Registracija pri Nacionalnem registru za poslovne informacije 

 

http://e-submit.crm.com.mk/efiling/
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Čas, ki je potreben za dokončanje postopka traja 11 – 12 dni, ocena stroškov za dokončanje 
postopka pa je 780,20 EUR. Bistvenega pomena pri ustanavljanju družbe v Mehiki je, da si 
pridobite pravni nasvet mehiškega pravnika in /ali mehiškega računovodja. Le ta vam bo 
svetoval ter uredil vse potrebne dokumente, vsaj kar se tiče pravnih pogojev za ustanovitev 
družbe.  
 
Delniška družba (Sociedad Anónima, S.A.) 
 
Tujim vlagateljem se priporoča ustanovitev delniške družbe in sicer sta poznani dve vrsti: 
S.A., katere kapital je fiksen, S.A de C.V, z variabilnim kapitalom. Temeljna razlika med 
obema vrstama je, da se kasneje lahko zvišuje oz. znižuje kapital in sicer v mejah, ki jih 
določa Skupščina delničarjev, brez ostalih pravnih formalnosti. V obeh primerih je potrebno o 
spremembi višine kapitala obvestiti le institucijo, ki vodi register s tujimi vlaganji in se 
imenuje National Registry of Foreign Investements. 
 
Osnovne značilnosti obeh tipov delniške družbe (1. In 2.) so: 

• odgovornost delničarja je določena z njegovim deležem delnic v družbi, 
• direktorji nosijo polno odgovornost glede lojalnega in prizadevnega upravljanja družbe, 
• za ustanovitev sta potrebna najmanj 2 delničarja, navzgor ni omejitve in minimalni kapital v 

višini 2856,83 eur; 20% tega mora biti plačano ob ustanovitvi, 
• določi se zakonit finančni revizor, ki mora biti tretja, popolnoma nepristranska oseba, ki vrši 

nadzor nad poslovanjem družbe, ter predstavlja interese delničarjev družbe, 
• davek od dobička je 35 %, kar je običajna stopnja v Mehiki, 
• deleži, ki predstavljajo delniški kapital družbe so prosto prenosljivi in so lahko predmet javne 

prodaje. 
 
Družba z omejeno odgovornostjo (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.de S.R.L)  
 
Je prav tako zelo popularna med tujimi vlagatelji. Glavne značilnosti poleg že zgoraj 
omenjenih so: tako kot pri delniški družbi, družbeniki nosijo odgovornost glede na svoj 
vloženi kapital, direktorji pa nosijo polno odgovornost za lojalno in prizadevno upravljanje 
družbe, za ustanovitev sta potrebna najmanj dva družbenika, največ pa jih je lahko 50 in 
kapital v minimalni višini 171,41 EUR, katerega 50% delež mora biti vplačan ob ustanovitvi, 
revizorski nadzor ni potreben. Davek od dobička je 35%, kar je običajna stopnja v Mehiki. 
Deleži, ki predstavljajo kapital družbenikov, niso prosto prenosljivi in ne morejo biti predmet 
javne prodaje. 
 
NEMČIJA 
 
Postopek ustanovitve družbe: 

• Imenovanje svetovalcev / preglednikov / pravnikov. 
• Priprava potrebnih členov družbene pogodbe (die GmbH / AG Satzung), pooblastil, sklepov, 

ostalih aktov in otvoritvene bilance. 
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• Preverjanje ustreznosti imena pri notarju ali območni gospodarski zbornici (Industrie- und 
Handelskammer). 

• Postopek overovitve pri notarju. 
• Vplačilo imenovanega ustanovnega kapitala na bančni račun. 
• Registracija podjetja v gospodarskem registru (Handelsregister), vzdrževanim s strani 

lokalnega sodišča (Amtsgericht) – pridobitev registracijske številke (HRB-Nummer). 
• Obvestitev območnega gospodarskega združenja (Gewerbeamt) o namenu poslovanja in 

pridobitev registracijskega potrdila (Gewerbeanmeldeschein). Za nekatere vrste podjetij so 
zahtevana posebna potrdila (npr. živilska, farmacevtska industrija, proizvodnja, finance in 
transport). 

• Registracija pri območnem davčnem uradu (Gewerbesteueramt) in finančnem uradu 
(Finanzamt). 

• Nove družbe se morajo pridružiti tudi območnemu gospodarskemu združenju. 
 
Delniška družba (Aktiengesellschaft, AG) 
 
Delniško družbo lahko ustanovi ena sama pravna ali fizična oseba ali več pravnih ali fizičnih 
oseb. Postopek ustanovitve je podoben postopku ustanovitve d.o.o. Najnižji ustanovitveni 
kapital znaša 50.000 evrov, ki mora biti vpisan v celoti, vplačana pa mora biti najmanj ena 
četrtina denarnih vložkov in vsi stvarni vložki.  
 
Družba z omejeno odgovornostjo (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) 
 
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena sama pravna ali fizična oseba, ni pa tudi 
omejena navzgor (na maksimalno število družbenikov). Zakon ne predpisuje nobenih 
omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev. 
 
GmbH je ustanovljena s podpisom uradnih listin (Gesellschaftsvertrag ali Satzung) pred 
nemškim notarjem. Pogodba mora vsebovati namen, ime, registriran domicil in razdelitev 
deležev kapitala družbe. 
 
Poleg registriranega sedeža ima lahko družba tudi neomejeno število podružnic v 
Nemčiji. Najnižji ustanovitveni kapital (Stammkapital) znaša 25.000 evrov, razdeljen na 
deleže (Geschäftsanteile), ki imajo lahko različne nominalne vrednosti. Ob ustanovitvi mora 
biti vpisan ves kapital, vplačanih pa mora biti najmanj 12.500 evrov (v to vrednost se lahko 
vštejejo tudi stvarni vložki). Vrednost stvarnih vložkov ocenijo ustanovitelji. Kakršnakoli 
sprememba deležev v podjetju mora biti zapisana v obliki notarske listine. 
 
POLJSKA 
 
Vsaka kapitalska družba (družba z omejeno odgovornostjo in delniška družba) ter osebne 
družbe (javna, partnerska, komanditna, komanditno-delniška) zahtevajo vpis v sodni register 
(civilna družba vpisa v sodni register ne zahteva). Družba postane pravna oseba in lahko 
deluje šele po vpisu v register. Samo d.o.o. in d.d. lahko delujeta določen čas brez vpisa, samo 
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na podlagi pogodbe ali statuta. Za vpis je potrebno izpolniti ustrezen formular, odvisno od 
tipa družbe. Obrazci so dostopni na spletni strani sodnega registra ter na sodiščih. Med najbolj 
pogoste oblike družb spada družba z omejeno odgovornostjo (spolka z o.o., sp. z o.o.).  
 
Postopek ustanovitve: 

• Podpis dokumenta o ustanovitvi (pogodbe) – obvezno v notarski obliki 
• Vplačilo in vnos ustanovitvenega kapitala 
• Ustanovitev vodstva in upravnih organov 
• Registracija podjetja 
• Objava registracije podjetja v listu Monitor Sądowy i Gospodarczy 
• Prejem statistične številke 
• Registracija podjetja pri davčni upravi (davčna številka, register zavezancev za DDV in 

trošarino) 
• Registracija podjetja pri Zavodu za socialno zavarovanje 
• Pridobitev posebnih dovoljenj ali koncesij (če dejavnost podjetja to zahteva) 
• Otvoritev bančnega računa podjetja 

 
Najmanjši ustanovitveni kapital je 11.912,25 EUR in mora biti v celoti vplačan pred vpisom v 
sodni register podjetij. Ustanovitveni kapital je lahko v denarju ali v naravi. Ocenitev 
prispevkov v naravi je prepuščena družbenikom. Za družbe z omejeno odgovornostjo ni 
predpisana ustanovitev rezervnega sklada. 
 
PORTUGALSKA 
 
Delniška družba (Sociedade Anonima, SA) 
 
Za ustanovitev delniške družbe je potrebnih najmanj pet (5) domačih ali tujih fizičnih ali 
pravnih oseb, izjeme so možne na strateško pomembnih področjih in so opredeljene z 
zakonom. Ni omejitev glede državljanstva ali sedeža. Najmanjši znesek ustanovitvenega 
kapitala je 50.000 EUR. Vse delnice morajo imeti enako nominalno vrednost, ki ne sme biti 
nižja od ene stotine celotnega kapitala. Vplačilo denarnih vložkov se lahko odloži največ v 
višini 70% nominalnega kapitala. Plačilo osnovnega vložka se lahko odloži za največ pet let.  
 
Družba z omejeno odgovornostjo (Sociedade Por Quotas, Lda) 
 
Za ustanovitev Družbe z omejeno odgovornostjo zadostuje en sam ustanovitelj. Ni omejitev 
glede državljanstva ali sedeža.Osnovni kapital mora znašati vsaj 5.000 EUR; minimalni 
osnovni vložek je 100 EUR. Vplačanih mora biti bodisi vsaj polovica osnovnih vložkov, 
bodisi celoten minimalni kapital 5.000 EUR (odvisno od tega, kar je več).Deleži morajo biti v 
vrednosti najmanj 100 EUR in niso prosto prenosljivi. 
 
  

http://www.krs-online.pl/umowy.php?partid=
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ROMUNIJA 
 
Ustanovitelji morajo pripraviti, podpisati in predložiti ustanovitvene akte, kjer so navedeni 
naslednji podatki: osebni in identifikacijski podatki ustanoviteljev (pravne ali fizične osebe), 
potrdilo o registraciji pravne osebe v državi izvora,ime, naslov, firma, logotipi 
ustanovitelja,dejavnosti, za katere bo registriramo ustanovljeno podjetje,osnovni kapital in 
način vplačila,število in vrednost deležev posameznih družbenikov,zastopnika družbe,bilance 
uspeha ustanoviteljev (v kolikor gre za družbe),predvidene lokacije podružnic, če je to možno 
sklepati iz namena ustanovitve,trajanje družbe,način prenehanja in likvidacije družbe. 
 
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi do petdeset pravnih ali fizičnih oseb, za 
katere ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča. Družbo lahko ustanovi 
tudi ena sama oseba. Ena oseba ne more biti edini lastnik več kot ene družbe, prav tako pa 
družba s samo enim lastnikom ne more biti edini lastnik druge družbe. Najnižji kapital za 
ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo znaša 45,30 EUR. Posamezen En delež 
predstavlja en glas na skupščini. Deležev ni mogoče prosto prenašati, niti zastaviti. Prenosi 
deležev na tretje osebe so mogoči le, če to na skupščini izglasujejo družbeniki, ki 
predstavljajo tri četrtine kapitala družbe. Prenosi morajo biti vpisani v register družb. Družbo 
z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi najmanj pet pravnih ali fizičnih oseb, za katere ni 
omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča.  Najnižji kapital za ustanovitev 
družbe z omejeno odgovornostjo znaša 566,27 EUR. Deleži se izdajo v obliki vrednostnih 
papirjev. Ob ustanovitvi je potrebno vplačati najmanj 30% ustanovitvenega kapitala, ves 
kapital pa mora biti vplačan najkasneje v enem letu od ustanovitve.  
 
RUSIJA 
 
Ruska zakonodaja loči odprto in zaprto delniško družbo. Najpomembnejša razlika je v 
prenosljivosti delnic: delnice odprte družbe so prosto prenosljive, delnice zaprte družbe pa so 
prenosljive le med ustanovitelji oziroma med omejenim vnaprej določenim krogom oseb. 
Tudi število ustanoviteljev je pri zaprti družbi omejeno.  
 
Ustanovitelji delniške družbe so lahko pravne ali fizične osebe, za katere ni predpisanih 
omejitev glede državljanstva ali stalnega bivališča. Zaprta družba ima lahko največ 50 
ustanoviteljev; če kasneje preseže predpisano število delničarjev se šteje za delniško družbo 
odprtega tipa in se mora kot taka registrirati. Za odprte delniške družbe zakon ne določa 
največjega števila delničarjev. Družba ima lahko enega samega družbenika. Minimalni 
ustanovitveni kapital za odprte delniške družbe je 1000 kratnik minimalne plače oz. 110 000 
EUR, za zaprte delniške družbe pa najmanj 100 kratnik minimalne plače 11000 EUR. Vložki 
so lahko v denarju ali stvarni (zgradbe, oprema, vrednostni papirji, pravica do uporabe 
zemljišč, industrijska lastnina itd.). Vrednost stvarnih vložkov ocenijo delničarji skupno ali 
preko neodvisnega cenilca. Vsak delničar mora vplačati vsaj polovico svojega deleža pred 
registracijo, preostanek pa v enem letu po registraciji. Vsaj polovica delnic prve izdaje mora 
biti vplačana v treh mesecih od registracije. Rezervni sklad mora vsebovati najmanj 5% 
delniškega kapitala. Način polnjenja rezervnega sklada določi skupščina delničarjev; način 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
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uporabe sredstev rezervnega sklada mora biti določen v statutu družbe. Družbo lahko ustanovi 
ena ali več oseb ali pravnih institucij, vendar če število le-teh presega 50, se ustanovi kot 
odprta delniška družba. Osnovni kapital družbe se razdeli na kapitalske deleže.  
 
Ustanovitveni kapital družbe je sestavljen iz deleža ustanovitelja. Znesek začetnega 
ustanovitvenega kapitala ne sme biti manjši od 270 EUR. Ustanovitveni kapital je lahko dan v 
denarju ali pa v naravi (vrednostni papirji, lastnina, pravice, ki imajo vnovčitveno vrednost). 
Če tujec v ustanovitveni kapital prispeva opremo, je ta upravičena uvoznih dajatev in 
uvoznega davka. Najmanj 50% ustanovitvenega kapitala mora biti plačanega pred 
registracijo, razlika pa v celoti v roku prvega leta delovanja družbe.  
 
SRBIJA 
 
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več pravnih in/ali fizičnih oseb, ki ima/jo stabilen 
osnovni kapital razdeljen na delnice. Zaprte delniške družbe izdajajo delnice samo svojim 
ustanoviteljem ali omejenemu številu drugih oseb in lahko imajo največ 100 delničarjev. Pri 
odprti delniški družbi, ki se ustanovi z javnim pozivom za vpis in plačilo delnic (uvrščenih v 
kotacijo ali ne) v času ustanavljanja ali po tem, pa število delničarjev ni omejeno. Delniška 
družba se ustanovi z ustanovnim aktom, lahko tudi s statutom, s katerim se natančneje določa 
poslovanje in upravljanje. Vložki delničarjev so lahko v denarju, stvareh ali pravicah – 
izraženih v denarni vrednosti. Vrednost nedenarnih vložkov ocenijo družbeniki ali 
pooblaščeni cenilec. Denarni del osnovnega kapitala zaprte delniške družbe ne more biti nižji 
od 10.000 EUR v dinarski protivrednosti po uradnem tečaju na dan plačila, pri čemer se mora 
50 % plačati do registracije družbe, ostanek pa v roku dveh let. Denarni del osnovnega 
kapitala odprte delniške družbe, ki se ustanovi z javnim pozivom za vpis in plačilo delnic, ne 
more biti nižji od 25.000 EUR v dinarski protivrednosti po uradnem tečaju na dan plačila, pri 
čemer se mora 50 % plačati do registracije družbe, ostanek pa v roku dveh let. 
 
