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POVZETEK  

Diplomska naloga obravnava osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo (v 

nadaljevanju d. o. o.) z vidika pravil o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega kapitala. Proučuje 

namen temeljnih načel zagotovitve in ohranitve osnovnega kapitala, predpisane zakonske 

obveznosti in prepovedi, ki iz teh izhajajo. Osnovni kapital je za kapitalske družbe ključen, saj 

predstavlja jamstvo za upnike družbe, da bodo njihove terjatve do družbe poplačane vsaj v 

višini osnovnega kapitala. Ravno iz navedenega razloga je treba osnovni kapital ustrezno 

zagotoviti d. o. o. in ga ves čas njegovega obstoja tudi ohranjati, upoštevaje določila veljavne 

zakonodaje.  

Ključne besede: družba z omejeno odgovornostjo, osnovni kapital, osnovni vložek, 

zagotovitev in ohranitev osnovnega kapitala, družbenik.  

SUMMARY  

The diploma thesis deals with the share capital of a limited liability company (LLC) in terms 

of rules of the provision and maintenance of the share capital. It examines the purpose of the 

basic principles of the provision and maintenance of the share capital, the prescribed law 

obligations and prohibitions deriving from them. Share capital is a key factor for companies 

with a share capital, as it represents a guarantee for the creditors of the companies that their 

claims will be repaid at least in the amount of share capital. Precisely for this reason, the 

required capital should be adequately ensured to the LLC and kept throughout its all 

existence, taking into account the provisions of the applicable laws. 

Key words: limited liability company, share capital, capital contributions, provision and 

maintenance of the share capital, company member. 

UDK: 330.142(043.2)  
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1 UVOD 

Posameznik, ki ima podjetniško idejo, se za njeno realizacijo običajno odloča o ustanovitvi 

ene izmed zakonsko dopustnih pravnoorganizacijskih oblik pravnih oseb oziroma se odloči, 

da bo posloval kot samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s. p.). V Republiki 

Sloveniji (v nadaljevanju RS) je d. o. o. kot vrsta pravnoorganizacijske oblike pravnih oseb 

najbolj razširjena.  

Preglednica 1:  Število poslovnih subjektov, vpisanih v Poslovni register RS 

Naziv pravnoorganizacijske oblike Stanje na dan 31. 12. 2017 

Samostojni podjetnik posameznik (s. p.) 90.201 

Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) 70.595 

Družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) 613 

Delniška družba (d. d.) 631 

Komanditna družba (k. d.) 316 

Komanditna delniška družba (k. d. d.) 2 

Vir: AJPES 2017. 

D. o. o. po 3. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 42/2006, 60/2006 – 

popravek, 26/2007 – ZSDU-B, 33/2007 – ZSReg-B in 67/2007 - ZTFI, 10/2008, 68/2008, 

42/2009, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013 – odl. US: U-I-311/11-16, 82/2013, 

55/2015, 15/2017) sodi med t. i. kapitalske družbe, za katere je značilno, da je ob njihovi 

ustanovitvi treba vplačati osnovni kapital skladno z zakonskimi določili. 

»V teh družbah je osrednje vprašanje ohranitev kapitala, kar praviloma že nalagajo prisilne 

zakonske norme (ustanovitveni kapital, obračunski sistem, zvišanje/znižanje osnovnega 

kapitala, delitev dobička in prenehanje družbe).« (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 42) 

Prelič (2015, 6–7) nadalje v tej zvezi poudarja, da je »[t]emelj prava kapitalskih družb […] 

njihova kapitalsko-premoženjska struktura«, zato navaja, da pravna pravila kapitalskih družb 

tvorita »dva vsebinsko zaokrožena sklopa 'premoženjsko usmerjenih' pravil«. Avtor prvi 

sklop pravil poimenuje »pravila o zagotovitvi (zagotavljanju) kapitala«, s katerimi se 

zagotovi, da ustanovitelji družbe v obliki vložkov predajo premoženjske pravice družbi, pri 

čemer naj bi njihova dejanska vrednost dosegla vsaj višino osnovnega kapitala. Na drugi 

strani pa so pravila, ki jih avtor poimenuje »pravila o ohranitvi (vezanega) kapitala«, s 

katerimi se zagotovi ohranjanje premoženja družbe vsaj v višini osnovnega kapitala ves časa 

njenega obstoja, torej vse do njenega prenehanja. 

Leta 2015, natančneje 8. 8. 2015, je stopila v veljavo sprememba ZGD-1. Med drugimi se je 

spremenil tudi 495. člen, ki glede na vsebino tega zakona sodi med pravila o ohranitvi 

osnovnega kapitala pri d. o. o. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201191&stevilka=3912
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S spremembo prvega odstavka 495. člena ZGD-1 leta 2015 (dodanim besedilom) je bilo 

določeno:  

V premoženje, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala iz 475. člena 

tega zakona, se ne štejejo posojila družbe družbeniku ali poslovodji ali njegovemu družinskemu 

članu, kot je opredeljen v sedmem odstavku 38. a členu tega zakona, ali pravni osebi, v kateri ima 

družbenik ali poslovodja ali njegov družinski član ali vsi skupaj najmanj desetino upravljavskih 

pravic. Pravni posel, ki ni sklenjen v skladu s prejšnjim stavkom, je ničen.
1
  

Vse družbe so se v roku enega leta od uveljavitve zgoraj navedene spremembe zakona (to je 

do 8. 8. 2016) morale uskladiti z dopolnjeno določbo prvega odstavka 495. člena ZGD-1. Če 

temu ne bi sledile, je sprememba ZGD-1, sprejeta v letu 2015, predvidela sankcije tako za 

družbe kot za odgovorne osebe družbe.  

Spremenjena določba ZGD-1 tako še ostreje varuje vplačani osnovni kapital in teži k 

ohranitvi kapitala za namene poslovanja družbe, saj dejansko onemogoča, da bi družbeniki 

vplačali minimalni osnovni kapital ter si vplačana sredstva nato po ustanovitvi družbe 

izplačali v obliki posojila, ki bi jim ga družba odobrila.  

Kaj sploh je oziroma predstavlja osnovni kapital družbe in kakšen je njegov namen? Kje še so 

pravila o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega kapitala pri d. o. o. zajeta v veljavni zakonodaji? 

Kašne obveznosti nalaga družbenikom, družbam, poslovodjem itd.? Kaj je želel 

zakonodajalec doseči z uporabo načel o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega kapitala pri 

snovanju zakonodaje? Vsak podjetnik, družbenik družbe mora poznati pravice in obveznosti, 

ki izhajajo iz vplačanega osnovnega kapitala v družbo, smisel in namen, ki se s tem zasleduje, 

kot tudi zakonska določila, ki urejajo to področje, predvsem z vidika pravil zagotovitve in 

ohranitve osnovnega kapitala, ne glede na to, ali deluje v sklopu mikro ali velike družbe.
2
 

Glavni namen diplomske naloge je proučiti in predstaviti vse navedeno pri d. o. o.  

Glavni namen diplomske naloge je proučiti osnovni kapital pri d. o. o. kot tudi njegov namen 

ter ugotoviti, kako so pravila o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega kapitala zajeta v veljavni 

zakonodaji, identificirati sankcije, ki jih zakonodaja predvideva v primeru kršitve veljavne 

zakonodaje v tej zvezi, vse z namenom pridobiti jasne smernice, ki naj bodo v pomoč vsem 

družbenikom in poslovodstvu d. o. o. pri poslovanju skladno z veljavno zakonodajo.  

Cilji diplomske naloge so: 

− proučiti in opredeliti osnovni kapital v d. o. o. in njegov namen,  

                                                 
1
  Zadnji stavek navedene spremembe 495. člena ZGD-1 se je na osnovi sprejetja Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J) leta 2017 (Uradni list RS, št. 

15/17) dodatno spremenil, tako da se sedaj glasi: »Posojilo družbe iz prejšnjega stavka ter drug 

pravni posel, s katerim se doseže enak učinek, je ničen.« 
2
  Razvrščanje družb po določilih 55. člena ZGD-1. 
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− raziskati in proučiti relevantno literaturo in pravne vire ter ugotoviti, kako in kje so 

pravila o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega kapitala zajeta v veljavni zakonodaji, 

− raziskati prepovedi in obveznosti, ki izhajajo iz temeljnih načel zagotovitve in ohranitve 

osnovnega kapitala pri d. o. o., 

− raziskati in analizirati namen zakonskih zahtev, ki temeljijo na pravilih o zagotovitvi in 

ohranitvi osnovnega kapitala. 

Pri obravnavi ciljev diplomske naloge smo uporabili deskriptivni pristop, in sicer predvsem 

metodo deskripcije, s katero smo opisali določena dejstva, procese izvedbe, pojme itd., ter 

metodo kompilacije, s katero smo povzemali opazovanja, spoznanja, stališča, sklepe in 

rezultate drugih avtorjev. Uporabili smo predvsem strokovno in drugo literaturo ter vire s 

področja gospodarskega prava, davčne zakonodaje, računovodstva in sodne prakse.  

Predmet proučevanja je omejen na d. o. o. kot najbolj razširjeno vrsto pravnih oseb v RS, pri 

čemer se predpostavlja, da je to večosebna družba (ustanovitelj družbe ni en sam družbenik, 

temveč dva ali več), saj je le tako možno proučiti in predstaviti razmerja med družbeniki v 

razmerju do osnovnega kapitala v povezavi s pravili o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega 

kapitala. Družbeniki družbe med seboj kot tudi v razmerju do tretjih niso v nikakršnih 

družinskih razmerjih in nepovezane osebe po veljavni zakonodaji. Celotna tema diplomske 

naloge je omejena na obravnavo d. o. o., ki ni povezana družba v smislu 527. člena ZGD-1
3
 

kot tudi ne družba tveganega kapitala v skladu z Zakonom o družbah tveganega kapitala 

(ZDTK, Ur. l. RS, št. 92/2007, 57/2009). 

Obravnavana tema je razdeljena na štiri poglavja (brez uvoda). V drugem poglavju je na 

kratko predstavljen d. o. o. Tretje poglavje se osredotoča na osnovni kapital z vsemi 

njegovimi pomembnimi elementi. Četrto poglavje obravnava pravila o zagotovitvi in 

ohranitvi osnovnega kapitala in druga pomembna dejstva v povezavi s tem. V zadnjem 

poglavju so predstavljeni zaključki obravnavane teme. 

 

                                                 
3
  Skladno z določili 527. člen ZGD-1 se za povezane družbe štejejo pravno samostojne družbe, ki so 

v medsebojnem razmerju tako, da ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in 

družba z večinskim deležem), je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba), so 

koncernske družbe, sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali so povezane s podjetniškimi 

pogodbami.  
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2 DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO  

D. o. o. skladno z določili ZGD-1 uvrščamo med gospodarske družbe. ZGD-1 določa, da »je 

gospodarska družba pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot 

svojo izključno dejavnost« (prvi odstavek 3. člena ZGD-1), pri čemer določa, da je pridobitna 

dejavnost vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu z namenom ustvarjanja dobička (drugi 

odstavek 3. člena ZGD-1). Ta zakon nadalje opredeljuje, da so vse družbe pravne osebe in kot 

take »so lahko lastniki premičnin in nepremičnin, lahko pridobivajo pravice in prevzemajo 

obveznosti ter lahko tožijo ali so tožene« (4. člen ZGD-1). »Družbe pridobijo lastnost pravne 

osebe z vpisom v register«
4
 (prvi odstavek 5. člena ZGD-1), ki ima nasproti tretjim osebam 

pravni učinek od trenutka objave posameznega podatka v skladu z Zakonom o sodnem 

registru (ZSReg, Ur. l. RS, št. 13/1994, 31/2000 - ZP-L, 91/2005, 42/2006 - ZGD-1H, 

33/2007, 93/2007, 65/2008, 49/2009, 82/2013, 17/2015, 54/2017), kar določa sedmi odstavek 

3. člena ZGD-1. 

ZGD-1 ločuje gospodarske družbe v dve kategoriji, osebne in kapitalske družbe (tretji 

odstavek 3. člena ZGD-1). Bistvena razlika med njimi je opredelitev odgovornosti za 

obveznosti družbe do tretjih oseb. D. o. o. sodi med kapitalske družbe, za katere je značilno, 

da družbeniki niso odgovorni za obveznosti družbe do tretjih oseb.  

Zato kapitalska družba – torej družba, ki je organizirana v pravnoorganizacijski obliki družbe z 

omejeno odgovornostjo – za svoje obveznosti do upnikov odgovarja sama, z vsem, kar ji pravno 

pripada, torej le s premoženjem, oziroma, pravno dosledno, s svojimi premoženjskimi pravicami.
5
 

(Prelič 2015, 6) 

To, da je d. o. o. odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, izrecno določa 

tudi ZGD-1 v 7. členu, ki nadalje tudi opredeljuje, da »[z]akon določa, kdaj in kako so poleg 

družbe odgovorni tudi družbeniki«, torej izjeme od navedenega zakonskega določila. 

V kapitalskih družbah so družbeniki pomembni le z vidika kapitalskih kvot, ki so jih vnesli v 

družbo (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 42). ZGD-1 v 471. členu opredeljuje d. o. o. kot 

družbo, katere kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov (vrednost katerih je lahko 

različna). Zakon določa, da mora znašati osnovni kapital družbe vsaj 7.500,00 EUR, pri čemer 

mora vsak osnovni vložek
6
 znašati najmanj 50,00 EUR (prvi odstavek 475. člena ZGD-1).  

                                                 
4
  Gre za sodni register, ki je opredeljen v poglavju 4.1 (te naloge) o zagotovitvi osnovnega kapitala. 

5 
 Prelič (2015, 7–8) navaja: »Med premoženjske pravice spadajo: stvarne pravice (lastninska pravica, 

stvarne pravice na tuji stvari oziroma na tuji premoženjski pravici), obligacijske pravice (terjatve, 

oblikovalne pravice in obligacijske pravice na tuji stvari oziroma na tuji premoženjski pravici), 

korporacijske pravice (delnice oziroma poslovni deleži), vrednostni papirji, pravice intelektualne 

lastnine (avtorska pravica in pravica industrijske lastnine).« 
6
  Več o osnovnem vložku je opredeljeno v poglavju 3.1 te naloge. 
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D. o. o. lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki z ustanovitvijo družbe dejansko 

postanejo njeni družbeniki. Družba lahko ima največ 50 družbenikov, več kot 50 pa le, če to 

dovoli minister, pristojen za gospodarstvo (473. člen ZGD-1). Glede na število družbenikov 

ločimo enoosebne družbe (družbe z enim družbenikom) in večosebne družbe (družbe z več 

kot enim družbenikom). Kako se ustanovi d. o. o., je opredeljeno v prvem odstavku 474. člena 

ZGD-1, kjer je določeno, da se ta ustanovi z družbeno pogodbo, ki jo podpišejo vsi družbeniki 

in ki je lahko sklenjena bodisi v obliki notarskega zapisa bodisi na posebnem obrazcu (v 

fizični ali elektronski obliki). »Poslovodja prijavi družbo za vpis v register pri registrskem 

organu ali na točki Vse na enem mestu« (VEM),
7
 ki nadalje prijavo posreduje registrskemu 

organu (prvi odstavek 478. člen ZGD-1). Skladno z 10. členom ZGD-1 se za poslovodstvo 

štejejo organi ali osebe, ki so po ZGD-1 ali po aktih družbe pooblaščeni za vodenje njenih 

poslov (pri d. o. o. je en ali več poslovodij). Poslovodstvo zastopa družbo, je zakoniti 

zastopnik družbe (515. člen v povezavi z 32. členom ZGD-1). D. o. o. lahko ima tudi nadzorni 

svet,
8
 če je tako določeno v družbeni pogodbi (514. člen ZGD-1), ali enega ali več 

prokuristov
9
 (33. člen ZGD-1).  

                                                 
7
  Skladno z določili Zakona o poslovnem registru (ZPRS-1, Ur. l. RS, št. 49/2006, 33/2007, 19/2015, 

54/2017) je sistem »Vse na enem mestu« (VEM) sedaj »sistem za podporo poslovnim subjektom«, 

ki ga navedeni zakon v deveti alineji 2. člena opredeljuje kot »celota postopkov in informacijskih 

rešitev, ki zagotavlja oddajo prijave, predloga ali druge vloge za vpise v sodni register v skladu z 

zakonom, ki ureja sodni register, za vpise v poslovni register v skladu s tem zakonom in za druge 

postopke, ki jih je treba opraviti za zagotovitev pogojev za začetek poslovanja enote poslovnega 

registra ali v zvezi s kasnejšimi spremembami«. 
8
  Bratina idr. (2008, 558) opisujejo nadzorni svet kot organ kontrole nad poslovodstvom, ki ga 

izvolijo družbeniki, pri čemer je ta smiseln takrat, ko družbeniki kot celota niso v stanju sami v 

zadostni meri izvajati tako kontrolo. 
9
  »Prokura upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za 

odsvojitev in obremenitev nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen. Omejitev 

prokure nima pravnega učinka proti tretjim osebam.« (prvi in drugi odstavek 36. člena ZGD-1) 
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3 OSNOVNI KAPITAL  

»Vsaka gospodarska družba potrebuje za svoje delovanje oziroma opravljanje dejavnosti 

določen kapital […]« (Bratina idr. 2008, 284). »Ker je kapital tista kategorija, na kateri 

temelji celotna zgradba in poslovanje kapitalskih družb, je ta običajno predpisan z 

zakonodajo« (Bratina idr. 2008, 284). Po veljavni zakonski opredelitvi mora osnovni kapital v 

Sloveniji za d. o. o. znašati najmanj 7.500,00 EUR (prvi odstavek 475. člena ZGD-1), pri 

čemer lahko družbeniki z družbeno pogodbo določijo višji znesek, ne pa nižjega, saj gre za 

zakonsko določeni minimum osnovnega kapitala, brez zagotovitve katerega registrsko sodišče 

družbe ne bo vpisalo v pristojni register. »Osnovni kapital je lahko zagotovljen v denarju ali 

kot stvarni vložek ali stvarni prevzem«
10

 (drugi odstavek 475. člena ZGD-1). V življenjskem 

ciklu družbe je možno, v skladu z veljavno zakonodajo, z družbeno pogodbo določen osnovni 

kapital bodisi povečati bodisi zmanjšati. Več o zmanjšanju in povečanju osnovnega kapitala je 

opredeljeno v poglavju 4.4 te naloge. 

Hieng (2016, 40) opredeljuje osnovni kapital kot znesek kapitala, ki je vpisan v sodni register. 

Prelič (2015, 6) pa poenostavljeno opredeli osnovni kapital družbe kot »(obračunski) seštevek 

vrednosti tega, kar so se ustanovitelji kapitalske družbe z družbeno pogodbo ali statutom v 

obliki vložka zavezali vnesti v družbo, ki jo ustanavljajo«. Skladno z navedenim lahko 

potrdimo, da gre pri osnovnem kapitalu za premoženje, ki ga bo družba posedovala ob 

oziroma takoj po ustanovitvi in ki bo tudi kot osnovni kapital družbe vpisano v sodni register. 

To premoženje bo družbi na razpolago za njeno delovanje takoj po ustanovitvi, saj ga bodo 

družbeniki vnesli v družbo skladno s prevzeto obvezo v družbeni pogodbi. 

Prelič (2015, 6) v zvezi z osnovnim kapitalom poudarja, da »je treba razlikovati med 

premoženjem, ki pripada gospodarski družbi, ter njenim osnovnim kapitalom; pojma nista 

sopomenki«. Tudi Kocbek idr. (2007, 84) potrjujejo, da osnovni kapital ni enak premoženju 

družbe, saj se slednji stalno spreminja, osnovni kapital pa ostaja enak, dokler se v skladu z 

zakonom in družbeno pogodbo ne poveča ali zmanjša. »Vpisani osnovni kapital ostane 

nespremenjen ne glede na zvišanje ali znižanje dejanskega premoženja družbe […]« (Kocbek 

idr. 2007, 84). 

Drugače pa je ob ustanovitvi d. o. o., takrat družba pridobi prvo in edino premoženje, s 

katerim razpolaga in je enako osnovnemu kapitalu družbe, saj kot razlaga Prelič (2015, 6):  

Dosledno spoštovanje pravil ob ustanovitvi družbe torej omogoči, da se ob njeni inkorporaciji 

oblikuje njeno dejansko (realno) premoženje, materializirano v premoženjskih pravicah (v aktivi 

bilance stanja), ki so jih vanjo vnesli njeni ustanovitelji, kar pa se zgolj računovodsko (v pasivi 

bilance stanja, torej v virih financiranja) kaže v kategoriji (postavki) osnovnega kapitala. 

                                                 
10

  Več o denarnih in stvarnih vložkih ter stvarnem prevzemu je opredeljeno v poglavjih 4.1.1 in 4.1.2 

te naloge. 
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»Osnovni kapital se pogosto označuje kot trajno jamstvo upnikom družbe, zato se v bilanci 

izkazuje na pasivni strani.« (Kocbek idr. 2007, 84) D. o. o. kot kapitalska družba na osnovi  

7. člena ZGD-1 odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, zato je jasno, da 

je ob ustanovitvi te treba vnesti premoženje (osnovni kapital v skladu z veljavno zakonodajo), 

ki bo predstavljajo tudi jamstvo za upnike. Hkrati pa to kaže na neodgovornost družbenikov 

za obveznosti družbe, kot je to določeno v 472. člen ZGD-1.
11

 

Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 496) navajajo, da je osnovni kapital namenjen začetnemu 

obstoju družbe, kot tudi, da ta:  

− predstavlja njeno premoženjsko maso, ki hkrati pomeni jamčevalno sposobnost v 

razmerju do tretjih, 

− dokazuje kreditno sposobnost, 

− nadomešča osebno jamčevanje družbenikov in  

− kaže na odločitev družbenikov, koliko sredstev je potrebnih za delovanje družbe. 

Potrditi moramo, da dejanska velikost osnovnega kapitala nakazuje ali bolje predstavlja 

sredstva, ki jih družba potrebuje za začetno delovanje, saj so vloženi osnovni vložki 

družbenikov ob ustanovitvi edino premoženje, s katerimi družba razpolaga, in le z njimi lahko 

dejansko prične izvajati dejavnost, za katero je bila registrirana.  

»ZGD-1 ne zahteva, da bi osnovni kapital ustrezal (nameravanemu) obsegu in vrsti 

dejavnosti.« (Kocbek idr. 2007, 84) Avtorji (prav tam) opredelijo, da tako zahtevo vsebuje in 

sankcionira Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju (ZFPPIPP, Ur. l. RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 52/2010, 26/2011, 47/2011, 

87/2011-ZPUOOD, 23/2012 odl. US: U-I-185/10-13, 47/2013, 100/2013, 10/2015, 27/2016, 

31/2016 odl. US: U-I57/15-13, 38/2016 odl. US. U-I-179/15-8, 63/2016 - ZD-C), pri čemer se 

zahteva ne nanaša na osnovni kapital, temveč na ves kapital, ki je namenjen poslovanju 

družbe. Več o tem je zapisano v poglavju 4.3 o kapitalski ustreznosti družbe. 

»Osnovni kapital ni nujno edina oblika financiranja družbe ob ustanovitvi. Pogosto se 

dogovorijo še druge oblike (krediti družbenikov ali tretjih oseb). Zakon tega ne preprečuje. 

Deloma pa je uporaba ali zloraba te možnosti sankcionirana v 498. členu [ZGD-1].« (Kocbek 

idr. 2007, 84) Tu govorimo o posojilih namesto lastnega kapitala. Več o tovrstnih posojilih je 

opredeljeno v poglavju 4.2.2. 