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden do največ 50 ustanoviteljev, ki so lahko 
fizične ali pravne osebe. Če se število družbenikov poveča do 100 in družba deluje več kot 1 
leto, se takšna družba spremeni v zaprto delniško družbo. Pri ustanoviteljih ni pogoja 
državljanstva ali stalnega bivališča. Za obveznosti družbe odgovarja družba s svojim celotnim 
premoženjem, družbeniki pa odgovarjajo za obveznosti družbe le v znesku plačanega deleža. 
Družba mora imeti za svojim imenom oznako »d.o.o.« oziroma »doo«. Družbo se ustanovi z 
ustanovitvenim aktom, ki mora med drugim vsebovati: popolno ime in podatke o družbenikih, 
ime in sedež družbe, dejavnost družbe, vrednost, vrsto in opis osnovnega kapitala družbe, 
vrednost stroškov ustanovitve družbe, kdo nosi stroške ustanovitve ipd. Poslovanje in 
upravljanje družbe se lahko uredi še s posebno pogodbo. Minimalna vrednost denarnega dela 
osnovnega kapitala znaša 500 EUR in mora biti vplačana v dinarski protivrednosti po 
srednjem tečaju na dan plačila. Do vpisa družbe v register je treba vplačati na začasni račun 
pri banki vsaj 50% denarnega dela osnovnega kapitala. Ostanek sredstev se vplača v skladu z 
ustanovitveno pogodbo, vendar ne kasneje kot v dveh letih od dne registracije družbe. 
 
Dokumenti, ki jih je treba priložiti pri registraciji: 
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1) dokaz o identiteti ustanovitelja – fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista fizične osebe 
in/ali izvod iz registra pravnih oseb z apostilom in prevodom, ki ga je opravil sodni tolmač v 
Srbiji, 

2) pogodba o ustanovitvi družbe z overjenim podpisom ustanovitelja, 
3) potrdilo banke o plačilu denarnega vložka na začasni račun ali overjena izjava, da poseduje 

sredstva za denarni vložek, 
4) ocena pooblaščenega cenilca vrednosti nedenarnega (negotovinskega) vložka ustanovitelja, 
5) odločba o imenovanju zastopnika, v kolikor ni imenovan z ustanovitvenim aktom, 
6) overjen podpis zastopnika, 
7) nadomestilo za registracijo: 3.600 din. 

 
ZDA 
 
Postopki ustanavljanja:  
Postopek 1: registracija imena podjetja in vložitev ustanovitvenih členov podjetja. 
Postopek 2: pridobitev zvezne identifikacijske številke (EIN) za potrebe davkov in 
                    delodajalcev. 
Postopek 3: on-line registracija za prodajne davke. 
Postopek 4: registracija delodajalca pri Oddelku za brezposelnost in zavarovanje (Ministrstvo  

        za delo). 
Postopek 5: Ureditev zavarovanja za delavce pri privatnem zavarovalniškem skladu. 
Postopek 6: Ureditev objave ter oddaja certifikata in pismene izjave pod prisego. 
 
 
Delniška družba (Corporation, Inc, Co ali Corp) je najpogostejša organizacijska oblika 
poslovanja tujih vlagateljev. Delničarji ne odgovarjajo za obveznosti in izgube družbe. 
Postopek ustanavljanja je enostaven, hiter in poceni. Družbo lahko v večini zveznih držav 
ustanovijo najmanj 3 ustanovitelji, vse več držav pa dovoljuje tudi ustanovitev enoosebnih 
družb. Ustanovitelj je v tem primeru pogosto pravna oseba. Nekatere zvezne države 
postavljajo za ustanovitelje pogoj državljanstva ali bivališča oz. sedeža, vendar v praksi to ni 
posebna ovira, saj so ustanovitelji potrebni le za opravljanje ustanovitvenih formalnosti. 
Najnižji ustanovitveni kapital za proizvodne dejavnost ni predpisan, zahtevajo se le sredstva, 
potrebna za začetek proizvodnje in pridobitev kreditov. Na področju bančništva, 
zavarovalništva in podobnih dejavnosti je predpisan najnižji znesek ustanovitvenega kapitala, 
ki se razlikuje od države do države. Večina držav zahteva, da je vpisani kapital v celoti 
vplačan pred izdajo delnic. Najnižji zahtevani vplačani vložek je v večini držav 772,20 EUR. 
Minimalne zakonske rezerve v večini držav niso predpisane. 
 
UKRAJINA 
 
V skladu z Zakonom Republike Ukrajine O gospodarskih subjektih je družba z omejeno 
odgovornostjo gospodarski subjekt, ki ima ustanovni kapital, razdeljen na deleže 
družbenikom in ki nosi odgovornost do višine ustanovnega kapitala. Minimalni zahtevani 
ustanovni kapital je enak ekvivalentu uradno določenega enega minimalnega mesečnega 
osebnega dohodka in mora biti vplačan s strani vseh družbenikov najkasneje v obdobju enega 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12
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leta od ustanovitve družbe (ob registraciji mora biti vplačanega vsaj 50% ustanovnega 
kapitala).  
 
Ustanovitelji delniške družbe so lahko družbe, organizacije, institucije in fizične osebe, za 
katere ni predpisanih omejitev glede števila, državljanstva ali sedeža oz. stalnega bivališča. 
Delniške družbe se delijo na zasebne (zaprte) in javne (odprte). Število lastnikov zasebne 
delniške družbe ne sme presegati 100, delnice pa niso javno dostopne (ni jih mogoče kupiti na 
organiziranih kapitalskih trgih, lastniki pa lahko določijo prednostno pravico nakupa delnic). 
Lastništvo javnih delniških družb ni omejeno. Lastniki se lahko na skupščini delničarjev tudi 
spremenijo obliko delniške družbe. Prehod iz ene v drugo obliko ne predstavlja ponovnega 
ustanavljanja podjetja. Vložki so lahko v denarju ali v naravi. Vrednost stvarnih vložkov 
oceni pooblaščeni cenilec. Vsak delničar delniške družbe mora pred registracijo vplačati 
100% odstotkov svojega deleža, dokler ni vplačanega vsaj 50% celotnega ustanovnega 
kapitala, delniška družba ne more pričeti z delovanjem. Delničar mora dobiti potrdilo o 
vplačanem deležu ustanovnega kapitala v 10 dneh po vplačilu. Minimalni ustanovni kapital 
delniške družbe je 1.250-kratnik uradno določenega minimalnega mesečnega osebnega 
dohodka na trenutek ustanovitve družbe. 
 
ŠVICA 
 
Najpogostejši obliki družb v Švici sta: 

• Delniška družba (SA; AG). Za ustanovitev je potrebnih 75.120 EUR, od katerih je 
potrebno vsaj polovico deponirati ob sami ustanovitvi. Delničarji lahko ostanejo 
popolnoma anonimni. Večina članov uprave morajo biti rezidenti Švice. 

• Družba z omejeno odgovornostjo (Sàrl; GmbH). Odgovornost podjetja je omejena na 
znesek registriranega kapitala, ki mora biti v višini najmanj 15.024 EUR. Prav tako je 
potrebno 50% sredstev deponirati takoj ob registraciji podjetja. Po reviziji 
korporacijskega prava je postal postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo 
cenejši in manj kompliciran od postopka ustanovitve delniške družbe. 

6 ZAKLJUČEK 
 

Nekaterim ljudem je podjetniška žilica prirojena, pri drugih pa na razvoj podjetniških želja in 
sposobnosti pomembno vpliva družbeno in socialno okolje. Splošno znane podjetniške 
lastnosti in sposobnosti, kot so inovativnost, kreativnost, samozavest, ambicioznost, 
odločnost, vztrajnost in podobno, so pogostokrat zelo lastne ravno večini mladih. To jih lahko 
rešuje v času, ko ni dovolj delovnih mest, da lahko poskrbijo za svojo eksistenco. Šibka točka 
pri tem je, da jim nekoliko manjka delovnih izkušenj.  Prednost je namreč,  da znajo opravljati 
svojo dejavnost in se odzivati na priložnosti in predvidevati spremembe in podjetniške 
priložnosti. 

V okviru naše raziskave smo obiskali tudi eno izmed točk VEM, in sicer na Upravni enoti 
Murska Sobota z namenom, da pridobimo povratne informacije s strani zaposlene referentke. 
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Z referentko smo opravili kratek intervju, ki se nahaja v prilogi. Zanimal pa nas je predvsem 
sam postopek ustanavljanja gospodarskih družb, problemi, s katerimi se soočajo na točki iz 
vidika uporabnikov, poudarek pa smo dali tudi na starostni skupini uporabnikov in 
dejavnostih, ki se najpogosteje pojavljajo v okviru novoustanovljenih gospodarskih družb. Pri 
tem smo dobili zanimivo ugotovitev, da se na omenjeno točko VEM obrača veliko takih, ki 
šele iščejo prave informacije in mogoče še nimajo točno izoblikovane ideje in vizije. O 
samem postopku in njegovi zahtevnosti menijo, da postopek ni zahteven, je pa res, da se ga ne 
da opraviti naenkrat in v enem samem dnevu. Pri tem izpostavijo elektronsko možnost 
poslovanja, ki ta postopek registracije še dodatno poenostavlja in ga lahko uporabniki 
opravijo samostojno. Pri tem referentka poudari, da se veliko uporabnikov pri elektronskem 
rokovanju zmede in potem naknadno poišče pomoč na točki VEM. Pri vprašanju o pogostosti 
obiska referentka poudari, da je obisk težko statistično posplošiti, ker je v lokalnem okolju 
več organizacij, ki so nosilke točk VEM, prav tako pa se zaradi nastale gospodarske krize 
pozna na splošno upad ustanavljanja novih gospodarskih družb. Pri vprašanju, kolikšen je 
interes mladih pri iskanju informacij in ustanavljanju novih gospodarskih družb, referentka 
odgovarja, da so le-ti večinski iskalci informacij, ti mladi pa so povečini visoko izobraženi. 
Dejavnostih, ki se najpogosteje pojavljajo v okviru novoustanovljenih gospodarskih družb so 
zelo raznolike in dandanes več ni tendenc pri usmeritvi dejavnosti, kot je veljalo to v 
preteklosti, ko sta prevladovali npr. gostinstvo in gradbeništvo. Vzrok za to vidi referentka v 
luči gospodarske krize. Problemi, s katerimi se največ srečujejo na točki VEM pri 
ustanavljanju gospodarskih družb iz vidika uporabnikov, je problem prostora. Gre se za to, da 
mladi podjetniki nimajo sredstev za nakup prostora in ne za to, da bi primanjkovalo prostorov 
na splošno. Drugi največji problem je problem trga.  

Naša prva hipoteza, da je postopek ustanavljanja družb preveč zapleten smo ovrgle, saj se 
postopek uvršča med srednje  zahtevne. Prav tako smo ovrgle drugo hipotezo, da je višina 
minimalnega osnovnega kapitala relativno visoka, saj je srednje visoka. Zadnjo hipotezo pa 
smo potrdile, saj imamo v Sloveniji veliko oblik gospodarskih družb.  

Skozi celotno nalogo smo ugotovili, da v ustanavljanju gospodarskih družb v tujini, prihaja do 
velikih razhajanj pri  višini ustanovitvenega kapitala. Pod drobnogled smo vzeli Iran, ki mora 
za ustanovitev delniške družbe d. d. plačati borih 70 EUR, v primerjavi s Finsko, ki za 
ustanovitev iste družbe odšteje neverjetnih 80.000,00 EUR. Želeli smo še več in s primerjavo 
BDP/prebivalca ugotovili, da se »razhajanja« ene države do druge loči z deset tisoč krat 
večjim številom. Nominalne številke so si sicer različne, vendar razmerje ostaja približno isto. 
Primer: BDP/prebivalca na Finskem 33.683 EUR, v Iranu pa 4.188 EUR.  

Zanimiva sta tudi podatka, da v Iranu postopek ustanovitve traja najdlje in sicer 6 mesecev, 
najkrajši pa v Makedoniji, kjer imajo elektronski postopek ustanavljanja družb, pri katerem se 
vse opravi na enem mestu, v štirih urah. Pri Grčiji smo naleteli na največje  in relativno 
zapletene postopke pri ustanavljanju družb, na najmanjše pa pri Belgiji. So pa tudi nekatere 
države, pri katerih postopki niso predpisani in sicer: Bosna in Hercegovina, Brazilija, 
Madžarska, Libija, Indija in Velika Britanija. Glede raznolikosti družb lahko rečemo, da jih 
imamo v Sloveniji več, kot drugje po svetu. Najbolj razširjene sta družba z omejeno 
odgovornostjo in delniška družba. Podjetniška samostojna dejavnost lahko pomeni preživetje, 
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vendar vsak posameznik pa ne zdrži takšnega delovnega in življenjskega ritma.  Tisti, ki želi 
uresničiti svoje poslovne zamisli, se mora izogniti povprečnosti, to pa je največkrat 
prevladujoči motiv za ustanovitev lastnega podjetja. Raziskave kažejo, da je pogost razlog za 
ustanovitev svojega podjetja iskanje dobičkonosne priložnosti in  nezadovoljstvo z delom v 
prejšnjem podjetju. Le nekatere podjetniške ideje se uresničijo in le manjšina le-teh prinaša 
zavidljive dobičke.  
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1 UVOD 

1.1 PREDSTAVITEV PODROČJA IN NAMEN NALOGE 

 
Področje, ki smo ga raziskali, je zadovoljstvo z življenjem. Vsi težimo k zadovoljstvu v 
življenju, verjetno pa se le malokdo vpraša, kaj zadovoljstvo pravzaprav je. Je to morda 
povezano z visoko plačo, urejenimi družinskimi odnosi, zdravjem ali je kombinacija vsega 
skupaj. Kaj pa je narobe z ljudmi, ki imajo vse to, pa še vedno ne delujejo zadovoljni in 
najdejo vedno le izgovore in probleme ter so na sploh nezadovoljni s svojim življenjem? 
(Klanjšek in Kirbiš, 2008) 
 
Zavedamo se, da je zadovoljstvo z življenjem bistvenega pomena pri vseh dejavnostih 
življenja. Na posameznikovo zadovoljstvo z življenjem vplivajo različni dejavniki. Nekateri 
od njih so dani in nanje nimamo vpliva, nekateri so odvisni od nas samih.  
 
Namen naloge je spoznati pojem in pomen zadovoljstva z življenjem, raziskati dejavnike 
zadovoljstva z življenjem, v nadaljevanju pa izvesti raziskavo. Glavni namen izdelave naloge 
pa je seznanitev z raziskovalnim delom. 
 

1.2 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI NALOGE  

 
Pri preučevanju zadovoljstva se navadno srečamo z dvema vprašanjema, in sicer koliko so 
ljudje sploh srečni oziroma zadovoljni in po drugi strani, kdo so srečni oziroma zadovoljni 
ljudje in katere okoliščine ter lastnosti delajo te ljudi zadovoljne. (Klanjšek in Kirbiš, 2008). 
 
Zanima nas predvsem, kaj sploh razumemo pod tem pojmom in kateri dejavniki vplivajo na 
naše zadovoljstvo z življenjem. Ali je lahko človek zadovoljen s svojim življenjem in hkrati 
nezadovoljen s trenutno situacijo in seveda obratno? Ali in kako različni demografski 
dejavniki vplivajo na zadovoljstvo z življenjem?  
 
1.2.1 Cilji v teoretičnem delu naloge 
 
Z izdelavo teoretičnega dela naloge želimo doseči sledeče cilje: 
C 1: Opredeliti pojem zadovoljstvo z življenjem. 
C 2: Odgovoriti na vprašanje, kako pomembno je zadovoljstvo z življenjem za družbo. 
C 3: Spoznati dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo z življenjem. 
C 4: Proučiti ali lahko posameznik vpliva na povečanje lastnega zadovoljstva z življenjem. 
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1.2.2 Cilji v raziskovalnem delu naloge 
 
V raziskovalnem delu naloge želimo s pomočjo izvedene ankete: 
C 1:  Ugotoviti stopnjo zadovoljstva ljudi z njihovim življenjem.  
C 2:  Ugotoviti mnenje anketirancev o trenutni družbeno-gospodarski situaciji v Sloveniji. 
C 3:  Analizirati vpliv različnih demografskih dejavnikov na zadovoljstvo z življenjem in 

trenutno situacijo. 

1.3 HIPOTEZE 

 
Zastavljene cilje bomo dosegli s preverjanjem sledečih hipotez: 
H 1:  Ne obstaja enotna definicija pojma zadovoljstvo z življenjem. 
H 2:  Osebnost posameznika je eden najpomembnejših dejavnikov zadovoljstva z 

življenjem. 
H 3:  Zadovoljstvo z življenjem ima velik pomen za družbo kot celoto. 
H 4:  Posameznik lahko sam pripomore k povečanju zadovoljstva z življenjem. 
H 5:  Večina anketirancev je zadovoljna z življenjem. 
H 6:  Anketiranci, ki niso zadovoljni z življenjem, menijo, da se gospodarska situacija v 

Sloveniji v prihodnjih 12 mesecih ne bo izboljšala. 
H 7:  Večina anketirancev podpira stavko javnega sektorja, ki je potekala 18. 4. 2012. 
H 8:  Starost vpliva na stopnjo zadovoljstva z življenjem – anketiranci stari do 30 let so 

najbolj zadovoljni z življenjem. 
H 9:  Izobrazba vpliva na podporo stavki – anketiranci, ki imajo vsaj višjo stopnjo 

izobrazbe podpirajo stavko.  
H 10:  Stan vpliva na stopnjo zadovoljstva z življenjem – anketiranci, ki so v zvezi (poročeni 

oz. v izvenzakonski skupnosti) so bolj zadovoljni z življenjem od samskih. 
H 11:  Zadovoljstvo z življenjem se viša z višanjem osebnega dohodka. 

1.4 METODE DELA 

 
V mesecu marcu 2012 smo se zainteresirani študentje šol, ki so se odločile za sodelovanje na 
raziskovalnem taboru, razdelili v skupine. Kriterij delitve je bil izražena želja (odločali smo 
se glede na objavljene teme) in število prostih mest. Našo skupino sestavlja šest študentov iz 
treh različnih višjih strokovnih šol, Celja, Novega mesta in Murske Sobote. Konec meseca 
marca je mentor preko elektronske pošte z nami navezal stik in nam najprej predstavil našo 
temo ter nam razložil, kaj od nas pričakuje. Skupaj smo se dogovorili za izvedbo spletne 
ankete in si razdelili delo. Področje, ki smo ga pričeli raziskovati, je zadovoljstvo z 
življenjem. Podatke za teoretični del smo poiskali na internetu.  Za izdelavo praktičnega dela 
smo oblikovali spletni anketni vprašalnik, ki smo ga obdelali s pomočjo  programa Excel. 
Zaradi bolezni je pred samim srečanjem na taboru prišlo tudi do menjave mentorja. 
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1.5 OMEJITVE RAZISKAVE 

 
Čeprav je bil vzorec raziskave velik, ni bil reprezentativen. Omejeni smo bili s časom, saj 
tabor traja le tri dni. Težavo pa nam je predstavljalo tudi pomanjkanje teoretičnega znanja o 
zadovoljstvu z  življenjem. Prav tako imamo malo izkušenj z raziskovalnim delom. 
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I  TEORETIČNI DEL 

2 ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM 

2.1 TEORETSKE RAZLAGE ZADOVOLJSTVA Z ŽIVLJENJEM 

 
Model subjektivnega (emocionalnega) blagra (dobro počutje, zadovoljstvo z življenjem) se 
osredotoča na globalno dimenzijo pozitivnega doživljanja sveta in sebe (Musek in Avsec, 
2002). Subjektivni blagor pomeni subjektivno vrednotenje življenja, pri katerem je bistveno 
posameznikovo lastno doživljanje in ne ocene strokovnjakov (Musek in Avsec, 2002).     
   
Diener (1984 v Musek in Avsec, 2002) subjektivni blagor opredeli kot posameznikovo 
vrednotenje lastnega življenja, oceno tega, kako pozitivno oziroma negativno doživlja lastno 
življenje. Pomensko subjektivni blagor ustreza pojmu sreče, Myers (1992 v Musek in Avsec, 
2002) pa subjektivni blagor opredeljuje kot trajno občutje, da je življenje bilo in je dobro. 
 
Koncept subjektivnega blagra je globalen in meri na splošno oceno dobrega počutja, sreče in 
zadovoljstva. Raziskovalci tega področja so odkrili več sestavin subjektivnega blagra, v 
ospredju pa sta zlasti čustvena sestavina (pozitivna čustva in razpoloženja ter odsotnost 
negativnih čustev in razpoloženj) in spoznavna sestavina (ocena zadovoljstva z življenjem) 
(Musek in Avsec, 2002).  
 
Naše ocene subjektivni blagor so odvisne od preteklih izkušenj, od trenutnih stanj in od 
pričakovanj v bodočnosti. Subjektivni blagor pa je odvisen tudi od intenzivnosti, predvsem pa 
od pogostosti pozitivnih čustev in občutij (Musek in Avsec, 2002).  
 
O dejavnikih, ki imajo vzročni učinek na subjektivni blagor, govori veliko modelov in teorij. 
Če jih razdelimo v dve skupini, v prvo skupino sodijo teorije, ki razlagajo subjektivni blagor 
z genetskimi in temeljnimi motivacijskimi dejavniki, v drugo pa kontekstne teorije, ki 
opozarjajo na vplive izkušenj in socialnega okolja (Musek in Avsec, 2002).  
 

− Motivacijska teorija: zadovoljevanje temeljnih potreb 
Po predpostavkah številnih avtorjev je izvor sreče v zadovoljevanju temeljnih potreb, ampak 
v tem primeru je zadovoljitev teh potreb morda nujni in ne zadostni pogoj za srečo. Dosti 
ljudi uživa materialno obilje in ugled, a kljub temu ni zadovoljnih z življenjem in niso srečni.  
Maslow (1954 v Musek in Avsec, 2002) meni, da bi bil naslednji pogoj za srečo dosežena 
stopnja samoaktualizacije. Frankl (1962 v Musek in Avsec, 2002) pa dvomi v zadostnost 
samoaktualizacije in je mnenja, da je bistven pogoj za srečo občutje življenjske smiselnosti.   
 

− Teorija ravni adaptacije in dinamično ravnovesje 
Raziskovalci so mnenja, da ljudje na spremenjene življenjske okoliščine najprej močneje 
reagiramo, kasneje pa se vrnemo k temeljni ravni povprečja (Brickman, Coates in Janoff-



ČETRTI MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC-a 
 

 
51 

Bulman, 1978 v Musek in Avsec, 2002). Precej razveseljiv dogodek (npr. zadetek na loteriji) 
povzroči, da drugih razveseljivih dogodkov ne ocenjujemo več tako pozitivno in občutek 
zadovoljstva nasploh (npr. po velikih dobitkih) lahko bistveno upade. Potem pa se postopoma 
ocenjevanje zadovoljstva vrne v prejšnje stanje (npr. pred zadetkom na loteriji) (Musek in 
Avsec, 2002).    
 
Ena izmed študij je pokazala, da je trajal opazen učinek življenjskih dogodkov na subjektivni 
blagor v povprečju le tri mesece in pol ali manj, pa čeprav je šlo za pomembne dogodke 
(poroka, zaposlitev, napredovanje na delu, itd.) (Musek in Avsec, 2002).       
 

− Teorija socialnega primerjanja 
Poraja se vprašanje, ali je možno, da so razlike v subjektivni blagor posledica socialnih 
primerjav, ki zavedno ali nezavedno potekajo v duševnosti posameznikov in so bolj 
zadovoljni tisti, ki svoje primerjalne standarde oblikujejo na osebah, ki so (po njihovi oceni) 
manj srečne ter obratno. Vendar ta teorija težko odgovori na vprašanje, zakaj na primer bolne 
in prizadete osebe skoraj enako pogosto izražajo zadovoljstvo z življenjem kot zdrave in 
neprizadete osebe (Musek in Avsec, 2002). 
  

− Telična teorija (doseganje zavestno postavljenih ciljev) 
Subjektivni blagor je lahko odvisen od tega, kako zadovoljujemo svoje potrebe in želje ter 
kako dosegamo svoje zadane cilje (Diener v Musek in Avsec, 2002). Doseganje 
nadpovprečnih ciljev veča pozitivni efekt in manjša negativnega, doseganje podpovprečnih 
ciljev pa povzroči ravno obratno; povečuje negativna čustva in zmanjšuje pozitivna čustva 
(Carver in Scheier, 1990 v Musek in Avsec, 2002). Ugotovili so tudi, da zaznavanje napredka 
pri doseganju ciljev, višja stopnja zavzetosti in angažiranosti pri doseganju ciljev povzroča 
pozitivne spremembe na subjektivni blagor (Brunstein, 1993 v Musek in Avsec, 2002). Na 
SB vplivajo predvsem tisti cilji, ki so za posameznika pomembni in bistveni (Cantor in 
Harlow, 1994 v Musek in Avsec, 2002).  

2.2 DEJAVNIKI ZADOVOLJSTVA Z ŽIVLJENJEM 

 
− Osebnost in zadovoljstvo z življenjem 

Musek in Avsec (2002) pišeta, da je subjektivni blagor (do neke stopnje) dedno oziroma 
gensko pogojena lastnost, prav tako pa je v povezavi z osebnostnimi dispozicijami in 
potezami. Raven subjektivnega blagora tako do določene mere narekuje naš temperament in 
naše dispozicije, velik vpliv pa imajo tudi dejanske izkušnje in pridobljeni, naučeni načini 
predelave informacij ter razlaganje stvarnosti. Inteligentnost in njene sestavine so v šibki 
povezavi s subjektivnim blagrom oziroma je sploh ni (Musek in Avsec, 2002).  
 
Na subjektivni blagor pozitivno vpliva občutek, da delujemo v okvirih naših vrednot 
(moralnih in duhovnih)  in dosegamo cilje. Subjektivni blagor je večji tudi pri posameznikih, 
ki se osredotočajo na sicer visoke, a dosegljive cilje, kot pri posameznikih, ki so usmerjeni k 
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težko dosegljivim ciljem. Raziskave kažejo tudi, da so verni ljudje bolj zadovoljni z 
življenjem kot manj verni (Musek in Avsec, 2002). 
 

− Demografski dejavniki in zadovoljstvo z življenjem  
Raziskave kažejo, da ni zaznati večjih razlik med zadovoljstvom z življenjem mladostnikov 
in starejšimi ljudmi, tako da starost nima pomembnega vpliva na subjektivni blagor. Podobno 
velja tudi za spol, izobrazbo, rasne razlike, starševstvo in telesno privlačnost. Večina raziskav 
pa kaže, da obstaja povezava (razlike sicer relativno nizke, a statistično signifikantne) med 
poročenimi osebami in višjo oceno zadovoljstva z življenjem. Enako velja tudi za višje 
prihodke (materialno blagostanje) in globlje versko prepričanje (Musek in Avsec, 2002). 
   

− Kulturni in mednarodni vidik zadovoljstva z življenjem 
Večina raziskav, ki smo jih navajali, velja za razviti svet. Predpostavljamo, da se predstave o 
kakovosti življenja in kriteriji zadovoljstva z življenjem med razvitimi državami in državami 
tretjega sveta, razlikujejo. Prav tako se razlikujejo tudi primerjalni standardi za oceno 
zadovoljstva z življenjem se med razvitim in nerazvitim svetom. (Musek in Avsec, 2002). 
Ocena zadovoljstva z življenjem je veliki meri odvisna tudi od medsebojnih odnosov; zlasti 
odnosov z družino, prijatelji in v tem pogledu se razviti ter nerazviti svet ne razlikujeta 
preveč (Musek in Avsec, 2002).   
 
Na zadovoljstvo z življenjem v medkulturni perspektivi pomembno vpliva tudi ekonomska 
razvitost. Subjektivni blagor je v razvitem, demokratičnem svetu z zaščito človekovih pravic 
in svoboščin višji kot v revnejših državah, z manj razvito demokracijo in nižjo zaščito 
človekovih pravic (Diener, 1995 v Musek in Avsec, 2002).  
   
Pri ugotavljanju zadovoljstva posameznika je potrebno upoštevati, da nimamo vsi enakih 
pričakovanj in želja. Stanje, ki je za nekoga popolnoma ustrezno, bi nekomu istočasno lahko 
pomenilo velik luksuz, spet drugemu pa morda le osnovo za preživetje. Odvisno je tudi od 
naših preteklih izkušenj, norm in tudi od družbene situacije. Kot primer lahko vzamemo 
življenjske razmere v Afriki in jih primerjamo z življenjem povprečne Hollywoodske zvezde. 
Takoj nam postane jasno, da se med seboj zelo razlikujejo. Dobrine, ki so za nekoga 
popolnoma samoumevne, lahko nekomu drugemu pomenijo ogromno bogastvo (Klanjšek in 
Kirbiš, 2008).  
 