Prelič (2015, 6–7) osnovni kapital z vidika korporacijskega prava opredeljuje tudi kot osnovo 

»za pridobitev članskega položaja (skupka korporacijskih pravic) tistih, ki so izročili vložke, 

in za izračunavanje obsega na tej podlagi pridobljenih članskih pravic«. Res je, da bodo glede 

na osnovni vložek (vrednost tega), ki ga bodo družbeniki vnesli v družbo ob ustanovitvi, 

                                                 
11

  »Za obveznosti družbe z omejeno odgovornostjo družbeniki niso odgovorni.« (472. člen ZGD-1) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201147&stevilka=2197
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201223&stevilka=913
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pridobili sorazmerno velik poslovni delež v tej družbi (več o poslovnem deležu je opredeljeno 

v poglavju 3.2), na osnovi katerega bodo uveljavljali pravice, ki jim jih zakon dodeljuje glede 

na status družbenika družbe
12

 (npr. glasovalna pravica na skupščini družbe, pravica do 

dobička itd.), razen v primerih, kjer zakonodaja dopušča drugačno urejanje v družbeni 

pogodbi s strani družbenikov.  

Kocbek idr. (2007, 85) razlagajo, da so določbe ZGD-1 iz 475. člena, ki urejajo osnovni 

kapital in osnovne vložke d. o. o., kogentne.
13

 Torej so določbe, ki se nanašajo na osnovni 

kapital in osnovne vložke, prisilne. Družbeniki po razlagi Bratina idr. (2008, 33) nimajo 

pravice izbrati drugega pravnega pravila (morda za njih ustreznejšega) ali drugače urediti, kar 

ureja pravno pravilo, saj vsakršno ravnanje v nasprotju s pravnim pravilom predstavlja kršitev 

veljavne zakonodaje (te zakonske določbe). 

Osnovni kapital družbe je glede na navedeno možno obravnavati z več vidikov, med drugim 

kot računovodsko kategorijo, predvsem pa kot kapital, ki predstavlja jamstvo upnikom, v 

zvezi s čimer je treba upoštevati zakonska pravila glede zagotovitve in ohranitve osnovnega 

kapitala, kar je vse predstavljeno v nadaljevanju diplomske naloge.  

3.1 Osnovni vložek  

Po opredelitvi 471. člena ZGD-1 je osnovni kapital d. o. o. sestavljen iz osnovnih vložkov 

družbenikov, pri čemer je njihova vrednost lahko različna, ne pa nižja od zneska 50,00 EUR. 

Bratina idr. (2008, 545) dodatno opredeljujejo osnovni vložek kot »vse tisto, kar so se 

družbeniki z družbeno pogodbo zavezali, da bodo prispevali v družbo, da zagotovijo osnovni 

kapital. Osnovni kapital se torej zagotovi s prispevanjem osnovnih vložkov«. Tovrstno 

prispevanje osnovnih vložkov se zgodi bodisi ob ustanovitvi družbe bodisi ob povečanju 

osnovnega kapitala družbe. 

Družbeniki morajo v družbeni pogodbi navesti znesek osnovnega kapitala in vsakega 

osnovnega vložka posebej, kot tudi družbenika za vsak osnovni vložek in njegov poslovni 

delež (tretji odstavek 474. člena ZGD-1). Vsak družbenik lahko ob ustanovitvi prispeva le en 

osnovni vložek (drugi odstavek 471. člena ZGD-1).  

                                                 
12

  Pravice družbenikov družbe se po razlagi Bratina idr. (2008, 549–550) delijo na premoženjske 

(pravica do udeležbe pri dobičku,  prednostna pravica pri povečanju osnovnega kapitala družbe idr.) 

in upravljalske (udeležba na skupščini družbe in pravica do glasovanja, pravica do izpodbijanja 

sklepov, do informacij in vpogleda, actio pro socio in idr.).  
13

  Bratina idr. (2008, 33) razlagajo, da poznamo dispozitivna in kogentna (prisilna) pravna pravila, ki 

se razlikujejo po tem, da so dispozitivna pravila tista, na osnovi katerih se lahko ravna v skladu z 

dispozicijo pravnega pravila ali pa tudi ne (je prepuščeno odločanju), pri kogentnih pravnih pravilih 

pa ravnanje, ki nasprotuje pravnemu pravilu (dispoziciji tega), pomeni njegovo kršitev. 
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Osnovni vložek je lahko po 475. členu ZGD-1 zagotovljen v denarju ali kot stvarni vložek ali 

stvarni prevzem. »Osnovni vložek mora biti vedno izražen v denarju.« (Kocbek idr. 2007, 88) 

V preglednici 2 smo podali primer, kjer ima družba štiri družbenike in je vsak v družbo vložil 

osnovnih vložek v različni vrednosti, pri čemer so vsi družbeniki skupno v družbo zagotovili 

osnovni kapital v višini 7.500,00 EUR.  

Poleg tega, da morajo biti osnovni vložki vedno izraženi številčno (v denarni valuti), Kocbek 

idr. (2007, 88–89) nadalje razlagajo, da če gre za stvarne vložke, mora biti opredeljena tudi 

višina vrednosti stvari (znesek, za katerega se daje stvarni vložek) in določeno, kakšen del 

osnovnega vložka ustreza vrednosti stvarnega vložka. Slednje pomeni, da na primer, če 

osnovni vložek družbenika tri kot po spodnji preglednici znaša 3.000,00 EUR, se od tega 

lahko družbenik obveže vplačati 1.000,00 EUR v denarju, preostanek v višini 2.000,00 EUR 

pa kot stvarni vložek (npr. določeno stvar v navedeni vrednosti). Slednji primer smo smiselno 

povzeli po razlagi Kocbek idr. (2007, 88) v tej zvezi. Glede na navedeno ni nikakršnih 

omejitev, kaj bodo družbeniki zagotovili kot osnovni vložek, z vidika, ali gre za denarni 

osnovni vložek ali stvarni osnovni vložek ali stvarni prevzem, lahko le v eni izmed oblik, 

lahko kot kombinacija različnih (to je prepuščeno presoji družbenikov). 

Preglednica 2:  Prikaz primera vloženih osnovnih vložkov štirih družbenikov pri 

 osnovnem kapitalu v višini 7.500,00 EUR 

Družbeniki Vplačani denarni osnovni vložek 

Družbenik ena 750,00 EUR 

Družbenik dva 2.250,00 EUR 

Družbenik tri 3.000,00 EUR 

Družbenik štiri 1.500,00 EUR 

Skupaj 7.500,00 EUR 

Iz preglednice 2 lahko na primer razberemo, da je družbenik štiri vložil v osnovni kapital 

družbe osnovni vložek v višini 1.500,00 EUR. Seštevek vsek osnovnih vložkov predstavlja 

osnovni kapital družbe, ki znaša 7.500,00 EUR.  

Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 497) opisujejo osnovni vložek v njegovem bistvu kot sledi: 

Pri družbi z omejeno odgovornostjo ni mogoče razpravljati o družbeništvu ali kakršnikoli 

udeležbi brez vplačila osnovnega vložka, ki prispeva k oblikovanju osnovnega kapitala. […] 

Udeležba v družbi se opredeljuje glede na vplačani osnovni vložek. Tako predstavlja osnovni 

vložek delež v osnovnem kapitalu in udeležbo v rezultatih družbe, pa tudi celo skupnost vseh 

pravic in obveznosti družbe. […] Vsak družbenik vnaša svoj vložek glede na sposobnost in 

interese, ki jih ima. 

Skladno z navedenim je možno izpeljati, da so vse pravice in obveznosti družbenikov bodisi v 

času ustanavljanja bodisi v času obstoja kot v času prenehanja opredeljene glede na razmerje 

osnovnega vložka družbenikov do celotnega osnovnega kapitala (to razmerje, izraženo v 
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odstotkih, imenujemo poslovni delež, več o tem v poglavju 3.2). Na osnovni tega družbenik 

dejansko pridobi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz vloženega osnovnega vložka, kar 

pomeni, da je vplačilo osnovnega vložka pogoj za pridobitev pravic in obveznosti družbenika.  

»Vsak družbenik mora prevzeti obveznost, da bo vplačal osnovni vložek.« (Kerčmar, Tratar 

in Boltin 2006, 497) V zvezi z obveznostjo vplačila denarnih osnovnih vložkov je pomembno 

izpostaviti določila četrtega odstavka 475. člena ZGD-1, ki določa, da »[p]red prijavo za vpis 

v register mora vsak družbenik zagotoviti vsaj eno četrtino osnovnega vložka, vrednost vseh 

zagotovljenih vložkov pa mora znašati najmanj 7.500,00 EUR«. Gre za vrednost minimalnega 

osnovnega kapitala, ki ga določa ZGD-1.  

Izrecno samo pri stvarnih vložkih ZGD-1 v 475. členu določa, da se morajo ti izročiti pred 

prijavo vpisa družbe v sodni register. Kocbek idr. (2007, 89) pravijo, da je zakon strog glede 

stvarnih vložkov, saj zahteva izročitev v celoti, kar pa ne velja za denarne osnovne vložke 

(glej predhodni odstavek). Slednji so lahko vplačani v četrtini vrednosti vložka posameznega 

družbenika, kumulativno pa morajo znašati vsaj 7.500,00 EUR. Posledično lahko izpeljemo, 

da če je osnovni kapital vplačan le s stvarnimi vložki, mora biti vplačan v celoti pred prijavo 

vpisa v sodni register in vrednost teh mora znašati vsaj 7.500,00 EUR.  

»Osnovni vložki morajo biti družbi izročeni tako, da lahko poslovodja družbe z njimi prosto 

razpolaga« (šesti odstavek 475. člena ZGD-1). Kot poudarjajo Kocbek idr. (2007, 90), 

»morajo biti vplačana ali izročena sredstva osnovnih vložkov na voljo v času prijave v sodni 

register. Biti morajo v družbi dejansko 'navzoča' na bančnem računu ali v naravi«. 

3.2 Poslovni delež 

»Temeljno pravilo je, da osnovni vložek opredeljuje pravice in obveznosti družbenika glede 

razmerje njegovega vložka do osnovnega kapitala.« (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 498) 

Skladno z navedenim prvi stavek drugega odstavka 471. člena ZGD-1 določa, da »[n]a osnovi 

osnovnega vložka in sorazmerno z njihovo vrednostjo v osnovnem kapitalu pridobi družbenik 

svoj poslovni delež, ki je izražen v odstotkih«. Nadalje ZGD-1 v 471. členu določa, da vsak 

družbenik lahko ob ustanovitvi prispeva le en osnovni vložek in ima le en poslovni delež, pri 

čemer lahko družba izda družbeniku dokazilo, da je imetnik poslovnega deleža. V preglednici 

3 je prikazan primer razdelitve poslovnih deležev v povezavi z vloženimi osnovnimi vložki, 

pri čemer se predpostavlja, da ima družba štiri družbenike in osnovni kapital v višini 7.500,00 

EUR.  
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Preglednica 3:  Prikaz poslovnih deležev v povezavi z vloženimi osnovnimi vložki 

Družbeniki 

Vplačani denarni osnovni 

vložek 

Pripadajoči 

poslovni deleži 

Družbenik ena 750,00 EUR 10,00 % 

Družbenik dva 2.250,00 EUR 30,00 % 

Družbenik tri 3.000,00 EUR 40,00 % 

Družbenik štiri 1.500,00 EUR 20,00 % 

Skupaj 7.500,00 EUR 100,00 % 

Iz preglednice 3 izhaja, da je družbenik tri prispeval v osnovni kapital osnovni vložek v višini 

3.000,00 EUR, kar pomeni, da ima 40 % poslovni delež v družbi in v tem razmerju uveljavlja 

svoje pravice ali izpolnjuje svojo obveznosti iz naslova družbeništva v tej družbi. 

Na osnovi prvega odstavka 480. člena ZGD-1 lahko »[p]oslovni delež pripada eni ali več 

osebam. Če pripada več osebam,
14

 uresničujejo pravice in so odgovorne za obveznosti iz 

poslovnega deleža skupno«.
15

 Včasih do tega pride, ko dediči podedujejo lastništvo nad 

poslovnim deležem in je dedičev po pokojniku več.  

ZGD-1 v 481. členu definira, da se poslovni deleži lahko odsvojijo
16

 in dedujejo. Poslovni 

delež se lahko tudi zastavi. »Če družbenik k svojemu poslovnemu deležu pridobi en ali več 

deležev, ohranijo vsi deleži svojo samostojnost« (drugi odstavek 481. člena ZGD-1). 

Glede prodaje poslovnega deleža je v četrtem odstavku 481. člena ZGD-1 določeno, da »[č]e 

z družbeno pogodbo ni določeno drugače, imajo družbeniki pod enakimi pogoji pri nakupu 

poslovnega deleža prednost pred drugimi osebami«. »Družbena pogodba lahko določi, da je 

za odsvojitev poslovnega deleža osebam, ki niso družbeniki, potrebno soglasje večine ali vseh 

družbenikov, in določi pogoje za izdajo soglasja.« (sedmi odstavek 481. člena ZGD-1) »Če 

nobeden od družbenikov ni pripravljen kupiti poslovnega deleža in družbeniki niso dali 

soglasja za prodajo poslovnega deleža osebi, ki ni družbenik, lahko družbenik izstopi iz 

družbe.« (osmi odstavek 481. člena ZGD-1) 

Po razlagi Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 521) je poslovni delež skupnost pravic in 

obveznosti, ki z odsvojitvijo poslovnega deleža preidejo od odsvojitelja na prevzemnika, pri 

čemer ZGD-1 v tej zvezi v tretjem odstavku 482. člena določa solidarno odgovornost tako 

                                                 
14

  »Pravna dejanja družbe proti imetnikom istega poslovnega deleža učinkujejo proti vsem imetnikom 

tega deleža tudi, če so opravljena samo proti enemu med njimi.« (tretji odstavke 480. člena ZGD-1) 
15

  »Družbeniki, ki so imetniki istega poslovnega deleža, se lahko sporazumejo, da so v razmerju med 

njimi samimi udeleženi pri tem deležu po enakih ali različnih delih.« (drugi odstavek 480. člena 

ZGD-1) 
16

  »Za odsvojitev deleža je potrebna pogodba, ki je izdelana v obliki notarskega zapisa.« (prvi stavek 

tretjega odstavka 481. člena ZGD-1) 
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odsvojitelja kot prevzemnika za obveznosti do družbe, ki so prispele pred prijavo prenosa 

poslovnega deleža, vse do trenutka prijave vpisa spremembe družbenika v sodni register.  

Poslovni deleži pa predstavljajo tudi osnovo za opredelitev višine udeležbe pri delitvi dobička 

družbe kot tudi glasovalne moči družbenikov, ki se uresničuje na skupščini družbe. ZGD-1 v 

494. členu ZGD-1 določa, da se morebitni dobiček (kot ugotovljen v letni bilanci) med 

družbeniki razdeli sorazmerno z višino poslovnih deležev, če družbena pogodba ne določa 

drugače. Vsak družbenik ima na vsakih 50,00 EUR osnovnega vložka en glas, pri čemer 

ZGD-1 nadalje v 506. členu dopušča, da lahko družbena pogodba »določi, da imajo nekateri 

družbeniki več glasov na vsakih 50,00 EUR osnovnega vložka ali da je glasovalna pravica 

nekaterih družbenikov omejena«. Tudi Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 571) poudarjajo, da 

je glasovalna pravica vezana na lastništvo poslovnega deleža, kar pomeni, da tretja oseba, ki 

nima poslovnega deleža, nima glasovalnih pravic. Izjemo predstavlja družba, ki kot imetnik 

lastnega deleža (več o tem v nadaljevanju tega poglavja) nima pravic glasovanja (zadnji 

odstavek 506. člena ZGD-1). 

Poslovni delež in s tem deležem povezane pravice in obveznosti prenehajo z izstopom ali 

izključitvijo družbenika (prvi odstavek 502. člena ZGD-1). Ob prenehanju družbe se preostalo 

premoženje po plačilu vseh obveznosti (418. člen ZGD-1 v povezavi s 522. členom ZGD-1) 

razdeli med družbenike skladno s poslovnimi deleži, kar dejansko pomeni, da poslovni delež 

opredeljuje, kolikšen delež preostalega celotnega kapitala pripada družbenikom po prenehanju 

družbe. 

Poleg pravic, ki so navedene v tem poglavju, imajo družbeniki po zakonu še naslednje 

pravice, ki izvirajo iz statusa družbenika kot imetnika poslovnega deleža: 

− pravica izstopa iz družbe (501. člen ZGD-1), 

− pravica do izključitve drugega družbenika iz družbe (501. člen ZGD-1), 

− pravica do vložitve tožbe zoper drugega družbenika, ki ni izpolnil družbeniških dolžnosti 

(503. člen ZGD-1), 

− pravica do upravljanja družbe (504. člen ZGD-1), 

− pravica do informacij, ki zadevajo družbo, in vpogleda v knjige in spise družbe (512. člen 

ZGD-1). 

Lastni poslovni delež 

Lastni poslovni deleži so poslovni deleži družbe, ki jih ima ta ista družba v lasti. 

Pridobitev lastnega poslovnega deleža nastopi tedaj, ko družbenik prenese svoj delež na družbo z 

omejeno odgovornostjo in tako postane družba imetnik deleža. Podlaga za pridobitev je odplačen 

ali neodplačen pravni posel. Če delež preide na družbo z omejeno odgovornostjo v okviru 



 

13 

kaducitetnega postopka,
17

 ne gre za pridobitev osnovnega deleža. (Kerčmar, Tratar in Boltin 

2006, 555) 

ZGD-1 v 500. členu opredeljuje, da družba ne more lastnih poslovnih deležev, za katere 

vložki niso v celoti vplačani, niti pridobiti niti sprejeti v zastavo, kot tudi ne more pridobiti 

vseh poslovnih deležev (mora biti zmeraj vsaj še en družbenik v družbi). »Pri d. o. o. o 

pridobitvi lastnih poslovnih deležev ne odloča poslovodja samostojno, ampak potrebuje za to 

zmeraj soglasje družbenikov.« (Bratina idr. 2008, 560) 

Družba lahko pridobi (smiselno enako velja za zastavo teh) lastne poslovne deleže odplačno 

le za tiste deleže, za katere velja, da so vložki v celoti vplačani, pri čemer plačil za pridobitev 

teh lastnih poslovnih deležev ne sme opraviti, dokler ne oblikuje rezerv za lastne deleže v 

višini teh zneskov, in sicer v bilanci stanja za poslovno leto, v katerem se deleži pridobijo 

(drugi odstavek 500. člena ZGD-1 v povezavi s petim odstavkom 64. člena ZGD-1).  

V tej zvezi ZGD-1 v drugem in petem odstavku 64. člena določa, iz katerih zneskov je možno 

oblikovati rezerve za lastne deleže družbe, in sicer iz zneskov čistega dobička poslovnega leta 

in prenesenega dobička (gre za rezerve iz dobička, ki se delijo na zakonske rezerve, rezerve za 

lastne deleže, lastne deleže, statutarne rezerve in druge rezerve iz dobička). Rezerve za lastne 

deleže se lahko oblikujejo tudi iz statutarnih rezerv (če družbena pogodba določa, da jih je 

dovoljeno uporabiti za te namene) in iz zneska drugih rezerv iz dobička (če znesek presega 

morebitni znesek prenesene izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz morebitnega čistega 

dobička poslovnega leta). 

V preglednici 4 smo podali primer pridobitve lastnega poslovnega deleža s strani družbe. 

                                                 
17  

Kaducitetni postopek je postopek izključitve družbenika iz družbe, ki zamuja z vplačilom 

osnovnega vložka ali njegovega dela, kot to ureja 486. člen ZGD-1. Več o kaducitetnem postopku 

je opisano v poglavju 4.1.1 o denarnih vložkih. 
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Preglednica 4:  Prikaz poslovnih deležev v družbi Družba, d. o. o., pred pridobitvijo in 

 po pridobitvi lastnega poslovnega deleža s strani družbe Družba, d. o. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz preglednice 4 je razvidno, da je družbenik štiri svoj 20 % poslovni delež v nominalni 

vrednosti 1.500,00 EUR odsvojil družbi Družba, d. o. o., in ta je tako po njegovi pridobitvi 

postala imetnik tega 20 % poslovnega deleža nominalne višine 1.500,00 EUR. 

506. člen ZGD-1 določa, da »[d]ružba ne more uresničevati pravic iz lastnih deležev«, saj kot 

razlagajo Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 557), s pridobitvijo poslovnega deleža ta ne 

pridobi pravic (do udeležbe na dobičku, drugih prejemkov, glasovalne pravice itd.), saj ne 

obstaja razmerje družbe do same sebe in zato tak poslovni delež »miruje«. Poleg navedenega 

na osnovi prvega odstavka 521. člena ZGD-1 družba dejansko preneha, če nima družbenikov 

ali če ima samo lastne poslovne deleže. 

3.3 Osnovni kapital kot računovodska kategorija 

Bratina idr. (2008, 203) opredeljujejo, da je »[o]snovni kapital oziroma premoženje družbe v 

kapitalskih družbah izraženo v bilanci stanja kot enem od osnovnih računovodskih izkazov, 

[kjer …] se na aktivni strani izkazujejo kategorije denarja, stvari in pravic, na pasivni strani pa 

kategorije lastniškega ter dolžniškega kapitala«. Med lastniški kapital avtorji (prav tam) 

nadalje umeščajo osnovni kapital. Gre torej za osnovni kapital, vplačan od družbenikov, ki po 

razlagi avtorjev (prav tam) služi kot garancija za razmerja med družbo in njenimi upniki. Pod 

Družbeniki pred 

pridobitvijo lastnega 

deleža Osnovni vložek 

Pripadajoči 

poslovni deleži 

Družbenik ena 750,00 EUR 10,00 % 

Družbenik dva 2.250,00 EUR 30,00 % 

Družbenik tri 3.000,00 EUR 40,00 % 

Družbenik štiri 1.500,00 EUR 20,00 % 

Skupaj 7.500,00 EUR 100,00 % 

Družbeniki po 

pridobitvi lastnega 

deleža 

  Družbenik ena 750,00 EUR 10,00 % 

Družbenik dva 2.250,00 EUR 30,00 % 

Družbenik tri 3.000,00 EUR 40,00 % 

Družba, d. o. o. – 

lastni poslovni delež 1.500,00 EUR 20,00 % 

Skupaj 7.500,00 EUR 100,00 % 
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kategorijo dolžniškega kapitala je razumeti obveznosti do upnikov, ki predstavljajo vir 

financiranja družbe in niso lastniki družbe.  

Vse navedeno lahko poenostavljeno prikažemo, kot je razvidno iz preglednice 5, kjer so na 

aktivni strani prikazana sredstva družbe, med katere sodijo vse pravice, stvari in denar, s 

katerimi razpolaga družba, na pasivni strani pa so prikazane obveznosti do virov sredstev 

družbe, ki se delijo na lastniški (v preglednici 5 pod kapital) in dolžniški kapital (v preglednici 

5 pod obveznosti).  

Preglednica 5:  Poenostavljen prikaz bilance stanja po SRS 2016 

Aktiva Pasiva 

Sredstva  

Kapital 

(osnovni kapital)  

Obveznosti 

Vir: SRS 2016. 

Podrobnejša razdelitev postavk bilance stanja po Slovenskih računovodskih standardih (v 

nadaljevanju SRS)
18

 je predstavljena v prilogi 1 te diplomske naloge. Iz te izhaja, da je 

osnovni kapital umeščen pod obveznosti do virov sredstev (pasiva) v kategorijo »kapital« in 

podkategorijo »vpoklicani kapital« (ostale podkategorije lastniškega kapitala so kapitalske 

rezerve, rezerve iz dobička, revalorizacijske rezerve, rezerve, nastale zaradi vrednotenja po 

pošteni vrednosti, preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid poslovnega leta). 