Raziskovalci se pri raziskovanju osredotočajo na subjektivno dojemanja zadovoljstva pri 
vsaki osebi posebej. Ljudje naj bi bili tem bolj zadovoljni, v kolikor so zadoščene njihove 
temeljne potrebe. Teorija izhaja iz Maslow-e hierarhije potreb. V skladu s to predpostavko 
se takoj postavi vprašanje vpliva gmotnega stanja za zadovoljstvo v življenju. Zanimivo je 
vprašanje ali so ljudje v premožnejših oziroma tehnološko bolj razvitih državah res srečnejši 
oziroma zadovoljnejši od prebivalcev manj razvitih držav. Dosedanje raziskave potrjujejo to 
hipotezo, ki je tudi logično razumljiva. Prebivalci bogatih držav imajo v povprečju daljšo 
življenjsko dobo, umrljivost otrok je manjša. Jasno je tudi, da v bogatih državah revni ljudje 
še vedno živijo boljše kot revni v revnih državah. Ugotovljeno je bilo, da se v bogatih 
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državah, kjer so materialne dobrine lahko dostopne, občutek zadovoljstva v življenju popači 
zaradi čedalje večjih, dostikrat nerealnih, želja. Vse te želje so navadno materialno izražene, 
zato posameznik stremi k neskončnemu zadovoljevanju potreb, ki jih pravzaprav v resnici 
nima oz. stvari ne potrebuje. Ugotovljeno je bilo tudi, da pri zadovoljevanju potreb obstaja 
neka zgornja meja. Ko je slednja dosežena, zadovoljstva z življenjem ni več moč povečevati, 
zgodi se lahko ravno obratno. V tem primeru posameznik ne čuti zadovoljstva nad vsemi 
stvarmi, ki jih ima, pač pa lahko čuti nezadovoljstvo zaradi stvari, ki jih nima (Klanjšek in 
Kirbiš, 2008).  
 
Ko je govora o zadovoljstvu z življenjem, je dejstvo, da je tolmačenje realnega stanja v celoti 
podvrženo posameznikovi subjektivno presoji. Dve različni osebi bi lahko svoje življenje 
kljub enakemu materialnemu izhodišču ocenila popolnoma drugače (Klanjšek in Kirbiš, 
2008).  
 
Na raven zadovoljstva vpliva tudi stabilnost družbenega okolja po ekonomski, politični in 
normativni urejenosti. Par let nazaj,  ko je bila Slovenija na vrhuncu svoje gospodarske 
moči, ko je bilo dela in delavnih mest še dovolj in o krizi še ni bilo ne duha ne sluha, je bilo 
tudi zadovoljstvo posameznikov verjetno večje, kot je v današnjih časih. Mediji posredujejo v 
večini primerov zgolj slabe novice, ki popačijo realno stanje v državi in zaradi česar ljudje 
dobijo slabši občutek o stabilnosti gospodarstva in se bojijo za svojo prihodnost (Klanjšek in 
Kirbiš, 2008).  
 
Zdravje je tudi velikega pomena, ko je govora o zadovoljstvu z življenjem. Žal je tudi v tem 
primeru podobno kot z materialnimi dobrinami. Ljudje navadno ne opazimo zdravja in nismo 
srečni, ko zdravje imamo, vendar pa smo še kako zelo nesrečni, ko ga nimamo (Klanjšek in 
Kirbiš, 2008). 

2.3 POMEN ZADOVOLJSTVA Z ŽIVLJENJEM  

 
Že dolgo časa je znano, da zadovoljni ljudje ustvarjajo višjo dodano vrednost, zato so toliko 
bolj zaželeni na delovnih mestih, predvsem pa se jih ceni v zasebnem krogu. Ljudje, ki so 
aktivno vključeni v izboljševanja ekonomske situacije v državi, še kako zanima, kaj bi bilo 
potrebno spremeniti, da bi se zadovoljstvo posameznikov izboljšalo. Znano je, da osebno 
zadovoljstvo posameznika še kako pozitivno vpliva na širšo družbo okoli njega (Klanjšek in 
Kirbiš, 2008).  
 
Številne raziskave navajajo, da so uspešnejši tisti posamezniki, ki so tudi sicer v življenju bolj 
zadovoljni. Pri tem bi bilo lahko govora o začaranem krogu, saj so logično zadovoljni 
posamezniki tudi bolj uspešni pri delu in delovanju na sploh. Sam uspeh sicer ne pripomore k 
večjemu zadovoljstvu v življenju, pač pa k temu največ prispevajo občutki, ki jih posameznik 
doživlja od uspešno dokončanem delu. V skladu s tem je možno, da posameznik navkljub 
opravljenemu delu ne čuti zadovoljstva v življenju, če kot prvo ne doživi zadovoljstva v 
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opravljenem delu. Ko posameznik dosega želene rezultate ob tem doživlja pozitivna čustva, 
ki so znak, da življenje teče tako, kot je bilo načrtovano ali vsaj želeno (Dimec et al., 2008). 
 
Zadovoljni posamezniki na delovnem mestu praviloma prejmejo tudi ostale ugodnosti, so 
upravičeni do večjega zaslužka, pa tudi naloge, ki so jim delegirane, imajo večjo veljajo, 
pomembnost in pa tudi odgovornost. Na delovnem mestu kažejo zadovoljni posamezniki 
večjo pripravljenost do dela, temu primerna pa je tudi njihova uspešnost in kvaliteta 
opravljenega dela. Manjša je tudi izgorelost posameznika na delovnem mestu, kar se kaže kot 
posledica prevelika obremenitve (Dimec et al., 2008). 
 
Nekateri strokovnjaki so mnenja, da so ocene zadovoljstva z življenjem celo boljši 
napovedovalec delovne učinkovitosti kot pa ocena zadovoljstva z delom. Posamezniki, ki so 
bolj zadovoljni s svojim življenjem, dosegajo bolj zadovoljujoče socialne odnose, veliko 
vlogo igra tudi njihova široka socialna mreža in temu pripadajoča socialna podpora. Socialna 
podpora je dobra že sama po sebi, po drugi strani pa slednja veliko prispeva k posameznikovi 
samopodobi. Ponovno je tu govora o začaranem krogu, kjer uspeh na enem področju vodi do 
uspeha na drugem področju. Žal ta sistem deluje v obe smeri, kar pomeni, da lahko neuspeh 
na enem področju vpliva na neuspeh na drugem področju, če se tega pravočasno ne 
zavedamo in pravilno ukrepamo (Dimec et al., 2008). 
 
Dobro počutje je več kot odsotnost bolezni. Ima dve dimenziji, subjektivno in objektivno. 
Lahko ga merimo na ravni posameznika ali družbe; vključuje elemente zadovoljstva z 
življenjem, ki jih ne moremo opredeliti ali razložiti z vplivom ekonomske rasti. Lahko se 
ocenjuje na subjektivni način (ugotavljanje mnenja posameznika v raziskavah) ali objektivni 
(z merjenjem dostopa do materialnih, okoljskih, družbenih in drugih virov) 
(http://chance4change.eu/index.php/sl/o-dobrem-pocutju).  
 
Z raziskovanjem dobrega počutja sta se ukvarjali dve široki psihološki tradiciji; hedonična in 
eudajmonična. V hedonični tradiciji so se psihologi osredotočili na ocenjevanje subjektivnega 
dobrega počutja (SDP), ki je sestavljeno iz treh elementov, ki so: zadovoljstvo v življenju; 
prisotnost pozitivnega razpoloženja in odsotnost negativnega razpoloženja. Vsota vsega tega 
predstavlja srečo. Na drugi strani eudajmonična perspektiva ocenjuje, kako dobro ljudje 
živijo v razmerju do njihovega pravega jaza (http://chance4change.eu/index.php/sl/o-dobrem-
pocutju). 
 
Subjektivno dobro počutje lahko opredelimo kot pozitivno vrednotenje posameznikovega 
življenja, vključno s pozitivnimi čustvi, delom, zadovoljstvom z življenjem in pomenom. 
Subjektivno dobro počutje je krovni pojem, ki sintetizira niz vrednotenj, nanašajočih se na 
posameznikovo življenje, kognitivnih in emocionalnih, generalnih in bolj specifičnih 
(http://chance4change.eu/index.php/sl/o-dobrem-pocutju).  
 
Subjektivno dobro počutje je merilo počutja osebe, ki vključuje vse življenjske dogodke, 
stremljenja, dosežke, neuspehe, čustva in odnose človeških bitij, kot tudi njihovo bližnjo 
kulturno in moralno okolje (http://chance4change.eu/index.php/sl/o-dobrem-pocutju). 
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Dobro počutje zagotavlja koristi tako delavcem, kot delodajalcem. Dobro počutje zaposlenih 
se nanaša na fizično in psihično zdravje delovne sile. Med prednostmi in sredstvi, ki jih 
omogočajo delodajalci z namenom povečevanja dobrega počutja zaposlenih so: načrt 
pokojnin, zdravstveno zavarovanje, zdravo in varno delovno okolje, pomoč pri dolgotrajni 
bolezni, pomoč pri družinskih težavah, porodniški dopust za očete, pomoč pri študiju in 
prevozu za družine in zaposlene, ki pogosto poslovno potujejo, svetovanje, načrti podpore 
zaposlenim, kot je na primer Program za pomoč zaposlenim ali Zaposlitveni načrt v podjetju, 
restavracije za zaposlene, rekreacijske in druge možnosti za druženje, priprava na odpravnine 
in upokojitev, svetovalne politike za doseganje dobrega počutja, kot so na primer za spolno 
zdravje, odvajanje od alkohola ali drog in oblikovanje politik kot so prepoved kajenja na 
delovnem mestu (http://chance4change.eu/index.php/sl/o-dobrem-pocutju). 
 
Dobro počutje je psihološko pomembno za posameznike. Še pomembnejše je za delodajalce 
in organizacije iz sledečih razlogov: 

− dobro počutje je glavni motivacijski dejavnik za posameznike, procese in sisteme v 
organizaciji. Zato je potrebno, da organizacije delujejo v smeri, ki zagotavlja dobro 
počutje zaposlenih, 

− dobro počutje je povezano z mnogimi zelo zaželenimi značilnostmi, 
− dobro počutje ni stalno in stabilno. Pomembno je, da se lahko povečuje ali zmanjšuje 

tekom časa, 
− raziskave kažejo, da ljudje z višjo stopnjo dobrega počutja povečujejo uspešnost 

njihovih organizacij, torej prinaša neposredne koristi organizaciji 
(http://chance4change.eu/index.php/sl/o-dobrem-pocutju). 

 
Ljudje, ki so visoko na lestvici dobrega počutja, imajo višje prihodke in so bolj uspešni na 
delovnem mestu, kot ljudje, ki so na tej lestvici nizko. Zadovoljni zaposleni so boljši 
sodelavci, torej pomagajo sodelavcem na različne načine 
(http://chance4change.eu/index.php/sl/o-dobrem-pocutju). 
 
Nadalje imajo ljudje, ki izkazujejo boljše počutje, boljše socialne odnose. Za njih je, na 
primer, bolj verjetno, da se bodo poročili, ostali poročeni in imeli uspešen zakon. Končno je 
dobro počutje povezano z zdravjem in dolgim življenjem, čeprav so povezave med njima 
daleč od tega, da bi jih popolnoma razumeli. Torej, dobro počutje ni dragoceno samo zaradi 
počutja samega, ampak je lahko tudi ekonomsko koristno. Ta dejstva kažejo na to, da je 
spremljanje dobrega počutja na nivoju organizacij in države nujno, da bi dobro počutje 
postalo osrednja tema pri kreiranju politike vodenja in natančno merjenje le-tega osnovna 
obveza te politike (http://chance4change.eu/index.php/sl/o-dobrem-pocutju). 
 
Dobro počutje ljudi ima mnoge koristi, saj ima ključno vlogo pri razporeditvi pomembnih 
izidov, ki so povezani z uspešnimi in učinkovitimi organizacijami. Posamezniki, ki imajo 
visoko stopnjo dobrega počutja, imajo prednosti kot vodje, managerji in zaposleni pred 
tistimi z nižjo stopnjo (http://chance4change.eu/index.php/sl/o-dobrem-pocutju). 
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2.4 VPLIV POSAMEZNIKA NA ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM 

 
Nekaj nasvetov, kako si povečati zadovoljstvo z življenjem: 
 

− Svojim bližnjim pokažite, koliko vam pomenijo. 
Odnose gradimo na medsebojnem spoštovanju. Spoštovanje do bližnjega pa najlažje izrazimo 
s tem, da mu povemo, koliko nam pomeni. 
 

− Ko se odpravljate spat, premišljujte le o eni temi. 
Zamislite si temo, o kateri bi radi pred spanjem razmišljali. Vse druge misli pa čim prej 
preženite. Ljudje, ki spijo dobro, so za 6 odstotkov bolj zadovoljni s svojim življenjem. Od 
tistih, ki spijo slabo, so zadovoljnejši za 25 odstotkov. 
 

− Bodite pozitivni. 
Znanstveniki na podlagi dogodkov v posameznikovem življenju le stežka napovedo, ali bo ta 
oseba srečna ali ne. Mnogo boljši kazalec sreče od števila slabih oziroma dobrih izkušenj 
posameznika so prepričanja in odnos, ki jih ima ta oseba do življenja. 
 

− Prijateljstvo je vredno več od življenja. 
Število prijateljev, njihova bližina, bližina družine ter odnosi s sodelavci in sosedi k osebni 
sreči prispevajo dobrih 70 odstotkov. 

 
− Bodite pozorni. Morda tisto, kar si želite, pravzaprav že imate. 

Razmislite, kje ste začeli in kaj ste od takrat dosegli. Študije visoko izobraženih 
strokovnjakov so pokazale, da jih skoraj polovica ni bila zadovoljnih, čeprav so že dosegli 
svoje cilje. Svojih dosežkov se sploh niso zavedali in so si o sebi ustvarili nesmiselno 
negativno podobo. 
 

− Telovadite. 
Raziskave o telesnih aktivnostih kažejo, da vadba viša samozavest, ta pa krepi 
posameznikovo dobro mnenje o samem sebi. Redna vadba, vključno s hitro hojo, srečo 
neposredno povečuje za 12 odstotkov, posredno pa močno vpliva na izboljšanje 
posameznikove samopodobe. 
 

− Malenkosti so zelo pomembne. 
Pari, ki so pri komunikaciji bolj pozorni in so zmožni prepoznavati komaj opazne spremembe 
v vedenju, so za 17 odstotkov bolj zadovoljni od tistih parov, ki tega ne počnejo. 
 

− Z bližnjimi razvijajte skupne interese. 
Vsak skupen interes v razmerju povečuje možnost, da bo to razmerje trdno, zadovoljstvo v 
življenju pa poveča za dva odstotka. 
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− Smejte se. 
Študije so pokazale, da je med srečo in smehom močna povezava. Zmožnost smeha, ne glede 
na to, ali se smejete življenju samem ali šalam, je vir zadovoljstva. Tisti, ki uživajo v 
humorju, imajo za eno tretjino več možnosti, da bodo srečni. 
 

− Ne pretvarjajte se, da vam je vseeno za stvari, ki jih počnejo vaši ljubljeni in vas motijo. 
V razmerjih imajo tisti, ki lahko svojim partnerjem brez težav zaupajo svoje skrbi in potrebe, 
40 odstotkov več možnosti, da bodo zadovoljni. 
 

− Vsak dan nekaj dosezite. 
Raziskava na vzorcu več tisoč študentov je pokazala, da so posamezniki najsrečnejši takrat, 
ko imajo občutek, da se bližajo cilju, ki so si ga zastavili. Verjetnost, da bodo študentje, ki 
svojega napredka niso opazili, srečni, je trikrat manjša od verjetnosti, da bodo srečni 
študentje, ki so svoj napredek zaznali. 
 