Ostale podkategorije lastniškega kapitala družbe po SRS 8 (2016) povzamemo tako: 

− kapitalske rezerve so zneski, ki jih družba pridobi iz vplačil, ki presegajo zneske 

osnovnih vložkov, oziroma zneski, ki presegajo knjigovodsko vrednost pri odtujitvi 

predhodno pridobljenih lastnih poslovnih deležev (vplačani presežek kapitala), zneski, ki 

jih družbeniki dodatno vplačajo za pridobitev dodatnih pravic iz poslovnih deležev, 

zneski drugih vplačil družbenikov na osnovi družbene pogodbe (poznejša vplačila 

družbenikov – naknadna vplačila), zneski na osnovi poenostavljenega zmanjšanja 

osnovnega kapitala z umikom poslovnega deleža, zneski na osnovi odprave splošnega 

prevrednotovalnega popravka kapitala in zneski prihodkov iz prenehanja ali zmanjšanja 

obveznosti na osnovi sklenjene prisilne poravnave, ki presegajo znesek prenesene izgube, 

− rezerve dobička so namensko zadržani del čistega dobička iz prejšnjih let, predvsem za 

poravnavanje možnih izgub v prihodnosti (razčlenjujemo jih na zakonske rezerve, rezerve 

za lastne poslovne deleže, lastni poslovni delež kot odbitno postavko, statutarne rezerve 

in druge rezerve iz dobička), 

                                                 
18

  SRS so pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja, ki jih oblikuje Slovenski inštitut 

za revizijo. 
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− revalorizacijske rezerve se nanašajo na povečanje knjigovodske vrednosti opredmetenih 

osnovnih sredstev zaradi revaloriziranja, 

− rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, se nanašajo na povečanje 

oziroma zmanjšanje knjigovodske vrednosti finančnih naložb, aktuarske dobičke ali 

izgube iz naslova odpravnin ob upokojitvi in zneske dokazanega dobička ali dokazane 

izgube iz spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ki 

ni del razmerja pri varovanju vrednosti, 

− preneseni čisti poslovni izid je ostanek dobička, ki ni v obliki dividend ali drugih deležev, 

razdeljen družbenikom (lastnikom kapitala), pa tudi ne namensko opredeljen kot rezerva. 

Prenesena čista izguba iz prejšnjih let je tista, ki ni poravnana s čistim dobičkom 

poslovnega leta in z nabranimi drugimi sestavinami kapitala, 

− čisti poslovni izid poslovnega leta (dobiček ali izguba). 

Za namene knjigovodskega razvidovanja, obračunavanja in razkrivanja kapitala kot 

obveznosti do lastnikov se uporablja SRS 8 (2016). Na osnovi 8.3 točke SRS 8 (2016) se 

osnovni kapital pri d. o. o. pojavlja kot kapital z deleži in se deli na vpoklicani osnovni kapital 

in nevpoklicani osnovni kapital,
19

 ki predstavlja odbitno postavko osnovnega kapitala. 

Nadalje SRS 8 (2016) določa, da se »[o]snovni kapital […] pripozna ob pojavitvi denarnih in 

stvarnih vložkov v organizacijo in prehodno še ob pojavitvi terjatev do vpisnikov kapitala 

[terjatev družbenikov iz naslova vložitve osnovnih vložkov]«. Tudi Prelič (2015, 8) v tem 

kontekstu navaja, da je »osnovni kapital zgolj temeljna, najbolj osnovna kategorija znotraj 

lastnega kapitala, za katero je značilno, da se oblikuje na podlagi izročitve vložkov, bodisi ob 

ustanovitvi bodisi ob povečanju 'osnovnega kapitala', zato je osnovni kapital pojmovno vezan 

na izročanje vložkov«. 

SRS 8 (2016) določa, da »[z]a pripoznanje ni odločilen znesek odobrenega kapitala, 

vplačanega kapitala ali kapitala v obtoku, temveč je odločilen vpisani kapital«. Potrdimo torej  

lahko, da se v izkazih družbe pripozna osnovni kapital v višini, kot ga določijo družbeniki v 

družbeni pogodbi, četudi ta še ni vplačan, ker bo npr. vplačan kasneje skladno z določili 

družbene pogodbe. V poslovnih knjigah je osnovni kapital izkazan v višini, kot je vpisan v 

sodnem registru. 

SRS 8 (2016) tako opredeljuje celotni kapital: 

Celotni kapital organizacije je njegova obveznost do lastnikov podjetja, ki zapade v plačilo, če 

organizacija preneha delovati, pri čemer se velikost kapitala popravi glede na tedaj dosegljivo 

ceno čistega premoženja. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se 

pojavili pri poslovanju in pripadajo lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene 

lastne delnice in lastni poslovni deleži ter dvigi (izplačila). Celotni kapital sestavljajo vpoklicani 

kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, revalorizacijske rezerve, rezerve, nastale zaradi 

                                                 
19 

 Nevpoklicani kapital je vpisani kapital, ki ga družbenikom še ni treba vplačati.
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vrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let ali prenesena čista izguba 

iz prejšnjih let, in prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček ali še neporavnana čista izguba 

poslovnega leta. 

Vidimo lahko, da se pri obravnavi osnovnega kapitala družbe kot računovodske kategorije ta 

razlikuje od celotnega kapitala družbe. Osnovni kapital predstavlja le del celotnega kapitala 

družbe, del lastniškega kapitala družbe. 

Osnovni kapital kot računovodska kategorija se izkazuje v bilanci stanja družbe, kjer se 

skladno z določili ZGD-1 (četrti odstavek 60. člena) prikazuje stanje sredstev in obveznosti 

do virov sredstev ob koncu poslovnega leta. Letno bilanco stanja družbe se izdeluje na zadnji 

dan poslovnega leta, kar pomeni, da sta bodisi osnovni kapital kot celotni kapital družbe v 

bilanci stanja zajeta v višini kot na ta določen dan in je tako lahko katerikoli drugi dan tako 

osnovni kapital (če pride do spremembe tega) kot tudi celotni kapital družbe različen od 

tistega, ki je izkazan v bilanci stanja družbe. 

3.4 Osnovni kapital kot jamstvo upnikom družbe 

»Družba z omejeno odgovornostjo ima jamčevalni privilegij – upnikom jamči neposredno le 

družba, ne njeni družbeniki« (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 485). Bratina idr. (2008, 285) 

izpostavljajo funkcijo kapitala v razmerju do tretjih oseb. Navajajo (prav tam), da je kapital 

tako možno opredeliti kot jamstvo upnikom, da bodo poplačani vsaj v znesku osnovnega 

kapitala družbe.  

Osnovnega kapitala pa ne moremo vselej enačiti s premoženjem družbe, ki je lahko bistveno 

večje ali manjše od registriranega osnovnega kapitala,
20

 kar pomeni, da tako jamstvo upnikom 

dejansko prinaša majhno zaščito, poleg tega pa družbi omogoča prosto razpolaganje z njenim 

celotnim dejanskim premoženjem ves čas njenega obstoja. 

Nadalje Bratina idr. (2008, 285) trdijo, da je le ob ustanovitvi teoretično mogoče pritrditi 

dejstvu, da je osnovni kapital enak tudi njenemu premoženju, saj bi se tako razmerje 

spremenilo že v primeru plačila presežka nad nominalnim zneskom osnovnega kapitala. 

Takrat bi bilo premoženje družbe večje od osnovnega kapitala.  

V nadaljnjem poslovanju družbe praviloma premoženje družbe večkrat preseže vrednost 

osnovnega kapitala. Tako služi osnovni kapital in njegova realna odslikava na aktivni strani 

bilance le kot seme družbinega premoženja in v samem premoženju družbe kasneje ekonomsko 

odmre. S tem postane osnovni kapital zgolj računska enota, dejansko premoženje pa konkretna 

premoženjska masa. (Bratina idr. 2008, 285)  

                                                 
20

  To je kapital, ki je vpisan v sodni register in je opredeljen v družbeni pogodbi. 
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Avtorji (prav tam) glede na navedeno zaključujejo, da družba odgovarja upnikom za njene 

obveznosti z vsem svojim premoženjem (realnim), katerega del predstavlja tudi osnovni 

kapital družbe.  

S stališče osebe, ki na podlagi obligacijskega razmerja z družbo pridobi status njenega upnika, to 

pomeni, da naj bi pri kapitalskih družbah dajalo (vsaj koncepcijsko) garancijo za poplačilo 

upnikove terjatve le premoženje družbe, torej skupek premoženjskih pravic, ki ji pripadajo. Upnik 

kapitalske družbe lahko (z izvršbo) poseže izključno po tem, kar pravno pripada družbi kot 

dolžniku njegove terjatve, ne more pa poseči po tistem, kar pravno pripada imetnikom njenih 

deležev. (Prelič 2015, 6) 

Ne nazadnje je vse navedeno zajeto v ZGD-1 v 472. členu, ki določa, da družbeniki niso 

odgovorni za obveznosti družbe, in v 7. členu ZGD-1, ki določa, da družba za svoje 

obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.  

Iz vsega navedenega lahko le teoretično izpeljemo trditev, da bi upniki za poplačilo svojih 

terjatev razpolagali le z osnovnim kapitalom družbe, npr. zneskom 7.500,00 EUR, če bi se  

d. o. o. ustanovila z zakonsko določnim minimalnim zneskom osnovnega kapitala. To bi se 

zgodilo le v teoretičnem primeru, da družba med poslovanjem ne bi ustvarila ali pridobila 

drugega premoženja ali premoženjskih pravic (denarja, stvari ali pravic), kar v praksi ni 

pričakovati, zato predstavlja jamstvo upnikom dejansko vse, kar družbi pripada, oziroma 

premoženje te in ne zgolj osnovni kapital, kot je vpisan v sodni register. 

Vsekakor pa je možno teoretično predpostaviti, da višji kot je osnovni kapital družbe, večje 

jamstvo je dano upnikom na razpolago, da bodo njihove terjatve do družbe poplačane (družba 

že ob ustanovitvi razpolaga z več premoženja). Skladno z dejstvom, da se družba pri 

opravljanju dejavnosti, za katero je registrirana, izpostavlja raznim tveganjem in da je 

premoženje ves čas obstoja družbe v upravljanju družbe (poslovodstva in družbenikov), je 

spet na drugi strani moč potrditi, da ni dejanske gotovosti, da bi višji osnovni kapital 

omogočal večjo verjetnost poplačila terjatev upnikov, saj bi v času poslovanja zaradi 

tveganega poslovanja in na primer drugih ravnanj družbenikov ali poslovodstva prišlo do 

zmanjšanja premoženja družbe na škodo upnikov. V tej zvezi Hieng (2016, 40) opredeljuje, 

da lahko upniki računajo, da bodo njihove terjatve poplačane vse do tedaj, dokler je kapital 

družbe zagotovljen v njenem premoženju (bilančno gledano aktiva), saj premoženje družbe 

tedaj presega njene obveznosti. Hieng (prav tam) navaja, da je zaščita upnikov osnovni razlog 

za predpisane zahteve po ohranitvi kapitala v d. o. o. 
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4 PRAVILA O ZAGOTOVITVI IN OHRANITVI OSNOVNEGA KAPITALA 

Puharič (2006, 95) v povezavi z osnovnim kapitalom ločuje dve zakonski obveznosti 

družbenikov d. o. o., in sicer plačilo osnovnega vložka (zagotovitev kapitala) in ohranjanje 

višine osnovnega kapitala družbe. V tej zvezi Ivanjko in Kocbek (1996, 383) pojasnjujeta, da 

je obveznost plačila osnovnega vložka enkratnega značaja, ohranjanje višine osnovnega 

kapitala družbe pa je povezano s stalnostjo statusa družbenika. Lahko bi trdili, da je 

družbeništvo v d. o. o obremenjeno s pravili o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega kapitala, s 

katerimi se po Prelič (2015, 6–7): 

− zagotovi, da ustanovitelji družbe v obliki vložkov predajo premoženjske pravice družbi, 

pri čemer naj bi njihova dejanska vrednost dosegla vsaj višino osnovnega kapitala 

(pravila o zagotovitvi osnovnega kapitala), ter 

− zagotovi ohranjanje premoženja družbe vsaj v višini osnovnega kapitala ves časa njenega 

obstoja, torej vse do njenega prenehanja (pravila o ohranitvi osnovnega kapitala). 

Kako in kje so točno navedena pravila o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega kapitala, zajeta v 

veljavni zakonodaji, in katere obveznosti iz teh izhajajo, je predstavljeno v nadaljevanju te 

diplomske naloge.  

4.1 Zagotovitev osnovnega kapitala 

ZGD-1 strogo ureja obveznost zagotovitve osnovnega kapitala in družbenikom nalaga 

obveznost vplačila osnovnega vložka, ki velja bodisi ob ustanovitvi družbe kot tudi v primeru 

povečanja osnovnega kapitala (več glede obveznosti v primeru povečanja osnovnega kapitala 

je opredeljeno v poglavju 4.4). 

ZGD-1 določa najnižji znesek osnovnega kapitala pri d. o. o. v 475. členu. Ta mora biti vsaj 

7.500,00 EUR, pri čemer mora »[p]red prijavo za vpis v register vsak družbenik zagotoviti 

vsaj eno četrtino osnovnega vložka, vrednost vseh zagotovljenih vložkov pa mora znašati 

najmanj 7.500,00 EUR«. Torej zakonodaja določa, da mora biti osnovni kapital, vsaj v 

minimalni določeni vrednosti 7.500,00 EUR, vplačan pred prijavo vpisa družbe v sodni 

register. Glede na navedeno je jasno, da je treba v družbeni pogodbi opredeliti in nato 

zagotoviti vselej osnovne vložke (ki posamično ne smejo biti manjši od 50,00 EUR), ki bodo 

skupaj tvorili osnovni kapital v višini 7.500,00 EUR, saj kot poudarjajo Kerčmar, Tratar in 

Boltin (2006, 498), če to ni tako in seštevek vseh osnovnih vložkov, ki predstavljajo osnovni 

kapital, ne dosega zneska 7.500,00 EUR (minimalno zakonsko določenega osnovnega 
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kapitala), je družbena pogodba nična.
21

 Registrski organ pa družbe ne vpiše v sodni register, 

saj bi bilo to v nasprotju z veljavno zakonodajo glede na to, da so določila 475. člena ZGD-1 

(glede osnovnega kapitala in osnovnih vložkov) kogentna, kar pomeni, da njihovo 

nespoštovanje pomeni kršitev veljavne zakonodaje. Že v zgoraj navedenem določilu 

zakonodaja torej ureja zagotovitev osnovnega kapitala, bodisi vrednostno, ker določa spodnjo 

zakonsko dopustno mejo osnovnega kapitala kot tudi časovno (z vidika zagotovitve), saj je 

kot čas zagotovitve osnovnega kapitala določen čas pred vpisom družbe v sodni register. 

Glede na navedeno si moramo zaradi lažjega razumevanja določil, ki urejajo zagotovitev 

osnovnega kapitala, najprej pogledati nekaj več informacij o sodnem registru in vpisu 

podatkov vanj.  

»Sodni register je javna knjiga, ki je na vpogled vsem zainteresiranim in vsebuje podatke o 

glavnih statusnih značilnostih in pomembnih dejstvih vpisanih subjektov.« (Bratina idr. 2008, 

216) Iz navedenega izhaja, da se v sodni register, ki ga vodi sodišče in je javna knjiga, 

skladno z določili prvega odstavka 7. člena ZSReg vpisujejo podatki o družbi. ZSReg v 4. 

členu določa, kateri podatki se pri d. o. o. vpišejo v sodni register (glej prilogo 2 te diplomske 

naloge), poleg tega pa ZSReg v 5. členu (glej prilogo 2 te diplomske naloge) podrobneje 

ureja, da se vpisujejo v sodi register tudi drugi podatki o osnovnih vložkih in poslovnih 

deležih posameznega družbenika, o osnovnem kapitalu ter o povečanju in zmanjšanju 

osnovnega kapitala, kar nakazuje, da je zakonodajalec zahteval podrobno in natančno 

opredelitev osnovnega kapitala in njenih sestavin tudi v postopku vpisa v sodni register in ne 

le pri sestavi družbene pogodbe (več o tem v nadaljevanju tega poglavja).  

ZGD-1 v 46. členu določa, da prijavo za vpis družbe lahko vloži oseba, ki je po zakonu ali 

svojih aktih upravičena za zastopanje, poleg tega pa skladno s 24. členom ZSReg tudi njen 

pooblaščenec ali notar v primerih, ki jih določa ZSReg. Postopke vpisa v sodni register ureja 

v splošnem ZSReg. Bratina idr. (2008, 217) navajajo pet načel, na katerih temeljijo vpis, 

vodenje in vpogled v sodni register, in sicer: 

− načelo obveznega vpisa (vsaka družba ali pravni subjekt mora biti vpisan v sodni register, 

da dobi pravno subjektiviteto), 

− načelo javnosti (vse, kar je zapisano v sodni register, je javno in dostopno vsakomur, ne 

da bi posebej izkazoval pravni ali poslovni interes), 

− publicitetno načelo (podatki vpisa se objavljajo v Uradnem listu RS oziroma na spletnih 

straneh), 
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  V 86. členu Obligacijskega zakonika (OZ-UPB1, Ur. l. RS, št. 97/2007 – uradno prečiščeno 

besedilo, 64/2016 odl. US: U-I-213/15-13) je v splošnem določeno, da je pogodba, ki nasprotuje 

ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom, nična, če namen kršenega pravila ne odkazuje na 

kakšno drugo sankcijo ali če zakon v posameznem primeru ne predpisuje česa drugega. Pogodba je 

nična, če je predmet obveznosti nemogoč, nedopusten, nedoločen ali nedoločljiv, tako določa 35. 

člen OZ-UPB1. 
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− načelo zaupanja v registrsko stanje (podatki, ki so vpisani, ne morejo škodovati tistemu, 

ki se v dobri veri zanese na te podatke), 

− načelo ažurnosti (vsa nova dejstva in podatki morajo biti vpisani v sodni register) 

Na osnovi določil prvega odstavka 5. člena ZGD-1 vemo, da družbe pridobijo lastnost pravne 

osebe šele z vpisom v register (načelo obveznega vpisa). Glede načela obveznega vpisa in 

načela ažurnosti bi lahko ločili dva vpisa v sodni register, to je vpis ustanovitve d. o. o. v 

sodni register (obveznost vpisa nasploh) ter vpis vsake spremembe, ki se nanaša na podatke, 

ki so vpisani v sodni register pri d. o. o. (obveznost vpisa sprememb podatkov). To pomeni, 

da se morajo vsi podatki (tudi o osnovnem kapitalu in osnovnih vložkih ter poslovnih 

deležih), ki se vpisujejo v sodi register, ne samo vpisati v register, temveč je treba tudi redno 

vpisovati njihove spremembe.  

Po vpisu podatka v sodni register ima skladno z določili prvega odstavka 8. člena ZSReg v 

povezavi z določili 43. člena ZSReg tak vpis nasproti tretjim pravni učinek od dneva objave 

vpisa tega podatka v sodni register (če zakon ne določa drugače), pri čemer je treba 

upoštevati, da se mora vsak vpis v sodni register in predložitev listin objaviti na spletnih 

straneh agencije, namenjeni javni objavi vpisov v sodni register, to je pri Agenciji Republike 

Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES). Strani morajo biti 

zasnovane na način, da je vsakomur omogočen brezplačen vpogled v podatke (po datumu 

objave in po subjektu vpisa, na katerega se nanašajo), ki so objavljeni na spletnih straneh. V 

navedenih določilih sta zajeti publicitetno načelo in načelo javnosti, ki temelji tudi na dejstvu, 

da lahko vsi prosto dostopajo do podatkov iz sodnega registra, ki so tudi objavljeni na spletnih 

straneh AJPES.  

Vse navedeno je osmišljeno tudi z določili tretjega odstavka 8. člena ZSReg, ki veleva, da 

»[k]dor v pravnem prometu vestno ravna in se pri tem zanese na podatke, vpisane v sodni 

register, ga ne prizadenejo škodljive pravne posledice«. Gre za načelo zaupanja v registrsko 

stanje ali drugače za zaupanje, da podatki, ki so vpisani v sodnem registru, ne morejo 

škodovati tistemu, ki se v dobri veri zanese na te podatke, pri čemer je treba pri tem 

upoštevati, da je odločilna predvsem javna objava vpisanih podatkov v sodnih register, saj kot 

določa isti člen v petem odstavku, se »[n]ihče […] ne more sklicevati na to, da od dneva, ko je 

bil vpis posameznega podatka v sodni register ali predložitev listine sodnemu registru 

objavljena […] [v skladu z določili zakonodaje], ni poznal tega podatka in vsebine listin, na 

katerih temelji vpis tega podatka, ali vsebine listine, ki je bila predložena sodnemu registru, če 

zakon ne določa drugače«.
 22

  

                                                 
22

  V četrtem odstavku 8. člena ZSReg je določeno, da se »[s]ubjekt vpisa […] lahko proti tretjemu 

sklicuje na vpisane podatke in na vsebino listin, na katerih temeljijo vpisi v sodni register ali, ki jih 

je treba zaradi javne objave predložiti sodnemu registru, šele potem, ko je vpis teh podatkov ali 

predložitev listin sodnemu registru objavljen […] [v skladu z določili zakonodaje], razen če dokaže, 

da je tretji vedel za te podatke ali vsebino teh listin«. 
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V povezavi z navedenim Prelič (2015, 7) glede zagotovitve osnovnega kapitala trdi: 

Vpis ustanovitve družbe v sodni register dokazuje, da je registrsko sodišče (kot eden od nosilcev 

zunanje kontrole zakonske skladnosti ustanovitvenih aktivnosti) presodilo, da ustanovitveni 

postopki s premoženjskega vidika niso bili opravljeni v nasprotju z zakonom. Dejstvo, da je 

kapitalska družba vpisana v sodni register, sporoča, da je njena kapitalska struktura oblikovana v 

skladu z (vsaj minimalnimi) zahtevami zakona; sporoča tudi, da so ustanovitelji izpolnili 

(korporacijsko) dolžnost, prevzeto z družbeno pogodbo […]. Izpolnjena je bila dolžnost 

zagotoviti vložek v obliki efektivnih premoženjskih vrednosti, te pa so bile dejansko dane družbi 

v prosto razpolaganje.  

Upoštevaje zgoraj navedena načela glede vpisa, vodenja in vpogleda v sodni register, nam 

vrednost osnovnega kapitala d. o. o., ki je vpisana v sodnem registru, torej pove in hkrati 

potrjuje višino premoženja, ki je bilo kot osnovni kapital vplačano ali zagotovljeno družbi s 

strani družbenikov.  

Podatek o višini osnovnega kapitala ni navadna številka, ampak odslikava vrednost 

premoženjskih pravic, ki so jih ustanovitelji ob ustanovitvi družbi zagotovili in jih dali v prosto 

razpolaganje in posledično: ker so pravila o zagotavljanju kapitala prisilna in njihovo spoštovanje 

nadzira registrsko sodišče, se lahko vsi potencialni (bodoči) udeleženci pravnih razmerij z družbo 

zanesejo, da so ustanovitelji vanjo dejansko vnesli efektivne premoženjske vrednosti vsaj v 

obsegu, ki ga numerično izraža višina (vrednost) osnovnega kapitala. (Prelič 2015, 7) 

Kako pa dejansko registrsko sodišče preverja, ali je osnovni (minimalni) kapital vplačan? 

Obstajajo razlike glede na to, kaj se vlaga kot osnovni kapital v družbo, saj je skladno z 

drugim odstavkom 475. člena ZGD-1 osnovni vložek lahko zagotovljen bodisi v denarju ali 

kot stvarni vložek ali stvarni prevzem (več o tem v poglavjih 4.1.1 in 4.1.2). 

Ne glede na to, kaj se vlaga kot osnovni vložek v družbo, pa prvi odstavek 478. člena ZGD-1 

določa, da je prijavi za vpis ustanovitve družbe v register treba predložiti (med drugim): 

− izvirnik ali overjen prepis družbene pogodbe, kjer ZGD-1 v 474. členu (med drugim) 

določa obvezno sestavino te kot sledi: navedbo zneska osnovnega kapitala in vsakega 

osnovnega vložka posebej, navedbo družbenika za vsak osnovni vložek in njegov 

poslovni delež, morebitne obveznosti, ki jih imajo družbeniki do družbe poleg vplačila 

osnovnega vložka, in morebitne obveznosti družbe do družbenikov, 

− seznam družbenikov z navedbo vložkov, ki so jih prevzeli. 

ZGD-1 tako določa obvezne sestavine družbene pogodbe v povezavi z osnovnim kapitalom 

družbe (kot opredeljene v prejšnjem odstavku), kar pomeni, da se družbeniki v družbeni 

pogodbi morajo dogovoriti o njih. Z družbeno pogodbo se družbeniki pisno obvežejo vplačati 

osnovni vložek, določijo višino osnovnega vložka, ki ga bodo prispevali v družbo (ter 

poslovni delež, ki iz tega izhaja), in kaj bodo kot osnovni vložek vložili ter posledično skupni 

osnovni kapital, ki bo v družbo zagotovljen. Iz navedenega izhaja, da predstavlja družbena 

pogodba temelj za ustanovitev družbe kot tudi njenega delovanja, saj se z njo opredeli kapital, 

ki se bo vnesel v d. o. o. (kot temelj delovanja kapitalskih družb, jamstvo upnikov itd.), in 
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razmerja med družbeniki (poslovni deleži kot odslikava razmerja posameznega osnovnega 

vložka v razmerju do osnovnega kapitala) ter pravice in obveznosti, ki iz tega izhajajo 

(članske pravice glasovanja, do dobička ipd.).
23

 

Družbeniki na skupščini družbe sprejmejo sklepe
24

 ter odločajo o sprejemu in o spremembi 

družbene pogodbe.
25

 Družbena pogodba, sklenjena v skladu z veljavno zakonodajo, 

predstavlja tako skupaj s seznamom družbenikom enega izmed obveznih dokumentov, ki jih 

je treba predložiti ob vpisu v sodnem register, saj mora predlagatelj vpisa v sodni register 

skladno z 28. členom ZSReg predlogu za vpis priložiti tudi »listine, na katerih temeljijo 

podatki, ki se vpisujejo v sodni register, ter druge listine, če zakon tako določa, v izvirniku 

oziroma overjenem prepisu«. Podatki o osnovnem deležu, poslovnem deležu, osnovnem 

kapitalu pa se vpisujejo v sodni register in tako morajo biti opredeljeni v družbeni pogodbi. 

Registrsko sodišče z zahtevo po predložitvi slednje dejansko pridobi informacijo: 

− o višini osnovnega kapitala, ki so se ga družbeniki z družbeno pogodbo zavezali vložiti v 

družbo (tako lahko preveri, ali ustreza zakonski minimalni višini itd.), 

− o tem, kolikšen vložek bo prispeval vsak družbenik (njegovo nominalno vrednost, 

poslovni delež, izražen v odstotku glede na vloženi osnovni kapital, itd.), ter  

− kaj bo v obliki vložka vloženo v družbo s strani posameznega družbenika.  

Glede na navedene zahteve registrskega organa po predložitvi podrobne dokumentacije ob 

vpisu v sodni register je jasno, da že registrsko sodišče nadzira ustrezno višino osnovnega 

kapitala družbe, saj z vložitvijo prijave ustanovitve družbe v sodni register zahteva navedene 

listine kot obvezne priloge, brez katerih vpis v register ni možen. Informacije na osnovi 

predložene družbene pogodbe in seznama družbenikov dejansko predstavljajo osnovo (poleg 

druge zakonsko določene dokumentacije), na kateri registrsko sodišče preveri (tudi upoštevaje 

druga dokazila, ki jih treba ob tem zagotoviti): 

− skladnost višine osnovnega kapitala, kot je ta opredeljena po družbeni pogodbi (med 

družbeniki dogovorjenega zneska osnovnega kapitala v družbeni pogodbi), in dejansko 

zagotovljenim osnovnim kapitalom s strani družbenikov ali drugače osnovnim kapitalom, 

ki je ob ustanovitvi dan družbi na razpolago (npr. denarna sredstva na transakcijskem 

računu družbe ipd.), 

− skladnost v družbeni pogodbi opredeljene višine osnovnega kapitala z njegovo zakonsko 

opredeljeno minimalno dopustno višino, 

                                                 
23

  ZGD-1 v 504. členu določa, da se »[p]ravice, ki jih imajo družbeniki pri upravljanju družbe, in 

način njihovega uresničevanja […] določijo z družbeno pogodbo, če zakon ne določa drugače«.  
24

  »Družbeniki sprejmejo sklepe na skupščini« (prvi odstavek 507. člena ZGD-1). 
25

  Skladno z določili 505. člena ZGD-1 družbeniki odločajo (med drugim) tudi o sprejetju letnega 

poročila in uporabi bilančnega dobička, zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov, vračanju naknadnih 

vplačil, uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom 

škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju, zastopanju družbe v sodnih postopkih proti 

poslovodjem in drugih zadevah, za katere tako določa ta zakon ali družbena pogodba. 
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− skladnost višine kot tudi vsebine osnovnih vložkov, ki so se jih družbeniki zavezali 

vložiti v družbo po družbeni pogodbi (prevzetih osnovnih vložkov s strani posameznih 

družbenikov) in dejansko vloženih ali bolje zagotovljenih osnovnih vložkov s strani 

posameznih družbenikov pred vpisom družbe, 

− dopustnost in ustreznost osnovnega vložka po veljavni zakonodaji.  

Za namene zagotovitve osnovnega kapitala veljavna zakonodaja predvideva jasno osnovo, ki 

opredeljuje osnovni kapital in druge sestavine tega ali podatke v tej zvezi (kot zgoraj 

opredeljeno), in to je družbena pogodba. Poleg tega konstitutivni vpis družbe brez jasne 

opredelitve osnovnega kapitala in drugih podatkov v tej zvezi v družbeni pogodbi (kot že 

pojasnjeno) ni mogoč, saj sodišče mora, skladno z 10. členom ZSReg, »opraviti vpis v sodni 

register, če je predlog s predpisano vsebino predložila upravičena oseba, če so predlogu 

priložene predpisane listine, s katerimi se dokazujejo dejstva, ki so pomembna za vpis v sodni 

register, in če je zahtevek za vpis v skladu z zakonom«. Sodišče mora torej oceniti, ali so za 

vpis podani predpisani pogoji, kar v našem primeru pomeni, ali je zagotovljen osnovni kapital 

in ali je skladen z veljavno zakonodajo in družbeno pogodbo.
 26

 

V povezavi z obveznostjo družbenikov zagotoviti osnovni kapital družbi je v 41. členu 

ZSReg, ki ureja tožbo za ugotovitev ničnosti vpisa v sodni register, in v 41.a členu ZSReg, ki 

ureja ničnost kapitalske družbe, izkazana pomembnost sklenitve družbene pogodbe in njene 

vsebine, skladne z veljavno zakonodajo (kot obrazloženo v nadaljevanju).  

ZSReg v 41. členu določa, da če je bil vpis v register opravljen: 

− na osnovi lažne ali neveljavne listine, 

− če so v listini, na osnovi katere je bil opravljen vpis, navedeni neresnični podatki, 

− če je bila listina izdana v nezakonito izvedenem postopku,  

− če je bilo nezakonito izvedeno dejanje, o katerem se vpisujejo podatki v sodni register, ali 

− če obstajajo drugi v zakonu določeni razlogi,  

se lahko s tožbo zahteva ugotovitev, da je vpis ničen.  

V 41.a členu ZSReg pa je določeno, da ničnost d. o. o. (med drugim) lahko uveljavi: 

− če pri družbi družbeniki niso sklenili družbene pogodbe (slednja mora biti sklenjena v 

predpisani obliki) oziroma tudi  

− če družbena pogodba ne določa zneska osnovnega vložka, ki se ga posamezni družbenik 

zaveže vplačati s sklenitvijo družbene pogodbe, zneska osnovnega kapitala oziroma tudi 

− če so bili ob ustanovitvi družbe osnovni vložki vplačani v nasprotju z določbami zakona, 

ki ureja gospodarske družbe, o osnovnem kapitalu in osnovnih vložkih pri d. o. o. 
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  Na osnovi 35.a člena ZSReg se šteje, da je na podlagi ustrezne odločitve registrskega sodišča o 

vpisu vpis opravljen z vpisom tega subjekta oziroma z vpisom spremembe v poslovni register. 
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Navedena določila ter določila ZGD-1 (prej navedena) v splošnem napeljujejo na dejstvo, da 

ustanovitev in obstoj d. o. o. nista možna brez: 

− sklenitve družbene pogodbe (v predpisani obliki, ki je verodostojna in avtentična, kot tudi 

tam navedeni podatki), v kateri se morajo družbeniki obvezno dogovoriti o osnovnem 

kapitalu, osnovnih vložkih, poslovnem deležu itd.,  

− ustrezne zagotovitve osnovnih vložkov družbi (na ustrezen način in v ustrezni višini),  

− predložitve verodostojnih dokazil o vplačilu kapitala ipd. ter druge zahtevane listine po 

veljavni zakonodaji (ki so verodostojne in avtentične),  

saj (če bi prišlo do zgoraj navedenih primerov po 41. in 41.a členu ZSReg) prvi odstavek 42. 

člen ZSReg določa, da »[p]o pravnomočnosti sodbe, s katero sodišče ugotovi ničnost 

kapitalske družbe ali ničnost vpisa ustanovitve drugega subjekta vpisa v sodni register, 

sodišče po uradni dolžnosti začne postopek likvidacije tega subjekta«. »Ko nastopi vzrok 

prenehanja, družba ne preneha, treba je izvesti likvidacijski postopek, v katerem se dokončajo 

vsa veljavna razmerja in razdeli premoženje med družbenike« (Kerčmar, Tratar in Boltin 

2006, 612–613). Navedeno pomeni, da zgoraj navedeni razlogi za ničnost kapitalske družbe 

ali ničnost vpisa lahko vodijo v prenehanje družbe.
27

 

Glede na navedeno je možno izpeljati naslednje primere, ki vodijo v prenehanje družbe, 

upoštevaje zgoraj navedeno določilo 42. člena ZSReg, na primer:
28

  

− če ne bi bil zagotovljen kapital v skladu z veljavno zakonodajo, če družbeniki pri družbi 

niso sklenili družbene pogodbe ali ta nima vseh zahtevanih vsebin, vse to je razlog za 

prenehanje družbe iz naslova ničnosti kapitalske družbe ali  

− ugotovljene ničnosti vpisa zaradi neverodostojnega dokumenta o izročitvi stvarnega 

vložka v družbo.  

Družbeniki morajo strogo upoštevati zgoraj navedena zakonska določila ZGD-1 in določila 

ZSReg, bodisi pri sklenitvi in sestavi družbene pogodbe kot temeljne listine ustanovitve  

d. o. o. (v kateri se dogovorijo o osnovnem kapitalu, osnovnih vložkih itd.) kot v postopku 

vpisa d. o. o. v sodni register (kjer morajo zagotovitvi vse potrebne listine in podatke glede 

osnovnega kapitala in osnovnih vložkov itd.) ter tudi pri izročitvi osnovnih vložkov družbi (ki 

se izvede pred vpisom v sodni register na predpisan način in z ustreznimi dokazili), če želijo 

ustrezno zagotovitvi osnovni kapital družbi in izpolniti zahteve bodisi za vpis družbe v sodni 

register kot za njen obstoj (da ne bi prišlo do njenega prenehanja iz omenjenih razlogov). 

Kot pravilo o zagotovitvi osnovnega kapitala je po našem mnenju možno posredno uvrstiti 

zakonsko ureditev, ki ureja lastne poslovne deleže. ZGD-1 v 500. členu določa, da družba 

                                                 
27

  »Prenehanje po tem členu pomeni, da d. o. o. preneha obstajati kot gospodarska družba in pravna 

oseba. To pomeni, da preneha tudi njena odgovornost za obveznosti.« (Kocbek idr. 2007, 210) 
28

  Do prenehanja družbe iz razlogov, kot je navedeno v primerih, bi prišlo, le če bi bila ničnost 

kapitalske družbe ali ničnost vpisa v sodni register sodno potrjena in izpolnjene druge zakonsko 

določene predpostavke. 
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lahko pridobi lastne poslovne deleže le za tiste deleže, za katere vložki so bili v celoti 

vplačani. »Pridobitev lastnih poslovnih deležev, če vložki niso v celotni vplačani, je nična. 

Prodajalec ostane še naprej imetnik poslovnega deleža, pridobitev sredstev od družbe nima 

pravne podlage.« (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 555) V zvezi z navedenim bi lahko 

izpeljali, da zakonodaja sankcionira družbenike, ki niso zagotovili osnovnega vložka z 

navedeno omejitvijo, saj je jasno, da če osnovni vložki niso zagotovljeni, to omejuje 

razpolaganje s poslovnimi deleži (jih ne morejo prodati lastni družbi oziroma bi bila taka 

prodaja nična).  

V zvezi s prenehanjem družbe ZGD-1 v 521. členu ZGD-1 navaja tudi razloge za prenehanje 

družbe, ki jih je možno povezati s pravili o zagotovitvi osnovnega kapitala, in sicer je razlog 

za prenehanje družbe (med drugimi, ki jih zakon navja) tudi, če se osnovni kapital zniža pod 

zakonsko določen znesek. Če upoštevamo trditev Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 612), da 

»[z]aradi varovanja obstoja družbe postavlja zakon pogoje za njeno prenehanje«, saj naj bi 

bili le tako varovani interesi upnikov družbe kot tudi družbenikov, posledično razumemo, da 

je interes zakonodajalca vselej ohraniti osnovni kapital družbe v višini najmanj njegovega 

najnižjega zakonsko predpisanega zneska. Če bi do navedenega znižanja prišlo, bi to 

predstavljalo razlog za prenehanje družbe po 521. členu ZGD-1, saj kakor razlagajo Kerčmar, 

Tratar in Boltin (2006, 614), bi to predstavljalo »zmanjšanje pravne varnosti, ki jo sicer 

zagotavlja osnovni kapital, zlasti glede tretjih – upnikov«.  

Kocbek idr. (2007, 212) razlagajo, da se bo »[g]lede na stroge formalne pogoje za znižanje 

osnovnega kapitala […] ta težko znižal pod zakonsko določen znesek v pravnem pomenu«. 

Navajajo (prav tam), da pa bi lahko prišlo do tega, da premoženje družbe ne bi zadoščalo za 

kritje osnovnega kapitala, in bo po mnenju avtorjev prišlo do razlogov za stečaj, ki ima za 

posledico prenehanje družbe. Več o tem je navedeno v poglavju 4.3 o kapitalski ustreznosti 

družbe.   

4.1.1 Denarni vložek 

Po veljavni zakonodaji se osnovni vložek lahko zagotovi tudi v denarju. V zvezi z vplačilom 

osnovnega vložka v denarju prvi stavek tretjega odstavka 191. člena ZGD-1 določa, da se kot 

denarno plačilo šteje »tisto plačilo, ki je bilo opravljeno z zakonitimi plačilnimi sredstvi na 

račun družbe, ki se ustanavlja, pri banki« (torej na bančni račun). Ob vpisu d. o. o. v sodni 

register je treba skladno z določili prvega odstavka 478. člena ZGD-1 ter tretje točke drugega 

odstavka 35. člena Uredbe o vpisu družb in drugih oseb v sodni register (Uredba, Ur. l. RS, št. 

43/2007, 5/2010, 25/2014, 54/2015, 1/2018) predložiti potrdilo banke, ki vodi denarni račun 

družbe o depozitu vložkov (s podatkom o skupni višini vplačanih denarnih vložkov), skupaj z 

izjavo banke, da lahko družba s sredstvi prosto razpolaga (za resničnost te izjave banka 

odgovarja družbi). Osnovni vložki, zagotovljeni v denarju, morajo tako biti vplačani na 

bančni račun družbe pred vložitvijo predloga za vpis družbe v sodi register, saj mora biti 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20105&stevilka=166
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potrdilo banke o depozitu denarnih sredstev priloženo že predlogu za vpis v sodni register. 

Glede na navedeno banka izda potrdilo, da so denarna sredstva prispela na bančni račun 

družbe, da so ta dejansko izročena družbi. To je edini način vplačila osnovnih vložkov v 

denarju, ki ga zakonodaja dovoljuje. Banka celo jamči družbi za resničnost izjave, da družba z 

vplačanimi sredstvi prosto razpolaga. Kocbek idr. (2007, 95) v tej zvezi izpostavljajo, da je to 

jamstvo banke treba razumeti v skladu z njeno funkcijo, in sicer banka zagotavlja, da družba s 

sredstvi prosto razpolaga (da ne obstajajo pravice tretjih ali banke na njih) v okviru 

informacij, ki jih kot banka poseduje (ki spadajo na njeno področje) in jih sama ugotavlja.  

Registrsko sodišče z zahtevo po predložitvi dokumentacije kot po prejšnjem odstavku 

dejansko preveri, ali je znesek osnovnega kapitala kot dogovorjen v družbeni pogodbi tudi 

dejansko vplačan na bančni račun družbe (oziroma ali so izročeni osnovni vložki oziroma 

zagotovljen osnovni kapital družbi) ter ali vplačani osnovni vložki na bančni račun skupaj 

dosegajo vsaj vrednost 7.500,00 EUR (zakonsko določena višina minimalnega osnovnega 

kapitala, ki velja za kogentno pravilo) oziroma ali je vsak družbenik zagotovil vsaj eno 

četrtino osnovnega vložka, pri čemer mora vrednost vseh zagotovljenih vložkov znašati 

najmanj 7.500,00 EUR, kot določa četrti odstavek 475. člena ZGD-1. V tem delu se ponovno 

potrdi funkcija registrskega sodišča kot organa kontrole, da preveri, ali je osnovni kapital 

zagotovljen (z denarnimi osnovnimi vložki) v skladu z družbeno pogodbo in veljavno 

zakonodajo. 

Denarni osnovni vložki lahko niso v celoti vplačani pred prijavo vpisa v sodni register, saj 

zakonodaja obvezuje k njihovemu vplačilu le s tem, da določa, da mora biti najmanj četrtina 

vsakega osnovnega vložka vplačana pred prijavo (kumulativa tako vplačanih osnovnih 

vložkov pa mora znašati najmanj 7.500,00 EUR, najnižji osnovni vložek pa je lahko  

50,00 EUR). V tem pogledu je družbenikom dana določena svoboda z vidika določanja, kdaj 

in koliko bodo v obliki osnovnega vložka vplačali v družbo (z vidika zagotovitve celotnega 

osnovnega kapitala družbi). Družbeniki bi lahko na primer ob sestavi družbene pogodbe 

določili načrt vplačil denarnih osnovnih vložkov v skladu z njihovo strategijo poslovanja in 

tam zahtevanih oziroma potrebnih sredstev za poslovanje.  

Kdo pa odloča in preverja vplačilo še nevplačanega dela osnovnega vložka v primeru, da je 

bila ob vpis družbe v sodni register zagotovljena le ena četrtina denarnih osnovnih vložkov (v 

skupni vrednosti 7.500,00 EUR), v družbeni pogodbi pa dogovorjen višji osnovni kapital? 

Kocbek idr. (2007, 115) v tej zvezi trdijo, da ZGD-1 »niti okvirno ne določa, kdo odloča o 

vplačilu preostalega dela denarnega vložka in zaradi kakšnih razlogov ga je treba vplačati. 

[…] Odločitev o zahtevi za vplačilo spada po 505. členu v pristojnost družbenikov, to je 

njihove skupščine«. Glede razlogov za vplačilo pa (prav tam) razlagajo, da bi v skladu s 

pogodbo o vplačilu lahko odločal tudi poslovodja (po drugem odstavku 504. člena ZGD-1), 

če bi družbena pogodba vsebovala tako odločbo o upravljanju. 
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Če v družbeni pogodbi torej ni izrecno določeno, kdaj in v kakšni višini morajo družbeniki 

vplačati preostali del (še nevplačanih) denarnih osnovnih vložkov, lahko o tem odločajo 

družbeniki na skupščini družbe oziroma je na osnovi družbene pogodbe taka odločitev 

prepuščena poslovodji (prehodno pa so jo družbeniki dogovorili v družbeni pogodbi). Videti 

je, da je to vsekakor v domeni imetnikov deležev v družbi.  

V tej zvezi je v prvem odstavku 484. člena ZGD-1 definirano, da se z družbeno pogodbo 

določi, kako družbeniki vplačujejo denarne zneske osnovnih vložkov, pri čemer, če ni drugače 

določeno, morajo vsi vplačati sorazmerni del svojega osnovnega vložka ter pri tem upoštevati 

475. člen ZGD-1, ki določa: 

− da mora biti vplačana pred prijavo vpisa vsaj ena četrtina osnovnega vložka, 

− da mora vrednost vseh zagotovljenih osnovnih vložkov znašati najmanj 7.500,00 EUR 

(osnovni kapital družbe mora znašati najmanj 7.500,00 EUR), 

− da mora minimalna vrednost osnovnega vložka znašati vsaj v višini 50,00 EUR, 

− da morajo biti osnovni vložki izročeni tako, da poslovodja z njimi prosto razpolaga, 

− da morajo biti vplačila denarnih vložkov nakazana na bančni račun družbe z zakonskimi 

plačilnimi sredstvi (v Sloveniji v evrih). 

Družbeniki lahko glede na navedeno sami v družbeni pogodbi opredelijo, koliko denarnih 

sredstev in kdaj (lahko v več obrokih, lahko eden družbenik vplača celoten osnovnih vložek, 

drugi pa le del itd.) bodo vplačali v družbo, vendar morajo pri tem upoštevati v prejšnjem 

odstavku navedena določila zakonodaje. Tako lahko na primer ob ustanovitvi družbe 

zagotovijo skupno vsaj 7.500,00 EUR ne glede na to, da so se z družbeno pogodbo zavezali 

vplačati osnovni kapital na primer v skupni višini 20.000,00 EUR. Vse navedeno velja le za 

denarne osnovne vložke, saj morajo biti stvarni vložki po določilih petega odstavka 475. člena 

ZGD-1 izročeni v celoti pred prijavo za vpis v sodni register (več o tem v poglavju 4.1.2 o 

stvarnih vložkih in stvarnem prevzemu). 

Upoštevaje zapisano v predhodnem odstavku, je za vse upnike lahko sporno to, da v sodni 

register vpisani kapital dejansko ni vplačan v celoti in tedaj ne predstavlja jamstva v višini 

registriranega osnovnega kapitala (to je kapital, ki je vpisan v sodni register in določen z 

družbeno pogodbo), ob predpostavki, da je ta višji od 7.500,00 EUR. Jamstvo, da je osnovni 

vložek, vplačan v denarju, dejansko tudi vplačan (vendarle le v minimalni zakonsko določeni 

vrednosti ali v družbeni pogodbi določenem delu osnovnega kapitala, ki se vplača pred 

vpisom družbe v sodni register), dajeta banka, ki mora podati izjavo, da družba z vplačanimi 

sredstvi dejansko razpolaga, za kar tudi odgovarja družbi (prvi odstavek 478. člena ZGD-1), 

ter registrsko sodišče, ki preveri listine, priložene predlogu za vpis v sodni register, ter 

skladnost z veljavno zakonodajo. 



 

29 

»Zato se postavlja vprašanje, ali ne bi morali v sodni register vpisati dejansko višino 

osnovnega kapitala in nato sproti vnašati spremembe, saj bi bila le tako zagotovljena večja 

varnost v pravnem prometu.« (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 523) 

Informacija, ali je registrirani osnovni kapital tudi v celoti zagotovljen, je po našem mnenju 

podana navzven (naproti tretjim osebam) z določilom: 

− 43.a člena ZSReg, ki določa, da družbe, ki se vpisujejo v sodni register in imajo svojo 

domačo spletno stran, morajo na tej poleg drugih podatkov navesti tudi znesek osnovnega 

kapitala, iz katerega mora biti razvidno, kolikšen del osnovnega kapitala je vpoklican, ter 

− 45. člena ZGD-1, ki opredeljuje obveznost obveščanja o registrskih podatkih, in sicer 

določa, da mora družba na vseh dopisih (med katere se štejejo tudi naročilnice), ki jih ta 

pošlje naslovniku (poleg v tem členu določenih drugih obveznih sestavin), navesti tudi 

znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.  

Zakonodaja tako opredeljuje, da mora biti vplačani osnovni kapital opredeljen v vsakršni 

komunikaciji navzven (do tretjih oseb), kar vse omogoča transparentnost odnosa družbe do 

tretjih oseb (morebitnih prihodnjih upnikov te družbe). ZGD-1 določa, da je v zvezi s 

spoštovanjem 45. člena tega zakona pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije, in v 686. 