− Vedno imejte pri roki papir in pisalo. 
Občutki izgubljenih misli in priložnosti prispevajo k nezdravim občutkom potrtosti. 
Verjetnost, da bodo zadovoljni ljudje, ki ves čas mislijo, da jim najboljše zamisli uhajajo, je 
za 37 odstotkov manjša od verjetnosti, da bodo zadovoljni tisti, ki tega občutka nimajo. 
 

− Ne bodite prepirljivi. 
Raziskovalci so ugotovili, da je pozitiven odnos do tistih, ki nas obkrožajo, eden 
najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na raven zadovoljstva v življenju. Verjetnost, da 
bomo brez takega odnosa srečni, je manj kot 50 odstotna. 
 

− Uživajte v vsakdanjem. 
V študiji, ki je temeljila na vzorcu več kot trinajst tisoč ljudi, je kar 96 odstotkov ocenilo 
svoje življenje le z »dokaj zadovoljno«. Zdovoljstvo ni plod osupljivih dogodkov, ampak 
stalnih, pozitivnih občutkov. 
 

− Ugotovite, kaj vas osrečuje in kaj žalosti. 
Ljudje se počutijo slabše, če so nesrečni, pa ne vedo, zakaj. Najmanj možnosti za 
premagovanje začasnega občutka nezadovoljstva imajo tisti, ki vzroka za takšno počutje ne 
znajo določiti. 
 

− Recite si: »Pa kaj.« 
Ugotovili so, da med tistimi, ki so v našem življenju stalno prisotni, in srečo obstaja 
povezava. Naše zadovoljstvo pa nima nobenega zveze s tistimi, s katerimi prihajamo v stik le 
redkokdaj in za kratek čas (http://www.njena.si/uzitki/razvajanja/skrivnosti-srecnih-
ljudi.html). 
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II RAZISKOVALNI DEL  

3 RAZISKAVA IN UGOTOVITVE 

3.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

 
Namen raziskave je bil spoznati zadovoljstvo z življenjem. Cilj našega raziskovanja je bil 
ugotoviti stopnjo zadovoljstva ljudi z njihovim življenjem, ugotoviti mnenje anketirancev o 
trenutni družbeno-gospodarski situaciji v Sloveniji in analizirati vpliv različnih demografskih 
dejavnikov na zadovoljstvo z življenjem ter trenutno situacijo. 

3.2 VZOREC 

 
Anketni vprašalnik je bil objavljen na spletu. Spletno stran anketnega vprašalnika je odprlo 
1638 anketirancev, 1178 jih je delno izpolnilo, naš končni vzorec pa je zajemal 930 
anketirancev. K izpolnjevanju anketnega vprašalnika smo povabili profesorje in študijske 
kolege, sorodnike, prijatelje, znance in sodelavce. Kasneje se je sprožil t.i. efekt snežne kepe 
– navedene skupine anketirancev so naše povabilo k sodelovanju v raziskavi in spletni naslov 
anketnega vprašalnika posredovale dalje. Vzorec ni bil reprezentativen, saj regije in starostne 
skupine anketirancev niso bile enakomerno zastopane. 

3.3 METODE DELA 

 
Izvedli smo primarno raziskavo, in sicer anketiranje preko spleta. Uporabili smo spletno 
aplikacijo 1ka. Anketni vprašalnik smo sestavili s pomočjo mentorja. Sestavljen je iz devetih 
vprašanj, od tega jih je sedem zaprtega tipa in dve odprtega tipa. 
 
S petimi trditvami v sklopu prvega vprašanja, smo skušali ugotoviti stopnjo zadovoljstva 
ljudi z njihovim življenjem. Lestvica je zajemala kriterije od 1 do 7, pri čemer 1 sploh ne 
drži, 2 pretežno ne drži, 3 drži v manjši meri, 4 niti ne drži niti drži, 5 še kar drži, 6 pretežno 
drži in 7 povsem drži.  
 
Naslednjih pet vprašanj je bilo demografskega tipa. Zavzemala so podatke o spolu, starosti, 
formalno doseženi stopnji izobrazbe, stanu, regiji iz katere prihajajo. Med drugim nas je 
zanimal mesečni osebni dohodek. To vprašanje je bilo odprtega tipa.  
Zadnji dve vprašanji, ki sta bili zaprtega tipa, sta se navezovali na trenutno družbeno-
gospodarsko situacijo v Sloveniji. Anketiranci so se odločali med postavkami se strinjam, se 
delno strinjam, ne strinjam se in med postavkama da, ne.    
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Anketirancem je bila zagotovljena anonimnost, zaradi česar so njihovi odgovori prikaz 
realnega stanja.  Anketiranje je potekalo v obdobju od 20. 4. do 9. 5. 2012.  
 
Z anketiranci smo vzpostavili stik preko elektronske pošte in socialnega omrežja Facebook. 

3.4 UGOTOVITVE RAZISKAVE IN PREVERJANJE HIPOTEZ 

 
Podajamo ugotovitve glede veljavnosti hipotez, ki se nanašajo na teoretični del naloge, v 
nadaljevanju pa predstavljamo še ugotovitve v zvezi z hipotezami, ki smo jih postavili pred 
izvedbo primarne raziskave. 
 
H 1:  Ne obstaja enotna definicija pojma zadovoljstvo z življenjem. 
Kot smo predpostavljali, je v proučeni literaturi resnično mogoče zaslediti različne definicije 
zadovoljstva z življenjem. Celo posamezni avtorji navajajo več opredelitev. Hipotezo lahko 
potrdimo. 
 
H 2:  Osebnost posameznika je eden najpomembnejših dejavnikov zadovoljstva z življenjem. 
Literatura in viri, ki smo jih proučili, ne potrjujejo hipoteze. Strokovnjaki s tega področja 
osebnost ne ocenjujejo kot enega najpomembnejših dejavnikov. Osebnost posameznika je le 
eden od dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo z življenjem. 
 
H 3: Zadovoljstvo z življenjem ima velik pomen za družbo kot celoto. 
Zadovoljstvo z življenjem se ne kaže le v boljši delovni uspešnosti, pač pa na vseh področjih 
posameznikovega udejstvovanja. Posameznikovo doživljanje zadovoljstva se kaže tudi v 
socialnih odnosih in pa seveda zdravju. Različni avtorji s svojimi prispevki potrjujejo to 
hipotezo. 
 
H 4:  Posameznik lahko sam pripomore k povečanju zadovoljstva z življenjem. 
Hipotezo potrjujemo, saj posameznik lahko pripomore k povečanju zadovoljstva z življenjem 
s pomočjo upoštevanja nasvetov, ki jih predstavljamo v nalogi pod naslovom 2.4.   
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V sklopu primarne raziskave smo analizirali odgovore 930 oseb. Demografske podatke o 
anketirancih prikazuje prvih šest grafov. 
  

 
Graf  1: Razporeditev anketirancev glede na spol 

 

 

Graf  2: Anketiranci glede na starost 
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Graf  3: Anketiranci glede na izobrazbo 
 

 

Graf  4: Anketiranci glede na stan 
 

1% 

4% 

40% 

20% 

9% 

20% 

5% 

1% 

osnovna šola ali manj

poklicna šola

srednja šola

višja šola

visoka šola

univerzitetna izobrazba

magisterij

doktorat

0

100

200

300

400

500

600

700

samski v zvezi



ČETRTI MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC-a 
 

 
62 

 

Graf  5: Anketiranci glede na osebni dohodek 
 

 

Graf  6: Razporeditev anketirancev glede na regijo 
 
Hipoteza številka 5 je bila, da je večina anketirancev zadovoljna z življenjem.  
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trditev, pri kateri smo anketirance prosili, da na lestvici od 1 do 7 označijo, kako zelo so 
zadovoljni s svojim življenjem. Ugotovili smo, da so anketiranci še kar zadovoljni s svojim 
življenjem. Pri ostalih trditvah, ki posredno kažejo njihovo zadovoljstvo z življenjem so bili 
njihove ocene nižje, vendar so bili dokaj neopredeljeni.  
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Za nadaljnjo raziskavo smo združili najnižje tri ocene in jih uporabili pod oznako 
»nezadovoljni z življenjem« ter najvišje  tri ocene in jih uporabili pod oznako »zadovoljni z 
življenjem«. Hipotezo 5 zato potrdimo.  

 

 
Graf  7: Lestvica zadovoljstva z življenjem 

 
Hipoteza številka 6 pravi, da anketiranci, ki niso zadovoljni z življenjem, menijo, da se 
gospodarska situacija v Sloveniji v prihodnjih 12 mesecih ne bo izboljšala.  
Ugotovili smo, da so posamezniki, ki se strinjajo s trditvijo o izboljšanju stanja v Sloveniji v 
naslednjih 12 mesecih, bolj zadovoljni z življenjem. Po drugi strani pa lahko ugotovimo, da 
so posamezniki, ki se ne strinjajo s trditvijo o izboljšanju stanja v prihodnjih 12 mesecih bolj 
nezadovoljni z življenjem. Hipotezo 6 zato lahko potrdimo.  

 
Graf  8: Povezava z zadovoljstvom in mnenjem o stanju v Sloveniji 
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56 % naših anketirancev je izbralo odgovor »da«, zatorej lahko hipotezo potrdimo. 
 

 
Graf  9: Podpora stavki javnega sektorja 

 
Hipoteza številka 8 pravi, da starost vpliva na stopnjo zadovoljstva z življenjem – anketiranci 
stari do 30 let so najbolj zadovoljni z življenjem.  
Ugotovili smo, da naša hipoteza drži.  
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zadovoljstvo z življenjem. Najmanj zadovoljstva pa kažejo anketiranci, ki spadajo v starejšo 
generacijo. V to skupino smo vključili posameznike, ki so stari od 51 let naprej. Sklepamo, 
da zadovoljstvo z življenjem upada s starostjo. 
 

 
Graf  10: Vpliv starost na zadovoljstvo z življenjem 

 

podpira 
56% 

ne podpira 
44% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

mlajša generacija
(0-30 let)

srednja generacija
(31-50 let)

starejša generacija
(51 let naprej)

zadovoljni

nezadovoljni



ČETRTI MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC-a 
 

 
65 

Hipoteza številka 9 pravi, da izobrazba vpliva na podporo stavki, da anketiranci, ki imajo 
vsaj višjo stopnjo izobrazbe podpirajo stavko.  
Ugotovili smo, da izobrazba skoraj ne vpliva na odločitev o podpori stavke.  Sicer stavko 
podpira malenkost več anketirancev, ki imajo vsaj višjo šolo, vendar je razlika praktično 
zanemarljiva. Hipotezo zato ovržemo. 
 

 
Graf  11: Vpliv izobrazbe na podporo stavki 

 
V hipotezi številka 10 smo predpostavili, da stan vpliva na stopnjo zadovoljstva z življenjem 
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Graf  12: Povezava med stanom in zadovoljstvom z življenjem 
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Zadnja 11 hipoteza pravi, da se zadovoljstvo z življenjem viša z višanjem osebnega dohodka. 
Ugotovili smo, da se stopnja zadovoljstva z življenjem dviga, vendar samo do zaslužka v 
višini okrog 800 €. Po tem se z višanjem osebnega dohodka stopnja zadovoljstva zmanjšuje 
in se pri dohodkih nad 2000 € zopet dviguje. Hipotezo zaradi tega ovržemo.  

 
Graf  13: Povezava med višino osebnega dohodka in zadovoljstvom v življenju 
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bili ob ugotovitvi, da zadovoljstvo ne narašča nujno z višanjem osebnega dohodka, pač pa 
celo upada.  
 
Menimo, da smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili na začetku raziskovanja. Opredelili smo 
pojem zadovoljstva z življenjem. V literaturi je moč zaslediti različne definicije, kaj 
zadovoljstvo z življenjem pravzaprav je. Vseh niti nismo navajali, vendar pa lahko trdimo, da 
je zadovoljstvo pojem, ki si ga vsak posameznik drugače interpretira in ni odvisno zgolj od 
situacije in okolja v katerem živimo. Odgovorili smo tudi na vprašanje, kako pomembno je 
zadovoljstvo z življenjem za družbo. Posameznik, ki prispeva nekaj za družbo, se bo čutil 
bolj zadovoljnega. Bolj zadovoljen posameznik pa bo v družbi tudi bolje sprejet. Na 
zadovoljstvo vplivajo mnogi dejavniki kot so posameznikova osebnost, kultura, demografski 
in kulturni vidik, ekonomska razvitost okolice, poprejšnje izkušnje, stabilnost družbenega 
okolja, verska prepričanost in mnogi drugi. Posameznik lahko vpliva na povečanje lastnega 
zadovoljstva z življenjem z upoštevanjem različnih nasvetov, ki smo jih seveda navedli v 
nalogi. 
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POSLOVNA MATEMATIKA IN STATISTIKA V POSLOVNEM SVETU 
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UVODNA RAZMIŠLJANJA MENTORIC 
 
V današnjih razmerah globalnega poslovanja sta obstanek in rast podjetja odvisna od 
sposobnosti in kreativnosti menedžmenta pri sprejemanju odločitev. Menedžerji morajo na 
svoji poklicni poti vsakodnevno sprejemati pomembne poslovne odločitve, saj se odločajo za 
ustrezen pristop pri doseganju ciljev poslanstva in vizije podjetja. V obdobju finančne krize je 
sledenje ciljem težko, saj banke svoje zahteve čedalje bolj zaostrujejo in zahtevajo močna 
zavarovanja kreditov (zastavo nepremičnin zahtevajo že za kratkoročne kredite).  
 
Vsak poslovnež mora na svoji poklicni poti sprejemati pomembne poslovne odločitve. Svoje 
sodelavce mora prepričati v pravilnost odločitve, katero mora največkrat podpreti z izračuni 
in izračunano tudi korektno interpretirati.  
 
Mogoče pa bo potrebno analizirati ponudbo dobaviteljev ali povpraševanje kupcev? 
Ali bo potrebno izračunati kazalnike uspešnosti poslovanja? 
Mogoče pa bo potrebno analizirati poslovanje in primerjati z leti? 
Pri vsem tem nam lahko pomaga znanje poslovne matematike in statistike. 
 

Če v matematiki ne bi bilo lepote, bi najbrž ne bilo tudi same matematike. 
Kaj bi tedaj privlačilo k tej zahtevni znanosti največje genije človeštva? 

(N. A. Čajkovski) 
 
1 UVOD 
 
1.1 PREDSTAVITEV PODROČJA IN NAMEN NALOGE 
 
Ali se sploh zavedamo pomena uporabe statistike in poslovne matematike v poslovnem 
svetu? Morda premalo, čeprav vsi dobro vemo, da poslovneži brez pravih informacij in 
podatkov ne morejo sprejemati strateške odločitve. Predvsem se problem prikazovanja in 
interpretacije podatkov in informacij pojavi takrat, ko so ti prikazani na različne načine.  
 