členu določa tudi kazni za družbe v primeru kršitve te določbe. Določa jih v odvisnosti od 

velikosti družbe (razvrščanje družb po določilih 55. člena ZGD-1), od najmanj 500,00 EUR 

pa vse do 30.000,00 EUR ter za odgovorno osebo družbe (poslovodstvo) od 300,00 EUR do 

2.500,00 EUR. 

V zvezi z navedenim je zakonodaja predvidela tudi določilo, ki ščiti upnike v povezavi z 

vplačilom osnovnih vložkov, predvsem v primeru, ko ti niso kot navedeno zgoraj vplačani v 

celoti. Bratina idr. (2008, 546) trdijo, da je eno od najpomembnejših pravil o zagotovitvi 

osnovnega kapitala, da družba ne more oprostiti družbenika vplačila osnovnega vložka, niti 

družbenik ne more pobotati svojih terjatev proti družbi z zahtevkom družbe za vplačilo 

osnovnega vložka (drugi odstavek 484. člena ZGD-1). Nadalje navajajo, da če tega pravila ne 

bi bilo, bi družba lahko oprostila (po pravilih obligacijskega prava) plačila dolga, to je 

osnovnega vložka, kar bi povzročilo, da osnovni kapital na koncu ne bi bil zagotovljen, četudi 

je družba vpisana v sodni register.  

Skladno s predhodnim odstavkom in upoštevaje, da družbeniki lahko svobodno odločajo o 

tem, kolikšen del osnovnega vložka (v denarju) bodo vplačali v družbo (vse upoštevaje 

okvire, ki jih v tej zvezi določa veljavna zakonodaja), družbeniki ne morejo biti oproščeni 

vplačila (še nevplačanega dela), temveč se vplačilo tega lahko le odlaga. To pa še zmeraj 

morebitnim upnikom ne daje jamstva, da bo osnovni kapital v celoti zagotovljen in kot tak 

predstavljal jamstvo za njihove morebitne terjatve do družbe.  
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Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 523) v tej zvezi trdijo, da lahko družba »odlaga vplačilo 

nevplačanega osnovnega vložka, če ne nastopijo posebni pogoji« (stečaj ipd.).
29

 Nadalje 

avtorji (prav tam) trdijo, da sta »[u]vedba stečaja ali likvidacija družbe in zahteva po 

takojšnjem vplačilu je obveznost iz zakona in zanjo ni potreben poseben sklep družbenikov«. 

To pomeni, da bo najkasneje takrat (če se to ne bo prej zgodilo), torej v času, ko za družbo 

nastopijo posebni pogoji, ki terjajo pričetek določenih postopkov skladno z veljavno 

zakonodajo, npr. stečaj ipd., prišlo do vplačila še nevplačanih denarnih osnovnih vložkov ali 

njihovega dela, in to ne po odločitvi družbenikov, temveč na osnovi veljavne zakonodaje. 

Spomnimo se npr. na določilo 418. člena ZGD-1, ki določa razdelitev premoženja 

družbenikov ob prenehanju družbe. Tam je določeno, da se po plačilu vseh obveznosti družbe 

preostalo premoženje razdeli med družbenike (skladno s poslovnimi deleži), pri čemer pa se 

morajo pred razdelitvijo še nevplačani deleži vplačati v skladu s sklenjeno družbeno pogodbo. 

Poleg navedenega pa še na določilo 35. člena ZFPPIPP, ki med ukrepi finančnega 

prestrukturiranja
30

 družbe navaja tudi vpoklic še nevplačanih osnovnih vložkov v osnovni 

kapital (več o tem v poglavju 4.3 o kapitalski ustreznosti družbe). Nedvomno bodo nevplačani 

osnovni vložki ali deli teh vplačani najkasneje takrat, ko bo družba v slabšem finančnem 

položaju, ki terja postopanje v skladu z določili ZFPPIPP, ali ob prenehanju družbe po 

določilih ZGD-1.  

Izpostavili bi še določilo četrtega odstavka 41.a člena ZSReg, ki določa, da »[n]ičnost 

kapitalske družbe ne učinkuje na veljavnost pravnih poslov, ki jih je družba sklenila s tretjimi, 

in tudi ne na obveznost delničarjev ali družbenikov vplačati nevplačane osnovne vložke ali 

delnice v obsegu, ki je potreben za polno poplačilo upnikov družbe«. Zakonodaja v tem 

določilu družbenikov ne oprošča vplačila nevplačanih vložkov tudi v primeru ničnosti 

kapitalske družbe in tako poudari pomembnost obveznosti družbenikov po zagotovitvi 

osnovnega kapitala, ob pogoju, da obstaja neplačana obveznost upnikov družbe. V tem 

primeru se izpostavi funkcija osnovnega kapitala kot jamstva upnikov, da bodo poplačani vsaj 

v višini osnovnega kapitala, saj družbenikov niti v danem primeru ne oprošča obveznosti do 

vplačila nevplačanih osnovnih vložkov, ki so potrebni za poplačilo upnikov.  

Glede na navedeno še ni jasno, če do navedenih slučajev (ničnost kapitalske družbe, stečaj 

ipd.) ne pride, kaj se zgodi, če osnovni vložki (ali deli teh) niso vplačani (kdo lahko zahteva 

njihovo vplačilo)? 

V zvezi z odlaganjem vplačila osnovnih vložkov ali njihovega dela Kerčmar, Tratar in Boltin 

(2006, 523) nadalje razlagajo, da je tako odlaganje lahko urejeno s pogodbo ali posebnimi 

sklepi družbenikov, ki jih poslovodja kasneje izvaja s pozivi družbenikom, ki so v zaostanku s 
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  Stečajni postopki, postopek poenostavljene prisilne poravnave in postopki prisilne poravnave so 

postopki zaradi insolventnosti po 5. členu ZFPPIPP. 
30

  »Finančno prestrukturiranje je celota ukrepov, ki se izvedejo, da bi dolžnik postal kratkoročno in 

dolgoročno plačilno sposoben […].« (15. člen ZFPPIPP) 
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plačili. »Družbeniki lahko poljubno odlagajo vplačilo nevplačanih osnovnih vložkov, kar je 

dopustno […], [pri čemer] [t]ako odlaganje vplačil osnovnih vložkov ne sme pomeniti zlorabe 

prava z odlaganjem doseganja osnovnega kapitala in s tem možnega oškodovanja upnikov.« 

(Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 523) Kocbek idr. (2007, 115) glede dolžnosti vplačila 

osnovnih vložkov povzemajo, da ni »mogoče te dolžnosti odpraviti niti z ustanovitveno 

pogodbo niti s kakšno drugačno pogodbo niti dolžnosti odpustiti z enostranskim aktom 

družbe«.  

Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 523) razlagajo, da »[z]a izpolnitev obveznosti štejemo le, če 

je dosežena polna vrednost z neomejenim in dokončnim dotokom premoženja v družbo. Za 

tako izpolnitev štejemo tudi primer, ko bi dolžni družbenik poplačal dolg družbe do tretjega«. 

Takrat bi se na osnovi plačila družbenika neposredno tretji osebi, ki je upnik družbe, zaprla 

obveznost družbenika do družbe iz naslova vplačila vložka in obveznost družbe do tretje 

osebe. To je dejansko zakonsko dopustno, ni pa v skladu z drugim odstavkom 484. člena 

ZGD-1 dopustno, da družbenik pobota svoje terjatve z zahtevkom družbe za vplačilo 

osnovnega vložka. Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 524) trdijo, da je možen le obratni primer, 

in sicer da »družba svojo obveznost do družbenika pobota z njegovim delom nevplačanega 

osnovnega vložka. Obstaja le enostranska izključitev možnosti pobotanja«. Tovrsten primer je 

podan v primeru naknadnih vplačil, torej, da bi družba pobotala svojo obveznost do vračila 

naknadnih vplačil z obveznostjo vplačila osnovnih vložkov (več o naknadnih vplačilih v 

poglavju 4.2.1). 

»ZGD-1 ne daje neposrednega odgovora na vprašanje o posledicah, če družbenik ne vplača 

preostalega dela osnovnega vložka. Po eni strani (lahko) pride do kaducitetnega postopka.« 

(Kocbek idr. 2007, 115) 

Dejstvo, ki je podlaga temu postopku, je neskladnost med navedbo v družbeni pogodbi (dolžnost 

vplačila določenega denarnega zneska osnovnega vložka ali dela tega zneska) in resničnim 

stanjem (neplačilo ali delno plačilo). […] To pomeni, da je kaducitetni postopek mogoč pred 

vpisom v register, po tem vpisu pa le glede plačila preostalega dela. Ta ugotovitev tudi pojasni, 

zakaj zakon kaducitetnega postopka ne predpisuje kot obveznega. Po prvem odstavku [486. člena 

ZGD-1] […] namreč družba 'lahko' pošlje pisni poziv družbeniku, ki je v zamudi. Iz tega sledi 

sklep: če družba hoče odpraviti nezakoniti položaj in doseči vpis v register, 'lahko' uporabi 

kaducitetni postopek. (Kocbek idr. 2006,117) 

Gre torej le za možnost, ki je podana po zakonu. Kocbek idr. (2007, 115) nadalje v tej zvezi 

navajajo, da po drugi strani ta postopek nima enakih posledic, ko je družba že vpisana v sodni 

register in obstaja, kot ob ustanavljanju d. o. o. [takrat lahko posluje v skladu z veljavno 

zakonodajo, kar se ne bi zgodilo, če bi sodišče zavrnilo vpis ustanovitve družbe zaradi 

neplačil osnovnih vložkov v minimalnem znesku osnovnega kapitala]. »Družba bo – tudi 

zaradi varnosti pravnega prometa – kljub nevplačilu popolnih zneskov obstajala naprej. V 

sodnem registru ne bo sprememb vse dotlej, dokler ne bo izključitve ali spremembe deležev« 

(Kocbek idr. 2007, 115). 
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Glede na zgoraj navedeno bi bilo sicer možno teoretično trditi, da bi se kaducitetni postopek 

lahko izvedel tudi za stvarne vložke v primeru, ko ti ne bi bili v celoti vplačani pred vpisom 

ustanovitve družbe, saj za stvarne vložke po veljavni zakonodaji velja, da morajo biti 

zagotovljeni v celoti pred vpisom v sodni register. Sodna praksa je navedeno teoretično 

možnost zavrnila po sklepu Višjega sodišča v Ljubljani (VSL 2012), pod opr. št. IV Cpg 

345/2012, v katerem nazorno opisuje naslednje: 

Že pojmovno vplačilo pomeni določeno količino denarnega zneska in ne more predstavljati 

izročitve stvarnega vložka. ZGD-1 namreč tudi v 475. členu govori o tem, da se osnovni vložek 

lahko zagotovi v denarju ali kot stvarni vložek, pri čemer zagotovilo v denarju pojmuje kot 

vplačilo, zagotovilo stvarnega vložka pa kot izročitev družbi. V 486. členu ZGD-1 je tako urejen 

kaducitetni postopek le za primer družbenikovega nevplačila (torej denarnega zneska) osnovnega 

vložka. 

Kaducitetni postopek, kot postopek za izključitev družbenika iz družbe, je tako možno 

izpeljati le v primeru zamude denarnih osnovnih vložkov (ali dela teh).  

Izključitev družbenika, ki zamuja z vplačilom osnovnega vložka ali njegovega dela 

(kaducitetni postopek) 

Kaducitetni postopek (izključitev družbenika, ki zamuja z vplačilom) ureja 486. člen ZGD-1, 

ki določa, da »[d]ružbeniku, ki zamuja z vplačilom osnovnega vložka ali njegovega dela, 

lahko družba pošlje pisni poziv, da v roku, ki ne sme biti krajši od enega meseca, izpolni 

svojo obveznost«, ter ga istočasno opozori, da bo izključen iz družbe glede tistega poslovnega 

deleža, na katerega se vplačilo nanaša.
31

 Postopek glede na navedeno prične družba. Kot 

poudarjajo Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 526), gre za odločitev poslovodje, ta pa je vezan 

na smernice družbenikov. Tudi v tem delu je torej vse v grobem v pristojnosti družbenikov 

(na osnovi dogovorjenega postopanja, v primeru zamude oziroma neplačila osnovnih vložkov 

ali dela teh, v družbeni pogodbi ali na skupščini družbe, saj kot že predhodno zapisano, je na 

osnovi 505. člena ZGD-1 odločitev o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov domena 

družbenikov). Gre za najstrožjo kazen, ki lahko doleti družbenika v primeru nezagotovitve 

osnovnega vložka ali njegovega dela ali v primeru zamude z vplačilom, kar predpostavlja, da 

je bodisi v družbeni pogodbi bodisi na osnovi sklepa družbenikov podan rok za vplačilo 

osnovnega vložka ali njegovega dela.  

»Družbenik lahko izpolni obveznost vse do sklepanja o izključitvi. Zadošča, da vplača 

izterjevani znesek brez morebitnih stranskih obveznosti, pogodbenih kazni, zamudnih 

obresti.« (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 527) Cilj zakonodaje je jasen, zagotoviti osnovni 
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  To dejansko pomeni, da je zaradi nepravočasnega vplačila dela osnovnega vložka družbenik lahko 

izključen iz družbe (za cel poslovi delež, ne glede na to, da je morebiti že izvedel delna vplačila 

vložka).  
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kapital, ne pa stranskih obveznosti, ki iz tega izvirajo (zamudnih obresti ipd.). To lahko 

družba rešuje kasneje. 

»V primeru, da je rok brezuspešno potekel, je podan temelj za izključitev. […] Družbenik je o 

izključitvi pisno obveščen.« (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 527) Po razlagi Kocbek idr. 

(2006, 117) je družbenik izključen z dnem poteka roka, ki je podan v pozivu. Nadalje drugi 

odstavek 486. člena ZGD-1 določa, da če družbenik v danem roku ne izpolni svoje 

obveznosti, preide družbenikov poslovni delež v celoti, vključno z že opravljenimi plačili, na 

družbo, o čemer ga je treba tudi obvestiti. »To pomeni, da delež ne preneha, ampak obstaja še 

naprej. Družba ni imetnik tega deleža; ni ga pridobila, ampak je nanjo 'prešel'« (Kocbek idr. 

2006, 117). Glede na to, da osnovni vložek v celoti ni vplačan, ga družba ne more prevzeti kot 

lastni delež, saj lahko družba pridobiva le poslovne deleže, ki so v celoti vplačani (prvi 

odstavek 500. člena ZGD-1). Kocbek idr. (2006, 117–118) razlagajo, da gre za poseben 

učinek izključitve, kjer so prenehale vse korporacijske pravice izključenega družbenika kot po 

502. člen ZGD-1
32

 (več o tem v nadaljevanju), razen tiste, ki se nanašajo na izplačilo ocenjene 

vrednosti deleža. Z izstopom ali izključitvijo družbenika preneha poslovni delež tega 

družbenika in vse s tem deležem povezane pravice in obveznosti. 

Z zadevno ureditvijo zakonodaja podaja ponovno varovalko, da upniki družbe ne bi bili 

oškodovani s tem, ko ne bi bil zagotovljen osnovni kapital družbe, saj zakonodaja 

onemogoča, da tak delež dejansko preide na družbo, da ga prevzame kot lastni delež, temveč 

še vedno stremi k vplačilu še nevplačanih osnovnih vložkov ali delov tega in zagotovitvi 

osnovnega kapitala, kot je razvidno v nadaljevanju. 

V tej zvezi Kocbek idr. (2006, 117) na kratko razlagajo naslednje stopnje reševanje neskladja 

z veljavno zakonodajo v primeru, ko delež družbenika, ki ni bil vplačan, pravočasno preide na 

družbo, in sicer pravita, da temu dejstvu sledita še dve stopnji: 

− jamstvo zamudnikovih prednikov, kot je določeno v 487. členu ZGD-1, in  

− dražba poslovnega deleža, kot je opredeljeno v 488. členu ZGD-1. 

Če sta slednji neuspešni, pa pride v poštev odgovornost družbenikov po 489. členu ZGD-1. 

V 487. členu ZGD-1 je določeno, da »[z]a plačilo zneska osnovnega vložka, ki ga ni vplačal 

izključeni družbenik, jamčijo njegov neposredni prednik, ki je bil priglašen družbi, in vsi 

prejšnji predniki«.  

Pogoj za jamstvo zamudnikovih prednikov je, da je bil izpeljani kaducitetni postopek, ki je 

pripeljal do izključitve družbenika. Prednikova obveznost je določena tudi s pravilom, da je za 

obveznosti do družbe, ki so prispele pred prijavo prenosa poslovnega deleža, družbi odgovarjata 
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 Prvi odstavek 502. člena ZGD-1 določa, da z izključitvijo družbenika prenehajo vse pravice in 

dolžnosti, ki izhajajo iz poslovnega deleža, ki je prenehal z izključitvijo družbenika, če zakonodaja 

ne določa drugače (npr. po tretjem odstavku 486. člena ZGD-1, za več glej stran 35).
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odsvojitelj in pridobitelj solidarno (tretji odstavek 482. člena ZGD-1). […] Ta obveznost ostaja ne 

glede na kaducitetni postopek. (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 529–530) 

Kocbek idr. (2006, 118) po našem mnenju pravilno ugotavljajo, da jamstvo zamudnikovih 

prednikov pride v poštev le, če je izpeljan kaducitetni postopek, ki je imel za posledico 

izključitev družbenika, ne pa, če družba ni uveljavlja zahteve in kaducitetnega postopka. 

Zakonodaja s tako široko določeno odgovornostjo (tudi družbenikovih prednikov) za vplačilo 

nevplačanih vložkov nikakor ne dopušča, da bi prišlo do trajne »nezagotovitve« osnovnih 

vložkov oziroma njihovega dela. 

»Plačilo je treba zahtevati najprej od neposrednega družbenikovega prednika. Če ta ne plača v 

enem mesecu od poziva, se lahko plačilo zahteva od njegovega prednika.« (drugi odstavek 

487. člena ZGD-1) »Z vplačilom zamujenega zneska pridobi zamudnikov prednik poslovni 

delež izključenega družbenika.« (četrti odstavek 487 .člena ZGD-1) 

Predniku se vštejejo v dobro prejšnja delna plačila izključenega družbenika. Volja družbenika, da 

pridobi poslovni delež, ni pomembna, poslovni delež preide nanj po samem zakonu, tudi v 

primeru, če bila obveznost izpolnjena prisilno (izvršba). S tem pridobi prednik vse pravice in 

obveznosti, ki so obstajale v času vplačila. (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 531) 

»Predniki ne odgovarjajo za obresti, izpolnitev stranskih obveznosti in drugo. Predniki 

jamčijo le za izpolnitev osnovnega vložka, in sicer s pravili Obligacijskega zakonika [OZ] o 

zastaranju. Velja splošni zastaralni petletni rok.«
33

(Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 529–530) 

Po Kocbek idr. (2007, 118) jamstvo zamudnikovih prednikov ne pride v poštev ob ustanovitvi 

družbe, saj prednikov dejansko ni, zato avtorji razlagajo, da pride v poštev takoj dražba 

poslovnega deleža po 488. členu ZGD-1, ki določa, da »[č]e ni mogoče zahtevati plačila 

zamujenega zneska od zamudnikovih prednikov, lahko družba zamudnikov poslovni delež 

proda na javni dražbi. Drugačen način prodaje je mogoč le v soglasju z izključenim 

družbenikom«.  

ZGD-1 dovoljuje široke možnosti za prodajo zamudnikovega deleža, kar označuje z 'drugačnim 

načinom prodaje'. Izključeni družbenik ima utemeljen interes, da se poslovni delež proda čim 

ugodneje. Temelj za ta interes je njegova odgovornost za plačilo 'tudi po zamudi' po tretjem 

odstavku 486. člena. Zato zakon terja njegovo soglasje za kakšen drug način prodaje.
34

 (Kocbek 

idr. 2007, 119–120) 

Skladno s tretjim odstavkom 486. člena ZGD-1 je družbenik kljub zamudi še zmeraj 

odgovoren za plačilo neplačanega zneska in nosi odgovornost za morebitno nastalo škodo.  
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 Skladno s tretjim odstavkom 487. člena ZGD zastaralni rok proti zamudnikovim prednikom začne 

teči z dnem, ko je bil prenos deleža v skladu s 482. členom ZGD-1 priglašen družbi.  
34 

»V poštev bi prišla neposredna prodaja kupcu, ki bi ga našel zamudni družbenik, prodaja enemu ali 

več družbenikom iste družbe po 481. členu [ki ureja prenos poslovnega deleža] bodisi po uvedbi 

kaducitetnega postopka bodisi prej.« (Kocbek idr. 2007, 120) 



 

35 

»Izključeni družbenik odgovarja glede neplačanega zneska, če družba tega ni nadomestila z 

jamstvom prednikov ali z dražbo poslovnega deleža. […] Jamčevanje za nepokrite zaostanke 

zadene le izključenega, pridobitnik poslovnega deleža na dražbi je prost obveznosti, pa tudi 

zamudnikovi predniki so prosti (poseben pomen dražbe).« (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 528) 

Družbenik, ki ni zagotovil osnovnih vložkov v skladu z zakonodajo in družbeno pogodbo, 

torej kljub poteku postopkov za zagotovitev nevplačanih osnovnih vložkov ali delov teh s 

strani drugih oseb (npr. njegovih prednikov ipd.) ves čas odgovarja, saj skladno z določili 

drugega odstavka 484. člena ZGD-1 »družbenik ne more biti oproščen plačila osnovnega 

vložka«. 

»Do dražbe poslovnega deleža pride le po opravljenem kaducitetnem postopku, ko ni bilo 

mogoče zahtevati plačila od nobenega družbenikovega prednika, bodisi zaradi plačilne 

nesposobnosti bodisi zaradi zastaranja.« (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 531) 

Družba prodaja poslovni delež v svojem imenu in za svoj račun […], [k]upec vstopi v položaj 

družbenika z vsemi pravicami in obveznostmi, ki veljajo v času nakupa. [...] Če prodaja na dražbi 

ne uspe in družba dokaže, da so vsa prizadevanja brezizgledna, nadaljuje postopek po 489. členu 

ZGD-1, pa tudi ponovno […] do prednikov, glede katerih ni nastopilo zastaranje. (Kerčmar, 

Tratar in Boltin 2006, 532) 

ZGD-1 v tej zvezi v 489. členu določa, da »[č]e osnovnega vložka niso vplačali niti zavezanci 

niti ni bil vplačan s prodajo poslovnega deleža, ga morajo vplačati drugi družbeniki 

sorazmerno z velikostjo svojih poslovnih deležev«. 

Odgovornost drugih družbenikov je skrajni ukrep, ko ni učinkov z izključitvijo družbenika v 

zamudi (486. člen ZGD-1), z jamstvom zamudnikovih prednikov (487. člen ZGD-1) in z dražbo 

poslovnega deleža (488. člen ZGD-1)
35

. […] Skupna odgovornost družbenikov pri izpadu dela 

osnovnega vložka je izjema, ki se uveljavlja pri družbi z omejeno odgovornostjo. (Kerčmar, 

Tratar in Boltin 2006, 533) 

Glede na zgoraj navedeno je jasno, da je tu podana skupna odgovornost tudi vseh ostalih 

družbenikov za vplačilo še nevplačanega osnovnega vložka oziroma njegovega dela (v 

sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži). Torej so ti posledično odgovorni za vplačilo 

celotnega osnovnega kapitala, če pride do kaducitetnega postopka in so izpolnjeni pogoji iz 

predhodnega odstavka (ko so izčrpane vse ostale možnosti, ki jih zakonodaja predvideva po 

kaducitetnem postopku). Brez zagotovljenih osnovnih vložkov družba ne more vztrajati, zato 

zakonodaja predvideva celo možnost odgovornosti vseh ostalih družbenikov. 

Kot izpostavljajo Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 534), gre v tem primeru za izjemo od 

pravila, da so obveznosti družbenika enake razmerju njegovega deleža do osnovnega kapitala. 
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  »Ob tem se predpostavlja, da družbenik še ni prenehal biti družbenik po 502. členu ZGD-1, vendar 

družba še ni izvedla ukrepov, s katerimi bi delež prenehal.« (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 532) 
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Zakonodaja v tem primeru nalaga družbenikom še obveznosti družbenika zamudnika, ki ni 

zagotovil osnovnega vložka ali njegovega dela.  