Poslovna matematika in statistika sta dva pomembna faktorja, brez katerih si delovanja tako v 
poslovnem kot v vsakdanjem svetu ne moremo zamisliti. K poslovni matematiki uvrščamo 
poslovne račune, izdelavo kalkulacij, preračunavanje in izračun obresti ter reševanje 
računskih problemov v zvezi z varčevanji in krediti, k statistiki pa osnovne statistične pojme, 
ki omogočajo razumevanje in izdelavo statističnih analiz in poročil, relativna števila, 
frekvenčne porazdelitve, range in kvantile, srednje vrednosti, mere variabilnosti in 
verjetnostne porazdelitve, analizo časovnih vrst itd. 
Uporabo poslovne matematike in statistike si v današnjem času ne moremo zamisliti brez 
pomoči računalnika in ustrezne programske opreme. Pri tem si lahko pomagamo s 
programom, ki je najbolj uporaben za izračune in analize, to je MS Excel. Če le-ta ni na 
voljo, lahko uporabimo odprtokodni program Calc, ki ima tako kot Excel, vgrajene finančne 
in statistične funkcije. Pri navajanju naših primerov bomo uporabljali MS Excel 10. Za 
statistične preračune lahko uporabljamo tudi program SPSS. 
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Namen naloge je spoznati povezanost in uporabo poslovne matematike in statistike v 
poslovnem svetu. Kot nam že naslov pove, lahko predvidevamo, da ne gre brez računanja. 
Pomembno je, da pravilno izračunamo iskano količino, vendar to ni dovolj, saj moramo 
izračune tudi pravilno in korektno interpretirati.  
 
1.2 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI NALOGE 
 
Znanje poslovne matematike in statistike je vrednota, ki je ne smemo zanemariti tudi pri 
ustanavljanju novih podjetij, izračunu kalkulacij, analizi povpraševanja potencialnih kupcev 
izdelka, s katerim želite prodreti na tržišče, preračunov obresti, kot tudi varčevanja in 
kreditiranja. 
 
Podjetja vse pogosteje uporabljajo bančne kredite. Preden se podjetje odloči za ta korak, 
mora natančno analizirati kreditne pogoje pri različnih bankah. Podjetje zanima obrestna 
mera, pogoji odplačevanja, višina nadomestila, zavarovanje ter v kolikšnem času je mogoče 
pridobiti sredstva.  
 
Namen raziskave je na osnovi teoretičnega znanja, ki ga imajo študenti s tega področja 
prikazati uporabno vrednost v poslovnem svetu in nujnost povezava s praktično uporabno 
vrednostno v praksi. 
 
Naš osnovni cilj je ugotoviti v kolikšni meri je poslovna matematika in statistika povezana s 
poslovnim svetom. 
 
Ostali cilji naloge so: 

• opredeliti osnovne pojme povezane s poslovno matematiko in statistiko, 
• prikazati uporabo izračunov s programom Excel, 
• raziskati prednosti in slabosti raziskovalnega področja. 

 
1.3 HIPOTEZE 
 
Hipoteze:  

• H1: Znanje poslovne matematike in statistike je uporabno v poslovnem svetu. 
• H2: Kreditni pogoji za osebne kredite pri NLB so ugodnejši od najema istega kredita pri  

Zagrebački banki ZABA. 
• H3: Povprečne neto plače delavcev zaposlenih pri pravnih osebah v obdobju od leta 2006 do 

2010 so bile v Sloveniji višje za 30% v primerjavi s Hrvaško. 
 
1.4 METODE DELA 
 
V naslednjih poglavjih bomo analizirali nekaj primerov, ki smo jih pridobili od podjetnikov. 
Pri predstavitvi primerov bomo uporabili znanje poslovne matematike, statistike ter 
informatike. Pri raziskavi bomo uporabili metodo deskripcije, komparativno metodo, metodo 
kompilacije, kvalitativno metodo statistične obdelave podatkov, induktivno metodo, ter 
študije primerov. Vsi podatki so pridobljeni kot sekundarni viri. 
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Področje poslovne matematike bo predstavljeno v slovenskem jeziku in delno v hrvaškem, 
medtem ko bo področje statistike samo v hrvaškem jeziku. 
 
2 POSLOVNA MATEMATIKA Z UPORABO EXCELA 
 
Namen tega poglavja je, predstaviti uporabo poslovne matematike z uporabo programa Excel, 
kot pomoč pri izračunu enostavnih primerov, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Zaradi 
obširne tematike, v prispevku ni mogoče prikazati vseh možnih izračunov, zato se bomo 
omejili le na nekaj izračunov. 
 
2.1 RAZMERJE IN SORAZMERJE 
 
V poslovnem svetu se velikokrat znajdemo v situaciji, ko je potrebno ugotavljati premo ali 
obratno sorazmerne količine.  
 
2.2 ODSTOTNI RAČUN 
 
Pri našem delovanju moramo ugotavljati odnose med deleži, ki so zastopani v neki celoti, ali 
pa ugotavljamo odnose med deleži in celoto. Včasih nam absolutni zneski povedo veliko 
manj, kot odnosi med njimi. Lahko vzamemo primer tržnika v podjetju, ki izračunava 
prodajno ceno blaga in pri tem ugotavlja delež dobička. 
 
V Excelu nam odstotni format omogoča prikaz števila izraženega v odstotkih, tako npr. 50 % 
predstavlja vrednost 0,5, zato moramo v celico vpisati 0,5, sicer bomo imeli po nastavitvi 
odstotnega formata napačen prikaz vrednosti.  
 
Zanima nas, koliko je cena izdelka in koliko znaša popust, če izdelek stane 730 EUR in ga 
znižamo za 25 %. 
 

Tabela 1: Odstotni račun izračun s pomočjo programa Excel 
730 in predstavlja  100% 

      
          od osnove 
je  25/100 

od osnove in jo izračunamo po 
forumuli  (25/100)*730 = 182,5 

          Popust 
znaša 182,5 

       
          Znižano ceno izdelka v EUR izračunamo po formuli 

    
          

  
547,5 

=+B1-
D5 

      
           
Z uporabo odstotnega računa lahko sestavimo predračune, račune, dobropise, izpolnjujemo 
pogodbe in izdelujemo poročila za menedžment podjetja. 
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Za rešitev problemov odstotnega računa lahko uporabljamo sklepni račun, rešujemo jih lahko 
s sorazmerjem ali pa z linearnimi enačbami. 
 
Odstotni račun uporabljamo tudi v trgovini za izračun marže. Iz dosežene trgovske marže se 
financirajo stroški dosedanjih investicij v trgovsko mrežo ter oblikujejo dobički, ki jih bomo 
uporabili za prihodnje investicije. To je vsakodnevno podjetniško razmišljanje. Brez tega si 
ne moremo zamišljati tržnega gospodarstva.  
 
Marža je razlika med prodajno in nabavno ceno. Pri izračunavanju najprej ugotovimo razliko 
med prodajno in nabavno ceno, nato pa z razmerjem med maržo in nabavno ceno izračunamo 
odstotek marže, ki ga prikažemo v odstotnem formatu. 
 

 
Slika 1: Izračun marže 

 
2.3 KALKULACIJE 
 
Trgovina je postala v našem gospodarstvu pomembna dejavnost, ki zaposluje veliko ljudi, 
zato je vpliv trgovine na proizvodnjo in potrošnjo vse pomembnejši, saj prevzema vlogo 
povezovalcev proizvodnje in porabe, koordinacije med njima, fizičnega posredovanja blaga 
ter potreb in želja. 
 
Za izračun lahko vzamemo primer, ko moramo v oddelku prodaje izračunati prodajno ceno 
izdelka, če ima le-ta ceno brez davka na dodano vrednost 250,00 EUR. Ugotoviti moramo, 
kolikšna je prodajna cena in koliko znaša davek na dodano vrednost. 
 
Pri izračunu si pomagamo z Excelom: 
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Slika 2: Izračun prodajne cene 

 
Prodajne cene v podjetju zajemajo vse stroške, ki nastanejo od trenutka, ko gre proizvod v 
prodajo in dobiček. Pri odločanju je zelo pomembno, da prodajalci poznajo višino stroškov, 
saj se morajo odločati o plasiranju novega proizvoda na tržišče, ali pa za priznavanje 
popustov. Zato je potrebno narediti ustrezne kalkulacije, ki pomenijo izračun ali obračun. V 
zvezi s kalkulacijami so tesno povezani pojmi: cene, stroški in dobiček (Čibej 2001, 134). S 
kalkulacijami izračunavamo lastne ali proizvodne cene, izračunavamo prodajne cene, 
preračunavamo nabavne cene, delimo stroške po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih, 
izračunavamo donosnost posameznih izdelkov ali storitev itd. Pri izračunavanju kalkulacij, je 
potrebna velika mera natančnosti, saj morajo biti le-te izdelane natančno. Na podlagi 
kalkulacij, lahko podjetje ugotovi, da s sedanjo višino stroškov, ne dosega dobička, zato 
sprejme določene ukrepe, da optimizira stroške.  

 
Slika 3: Izračun maloprodajne cene 



ČETRTI MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR ŠPIC-a 
 

 
76 

Pri izdelavi kalkulacij uporabljamo različne metode. Lahko uporabljamo delitvene 
kalkulacije, kalkulacije z dodatki, kalkulacije za izračun prodajne cene, kalkulacije za izračun 
maloprodajne cene itd. 
 
Ko izdelujemo kalkulacije, ne smemo razmišljati o tem, katero vrsto kalkulacije bomo 
uporabili, temveč moramo razmišljati o problemu, ki ga želimo rešiti, sicer se lahko 
znajdemo na poti, ki bo podjetje pripeljala v izgubo in posledično v propad podjetja. 
 
Pri izračunu kalkulacij s pomočjo računalniških programov se pojavljajo odstopanja, saj 
program računa z veliko decimalnimi mesti. Ker določamo ceno v denarni enoti, 
zaokrožujemo rezultate na dve decimalni mesti. Nastavitev na dve decimalni mesti lahko 
izvedemo v programu, vendar to določamo samo za prikaz rezultatov, program v ozadju pa še 
vedno preračunava z vsemi decimalnimi mesti. Temu problemu se izognemo, če v Excelu 
uporabimo funkcijo ROUND. 
 

Tabela 2: Kalkulacija trgovskega podjetja z motornimi vozili teoretični prikaz 
Kalkulacija trgovskega podjetja z motornimi vozili 

  
 

TEORETIČNI PRIKAZ  

  
 

FAKTURNA VREDNOST (FV) 
- POPUST DOBAVITLEJA {R} 
= FAKTURNA VREDNOST (FV) * 
- SKONTO (S) 
+ ODVISNI STROŠKI (STR) 
= NABAVNA VREDNOST (NV) 
+ SPLOŠNI STROŠKI (SS) 
= LASTNA VREDNOST (LV) 
+ MARŽA (M) 
= PRODAJNA VREDNOST (PV) 
+ DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV) 
= MALO PRODAJNA VREDNOST (MPV) 
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Tabela 3: Kalkulacija trgovskega podjetja z motornimi vozili praktični prikaz 

 PRIKAZ V PRAKSI 
2x kom. traktorjev (FV) (7500EUR+ 3800EUR)= 11.300 EUR 
KOLIČINSKI POPUST  R 1.300EUR 
FV 10.000EUR 
STR (PREVOZA) 500 EUR 
NV 10.500 EUR 
STR (DOKUMETACIJA) 300EUR 
LV 10.800EUR 
M 4.200EUR 
PV 15.000EUR 
DDV (15.000 EUR*0,2)= 3.000EUR 
MPV 18.000EUR 

 
Tabela 4: Kalkulacija trgovskega podjetja z motornimi vozili - prikaz za posamezni artikel 

 
PRIKAZ ZA POSAMEZNI ARTIKEL 

1 kom. Traktor 1. (FV) 7.000EUR 
FV 7.000EUR 
STR (PREVOZA) 250 EUR 
NV 7.250EUR 
STR (DOKUMETACIJA) 150EUR 
LV 7.400EUR 
M 3.100EUR 
PV 10.500EUR 
DDV (10.500 EUR*0,2)= 2.100EUR 
MPV 12.600EUR 

  1 kom. Traktor 2. (FV) 3.000EUR 
FV 3.000EUR 
STR (PREVOZA) 250 EUR 
NV 3.250EUR 
STR (DOKUMETACIJA) 150EUR 
LV 3.400EUR 
M 1.100EUR 
PV 4.500EUR 
DDV (4.500 EUR*0,2)= 900EUR 
MPV 5.400EUR 

 
2.4 VERIŽNI RAČUN 
 
Za reševanje problemov, ki so povezani s tujimi valutami in različnimi merskimi enotami, 
uporabljamo verižni račun. Uporabljamo ga, če nastopajo le premosorazmerne količine. Pri 
računanju s pomočjo verižnega računa uporabljamo računsko shemo, ki jo imenujemo veriga. 
Verižni račun uporabljamo za preračun starih pogodb, v katerih so uporabljene neveljavne 
valute. 
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Do rezultata pridemo tako, da delimo produkt količin iz desnega stolpca s produktom znanih 
količin iz levega stolpca. (Čibej 2001, 89) 

 
Slika 4: Verižni račun 

 

2.5 RAZDELILNI RAČUN 
 
Pri poslovanju se srečujemo tudi z razdelilnim računom in sicer, ga uporabljamo, kadar 
pridemo v situacijo, ko moramo razdeliti neko celoto na dva ali več delov, pri tem pa moramo 
zadostiti določenemu pogoju. Najpogosteje se pogoji nanašajo na predpisano razmerje med 
deleži (Čibej 2001, 94). 
 
Razdelilni račun lahko uporabljamo za delitev dobička delničarjem, družbenikom, delavcem, 
za delitev denarnih nagrad tržnikom, za delitev stroškov zavarovanja, prevoza, režije, 
špedicije, elektrike, telefona itd. (Bele 2010, 11). 
 
Poznamo dve vrsti razdelilnih računov in sicer enostavni in sestavljeni razdelilni račun. 
Enostavnega uporabljamo, če imamo samo en ključ delitve, torej, če na razdelitev vpliva le 
en pogoj, če pa je pogojev več, govorimo o sestavljenem razdelilnem računu. 
 
2.6 OBRESTNI IN OBRESTNO OBRESTNI RAČUN 
 
Pojem obresti je tesno povezan s finančnimi naložbami in njihovimi dohodki. Dohodek 
finančnih naložb kot so kredit, leasing, varčevanje in obveznice so obresti, pri delnicah pa se 
pojavlja kot dohodek dividenda. Ker se pri večini finančnih naložb pojavljajo obresti kot 
dohodek, se bomo omejili na prikaz izračuna le-teh. 
 
Pri kreditu se obresti obračunavajo kot nadomestilo, ki ga dolžnik oz. kreditojemalec plača 
upniku oz. kreditodajalcu. Določiti moramo količine in sicer glavnico, čas in obrestno mero. 
V praksi najpogosteje srečamo enoletno in mesečno kapitalizacijsko obdobje. Enoletno 
kapitalizacijsko obdobje se uporablja za devizno varčevanje, mesečno pa za obrestovanje 
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denarnih sredstev na transakcijskem računu. Pri predmetu tudi poudarjamo, da je višina 
obresti odvisna od metode obračuna, saj se v praksi uporabljajo različni načini obračunov. 
 
Znanje, ki ga pridobimo, je zelo koristno, ne glede na to ali nastopamo v vlogi posojilodajalca 
ali posojilojemalca, saj se moramo odločiti, kakšne pogoje bomo ponudili oz. sprejeli, da 
bodo na videz ugodni, mi pa bomo še vedno dosegli čim višji donos.  
 
Pri izračunu obresti za enoletno obdobje vnesemo formulo v Excel samo od enačaja dalje. 
Vnesemo jo v obliki =G*p%. 
 
Ko se v praksi srečujemo z finančnimi naložbami, ugotavljamo, da ne traja samo eno 
kapitalizacijsko dobo. Najpogosteje se srečujemo z letno obrestno mero, naložbe pa trajajo 
manj kot eno leto ali več. Za obračunavanje lahko uporabljamo relativno ali proporcionalno 
obrestno mero. Za depozit, dan v banko izračunamo obresti na naslednji način: 
 

 
Slika 5: Izračun obresti 

 
Metodo relativne ali proporcionalne obrestne mere oz. linearni način preračuna obrestne mere 
uporabljamo v bančni praksi od 1. 7. 2002. Med leti 1987 in 2002 so uporabljali metodo 
konformne obrestne mere. Metoda relativne obrestne mere, se v tujini uporablja že ves čas. 
 
Pri predmetu se srečujemo tudi z različnima načinoma obrestovanja in sicer z dekurzivnim in 
anticipativnim obrestovanjem. Pri dekurzivnem obrestovanju obračunamo obresti ter jih 
prištejemo h glavnici ob zaključku kapitalizacijske dobe ali po preteku finančne naložbe. To 
je tudi najpogostejši način obrestovanja v slovenski poslovni praksi. Pri anticipativnem 
obrestovanju, obračunavamo obresti vnaprej in jih odvzamemo od glavnice na začetku 
obrestovanja. V naši praksi se ta način le redko uporablja, je pa smiseln le pri dajanju posojil, 
saj dolžnik plača upniku obresti že, ko najame posojilo. Ta način je ugodnejši za 
posojilodajalca, za posojilojemalca pa je ugodnejše dekurzivno obrestovanje. Pri izračunu 
števila dni v Excelu, oblikujemo datumske celice in izračunamo razliko med izbranimi 
celicami. 
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Pri izračunu glavnice z obrestno obrestnim računom, nam je v veliko pomoč Excel, vendar 
moramo pregledno napisati podatke ter v formulah uporabljati sklice. Kako izračunavamo 
nam prikazuje slika 2.6. V celico B1 vnesemo začetno vrednost glavnice, v celico B2 dobo 
varčevanja in v celico B3 letno obrestno mero. Glavnico izračunamo s formulo, ki jo 
sestavimo v celico B5. Ko pišemo letno obrestno mero v celico B3, moramo napisati v obliki 
5%, zato pa ne smemo v nadaljevanju pri izračunu deliti s 100. 
 

 
Slika 6: Izračun končne vrednosti glavnice 

 
Pri izračunavanju konformne obrestne mere uporabljamo finančno funkcijo NOMINAL, ki je 
že vgrajena, saj se tako izognemo korenjenju ter zapletenim formulam. Funkcijo NOMINAL 
uporabljamo za preračun letne obrestne mere na obrestno mero, za krajše kapitalizacijsko 
obdobje po konformni metodi. 
Enako kot pri obrestovanju je uporaba programa Excel v veliko pomoč tudi pri varčevanju in 
kreditiranju.  
 
2.7 KAMATNI RAČUN 
 
2.7.1 JEDNOSTAVNI KAMATNI RAČUN 
 
Jednostavni kamatni račun je kamatni račun kod kojeg banka u svakom razdoblju 
kapitalizacije, za vrijeme trajanja kapitalizacije, kamate obračunava uvijek na početnu 
glavnicu. 
Formula za jednostavni kamatni račun: 

 
  
K – kamate 
G – glavnica 
p - kamatna stopa 
n - vrijeme u godinama 
 
2.7.2 SLOŽENI KAMATNI RAČUN 
 
Složeni kamatni račun (kamatno-kamatni račun) je kamatni račun kod kojeg banka 
obračunatu kamatu za prvo obračunsko razdoblje pribraja početnoj glavnici, pa u idućem 
obračunskom razdoblju obračunava kamatu na početnu glavnicu uvećanu za iznos kamate iz 
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prvog razdoblja. U svakom sljedećem razdoblju ukamaćivanu kamatu banka obračunava na 
preostalu glavnicu uvećanu za obračunatu kamatu iz prethodnog razdoblja ukamaćivanja, 
odnosno dolazi do obračuna kamate na kamatu (anatocizam). 
Pod složenim kamatnim računom se podrazumijevaju dvije metode osnovne obračuna 
kamate: 
• konformna metoda 
• proprocionalna metoda 
 
Računanje efektivne kamatne stope 
Prije no što možemo ući u izračun iznosa kamate, moramo odrediti iznos efektivne kamatne 
stope. 
 
2.7.2.1 Anticipativan obračun  
 
Anticipativno obračunati kamate znači obračunati kamate unaprijed te ih pribrojiti početnoj 
svoti.   

 
 
2.7.2.2 Dekurzivan obračun  
 
Dekurzivno obračunati kamate znači obračunati ih i pripisati početnoj svoti na kraju 
određenog vremenskog razdoblja.  gdje su: 

 
 

- EKS - efektivna kamatna stopa 
- KAMATNJAK - iznos kamatne stope definirane na godišnjoj bazi 

 
Računanje kamate - Konformna metoda  
Iznos kamate se prema konformnoj metodi izračunava prema slijedećoj formuli:   
 

 
 
Proporcionalna metoda 
Iznos kamate se prema proporcionalnoj (tj. razmjernoj) metodi izračunava prema slijedećoj 
formuli:   
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gdje su: 
• KAMATA - izračunati iznos kamate 
• PERIOD - broj dana u obračunskom razdoblju 
• GODINA - broj dana u godini 
• GLAVNICA - iznos glavnice na koji se obračunava kamata 
• EKS - efektivna kamatna stopa 

 
Formula za složeni kamatni račun: 

 
K – kamate 
G – glavnica 
p - kamatna stopa 
n - vrijeme u godinama 
 

 

 
Slika 7: Izračun zamudnih obresti - SLO 
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Ako bi uzeli kredit u iznosu od 5000 kn na rok otplate od 3 godine, mjesečna otplata iznosila 
bi 158,39 kn uz kamatnu stopu od 8,74%. Otplatom posljednje mjesečne rate kredita, dužnik 
bi ukupno banci vratio iznos od 5702,04 kn. 

 
Slika 9: Izračun kredita in anuitet v NLB 

 

Slika 8: Izračun anuitet i rata kredita – HR 
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Če bi se najeli kredit v vrednosti 666,66 EUR  in bi bil plačilni rok v obdobju 36 mesecih in 
bi mesečni obrok znašal 20,01EUR  bi bila efektivna obrestna mera 8,74%. Z vsemi 
dajatvami in stroški bi kreditov jemalec moral plačati 755,59EUR  
 

Tabela 5: Primerjava slovenskih in hrvaških kreditov 

Kriterij Hrvaška (Zagrebačka 
banka) v EUR Slovenija (NLB) v EUR 

Začetna mesečna obveznost  21,12  20,01 
Skupni znesek, ki ga mora 
plačati kreditojemalec 760,72 755,49 

 
 
3 STATISTIČNE METODE  
 
Pogosto naletimo na dilemo, kako se lotiti raziskave. Raziskovalna metodologija je v 
ekonomiji in tudi v menedžmentu zelo obsežna in se neprestano razvija. V družboslovju 
pojasnjujemo pojave, za katere menimo, da se pojavljajo množično. Za množičen pojav lahko 
smatramo slovenska podjetja, inovativna podjetja v razvijajočih gospodarstvih in tržno 
usmerjenih gospodarstvih.  
 
Raziskovalnega procesa se lotimo sistematično, ne smemo prezreti nobenega pomembnega 
koraka, saj nas to lahko pripelje do napačnega zaključka. Kumar (2005) priporoča splošni 
raziskovalni model, ki je sestavljen iz dveh delov, to sta načrtovanje in izvedba raziskave. 
Nadalje je razčlenil ta dva dela na osem faz. V njih opredelimo cilj raziskave in izberemo 
raziskovalno pot, katera nas bo pripeljala do cilja. 
 
S statistiko se srečujemo vsakodnevno, ko beremo časopise, revije, gledamo televizijo, 
poslušamo radio, brskamo po internetu. Mediji poročajo o gospodarski krizi, gospodarski 
rasti, o plačah, o inflaciji, o BDP-ju, o uspešnosti podjetij v določenih časovnih obdobjih, o 
številu vpisanih dijakov na srednje šole, o številu vpisanih študentov na višje in visoke šole, o 
priljubljenosti politikov in političnih strank itd. Bistvo statistike je proučevanje množičnih 
pojavov, njihova interpretacija in obdelava. Statistiko v poslovnem svetu uporabljamo za 
planiranje, ugotavljamo, kako se uresničujejo načrti in odkrivamo pomanjkljivosti.  
 
Tudi pri statistiki si lahko olajšamo delo, če uporabljamo pri izračunih programsko orodje 
MS Excel. 
 
V nadaljevanju podajamo področje statistike v hrvaškem jeziku. 
 
3.1 BROJČANE MJERE OPISNE STATISTIKE 
 
Opisna ili deskriptivna statistika je nužnost današnjeg poslovnog svijeta i koristi se za 
opisivanje podataka. Podaci se mogu opisati numerički ili grafički i takvi opisi pomažu 
menadžerima da prate i analiziraju poslovanje i isto tako vrlo često služe i kao podloga za 
odlučivanje. Bitno je poznavati mjere opisne statistike kako ne bi donosili pogrešne odluke i 
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procjene, a i svaka statistička analiza započinje deskriptivnom statistikom. Deskriptivna 
statistika sastoji se od 3 vrste mjera kao što je pokazano na grafikonu ispod, a svaka mjera 
ima svoje pokazatelje koje ćemo dalje pokazati. 
 

  
 
3.1.1 MJERE CENTRALNIH VRIJEDNOSTI 
 
• Medijan 
Medijan je centralna vrijednost koja dijeli statistički niz na 2 jednaka dijela, tj. 50% podataka 
se nalazi ispred medijana, a 50% podataka iza medijana. Medijan je neosjetljiv na ekstremne 
podatke pa je najbolja mjera lokacije za asimetrične distribucije. Medijan ima istu mjernu 
jedinicu kao i podaci. 

O neparan niz podataka: 𝑀𝑒 = 𝑛+1
2

 

O paran niz podataka: 𝑀𝑒 = 𝑛
2
 

 
• Mod 
Za n observacija x1;…xn, mod je xi sa najvećom frekvencijom, tj. najčešće observirana 
vrijednost. Ako su barem dvije observacije jednake, postojati će mod. Mod se još zove i 
dominantnom vrijednošću. 
 
• Kvartili 
Kvartili su vrijednosti statističkog obilježja koje statistički niz dijele na 4 jednaka dijela i 
spadaju u skupinu kvantila. Postoje gornji Q1 i donji Q3 kvartil. Donji kvartil dijeli statistički 
niz na 4 jednaka dijela u omjeru 1:3, tj. 25 % elemenata statističkog skupa ima vrijednost 
obilježja manju ili jednaku donjem kvartilu, a 75 % elemenata ima vrijednost obilježja veću 
od donjeg kvartila. Za gornji kvartil vrijedi obrnuto, tj.u omjeru 3:1; 75 % elemenata 
statističkog skupa ima vrijednost obilježja manju ili jednaku gornjem kvartilu, a 25 % 
elemenata statističkog skupa ima vrijednost obilježja veću od gornjeg kvartila. 

 
• Aritmetička sredina 

• negrupirani statistični numerički niz – računa se jednostavna aritmetička sredina: 

( ) ∑
N

1 2 N
1 2 N i

i=1

y + y + ........+ y 1 1y = M = = y + y + ........+ y = y
N N N

 

Desktiptivna 
statistika 

Mjere centralnih 
vrijednosti Mjere disperzije Mjere asimetrije 

i zaobljenosti 
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• grupirani statistični numerički niz – računa se složena, vagana ili ponderirana 
aritmetička sredina:  

∑
k

j j
j=1

1M = y f
N

 

3.1.2 MJERE DISPERZIJE 
 
• Raspon varijacije 
Raspon je razlika izmedu najveće i najmanje observacije tj. raspon −max minVR = y y  
 
• Interkvartil 
Interkvartil pokazuje disperziju središnjih 50 % elemenata uređenog numeričkog niza.                          
IQ = Q3-Q1 
 
• Varijanca i standardna devijacija 
Varijanca je prosječno kvadratno odstupanje vrijednosti numeričkog obilježja od aritmetičke 
sredine. Uzima u obzir numeričku vrijednost svih observacija i to je mana za asimetrične 
distribucije. Varijanca uzorka se označava sa s2, a varijanca populacije sa σ2. 

 
ili  

−∑
N

2 2 2
i

i=1

1σ = y M
N

  

−∑
k

2 2 2
j j

j=1

1σ = f y M
N

  

 
 

Standardna devijacija je pozitivan korijen iz varijance i izražena je u orginalnim jedinicama 
mjere, a pokazuje prosječno odstupanje vrijednosti numeričkog obilježja od aritmetičke 
sredine. Standardna devijacija uzorka se označava sa s, a standardna devijacija populacije sa 
σ. 
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ili po Sheppardu: −
2

2 2
cor

dσ = σ
12

                2σ = SD = σ  

 
• Koeficijent varijacije 
Koeficijent varijacije je postotak standardne devijacije, a pokazuje postotno prosječno 
odstupanje vrijednosti numeričkog obilježja od aritmetičke sredine. 

   ili                     σKV% = × 100
M

 

 
3.1.3 MJERE ASIMETRIJE I ZAOBLJENOSTI 

 
Mjere asimetrije i zaobljenosti spadaju u mjere oblika koje mjere način rasporeda podataka u 
odnosu na aritmetičku sredinu ili neku drugu vrijednost od interesa. One nemaju mjernih 
jedinica. 
 
• Koeficijent asimetrije α3  
Koeficijent asimetrije α3 spada u potpune mjere jer u obzir uzima sve observacije. On 
predstavlja omjer trećeg momenta oko sredine i treće potencije standardne devijacije. Kod 
simetrično poredanih podataka, treći je moment jednak 0 pa je i koeficijent jednak 0. Ako je 
koeficijent pozitivan, raspored observacija je pozitivno simetričan (postoji rep udesno)i 
obrnuto. 
 

   ili  −
Mo

M MoKA =
σ

     ili     ( )−
Me

3 M Me
KA =

σ
 

 
• Koeficijent zaobljenosti α4 

Mjeri zaobljenost modalnog vrha distribucije i omjer je četvrtogmomenta oko sredine i 
četvrte potencije standardne devijacije. U slučaju normalne distribucije, koeficijent 
zaobljenosti je 3 pa se često kod usporedbe empirijskih distribucija s normalnom rabi izraz 
κ= α4-3 koji se zove eksces. U mnogim statističkim programima umjesto koeficijenta 
zaobljenosti prikazuje se eksces. Ako je κ pozitivan onda je distribucija špičasta (dugi rep), a 
ako je negativan onda je plosnata (kraći-deblji rep). 
 