Na osnovi odgovornosti družbenikov za vplačilo še nevplačanih osnovnih vložkov, 

sorazmerno z njihovimi poslovnimi deleži po 489. členu ZGD-1, Kerčmar, Tratar in Boltin 

(2006, 533) izpostavljajo vprašanja o tem, kateri družbeniki odgovarjajo, ko gre za povečanje 

osnovnega kapitala (družbeniki pred povečanjem ali po njem, če je bilo povečanje doseženo z 

vstopom novih družbenikov oziroma celo vsi družbeniki). »Čas, v katerem nastopi obveznost, 

je dvojen: zapadlost zamujenega vplačila in nezmožnost uveljavitve vplačila po ostalih 

oblikah kaducitetnega postopka.« (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 533) Avtorji (prav tam) 

pravijo, da bi po večini bilo mnenje, »da odgovarjajo vsi družbeniki, ne glede na to, kdaj so to 

postali, merodajen je čas zapadlosti«. V tem primeru je zagotovljeno večje jamstvo za 

zagotovitev vplačila nevplačanih vložkov. 

Poleg navedenega ZGD-1 v 489. členu določa, da se v primeru, da ni mogoče od nekaterih 

družbenikov zahtevati vplačila (zaradi njihove nesposobnosti za plačilo), v enakem 

sorazmerju poveča dolžnost drugih družbenikov (za delež družbenika, ki ni sposoben plačila).  

V tem primeru se kaducitetni postopek proti plačilno nesposobnemu družbeniku ne izvaja. 

Obveznost nastopi kar po samem zakonu. Z vplačilom drugih družbenikov se ne povečajo njihovi 

osnovni vložki, imajo le regresno pravico do izključenega in njegovih morebitnih prednikov. 

(Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 534) 

Zakonodaja je tako vse bolj usmerjena v vse bolj učinkovito rešitev stanja, pri katerem 

osnovni vložki ali deli teh niso zagotovljeni družbi, pa bi morali biti, saj celo prevali na druge 

družbenike obveznost tistega družbenika, ki je plačilno nesposoben (in ki ni izključeni 

družbenik). Zakonodaja slednjim dopušča možnost, da od izključenega družbenika ali 

prednikov kasneje sami uveljavijo zahtevek iz naslova vplačanega osnovnega vložka namesto 

tega.   

Kocbek idr. (2007, 120–121) lepo povzemajo določila 489. člena ZGD in pravijo, da je 

»[p]ogoj za uporabo tega člena […], da je zamudnik prenehal biti družbenik, da ni zalegel 

nobeden od ukrepov zoper prednike, da dražba ali drugačen način prodaje nista bila uspešna 

in da družba še ni izpeljala ukrepov, s katerimi bi delež prenehal«. 

V primeru neuspešnega kaducitetnega postopka (vseh možnosti znotraj tega postopka, ki jih 

zakonodaja predvideva) pride do prenehanja poslovnega deleža po 502. členu ZGD-1, ki 

pravi, da »[z] izstopom ali izključitvijo družbenika preneha poslovni delež tega družbenika in 

vse s tem deležem povezane pravice in obveznosti«. Posledica prenehanja deleža skladno z 

drugim odstavkom 502. člena ZGD-1 je, da morajo družbeniki v roku treh mesecev od 

izključitve družbenika bodisi sprejeti sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala (za znesek, ki je 

enak nominalni višini osnovnega vložka, ki predstavlja poslovni delež izključenega 

družbenika) ali v sorazmerju s svojimi sedanjimi poslovnimi deleži prevzeti nove osnovne 
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vložke ali povečati svoje sedanje osnovne vložke tako, da je višina osnovnega kapitala enaka 

višini osnovnega kapitala pred prenehanjem poslovnega deleža zaradi izključitve družbenika. 

Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 527) pravijo, da lahko pri družbi, na katero je prešel delež 

(od družbenika, ki ni vplačal osnovnega vložka ali njegovega dela), poleg prenehanja 

poslovnega deleža po 502. členu ZGD-1 pride tudi do odsvojitve drugemu družbeniku 

(upoštevaje prednostne pravice) ali tretji osebi. 

Družbeniki se po razlagi Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 526) lahko odločijo, da namesto 

kaducitetnega postopka pošljejo družbeniku drugačen poziv ali pa zoper njega vložijo tožbo 

za izpolnitev obveznosti oziroma lahko sočasno s tem postopkom uveljavljajo zahtevek s 

tožbo ali izvršbo. Možna bi bila tudi tožba proti družbeniku po 503. členu ZGD-1 (actio pro 

socio), saj upoštevaje določila prvega odstavka navedenega člena gre tudi v tem primeru za 

družbenika, ki ni izpolnil družbeniških dolžnosti pri ustanavljanju ali vodenju družbe, zato 

družbenik v svojem imenu ali imenu družbe proti družbeniku lahko vloži tožbo, ob 

izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev. 

Izpostaviti je treba še določbo 490. člena ZGD-1, ki določa, da »[d]ružba ne more z družbeno 

pogodbo ali s sklepom oprostiti družbenika obveznosti, določenih v 486. do 489. členu  […] 

[ZGD-1]«. Gre torej za kogentne določbe zakona. Kot razlagajo Kocbek idr. (2007, 121), 

družba ne more oprostiti vnaprej družbenikov s pogodbo ali sklepom obveznosti po navedenih 

členih, pa tudi v primeru izbire o začetku kaducitetnega postopka so obvezne formalne 

zahteve vsebovane v navedenih členih, četudi navedene določbe dopuščajo drugačno ureditev. 

»Bistvo določbe obravnavanega člena je, da mora družba zagotoviti izpolnitev sprejetih 

obveznosti. […] Stroge določbe naj zlasti zagotovijo varnost tretjih, saj nedoseganje 

osnovnega kapitala zmanjšuje sposobnost pravne osebe, da jamči z vsem svojim 

premoženjem.« (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 534–535) 

Glede na vse zgoraj navedeno, je za vse možnosti postopanja v primeru nevplačila osnovnega 

vložka ali njegovega dela veljavna zakonodaja usmerjena k zagotovitvi kapitala na 

kakršenkoli tam previden način, celo družbenikom oziroma družbi dopušča razne možnosti 

postopanja, ob vsem tem pa teži k zagotovitvi osnovnega kapitala kot jamstvo za upnike. 

Zakonodaja nalaga še druge obveznosti v primeru zamude z vplačili osnovnih vložkov. 485. 

člen ZGD-1 določa, da mora družbenik, ki zamuja z vplačilom osnovnega vložka (denarnega 

vložka), plačati zamudne obresti za nevplačani del, ki je zapadel v plačilo.  

Dolžnost po tem členu se nanaša tako na vplačilo s pogodbo ali po zakonu določenega dela 

osnovnega vložka pred prijavo za vpis v register za vpis v register kot tudi na plačilo preostalega 

zneska ali dela zneska osnovnega vložka že po vpisu v register. Dolžnost plačila obresti se nanaša 

le na denarni znesek, in ne na stvarne vložke. (Kocbek idr. 2007, 116) 
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V tej zvezi Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 525) poudarjajo, da je »[p]ogoj za uveljavljanje 

zamudnih obresti zapadlost plačila. Zapadlost je določena v pogodbi ali posebnem sklepu 

družbenikov«. Nadalje (prav tam) pojasnjujejo, da so lahko v pogodbi [družbeni pogodbi] 

»zamudne obresti opuščene, ker določba obravnavanega člena ni prisilne narave«.  

Kot razlagajo Kocbek idr. (2007, 116), so določbe navedenega člena dispozitivne (upoštevaje 

po 490. členu ZGD-1) in se zato družbeniki lahko odločijo, da se tako obveznost s pogodbo 

izključi oziroma da se s pogodbo določi druge sankcije za zamudo. 

4.1.2 Stvarni vložek in stvarni prevzem 

V d. o. o. lahko družbeniki zagotovijo osnovni vložek kot stvarni vložek ali stvarni prevzem 

(drugi odstavek 475. člena ZGD-1). »Kot stvarni vložek se lahko zagotovijo premičnine in 

nepremičnine, pravice in podjetje ali del podjetja.«
36

 (prvi stavek tretjega odstavka 475. člena 

ZGD-1) V prvem odstavku 187. člena ZGD-1 je določeno, da se »[k]ot stvarni vložek šteje 

tudi, če družba prevzame premoženjski predmet, za katerega je zagotovljeno plačilo, ki naj se 

prišteje k vložku družbenika (stvarni prevzem)«. Kocbek idr. (2007, 85) poenostavljeno 

pojmujejo stvarni vložek kot tisti vložek, predmet katerega ni denar. Avtorji (prav tam) 

pojasnjujejo: 

Stvarni vložek se lahko zagotovi na dva načina: 

−  družbenik s sklenitvijo družbene pogodbe prevzame obveznost izročiti družbi stvar, pravico 

ali premoženje, in to tudi stori; gre za stvarni vložek v ožjem pomenu besede; 

−  ZGD-1 tudi pri d. o. o. pozna stvarni prevzem,
37

 družbenik se sicer zaveže vplačati določen 

denarni znesek kot vložek; vendar svojo obveznost izpolni tako, da bo družba od tretje osebe 

prevzela določeno stvar ali pravico; odplačilo za to stvar ali pravico bo družbenik poravnal 

(ali je že poravnal) tretji osebi; družba pa bo svoj zahtevek do družbenika za izročitev 

denarnega vložka pobotala s tem, kar je družbenik z njenim privoljenjem plačal tretji osebi.  

»Predmet stvarnega vložka se – prav tako kot denarni del vložka – po ustanovitvi družbe 

'stopi' z njenim premoženjem. To pa pomeni, da predmet stvarnega vložka ni več vezan na 

družbenika […].« (Zabel 2011, 10) Nadalje avtor (prav tam) poudarja, da četudi družba 

predmet proda, ostaja poslovni delež družbenika enak. Po veljavni zakonodaji ne velja več, da 

                                                 
36

 V tej zvezi Kocbek idr. (2007, 87–88) razlagajo, da se kot stvarni vložek lahko vnašajo pravice 

(lastninska pravica, pravica do patenta, vzorca, avtorska pravica, licenca pravic industrijske pravice 

itd.), pravice na družbenikovih stvareh, če imajo realno vrednost (pravica gradnje na 

družbenikovem zemljišču, služnost poti na tem zemljišču, uporaba poslovnih prostorov itd.) ter 

podjetje v celoti ali poslovni delež v drugih družbah. 
37 

Po petem odstavku 187. člena ZGD-1 se za določbe, ki se nanašajo na stvarni prevzem, smiselno 

uporabljajo določbe ZGD-1 o stvarnih vložkih, zato bo v nadaljevanju uporabljen izraz stvarni 

vložek za poimenovanje bodisi stvarnega vložka v ožjem pomenu besede bodisi za stvarni prevzem 

(razen če ni stvarni prevzem izrecno posebej naveden).  
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mora biti vsaj ena tretjina osnovnega kapitala vplačana v denarju, kar napeljuje na to, da je 

lahko osnovni kapital v celoti vplačan s stvarnim vložkom.  

Kocbek idr. (2007, 84) razlagajo, da se je za stvarne vložke vzpostavila strožja ureditev z 

namenom preprečitve neresničnega prikazovanja osnovnega kapitala. Kerčmar, Tratar in 

Boltin (2006, 499) v tej zvezi razlagajo, da če se zagotovi osnovni vložek kot stvarni vložek 

ali stvarni prevzem (v obliki stvari ali pravic), »obstaja nevarnost, da bi bila premoženjska 

vrednost vložka in s tem varstvena in jamčevalna vloga osnovnega kapitala napačno 

uveljavljena, […] [z]ato veljajo pri stvarnih vložkih posebna pravila, ki naj bi zagotovila 

pravilno vrednotenje«, da ne bi bili prizadeti ne ostali družbeniki družbe
38

 ne upniki družbe.
39

 

Razumeti je, da mora biti predmet stvarnega vložka pravilno ovrednoten, da ne bi bil na 

primer precenjen, kar bi pomenilo, da se je zagotovilo stvarni vložek, ki dejansko ni 

vrednostno enak nominalni vrednosti poslovnega deleža, ki izhaja iz sodnega registra 

(vrednost zagotovljenega vložka bi bila manjša, kot je bilo določeno v družbeni pogodbi).   

Kocbek idr. (2007, 85–86) razlagajo temelja pravila ali zahteve glede stvarnih vložkov: 

− predmet stvarnega vložka mora imeti objektivno določljivo gospodarsko vrednost 

(strokovnjak jo lahko določi); 

− stvarni vložek mora biti ovrednoten s tem, da je v pogodbi določen znesek, za katerega se 

daje stvarni vložek, in ta mora biti resničen (skladen z navedeno vrednostjo v pogodbi). 

»Če vrednost vložka ne doseže vrednosti prevzetega vložka, mora družbenik vplačati 

razliko v denarju« (zadnji stavek petega odstavka 475. člena ZGD-1), v nasprotnem 

primeru lahko sodišče zahtevek za vpis zavrne po tretjem odstavku 478. členu ZGD-1 

(več v nadaljevanju tega poglavja); 

− stvarni vložek ni nujno potreben za opravljanje dejavnosti družbe ali drugih funkcij 

družbe, mora pa biti sposoben kriti obveznost družbe nasproti tretji (imeti vrednost kot 

jamstvo za upnike); 

− stvarni vložek mora biti v celoti izročljiv in izročen pred vpisom v sodni register. Če se v 

družbo vnašajo stvarni vložki, morajo biti ti pred prijavo vpisa v sodni register izročeni 

družbi
40

 v celoti, to določa peti odstavek 475. člena ZGD-1; 

− posojilo družbenika ali tretje osebe ne more veljati kot stvarni vložek, ker se družbi 

znesek ne izroči (posojilo bi moralo biti s strani družbe kot posojilojemalca vrnjeno, kar 

nasprotuje bistvu osnovnega kapitala kot jamstva upnikom); 
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 V smislu uveljavljana pravic, ki izhajajo iz osnovnega vložka po poslovnem deležu, kot na primer 

pri udeležbi na dobičku. 
39

 V primeru prevrednotenja stvarnega vložka bi upniki lahko bili oškodovani, saj bi bila vrednost 

osnovnega kapitala (z vidika jamstva upnikom) nerealna zaradi precenitve vloženega stvarnega 

vložka. 
40 Izročeni morajo biti na način, da poslovodja z njimi prosto razpolaga (šesti odstavek 475. člena 

ZGD-1), enako kot velja za denarne osnovne vložke.
 



 

40 

− stvarni vložek mora biti izvedljiv v tem smislu, da družba zahteva njegovo izročitev v 

takšni obliki, kot je ta obljubljen (zato se ne osebne storitve družbenikov ne tretjih ne 

morejo šteti kot stvari vložek); 

− stvarni vložek mora biti zanesljiv (tako ne more biti določena pravica kakorkoli 

obremenjena, premoženje, ki bi ga kdo podedoval po osebi, ki še živi, itd.). 

V družbeni pogodbi ali prilogi, ki je sestavni del pogodbe, je skladno z določili četrtega 

odstavka 474. člena v povezavi z 187. členom ZGD-1 treba navesti predmet vsakega 

stvarnega vložka ali stvarnega prevzema posebej, znesek osnovnega vložka, za katerega se 

daje stvarni vložek, in družbenik, ki je stvarni vložek prispeval (osebo, od katere družba 

predmet pridobi), kot tudi poslovni delež, ki je zagotovljen s stvarnim vložkom ali stvarnim 

prevzemom. 

Zakonodaja z navedenimi določbami nalaga družbenikom, da jasno in izrecno opredelijo v 

družbeni pogodbi vse glede stvarnih vložkov. Kocbek idr. (2007, 88) izpostavljajo, da je to 

pomembno predvsem za stvarni prevzem, saj je le na osnovi natančne navedbe vseh 

zahtevanih podatkov možno izpeljati pobotanje med plačilom družbenika za stvar tretji osebi 

in v korist družbe ter njegovo obveznostjo plačati denarni vložek, sicer (v primeru, da to ni 

navedeno v družbeni pogodbi) bi veljala prepoved pobotanja po drugem odstavku 484. člena 

ZGD-1 (družbenik ne more pobotati svoje terjatve z zahtevkom družbe po vplačilu osnovnega 

kapitala). 

Registrski organ kot prvi organ kontrole zagotovitve osnovnega kapitala družbi lahko tako 

dejansko pridobi informacije o tem, kaj in kako se kot stvarni vložek izroča družbi (pridobi 

podlago za preverbo, ali so vloženi stvarni vložki skladni z družbeno pogodbo), in preveri, ali 

je stvarni vložek, kot je opredeljen v družbeni pogodbi, sploh dopusten oziroma ustreza 

zakonskim določilom. 

Glede na veljavno zakonodajo mora biti že v družbeni pogodbi določena vrednost stvarnega 

vložka vrednostno izražena v evrih. »Določitev zneska, za katerega se daje stvarni vložek, je 

potrebna tudi zaradi morebitnega doplačila […] [po petem odstavku 475. člena ZGD-1].« 

(Kocbek idr. 2007, 88–89) »Če vrednost vložka ne doseže vrednosti prevzetega vložka, mora 

družbenik vplačati razliko v denarju.« (zadnji stavek petega odstavka 475. člena ZGD-1) 

Kocbek idr. (2007, 89) razlagajo, da gre tu »za saniranje ali nadomestno izpolnitev dolžnosti, 

da morajo biti stvari izročene v celoti«, saj če to ni tako, lahko sodišče zahtevek za vpis 

zavrne po tretjem odstavku 478. členu ZGD-1.
41
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 »Registrski organ zavrne vpis, če revizor ugotovi ali če je očitno, da je poročilo [o stvarnih vložkih] 

[…] nepravilno, nepopolno ali v nasprotju z zakonom, ali če revizor izjavi ali registrski organ meni, 

da je vrednost stvarnega vložka bistveno manjša od zneska osnovnega vložka, za katerega je dan 

stvarni vložek.« (tretji odstavek 478. člena ZGD-1) 
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Kocbek idr. (2007, 95) razlagajo, da je treba poleg drugih listin ob vpisu v sodni register 

priložiti tudi dokument, ki bo ugotovil in dokazal, da so stvarni vložki v celoti izročeni 

družbi.
42

 Gre za dokazilo, da družba razpolaga s stvarnim vložkov, kar mora registrsko 

sodišče preveriti pred vpisom (podobno kot pri osnovnih vložkih, vplačanih v denarju, sodišče 

zahteva potrdilo banke o depozitu z izjavo; za več informacij glej poglavje 4.1.1). Za razliko 

od zagotovitve denarnih osnovnih vložkov pri zagotovitvi stvarnih vložkov družbeniki nimajo 

svobode pri izbiri, kdaj bodo vložke vplačali v družbo. Te morajo zagotoviti v celoti pred 

vpisom v sodni register. 

V primeru zagotovitve osnovnega vložka kot stvarni vložek ali stvarni prevzem torej ni 

možnosti za zamudo pri plačilu dela osnovnega vložka kot pri denarnih osnovnih vložkih, saj 

morajo stvarni vložki biti v celoti izročeni družbi pred vpisom v sodni register (če vrednost 

stvarnega vložka ne dosega prevzetega osnovnega vložka, je treba razliko vplačati v denarju 

na način, da se zagotovi celotno vrednost prevzetega osnovnega vložka). Lahko pa pride le do 

primera, da stvarni osnovni vložki niso v celoti izročeni družbi. V tej zvezi pa spomnimo, da 

v tem primeru družba nima možnosti postopanja v smeri izključitve družbenika po 

kaducitetnem postopku (VSL 2012, poglavje 4.1.1), temveč ima družba ali družbeniki enako 

kot pri denarnih osnovnih vložkih možnost, da se vloži tožbo za izpolnitev obveznosti, tožbo 

proti družbeniku (actio pro socio) po 503. členu ZGD-1 ipd. 

Sodišču je ob vpisu družbe treba priložiti tudi dokazilo o izročitvi stvarnega vložka. V tej 

zvezi Kocbek idr. (2007, 95) razlagajo, bo je najbolj praktično, če je dokazilo o izročitvi 

vsebovano v poročilu o stvarnih vložki, ki ga morajo pred prijavo za vpis v register sestaviti 

in podpisati družbeniki v primeru, da za ustanovitev družbe zagotovijo tudi stvarni vložek 

(prvi odstavek 476. člena ZGD-1). Tam navedejo: 

− predmete stvarnih vložkov,  

− dejstva, ki dokazujejo, da vrednost stvarnega vložka ni manjša od višine prevzetega 

osnovnega vložka, in  

− morebitne obremenitve stvarnega vložka.
43

 

»Poročilo o stvarnih vložkih mora omogočiti presojo o vrednosti vloženih stvari, kar je 

pomembno tudi pri vpisu v sodni register.« (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 502) »Kot 

stvarni vložki ali stvarni prevzem se lahko štejejo le tisti premoženjski predmeti ali pravice, 

katerih gospodarska vrednost je ugotovljiva.«
44

 (drugi odstavek 187. člena ZGD-1) »Za vsako 
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 Iz petega odstavka 475. člena ZGD-1 izhaja obveznost o izročitvi stvarnega vložka (v celoti) pred 

prijavo v sodni register. 
43

 Po Kocbek idr. (2007, 92) zakonodaja ne prepoveduje obremenitev stvarnih vložkov, vendar mora 

to biti v poročilu zavedeno in finančno ovrednoteno. 
44

  Dolžnost opraviti storitev se ne šteje za stvarni vložek ali stvarni prevzem v smislu 187. člena ZGD-

1. 
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posamezno stvar (pravico) ali skupnost stvari in pravic mora biti jasno, kako je ocenjena.« 

(Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 502) 

Poročilu o stvarnih vložkih je skladno z veljavno zakonodajo treba priložiti še: 

− »bilanco stanja in izkaz poslovnega izida podjetja za zadnji dve poslovni leti«,
45

 če se 

vlaga v podjetje kot stvarni vložek (tretji odstavek 476. člena ZGD-1), 

− revizorjevo poročilo po četrtem odstavku 476. člena ZGD-1. Ta določba nalaga 

družbenikom, ki prispevajo stvarne vložke, katerih vrednost vloženih stvarnih vložkov 

presega 100.000,00 EUR, še dodatno obveznost, da na svoje stroške zagotovijo, da 

tovrstne stvarne vložke oceni revizor (razen če gre za stvarne vložke v obliki tržnih 

vrednostnih papirjev, že vrednotenih stvarnih vložkov ali stvarnih vložkov, ki se ocenijo 

po knjigovodskih vrednostih iz revidiranega letnega poročila). »Revizor pa mora v 

svojem poročilu dovolj jasno oceniti stvarni vložek vsakega družbenika posebej, da bi se 

ugotovila morebitna dolžnost doplačila v denarju.
46

 Če revizor ugotovi negativno razliko, 

mora nanjo opozoriti konkretno: katera od stvari ali pravic je vredna manj, kot so navedli 

družbeniki v poročilu« (Kocbek idr. 2007, 92). 

Ob vpisu d. o. o. v sodni register je skladno z določili prvega odstavka 478. člena ZGD-1 

prijavi za vpis treba priložiti (med drugim) poročilo o stvarnih vložkih skupaj s poročilom 

revizorja o vrednosti stvarnih vložkov, ki presegajo vrednost 100.000,00 EUR (kot je 

navedeno v prehodnem odstavku). Sodišče na osnovi poročila o stvarnih vložkih skupaj z 

vsemi prilogami preveri skladnost vrednosti vloženega stvarnega vložka z vrednostjo, 

opredeljeno v družbeni pogodbi, saj gre v bistvu tu v osnovi (poenostavljeno povedano) za 

dokazilo o vrednosti slednjega. Za razliko od denarnih vložkov, kjer je vrednost dana že sama 

po sebi glede na uporabljeno valuto, se pri stvarnih vložkih zahteva dokazila o vrednosti (v 

primeru višjih vrednosti vložka celo poročilo revizorja) in je ta določitev vrednosti dejansko 

pomembna za vpis družbe v sodni register.  

»Registrski organ zavrne vpis, če revizor ugotovi ali če je očitno, da je [revizorjevo] poročilo 

[…] nepravilno, nepopolno ali v nasprotju z zakonom, ali če revizor izjavi ali registrski organ 

meni, da je vrednost stvarnega vložka bistveno manjša od zneska osnovnega vložka, za 

katerega je dan stvarni vložek.« (tretji odstavek 478. člena ZGD-1) 

V tej zvezi je pomembno izpostaviti, da ZGD-1 v 479. členu izrecno določa odgovornost 

družbenikov in celo poslovodij ob ustanovitvi v povezavi z vplačilom stvarnih osnovnih 

vložkov. »Družbeniki in poslovodje so družbi solidarno odgovorni za škodo, ki je povzročena 

namenoma ali iz hude malomarnosti in je nastala zaradi neizročitve ali nepravilne izročitve 

stvarnih vložkov, previsoke ocenitve teh vložkov ali zaradi kakšnega drugega škodljivega 
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 Po Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 501) je tak izkaz pomemben, da lahko ugotovimo, ali je 

podjetje sposobno pridobivati dobiček.  
46

 Gre za doplačilo po petem odstavki 475. člena ZGD-1, kot je predhodno omenjeno. 



 

43 

ravnanja ob ustanovitvi družbe.«
47

 (prvi odstavek 479. člena ZGD-1) »Gre za škodo, ki je 

družbi prizadeta zaradi kakršnegakoli škodljivega nedopustnega ravnanja [...] [v fazi 

ustanavljanja].« (Kocbek idr. 2007, 97) »Zahtevek zoper družbenika lahko uveljavlja 

katerikoli družbenik ali poslovodja, zoper poslovodjo pa katerikoli družbenik, vendar vedno v 

imenu družbe.« (Kerčmar, Tratar in Boltin 2006, 506) 

Navedena določba predstavlja posebnost, ki velja le za stvarne vložke in za čas ob 

ustanavljanju družbe in predpostavlja odgovornost družbenikov in poslovodij, ki je sicer ni v 

primeru zagotovitve osnovnih vložkov v denarju (gre torej za strožja pravila). Glede na 

izrecno navedbo »ob ustanovitvi družbe« je možno sklepati, da ta odgovornost ne pride v 

poštev v primeru spremembe kapitala, npr. pri povečanju tega. Po našem mnenju bi morala 

biti tovrstna odgovornost vzpostavljena tudi pri povečanju kapitala, saj gre tudi pri tem za 

zagotovitev osnovnih vložkov, ki so lahko tudi izročeni kot stvarni vložki in morajo biti 

izročeni pred vpisom v sodni register. V tej zvezi pa sodba Višjega sodišča v Ljubljani (VSL 

2016) pod opr. št. I Cpg 1164/2015 pritrjuje naši ugotovitvi z naslednjo obrazložitvijo: 

Prvi odstavek 479. člena ZGD-1 določa, da so družbeniki in poslovodje družbi solidarno 

odgovorni za škodo, ki je povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti in je nastala zaradi 

neizročitve ali nepravilne izročitve stvarnih vložkov, previsoke ocenitve teh vložkov ali zaradi 

kakšnega drugega škodljivega ravnanja ob ustanovitvi družbe (odškodninski zahtevek). Po 

določilu četrtega odstavka 517. člena ZGD-1 se za povečanje osnovnega kapitala smiselno 

uporabljajo določbe 475. člena tega zakona. 518. člen ZGD-1 določa, da se za povečanje 

osnovnega kapitala z izročitvijo stvarnih vložkov smiselno uporabljajo določbe o stvarnih vložkih 

pri ustanovitvi družbe. 

Četrti odstavek 479. člena ZGD-1 razlaga, da so kot družbeniki in poslovodje po prej 

navedenem členu odgovorne tudi osebe, za račun katerih so družbeniki prevzeli vložke. »Te 

se ne morejo sklicevati na nevednost zaradi takih okoliščin, ki jih je poznal ali bi jih ob 

skrbnosti dobrega gospodarstvenika moral poznati družbenik, ki je ravnal za njihov račun.« 

(četrti odstavek 479. Člena ZGD-1) »Odgovornost po tem členu zadeva omejen krog ljudi (tri 

kategorije: družbeniki, poslovodja, zastopniki dejanskih družbenikov […]).« (Kocbek idr. 

2007, 96) 

Namen zakonodaje je očitno zagotoviti osnovni kapital v obliki stvarnega vložka, zato določa 

celo solidarno odgovornost. Po razlagi Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 507) »[s]olidarnostne 

odgovornosti ne prepreči dejstvo, da je glede na notranja razmerja med odgovornimi krivdno 

ravnal le en sam (npr. družbenik, ki je v zamudi z vplačilom zahtevanega dela vložka)«. »Ni 

odgovorna oseba, ki kljub skrbnosti dobrega gospodarstvenika ni vedela ali ni morala vedeti 

za dejstva, ki so ob ustanavljanju povzročila družbi škodo.« (Kocbek idr. 2007, 97) 
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 Po tretjem odstavku 479. člena ZGD-1zastaranje zahtevka iz prvega odstavka tega člena začne teči z 

dnem vpisa družbe v register. 
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Zakonodaja v tem delu družbenike, poslovodje, zastopnika dejanskih družbenikov obvezuje k 

delovanju v skladu z veljavno zakonodajo z namenom zagotovitve osnovnega kapitala družbe, 

da ne bi pri tem prišlo do njenega oškodovanja. Vsi navedeni morajo torej skrbeti, da družba 

ob ustanavljanju ne utrpi škode v povezavi zagotovitvijo stvarnih osnovnih vložkov. Kot 

vidimo, je tudi zagotovitev stvarnih vložkov predvsem odvisna od postopanja družbe ali bolje 

družbenikov v tej zvezi (bodisi z vidika obveznosti zagotovitve kapitala nasploh kot z vidika 

zagotovite neplačanih vložkov s strani katerega izmed družbenikov).  

V povezavi s tem Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 506) razlagajo, da gre tu za odgovornost za 

škodo, ki je nastala družbi in ne tretjim osebam. Tretje osebe kot upniki niso omenjene, pa 

vendarle bodo z nepravilno izpolnitvijo obveznosti zagotovitve stvarnih osnovnih vložkov 

oškodovani tudi morebitni upniki. Kocbek idr. (2007, 97) izpostavljajo, da bi po njihovem 

mnenju morali »sprejeti stališče, da družbenik odgovarja družbi tudi za tisto škodo, ki jo je 

morala zaradi njegovega nedopustnega ravnanja družba poravnati tretji osebi«, s čimer se 

strinjamo.  

Glede odgovornosti za škodo, ki je nastala družbi, je po sklepu Višjega sodišča v Ljubljani 

(VSL 2013), opr. št. I Cpg 1377/2013, bilo odločeno, da »[ž]e okoliščina, da so stvarni vložki 

precenjeni, pomeni pravno priznano obliko škode, za katero odgovarjajo družbeniki in 

poslovodja. Dejstvo, da ima družba precenjen stvarni vložek, predstavlja zanjo škodo samo po 

sebi«. Po razlagi VSL (2013) se »škoda kaže v imetništvu precenjenega in s tem 

pomanjkljivega stvarnega vložka, zato je družba oškodovana že v trenutku, ko ji je bil tak 

vložek izročen«. Glede na navedeno je torej jasno, da ni potrebno nikakršno dokazovanje o 

nastanku škode oziroma njenem obstoju, temveč zadostuje že dejstvo ali ugotovitev, da je 

določen stvarni vložek precenjen. Ravno iz navedenega je navedena sodna praksa pomembna, 

saj se predpostavlja, da je škoda nastala družbi že zato, ker je stvarni vložek precenjen (manj 

vreden, kot je bilo opredeljeno). 

VSL (2013) je v obrazložitvi sklepa pod opr. št. I Cpg 1377/2013 poudarilo, da je »namen 

pravil o zagotovitvi osnovnega kapitala […] zagotoviti, da bo družba dejansko dobila vsaj 

toliko premoženja, kolikor znaša višina njenega osnovnega kapitala. Vsak družbenik mora 

pravilno izpolniti svojo obveznost zagotovitve osnovnega vložka, kot izhaja iz zakona, 

družbene pogodbe ali sklepa družbenikov. Načelo zagotovitve osnovnega kapitala zahteva, da 

ima družba ob ustanovitvi (ali ob povečanju osnovnega kapitala) premoženje (vsaj) v višini 

osnovnega kapitala«. 

Nadalje VSL (2013) razlaga, da je nedopustna precenitev stvarnega vložka (za določitev 

vrednosti stvarnega vložka je odločilen trenutek, ko družba vloži predlog za vpis v register). 

Glede na navedeno se lahko v teoriji vrednost zagotovljenega stvarnega vložka kasneje tudi 
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spremeni, zmanjša,
48

 pa vendarle to ne bi prestavljajo osnove za škodo, saj je merodajen 

trenutek predložitve predloga  za vpis.  

Če vrednost stvarnega vložka ne doseže vrednosti prevzetega osnovnega vložka, ima družba t. i. 

diferenčni zahtevek [po 475. členu ZGD-1], katerega uveljavljanje ni vezano na predpostavke 

krivde. Poleg diferenčnega zahtevka pa ima družba zoper družbenike še odškodninski zahtevek 

zaradi škodnih ravnanj ob ustanovitvi družbe po 479. členu ZGD-1. Diferenčni zahtevek in 

odškodninski zahtevek se ne izključujeta. Razlika je v tem, da se diferenčna odgovornost lahko 

uveljavlja le zoper družbenika, ki je (precenjen) stvarni vložek družbi izročil (oziroma njegovega 

naslednika na poslovnem deležu), odškodninski zahtevek pa tudi zoper vse (druge) družbenike in 

poslovodje, pri čemer pa je treba ugotavljati še njihovo krivdo. (VSL 2013) 

Družba se ne more odpovedati odškodninskemu zahtevku po 479. členu ZGD-1, kot tudi se ne 

more poravnati glede tega zahtevka, če je povračilo nujno za poravnavo obveznosti tretjim 

osebam (drugi odstavek 479. člena ZGD-1). V tej določbi je ponovno v ospredje dana zaščita 

upnika. Ne more se družbenike, poslovodje, zastopnike dejanskih družbenikov oprostiti 

odgovornosti, če je povračilo nujno za poravnavo obveznosti tretjim osebam. Kocbek idr. 

(2007, 97) pravijo, da taka prepoved ni časovno neomejena, temveč obstaja, dokler obstajajo 

obveznosti družbe do tretjih, in hkrati, dokler je to povračilo nujno za poravnavo teh 

obveznosti (če ne zadošča premoženje družbe ali če za družbo nastanejo težave v primeru 

neporavnave obveznosti). Jasno je, da če ne obstajajo obveznosti tretjih, ki naj bi bile nujno 

poplačane, je možno, da se družba tej pravici lahko odpove oziroma lahko pride do 

poravnave. Avtorji (prav tam) razlagajo, da se lahko ob danih predpostavkah družba odpove 

temu zahtevku oziroma se glede tega poravna, takrat ta obveznost preneha in bi se to 

(odpoved ali poravnavo) dalo preklicati le, če je prišlo do krivdnega ravnanja. Kocbek idr. 

(2007, 97) nadalje pojasnjujejo, da »tretje osebe ne morejo zahtevati izpolnitev svojih terjatev 

do družbe od družbenikov«, […] razen če bi obstajali razlogi za spregled pravne osebnosti 

(več o tem v poglavju 4.2.2), enako bi bilo tudi pri zagotovitvi denarnih osnovnih vložkov. 

Glede na navedeno bi lahko potegnili vzporednico med jamčevanjem vseh družbenikov (489. 

členu ZGD-1) kot ukrep znotraj kaducitetnega postopka pri zagotavljanju osnovnega vložka v 

denarju in odškodninskem zahtevku po 479. členu ZGD-1 (zgoraj opisan) pri zagotavljanju 

stvarnih vložkov, s to razliko, da je prvi podan kot skrajni ukrep, če niso uspešne preostale 

možnosti znotraj kaducitetnega postopka, pri odškodninskem zahtevku pa je ta možen le v 

primeru, da obveznosti do tretjih niso poravnane, te pa je nujno poravnati (oziroma tudi ko to 

ni tako, če se družba temu zahtevku ni odpovedala, kot izhaja iz predhodnega odstavka). Pri 

obeh pa je postopanje v domeni družbe ali bolje družbenikov in ne tretjih oseb. 
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 V primeru, da bi se kot stvarni vložek vneslo nepremičnino v družbo, se lahko čez čas zgodi, da 

zaradi tržnih razmer cene nepremičnin padejo in tako tudi vrednost vložene nepremičnine v družbo 

pade. 
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Ob zaključku tega poglavja bi se dotaknili še dodatne teme, ki jo Kocbek idr. (2007, 87) 

omenjajo kot »[n]avidezni denarni vložki, s katerimi se družbenik izogne obveznostim, ki 

veljajo za stvarne vložke (tako imenovani prikriti stvarni vložki)«. V tej zvezi (prav tam) 

razlagajo, da gre tu za primer, ko družbeniki vplačajo denarna sredstva na bančni račun 

družbe v vrednosti osnovnega vložka kot po družbeni pogodbi, hkrati pa z družbo sklenejo 

pogodbo o nakupu določene njegove stvari (v enaki vrednosti njegovega osnovnega vložka) 

na način, da družba izplača družbeniku sredstva, ki jih je prehodno sam vplačal na bančni 

račun družbe kot denarni vložek, in da ta prevzame kupljeno stvar s strani družbenika. Avtorji 

(prav tam) poudarjajo, da je to sicer dopustno samo po sebi (taka pogodba ni nična), vendar se 

tovrstni primer ne more obravnavati kot vplačilo denarnega vložka in zato morata družba in 

družbenik izpolniti zakonske zahteve glede stvarnih vložkov. »Da bi tak položaj označili kot 

prikrit stvarni vložek, je treba ugotoviti časovno
49

 stvarno povezanost.«
50

 (Kocbek idr. 2007, 

87) Zakonodaja ne daje po našem mnenju jasne opredelitve glede reševanja tovrstnih 

primerov oziroma zadostnih jamstev, da do teh ne bi prišlo, četudi gre za dopustno pravno 

ravnanje z vidika sklenitve posameznih pravnih poslov (npr. prodajne pogodbe, s katero 

družbenik družbi proda določeno stvar), zato so v teh primerih možna izigravanja 

družbenikov. 

4.2 Ohranitev osnovnega kapitala 

»Osnovni kapital morajo družbeniki ne samo zagotoviti, ampak ga ves čas trajanja družbe tudi 

ohranjati.« (Podgorelec 2009, 566) Prelič (2015, 7) v tej zvezi razlaga, da »dejstvo, da so 

ustanovitelji v družbo ob ustanovitvi vnesli realno premoženje vsaj v višini osnovnega 

kapitala, še ne zagotavlja zadostne zaščite upnikov,« to se zgodi po njegovi razlagi le, če s 

tem premoženjem družba dejansko trajno razpolaga (ves čas obstoja). »Ker sam začetek 

poslovanja in predpisovanje minimalnega osnovnega kapitala ne daje garancije za ohranjanje 

tega zneska, so zakonodaje normativno uredile tudi načelo ohranjanja osnovnega kapitala 

[…].« (Bratina idr. 2008, 285) »Načelo ohranjanja osnovnega kapitala je torej nekakšno 

nadaljevanje načela zagotovitve osnovnega kapitala.« (Pogorelec 2009, 566) 

Sodna praksa v obrazložitvi sklepa VSL (2013) pod opr. št. I Cpg 1377/2013 razlaga, da se 

»[s] pravili o zagotovitvi in ohranjanju osnovnega kapitala želi doseči, da bo začetno 

premoženje v objavljeni višini osnovnega kapitala tudi v resnici zagotovljeno in da se v času 

obstoja družbe premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala, ne bo zmanjšalo v 

korist družbenikov.« 
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O časovni povezanosti Kocbek idr. (2007, 87) pravijo, da je moč govoriti, »ko je med izročitvijo 

denarnega vložka in plačilom za družbi prodano stvar preteklo manj kot šest mesecev«.
 

50 »Stvarna povezanost se kaže v vrsti okoliščin, zlasti če gre za prehodni dogovor o prodaji in nakupu, 

če je ob sklenitvi družbene pogodbe ugotovljiva nujnost nakupa predmeta ali pravice, če gre za 

popolno ali precejšnjo skladnost zneskov vložka in kupnine in podobno.« (Kocbek idr. 2007, 87)
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V povezavi s tem Prelič (2015, 7) navaja, da bi razdelitev premoženja družbe med družbenike 

ali le zmanjšanje tega negativno vplivalo »na finančne zmožnosti družbe, da pravilno 

izpolnjujejo svoje obveznosti«. Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 543) poudarjajo, da so »[p]ri 

ohranjanju osnovnega kapitala […] prepovedana izplačila družbenikom, pa naj se nanašajo na 

izplačila, izročitev stvari, cesijo […] in podobno«. V tej zvezi Kocbek idr. (2007, 130) 

razlagajo, da so tovrstna izplačila tista, ki »pomeni[jo] tako razpolaganje v korist družbenika, 

ki je gospodarsko gledano neodplačano«, kar ima za logično posledico, da so dovoljena tista 

razpolaganja, ki temeljijo na izplačilu po pogodbi s protivrednostjo na drugi strani, ki je, 

gospodarsko gledano, enakovredna izplačilu premoženja in se izvede istočasno.  

Po razlagi Ivanko in Kocbek (1996, 384) morajo družbeniki sicer ohranjati osnovni kapital  

d. o. o., ki je vpisan v sodni register, četudi osnovni vložki niso v celoti vplačani (zakonodaja 

že z vrsto drugih določil zagotavlja obveznost zagotovitve osnovnega kapitala).
51

  

Po razlagi Preliča (2015, 7) »je težišče pravil o ohranjanju kapitala na zavarovanju 

premoženja« pred družbeniki družbe in ne tveganji, ki so posledica na primer poslovnih 

dogodkov. Nadalje (prav tam) razlaga, da ta pravila »varujejo premoženje družbe tako, da po 

ustanovitvi, ko ta zaživi samostojno pravno življenje, prepovedujejo razdelitev premoženja 

med imetnike deležev«, pri čemer izpostavlja, da je temeljno pravilo o ohranitvi osnovnega 

kapitala vsebovano v prvem odstavku 495. člena ZGD-1. 

Prvi stavek prvega odstavka 495. člena ZGD-1 pravi, da se »[p]remoženje, ki je potrebno za 

ohranitev osnovnega kapitala in vezanih rezerv,52 […] družbenikom ne sme izplačati«.  

»Torej eden od temeljev prava kapitalskih družb je zaščita vezanega kapitala družbe, v 

katerega spadajo poleg osnovnega kapitala tudi vezane rezerve« (Prelič 2015, 7). V prvi vrsti 

se prepoved po prvem stavku prvega odstavka 495. člena ZGD-1 navezuje na osnovni kapital, 

ki je določen v družbeni pogodbi in vpisan v registrsko sodišče, ki pa ni nujno minimalni 

osnovni kapital po ZGD-1, nato pa so omenjene še vezane rezerve. »V našem pravu d. o. o. so 

vezani kapital – poleg osnovnega kapitala – tudi zakonske rezerve in kapitalske rezerve.«
53

 

(Pogorelec 2009, 567)  

»Zaščitna funkcija vezanega kapitala se kaže v tem, da se lahko uporabi (sprosti) le za 

uresničevanje zakonsko določenih namenov […]. […] [Z]ato ostaja zunaj dosega imetnikov 

deležev in je na nek način (pred imetniki deležev) 'zaklenjeno' v družbi.« (Prelič 2015, 7) 

Deseti odstavek 64. člena ZGD-1 določa namene in pogoje uporabe kapitalskih in zakonskih 

rezerv. V tej zvezi Plavšak (2002, 1173) povzema zakonsko določene namene uporabe in 

razlaga, da je funkcija vezanega kapitala zaščita (hranitev) kapitala pred izgubami, »[z]ato jih 
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 Več o zagotovitvi osnovnega kapitala je predstavljeno v poglavju 4.1.  
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 Gre za kapitalske in zakonske rezerve, ki jih opredeljuje 64. člen ZGD-1.  
53

 Več o kapitalskih in zakonskih rezervah je opredeljeno v poglavju 3.3. 
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je dovoljeno uporabiti samo za kritje čiste oziroma prenesene izgube in ob določenih dodatnih 

predpostavkah tudi za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe«.
54

  

V zvezi z vezanimi rezervami ZGD-1 v tretjem odstavku 64. člena nalaga obveznost 

oblikovanja zakonskih in kapitalski rezerv
55

 v višini, ki je enaka 10 % ali v družbeni pogodbi 

določenem višjem odstotku osnovnega kapitala. Nadalje 64. člen ZGD-1 v četrtem odstavku 

določa, da če zakonske in kapitalske rezerve kot po tem odstavku ne dosegajo deleža 

osnovnega kapitala, kot je opredeljeno v prejšnjem stavku, družba pa v poslovnem letu izkaže 

čisti dobiček, mora pri sestavi bilance stanja za to poslovno leto v zakonske rezerve odvesti  

5 % zneska čistega dobička, zmanjšanega za znesek, ki je bil uporabljen za kritje morebitne 

prenesene izgube, dokler zakonske rezerve in kapitalske rezerve ne dosežejo deleža iz 

prejšnjega stavka. Glede na navedeno mora družba po zakonu oblikovati navedene rezerve in 

jih v navedeni višini tudi ohranjati. 

Družba mora osnovni kapital in vezane rezerve (odslej vezani kapital) zaščititi pred morebitnimi 

izplačili družbenikom, zaradi katerih bi se vezani kapital, ki si ga družbeniki ne smejo razdeliti, 

zmanjšal. Bilančno gledano je vezani kapital ohranjen, če ima družba v aktivi bilance stanja 

premoženje, ki presega njene obveznosti za toliko, kolikor znaša seštevek vseh kategorij 

vezanega kapitala. (Hieng 2016, 40) 

Drnovšek in Kramar (2017, 738) izpostavljata, da predstavlja prepovedano izplačilo po prvem 

stavku 495. člena ZGD-1 vsako izplačilo, za katerega ne drži ta enačba: 

skupna sredstva – obveznosti ≥ osnovni kapital + kapitalske rezerve + zakonske rezerve 

Torej v primeru, ko sredstva družbe, zmanjšana za obveznosti, ne dosegajo vezanega kapitala 

(skupna sredstva – obveznosti ≠ osnovni kapital + kapitalske rezerve + zakonske rezerve). 

Jasno je, da če ima družba premoženje, ki presega seštevek obveznosti tretjih do družbe in 

vezanega kapitala, izplačila družbenikom (iz tovrstnega presežka) niso prepovedana. Prikaz 

zgoraj navedenega je podan v preglednici 6. 

                                                 
54

  Plavšak (2002, 1173) razlaga, da jih je dovoljeno »uporabiti samo, če družba nima drugih virov 

(čistega oziroma prenesenega dobička oziroma drugih rezerv iz dobička)«, pri čemer je treba ločiti 

dva položaja, in sicer položaj, ko kapitalske rezerve iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena 

ZGD-1 skupaj z zakonskimi rezervami dosegajo ali ne dosegajo 10 % ali v družbeni pogodbi 

določenega odstotka osnovnega kapitala. 
55

  Gre za kapitalske rezerve iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1. 
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Preglednica 6:  Shematski pregled vezanega kapitala po načelu o ohranjanju osnovnega 

 kapitala  

Sredstva 

Čisti poslovni izid poslovnega leta  

Preneseni čisti poslovni izid 

Kapitalske rezerve 

Druge kategorije rezerv iz 

dobička 

Zakonske rezerve 

Revalorizacijske rezerve       

Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 

Osnovni kapital 

Dolgoročne in kratkoročne obveznosti 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

Vir: Drnovšek in Kramar 2017, 739. 