−
−

3 1

9 1

Q QKS = 1,9 ×
D D

 

 
3.2 DESKRIPTIVNA STATISTIKA – PRIMJENA U EXCELU 
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U nastavku ćemo usporediti iznose prosječnih neto plaća zaposlenih kod pravnih osoba  u 
Sloveniji i Hrvatskoj izraženih u eurima u razdoblju od 2006. do 2010. godine (Izvor: SURS 
2012.; DZS 2012.;). 
 
Da bismo izračunali pojedine statističke pokazatelje, odabiremo More Functions. U 
padajućem izborniku opcije Statistical pojavljuje se lista funkcija. 
 

 
Tabela 6: Primerjava povprečnih neto letnih plača 

 

 
Graf 1: Primerjava povprečnih neto letnih plaća zaposlenih kod pravnih osoba  u Sloveniji i 

Hrvatskoj izraženih u eurima u razdoblju od 2006. do 2010. godine 
 
3.2.1 MJERE CENTRALNIH VRIJEDNOSTI  
 

• Medijan 
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Za izračun medijana, koristimo funkciju MEDIAN. Nakon odabira opcije u padajućem 
izborniku, pojavljuje nam se dijaloški okvir kao na slici ispod. U polje Number1 pomoću  
odabiremo polja B2:B6 za Sloveniju te C2:C6 za Hrvatsku tj. polja u kojima se nalaze 
vrijednosti na temelju kojih računamo medijan. 
 

 
Slika 10: Izračun mediane pri neto letnih plačah 

 
Klikom na opciju OK u ćeliji nam se pojavljuje rješenje.  

  
Slika 11: Primerjava rezultatov mediane  
                obeh bank 

U razdoblju od 2006. do 2010. godine, 
50% radnika u Sloveniji imalo je neto 
prosječnu plaću manju ili jednaku od 
1391,43 eura, dok je ostalih 50% radnika 
imalo prosječnu neto plaću veću od 
1391,43 eura. U istom razdoblju u 
Hrvatskoj prosječna neto plaća radnika 
bila je za 48,5% manja od slovenske te je 
iznosila 717,17 eura. 

 
• Mod 

Za izračun moda, koristimo opciju MODE.MULT. Otvara nam se dijaloški okvir kao na slici 
ispod. U polje Number1 unosimo vrijednosti B2:B6 za Sloveniju te C2:C6 za Hrvatsku. 
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Slika 12: Izračun argumente funkcije 

 
Klikom na opciju OK dobivamo rješenje. 
 
 

 

 
 
Za navedene podatke ne možemo 
izračunati vrijednost moda jer ne postoji. 

Slika 13: Rešitev argumente funkcije 
 

• Kvartili 
Da bismo izračunali kvartile, koristimo opciju QUARTILE.EXC. Pomoću te opcije možemo 
izračunati minimalnu i maksimalnu vrijednost, te donji i gornji kvartil.  
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Slika 14: Kvartilov 

 
o Donji kvartil  

Za izračun donjeg kvartila u polje Array unosimo raspon ćelija B2:B6 za Sloveniju te C2:C6 
za Hrvatsku. U polje Quart unosimo broj 1, jer taj broj označava da želimo izračunati donji 
kvartil. 

 
Slika 15: Izračun kvartilov 
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Pritiskom na opciju OK pojavljuje nam se 
rješenje u odabranoj ćeliji.  
 
U ovom primjeru možete vidjeti da je 
donji kvartil za Sloveniju 1248,80 eura, a 
za Hrvatsku 647,22 eura. To znači da je u 
promatranom razdoblju 25% radnika u 
Sloveniji imalo prosječnu neto plaću 
manju ili jednaku 1248,80 eura, dok je 
drugih 75% radnika imalo prosječnu neto 
plaću veću od 1248,80 eura.  

           Slika 16: Izračun kvartilov 
 

o Gornji kvartil  
Za izračun gornjeg kvartila u polje Array unosimo raspon ćelija B2:B6 za Sloveniju te C2:C6 
za Hrvatsku. U polje Quart unosimo broj 3, jer taj broj označava da želimo izračunati gornji 
kvartil. 
 

 
Slika 17: Izračun gornjega kvartila 
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Slika 18: Rezultat gornjega kvartila 

 
Pritiskom na opciju OK pojavljuje nam se rješenje u odabranoj ćeliji.  
 
Izračunom smo dobili da je gornji kvartil za petogodišnje razdoblje za Sloveniju 1466,92 
eura, što znači da je 75% radnika imalo prosječnu neto plaću manju ili jednaku od 1466,92 
eura, a preostalih 25% radnika prosječnu neto plaću veću od tog iznosa. U Hrvatskoj gornji 
kvartil iznosi 728,25 eura. 
 

• Aritmetička sredina 
Aritmetička sredina izračunava se pomoću opcije AVERAGE. U polje Number1 unosimo 
raspon ćelija B2:B6 za Sloveniju te C2:C6 za Hrvatsku. 
. 

 
Slika 19: Izračun aritmetičke sredine 
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Pritiskom na tipku OK dobivamo rješenje.  
Prosječna neto plaća u Sloveniji u 
navedenom razdoblju iznosila je 1364,57 
eura što je za 50,8% veće od hrvatske 
prosječne neto plaće.  

   Slika 20: Rezultat aritmetičke sredine 
 
3.2.2 MJERE DISPERZIJE 
 
Mjere disperzije: 

• Raspon varijacije - Oduzimamo ćelije u kojima se nalaze maksimalne i minimalne 
vrijednosti. 

• Interkvartil . - Oduzimamo ćelije u kojima se nalaze gornji i donji kvartil. 
• Varijanca i standardna devijacija 

 
o Varijanca 

Da bismo izračunali varijancu, koristimo funkciju VAR.S. U polje Number1 unosimo raspon 
ćelija B2:B6 za Sloveniju te C2:C6 za Hrvatsku. 
 

 
Slika 21: Izračun varijance 
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Pristiskom na opciju OK dobivamo 
rješenje. Za Sloveniju varijanca iznosi 
13158,75, dok za Hrvatsku iznosi 1901,39. 

          Slika 22: Rezultat varijance 
 

o Standardna devijacija 
Za izračun standardne devijacije odabiremo funkciju STDEV.S. U polje Number1 unosimo 
raspon ćelija B2:B6 za Sloveniju te C2:C6 za Hrvatsku. 
 

 
Slika 23: Izračun standardne devijacije 
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Nakon pritiska na OK dobivamo standardnu devijaciju u iznosu od 114,71 eura za Sloveniju 
te 43,60 eura za Hrvatsku. Iz toga možemo vidjeti da je prosječno odstupanje prosječnih neto 
plaća radnika od njihova prosjeka za Sloveniju 114,71 euro.Slika 24: Rezultat standardne 
devijacije   
 

• Koeficijent varijacije 
Koeficient varijacije ne može se izračunati pomoču funkcije u Excel-u. 
 
3.2.3 MJERE ASIMETRIJE I ZAOBLJENOSTI 
 

• Koeficijent asimetrije 
Za izračun koeficijenta asimetrije koristimo funkciju SKEW. U polje Number1 unosimo 
raspon ćelija B2:B6 za Sloveniju te C2:C6 za Hrvatsku i pritisnemo opciju OK. 

 
Slika 25: Izračun Koeficijenta asimetrije 
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Slika 26: Rezultat koeficijenta asimetrije 

 
Iz dobivenih podataka možemo zaključiti da su distribucije prosječnih neto plaća Slovenije i 
Hrvatske negativno asimetrične 
 

• Koeficijent zaobljenosti 
Za izračun koeficijenta zaobljenosti koristimo funkciju KURT, pomoću koje dobivamo eksces 
iz formule koeficijenta zaobljenosti. U polje Number1 unosimo raspon ćelija B2:B6 za 
Sloveniju te C2:C6 za Hrvatsku i pritisnemo opciju OK. 

 
Slika 27: Izračun koeficijenta zaobljenosti 
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Slika 28: Rezultat koeficijenta zaobljenosti 

 
Koeficijenti zaobljenosti u primjeru su negativnog predznaka što nam ukazuje na to da su 
distribucije prosječnih neto plaća Slovenije i Hrvatske spljoštenije od normalne. Dobivamo 
rješenje -0,01418 što označava da je naša distribucija plaća spljoštenija od normalne. 
 
Informacije deskriptivne statistike možemo dobiti i na drugačiji način. Prvo upišemo 
podatke o plaćama radnika u Excel. 

 
Slika 29: Osnovni podaci 

 
Nakon upisa podataka biramo funkciju Data Analysis. 
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Slika 30: Korak 1 

 
Tada u padajućem izborniku biramo opciju Descriptive Statistics. 

 
Slika 31: Korak 2 

 
 
U polje Input Range unosimo raspon ćelija raspon ćelija B2:B6 za Sloveniju te C2:C6 za 
Hrvatsku kao što je prikazano na slikama ispod. 

 
Slika 32: Korak 3 
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Slika 33: Korak 4 

 
U polje Output Range biramo polje u kojem želimo, da nam se prikažu rezultati. 

 
Slika 34: Korak 5 

 
Tada biramo opciju Summary statistics, te postavljamo Confidence Level for Mean na npr. 95 
%. 
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Slika 35: Korak 6 

 
 
Kliknemo na opciju OK te dobivamo ispisane rezultate.  
 

 
Slika 36: Korak 7 
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Tabela 7: Konačni rezultati 
Statistički parametar Rezultati Slovenija Rezultati Hrvatska 
Aritmetička sredina    1364,57 693,62 
Standardna pogreška        51,30   19,50 
Medijan     1391,43 717,17 
Mod  - - 
Standardna devijacija      114,71    43,60 
Varijanca  13158,75           1901,39 
Eksces         -1,57     -2,21 
Koeficijent asimetrije      -0,38     -0,71 
Raspon varijacije    282,08    98,02 
Minimalna plaća  1212,80  634,90 
Maksimalna plaća  1494,88  732,92 
Zbroj  6822,86 3468,10 
Broj razdoblja 5 5 
 
 
3.3 ZAKLJUČAK DESKRIPTIVNE ANALIZE 
 
Kroz analizu zaključili smo da je velika razlika u iznosu neto prosječnih plaća zaposlenih kod 
pravnih osoba između Hrvatske i Slovenije što nas je zanimalo jer su u našoj grupi bili 
studenti iz Hrvatske i Slovenije. Znali smo da postoje razlike, a sada smo to dokazali pomoću 
statističkih parametara. Prosječna neto plaća u Sloveniji iznosila je 1364,57 eura u razdoblju 
od 2006. do 2010. godine, dok je u Hrvatskoj ta plaća iznosila 693,62 eura. Prosječne neto 
plaće u Sloveniji variraju više nego plaće u Hrvatskoj. Prosječno odstupanje prosječnih neto 
plaća od prosjeka u Sloveniji iznosi 114,71 euro, dok je to u Hrvatskoj 43,60 eura. 
Distribucije prosječnih neto plaća u Hrvatskoj i Sloveniji negativno su asimetrične te 
spljoštenije od normalne. Sa zanimanjem čekamo što će se dogoditi kada Hrvatska uđe u 
Europsku Uniju.  
 
4 ZAKLJUČEK 
 
Ugotavljamo, da si poslovne matematike in statistike v 21. stoletju, ne moremo zamišljati brez 
uporabe informacijske tehnologije, zato moramo omenjena znanja obvladati. Na osnovi 
raziskave smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
 
H1: Znanje poslovne matematike in statistike je uporabno v poslovnem svetu. 
 
Med nastajanjem prispevka smo ugotovili, da so za uporabo pridobljenega znanja poslovne 
matematike in statistike v vsakdanjem in poslovnem svetu  pomembne sposobnosti, ki se 
razvijejo med izobraževanjem, saj študenti pridobivamo relevantne informacije, razumevamo 
problem, analitično razmišljamo ter se pripravimo na poslovni svet, kjer je še kako potrebna 
iznajdljivost. Hipotezo lahko potrdimo. 
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H2: Kreditni pogoji za osebne kredite pri NLB so ugodnejši od najema istega kredita pri  
Zagrebački banki. 

 
Analizirali smo podatke med slovensko banko NLB in hrvaško banko ZABA, in sicer za 
osebne kredite. Ugotovili smo, da so osebni krediti pri NLB ugodnejši od kreditov pri banki 
ZABA, in sicer je začetna mesečna vrednost pri NLB ugodnejša za 5,25%, skupni znesek, ki 
ga mora plačati kreditojemalec pa je ugodnejši pri NLB za 0,69%. Hipotezo lahko potrdimo. 
 
H3: Povprečne neto plače delavcev zaposlenih pri pravnih osebah v obdobju od leta 2006 do 

2010 so bile v Sloveniji višje za 30% v primerjavi s Hrvaško. 
 
V analizi smo zaključili, da obstaja velika razlika med neto povprečnimi plačami zaposlenih 
pri pravnih osebah med Slovenijo in Hrvaško. Primerjava nas je zanimala zaradi tega, ker smo 
bili v skupini študentje iz obeh držav. Vedeli smo, da obstajajo razlike, vendar smo skozi 
raziskavo to tudi dokazali s pomočjo statističnih parametrov. Povprečna neto plača na 
zaposlenega pri pravnih osebah v Sloveniji je v obdobju od 2006 – 2010 znašala 1364,57 
EUR, na Hrvaškem pa 693,62 EUR. Povprečna neto plača v Sloveniji bolj variirajo, kot na 
Hrvaškem. Povprečna odstopanja povprečnih neto plač od povprečja v Sloveniji znašajo 
114,74 EUR, medtem ko na Hrvaškem 43,60 EUR. Vse porazdelitve povprečnih neto plač v 
Sloveniji in na Hrvaškem so negativno asimetrične, v primerjavi z normalno porazdelitvijo. 
Na osnovi tega ugotavljamo, da je dejanska razlika med neto plačami zaposlenih pri pravnih 
osebah za omenjeno obdobje v Sloveniji višja za 48,5%, v primerjavi s Hrvaško, zaradi tega 
postavljeno hipotezo ne moremo potrditi. 
 
Z zanimanjem pa pričakujemo kaj se bo zgodilo z vstopom Hrvaške v EU v letu 2013. 
 
Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti, na kritično presojo rezultatov ter na občutek, da so 
rezultati dobljeni s statistično analizo smiselni in uporabni. Številne finančne institucije in 
podjetja iščejo kadre z znanjem poslovne matematike in statistike, ki so pripravljeni delovati 
na področju financ.  
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