Vezani kapital je v preglednici obarvan s svetlo sivo barvo, potencialno proste postavke pa 

niso obarvane. Poenostavljeno lahko potrdimo, da so proste postavke celotnega kapitala 

družbe  dejansko čisti poslovni izid poslovnega leta ali preneseni čisti poslovni izid ter druge 

kategorije rezerve iz dobička
56

 (brez zakonskih rezerv). Dobiček je torej dejansko vir izplačila 

družbenikom. 

Drnovšek in Kramar (2017, 739) sta med vezani kapital pritegnila še dve skupini bilančnih 

postavk, in sicer revalorizacijske rezerve in rezerve zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, 

čeprav niso izrecno omenjene po ZGD-1. Hieng (2016, 41) v tej zvezi izpostavlja, da ne 

ZGD-1 ne SRS 2016 ne določajo, kdaj se prenesejo med kapitalske rezerve, vendar tudi 

upoštevaje drugi odstavek 67. člena ZGD- 1 razlaga, da se lahko kadarkoli preoblikujejo v 

kapitalske rezerve ali v osnovni kapital po določbah ZGD-1. Po mnenju avtorice (prav tam) 

»[t]ako ostaja nejasno, kdaj oziroma ali sploh je revalorizacijsko rezervo treba vključiti v 

vezani kapital družbe«. O tem, da je navedene rezerve treba vključiti, pa sta prepričana 

Drnovšek in Kramar (2017, 739), ki pravita: 

Vezano naravo teh rezerv je mogoče razbrati iz drugega in četrtega odstavka 64. člena ZGD-1. 

Njihov namen je specifičen. Namenjene so namreč izkazovanju učinkov vrednotenja določenih 

vrst sredstev po revaloriziranih zneskih oziroma pošteni vrednosti in nikakor niso v podporo 

izplačilu premoženja družbenikom.  

Glede na navedeno je po našem mnenju navedene rezerve treba upoštevati med vezanimi 

rezervami, tudi upoštevaje smiselni zaključek Drnovšek in Kramar (2017, 740), da načelo 

                                                 
56

 »Ureditev določenih rezerv iz dobička lahko dodatno skrči razpoložljivi znesek prostih sredstev 

[…], [t]akšne so rezerve za lastne deleže (peti in šesti odstavek 64. člena ZGD-1), statutarne rezerve 

(sedmi odstavek 64. člen ZGD-1) in tudi druge rezerve iz dobička, saj lahko na njihovo uporabo 

vpliva oblikovanje rezerv za lastne deleže in družbena pogodba (deveti odstavek 64. člena ZGD-

1).« (Drnovšek in Kramar 2017, 740) 
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ohranjanja osnovnega kapitala, ki je zajeto v prvem stavku 495. člena ZGD-1, glede na 

splošna pravila bilančnega prava »sprosti le tisto premoženje družbe za izplačila 

družbenikom, ki bi ga bilo tudi sicer mogoče izplačevati kot bilančni dobiček«. Družbeniki si 

torej, zelo poenostavljeno povedano, lahko razdelijo dobiček, ki se kot tak lahko razdeli med 

družbenike, pri čemer morajo prehodno oblikovati rezerve po tretjem in četrtem odstavku  

64. člena ZGD-1, ker tako določa ZGD-1, in tudi pokriti morebitne izgube družbe, da to ne bi 

ogrožalo nadaljnjega poslovanja družbe.
57

 Slednji vrstni red je potrjen tudi v sklepu Višjega 

sodišča v Kopru (VSK 2013) pod opr. št. Cpg 202/2013, kjer je sodišče obrazložilo, da 

»[z]akon določa vrstni red uporabe čistega dobička, ki ga družba izkaže v poslovnem letu. Ta 

vrstni red je določen kogentno in ga skupščina družbenikov s sklepom (oziroma drugačno 

statutarno oziroma družbeno ureditvijo) ne more spremeniti«.
58

  

Hieng (2016,41) v zvezi s pravilom po prvem stavku prvega odstavka 495. člena ZGD-1 

pojasnjuje, da »[d]o zmanjšanja premoženja pod predpisano raven lahko pride, če družba 

izplačuje družbenikom zneske, do katerih niso upravičeni, ali če jim plačuje storitve ali blago 

po večji vrednosti od njihove prave vrednosti ali če jim zagotavlja storitve ali blago po manjši 

vrednosti od njihove prave vrednosti«. V teh primerih Hieng (2016, 41) razlaga, da gre za 

prikrito izplačilo dobička, kar ni prepovedano, vendar so tovrstna izplačila obdavčena, družba 

pa za tovrstna izplačila mora razpolagati z ustreznimi viri, ki ne smejo predstavljati vezanega 

kapitala (to so lahko le bilančni dobiček oziroma nevezane kategorije kapitala). »Če jih nima, 

so našteta izplačila družbenikom prepovedana, če povzročajo zmanjšanje čistega premoženja 

družbe, katerih posledica je zmanjšanje vezanih kategorij kapitala.« (Hieng 2016, 41) 

Zaradi lažje predstave navedenega so primeri uporabe pravila ohranjanja osnovnega kapitala 

in vezanih rezerv po prvem stavku prvega odstavka 495. člena ZGD-1 po Hieng (2016, 42), 

podani v prilogah 3 in 4 te diplomske naloge.  

Poudariti je treba, da se pravila o ohranitvi osnovnega kapitala, kot razlaga Hieng (2016, 40), 

nanašajo na »razmerja med družbo in družbeniki. Družba pravila o ohranitvi vezanega 
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  Enajsti odstavek 64. člena ZGD-1 določa, da se pri sestavi bilance stanja za poslovno leto upošteva 

uporaba čistega dobička posameznega poslovnega leta za: 1. kritje prenesene izgube; 2. oblikovanje 

zakonskih rezerv po četrtem odstavku 64. člena ZGD-1; 3. oblikovanje rezerv za lastne deleže po 

petem odstavku 64. člena ZGD-1; 4. oblikovanje statutarnih rezerv v primeru iz sedmega odstavka 

64. člena ZGD-1 in 5. oblikovanje drugih rezerv iz dobička v primerih iz tretjega in četrtega 

odstavka 230. člena ZGD-1. 
58

  »Bistvo spoštovanja tega vrstnega reda je v tem, da je treba iz čistega dobička poslovnega leta 

najprej pokriti izgubo iz prejšnjih let. Prav tako mora družba oblikovati zakonske rezerve po četrtem 

odstavku 64. člena ZGD-1, oziroma mora oblikovati rezerve za lastne deleže po petem odstavku 64. 

člena ZGD-1, pa tudi statutarne rezerve v primeru iz sedmega odstavka 64. člena ZGD-1, kar 

pomeni, da je treba takšno uporabo dobička upoštevati že pri sestavi letnega poročila. Kar od 

čistega dobička nato ostane, je pri družbi z omejeno odgovornostjo bilančni dobiček, pri čemer 

imajo družbeniki pravico do deleža pri bilančnem dobičku, kolikor je ta ugotovljen v letni bilanci, 

če družbena pogodba ne določa drugače (prvi odstavek 494. člena ZGD-1).« (VSK 2013) 
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kapitala ne sme kršiti zaradi izplačil družbenikom (pa tudi tretjim osebam, ki so na 

kakršnikoli podlagi povezane z družbeniki)«, načeloma pa lahko za izplačilo tretjim osebam 

(upnikom), npr. zaradi prezadolžitve zaradi slabega poslovanja družbe ipd. Zakonodaja torej 

ščiti osnovni vezani kapital družbe le pred družbeniki, četudi kakor Kocbek idr. (2007, 130) 

izpostavljajo, da so tudi izplačila tretjim osebam lahko škodljiva za premoženje družbe (npr. 

neodplačna izplačila ali nesorazmerna), pa vendar jih zakonodajalec v 495. členu ZGD-1 ne 

omenja. Navajajo (prav tam), da je »taka izplačila […] mogoče izpodbijati le, če jih 

prepovedujejo drugi predpisi, predvsem obligacijskopravni in stečajnopravni«, ter 

izpostavljajo, da je ob tem treba presojati tudi, ali ne gre morda tu tudi za prikrita izplačila 

družbenikom (npr. ožjim članom družbenika ipd.), ki so prepovedana po prvem stavku prvega 

odstavka 495. člena ZGD-1. 

Zakonodajalec je leta 2015 dopolnil prvi odstavek 495. člena ZGD-1 z naslednjim določilom:  

V premoženje, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala iz 475. člena 

[…] [ZGD-1], se ne štejejo posojila družbe družbeniku ali poslovodji ali njegovemu družinskemu 

članu, kot je opredeljen v sedmem odstavku 38.a člena tega zakona
59

, ali pravni osebi, v kateri 

ima družbenik ali poslovodja ali njegov družinski član ali vsi skupaj najmanj desetino 

upravljavskih pravic. Pravni posel, ki ni sklenjen v skladu s prejšnjim stavkom, je ničen (prvi 

odstavek 495. člena ZGD-1). 

Zadnji stavek navedene spremembe 495. člena ZGD-1 se je na osnovi sprejetja Zakona o 

spremembah in dopolnitvah ZGD-1J leta 2017 (Uradni list RS, št. 15/17) dodatno spremenil, 

tako da se sedaj glasi: »Posojilo družbe iz prejšnjega stavka ter drug pravni posel, s katerim se 

doseže enak učinek, je ničen.« 

Po razlagi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT 2015, 73) je bila 

dopolnitev iz prvega odstavka 495. člena ZGD-1 dodana z namenom, da se takoj ob 

ustanovitvi družbe ne dovoli poseganje družbenikom v zagotovljena sredstva družbi (osnovni 

kapital) s sklenitvijo posojilne pogodbe, saj so zadevna sredstva namenjena poslovanju 

družbe. Poleg tega pa je bil namen zagotoviti, da ima družba vedno premoženje (aktivi) v 

višini vsaj minimalnega zakonsko določenega osnovnega kapitala (7.500,00 EUR) za 

poslovanje družbe in za zaščito upnikov. Hieng (2016, 44) pojasnjuje, da »iz razlage torej 

jasno izhaja, da nova določba zavezuje družbe k temu, da imajo vsaj 7.5000 EUR premoženja 

v aktivi, ne glede na to, ali je s tem dejansko zagotovljen oziroma ohranjen najmanjši znesek 

osnovnega kapitala«. Nadalje avtorica (prav tam) poudarja, da bi bili upniki le redko zaščiteni 

s premoženjem v višini 7.500,00 EUR. 
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 »Za družinskega člana se štejejo zakonec ali oseba, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski 

skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice 

kakor zakonska zveza, ali s katero živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci, 

posvojenci, starši, posvojitelji, bratje in sestre.« (sedmi odstavek 38.a člena ZGD-1) 
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MGRT (2015, 6) navaja prakso, ki se je na trgu vzpostavila v tej zvezi. Posamezniki naj bi 

ustanavljali d. o. o. z zagotovitvijo najnižjega osnovnega kapitala v višini 7.500,00 EUR. 

Tako vplačani osnovni kapital naj bi prek sklenjene posojilne pogodbe dvignili iz družbe ter 

nato tako družbo prodali za nekaj 100,00 EUR drugim fizičnim in pravnim osebam. Z 

dvignjenimi sredstvi pa so nato ponovno ustanovili d. o. o., ravno tako za namene nadaljnje 

prodaje. MGRT (2015, 73) navaja, da je »[t]ako mogoče samo z minimalnim vložkom  

(7.500 EUR) ustanoviti več družb«. 

Glede na navedeno prakso je družba ob prodaji drugi fizični ali pravni osebi razpolagala le s 

terjatvijo do družbenika iz naslova danega posojila (terjatev kot edino sredstvo družbe), tako 

posojilo pa je bilo očitno nakazano iz vplačanih sredstev kot osnovni vložek za vplačilo 

zakonsko določenega minimalnega zneska osnovnega kapitala.  

Izpostavili bi, da bi po gornji razlagi Hieng, ki se sklicuje na namene, opredeljene po MGRT, 

zadoščalo, da ima d. o. o. sredstva v višini 7.500,00 EUR (poleg terjatev družbenikom ali 

drugim osebam, navedenih v drugem stavku prvega odstavka 495. člena ZGD-1, v 

nadaljevanju navedene le kot druge osebe) in ne, da mora biti s premoženjem ohranjen 

najnižji zakonsko določen osnovni kapital, kar se po razlagi Hieng (2016, 44) zgodi, če 

družba nima drugih obveznosti (torej, da se ohranja čisto premoženje družbe kot razlika med 

sredstvi brez posojil družbenikom in obveznosti).  

Hieng je pri gornji razlagi izhajala iz namenov zakonodajalca pri vpeljavi nove dopolnitve 

zakonodaje (ohranjati sredstva v višini 7.500,00 EUR v družbi, kot po razlagi MGRT). 

Drnovšek in Kramar (2017, 744) pa se za razliko od avtorice Hieng ne osredotočata na 

obrazložitev namena spremenjene zakonodaje, temveč na uzakonjeno zakonsko besedilo, kar 

je po našem mnenju ustreznejše. Avtorja (prav tam) izhajata iz besednega niza uzakonjenega 

zakonskega besedila »ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala«. Razlagata (prav tam), 

da uporabljeni niz besed ne izraža zgolj nedotakljivosti zneska 7.500,00 EUR,
60

 temveč 

določa ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala. Nadalje pa avtorja (2017, 743–744) 

poudarjata:  

[N]ova dopolnitev je bila umeščena v pravilo o ohranjanju kapitala, torej je postala sestavni del 

tistega pravila, ki skozi celotno življenje družbe varuje njeno premoženje pred posegi 

družbenikov in je prvenstveno namenjeno prav varstvu upnikov. Nova dopolnitev torej v okviru 

načela ohranjanja kapitala širi (dopolnjuje) dosedanje varstvo upnikov in se nanaša le na določene 

pravne posle, ki bi jih družba sklenila z določenimi osebami.  

Z vidika navedene dopolnitve zakonodaje Drnovšek in Kramar (2017, 737) razlikujeta dva 

trenutka v povezavi z načelom ohranitve osnovnega kapital po 495. členu ZGD-1, in sicer ob 
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  Drnovšek in Kramar (2016, 744) poudarjata, da »[z]akonsko besedilo ne določa, da se posojila 

družbenika družbeniku ne štejejo v premoženje, ki je 'enako' najnižjemu znesku osnovnega kapitala. 

Prav tako ne določa, da se zgolj točno določena višini premoženja ne sme posoditi družbeniku«. 
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ustanovitvi in po ustanovitvi družbe. Avtorja (prav tam) nadalje v tej zvezi navajata, da je ob 

ustanovitvi najnižji zakonsko dopustni znesek osnovnega kapitala v višini 7.500,00 EUR 

nedotakljiv (torej ne glede na vpisano in zagotovljeno višino osnovnega kapitala). Morebitni 

presežek na tem najnižjem znesku osnovnega kapitala pa je po avtorjih (prav tam) podvržen 

splošnemu režimu prepovedanih izplačil, ki je vsebovan v prvem stavku prvega odstavka 495. 

člena ZGD-1. »V presežnem znesku nad najnižjim zneskom osnovnega kapitala takšna 

posojila61 torej niso prepovedana […].« (Drnovšek in Kramar 2017, 737) 

Vse navedeno je razumljivo, saj ob ustanovitvi družba praviloma razpolaga zgolj z osnovnim 

kapitalom in vezanimi rezervami, zato je po razlagi avtorjev v primeru vplačila morebitnega 

višjega zneska osnovnega kapitala presežek takega vplačila nad 7.500,00 EUR (in morebitni 

drugi vezani kapital, ki ga ima družba) prost z vidika odobritve posojil družbenikom in 

drugim osebam. Za zapisano bi lahko izpeljali naslednje pravilo, ki velja ob ustanovitvi 

družbe: skupna sredstva ≥ 7.500,00 EUR (najnižji zakonsko določen znesek osnovnega 

kapitala). Skupna sredstva morajo biti večja od najnižjega zakonsko določenega osnovnega 

kapitala 7.500,00 EUR, pri čemer se predpostavlja, da družba ob ustanovitvi nima obveznosti 

in razpolaga le z osnovnim kapitalom in drugim vezanim kapitalom. 

Le v času ustanovitve družbe bi torej veljala tudi trditev Hieng (2016, 44), da »nova določba 

zavezuje družbe k temu, da imajo vsaj 7.500 EUR premoženja v aktivi« (brez posojil 

družbenikom, poslovodjem in drugim osebam), ne glede na dejansko zagotovljen ohranjen 

najmanjši znesek osnovnega kapitala. Navedeno je smiselno, saj se predpostavlja, da ob 

ustanovitvi družba nima drugih obveznosti in teh vplačanih 7.500,00 EUR (kot osnovni 

kapital) predstavlja njeno čisto premoženje, kar predpostavlja, da je višek sredstev lahko 

namenjen za posojilo po določbi prvega odstavka 495. člena ZGD-1. 

V času po ustanovitvi, ko premoženje družbe sestavljajo še druga sredstva, pa tudi obveznosti 

(kot protipostavka sredstev na pasivni strani), navedena dopolnitev zakonodaje po razlagi 

Drnovšek in Kramar (2017, 745) »širi domet načela ohranjanja osnovnega kapitala« d. o. o., 

ki je vsebovano v prvem odstavku 475. člena ZGD-1, in je zato »dopustno tisto posojilo, ki je 

po višini največ enako presežku lastnega kapitala nad tem najnižjim zneskom osnovnega 

kapitala«. »[N]e obsega ohranjanja celotnega osnovnega kapitala in nekaterih drugih sestavin 

lastnega kapitala, temveč se nanaša le na ohranjanje najnižjega zneska osnovnega kapitala iz 

prvega odstavka 475. Člen ZGD-1« (Drnovšek in Kramar 2017, 745). Po avtorjih (prav tam) 

to pomeni, da so skupna sredstva – obveznosti ≥ 7.500,00 EUR (najnižji zakonsko določen 

znesek osnovnega kapitala), kar predstavlja temelj nove dopolnitve prvega odstavka 495. 

člena ZGD-1. 
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 Gre za posojila, kot so opredeljena v drugem stavku prvega odstavka 495. člena ZGD-1. 
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Navedeno pravilo lahko prikažemo na primeru po preglednici 7 (povzeto po Drnovšek in 

Kramar 2017, 742), kjer družba sprva razpolaga z 10.000,00 EUR osnovnega kapitala ter 

skupnimi sredstvi v višini 10.000,00 EUR, nato pa najame dodatno posojilo v višini 10.000,00 

EUR. 

Preglednica 7:  Primer ugotovitve ohranjanja najmanjšega kapitala po določilih iz 

 drugega in tretjega stavka prvega odstavka 495. člena ZGD-1 

Stanje družbe pred najetjem dodatnega posojila 

Aktiva  Pasiva 

Sredstva 10.000,00 EUR 

Osnovni 

kapital  10.000,00 EUR 

Skupaj 10.000,00 EUR Skupaj 10.000,00 EUR 

Stanje družbe po najetju dodatnega posojila 

Aktiva  Pasiva 

Sredstva 10.000,00 EUR 

Osnovni 

Kapital  10.000,00 EUR 

Sredstva iz 

dodatno najetega 

posojila 10.000,00 EUR Obveznosti 10.000,00 EUR 

Skupaj 20.000,00 EUR Skupaj 20.000,00 EUR 

Vir: Drnovšek in Kramar 2017, 742. 

Glede na dano prvotno stanje (glej stanje družbe pred najetjem dodatnega posojila v gornji 

preglednici) bi družba, upoštevaje navedeno pravilo zgoraj (skupna sredstva – obveznosti ≥ 

7.500,00 EUR), lahko posodila družbeniku posojilo, in sicer v znesku sredstev, ki presegajo 

najnižji osnovni kapital družbe, to je v danem primeru največ 2.500,00 EUR, saj velja: 

10.000,00 EUR sredstev – 0,00 EUR obveznosti (skupaj 10.000,00 EUR razpoložljivih 

sredstev) ≥ 7.500,00 EUR 

Presežek lastnega kapitala nad najnižjim zakonsko določenim osnovnim kapitalom znaša 

2.500,00 EUR (razlika med razpoložljivi sredstvi 10.000,00 EUR in najnižjim osnovnim 

kapitalom 7.500,00 EUR). Sedaj lahko primer razvijemo dalje in upoštevamo, da čez čas 

družba najeme dodatno posojilo, npr. pri banki v višini 10.000,00 EUR (glej stanje družbe po 

najetju posojila v gornji preglednici). Tudi v tem primeru lahko družba odobri družbeniku 

posojilo v višini 2.500,00 EUR, kar lahko dokažemo z naslednjim izračunom: 

20.000,00 EUR sredstev – 10.000,00 EUR obveznosti (skupaj 10.000,00 EUR razpoložljivih 

sredstev) ≥ 7.500,00 EUR 

Presežek lastnega kapitala nad najnižjim zakonsko določenim osnovnim kapitalom znaša tudi 

2.500,00 EUR, torej enako kot pred najetjem dodatnega posojila. V obeh primerih lahko 

družba odobri posojilo v višini največ 2.500,00 EUR. 
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V prilogi 4 so podani drugi primeri ohranjanja najnižjega osnovnega kapitala po drugem in 

tretjem stavku prvega odstavka 495. člena ZGD-1 avtorice Hieng (2016, 45-46), kjer ta sicer 

izpostavlja obe zgoraj omenjeni razlagi zakonske dopolnitve, in sicer: 

− da mora družba izkazovati sredstva v višini 7.500,00 EUR, brez upoštevanja posojil 

družbenikom in drugim osebam po navedenem določilu ZGD-1, in 

− da mora biti s premoženjem ohranjen najnižji zakonsko določen osnovni kapital (skupna 

sredstva – obveznosti ≥ 7.500,00 EUR najnižji zakonsko določen znesek osnovnega 

kapitala). 

Za nas je merodajna, kot že zgoraj opredeljeno, slednja. V navedeni prilogi je avtorica 

prikazala tudi uporabo pravila ohranjanja osnovnega kapitala in vezanih rezerv po prvem 

stavku prvega odstavka 495. člena ZGD-1.  

Glede na navedeno dopolnitev 495. člena ZGD-1 zakonodaja še ostreje varuje vplačani 

osnovni kapital in poudarja ohranitev tega vsaj v minimalen zakonsko določnem znesku za 

namene poslovanja družbe in kot zaščito upnikov, predvsem pred družbeniki (ter drugimi 

osebami
62

), saj kot navajata Drnovšek in Kramar (2017, 744), ima zakonodajalec družbenike 

za tvegane poslovne partnerje, ne zaupa tudi poslovodjem (ki naj bi odločali o odobritvi 

pravnih poslov ali bolje posojil na strani družbe) kot tudi drugim prijemom (prehodni pregled 

revizorja), temveč navaja kot edino možno rešitev ničnost pravnega posla (posojila). 

Po veljavni zakonodaji zgoraj opisana praksa veriženja družb ni več dovoljena, saj se posojila, 

dana družbenikom, poslovodjem in družinskim članom (kot po 38.a členu ZGD-1) ter drugim 

osebam (vse kot opredeljeno v drugem stavku prvega odstavek 495. člena ZGD-1), ne štejejo 

v premoženje, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala. Če bi se 

sklenila tovrstna posojila, bi bila slednja nična. Določila drugega odstavka 87. člena OZ-

UPOB1 pravijo, da, »[č]e je pogodba nična, mora vsaka pogodbena stranka vrniti drugi vse, 

kar je prejela na podlagi take pogodbe,« kar v danem primeru pomeni, da mora prejemnik 

posojila tako prejeta sredstva vrniti družbi. 

Drnovšek in Kramar (2017, 745) v zvezi novo dopolnitvijo prvega odstavka 495. člena 

razlagata, da je treba v primeru večjega števila tovrstnih posojil vedno znova (ob vsakem 

posojilu) preveriti, ali je dovolj razpoložljivega lastnega kapitala. V zvezi s spoštovanjem 

določil prvega odstavka 495. člena ZGD-1 Hieng (2016,40) svetuje, da se pred kakršnimikoli 

posli z družbeniki preveri, ali »ali obstaja tveganje, da se bo vezani kapital zaradi njih 

zmanjšal«, in tako predlaga, da »se sestavi vmesno bilanco stanja in ugotovi, kako bodo 

izplačila vplivala nanjo. Če bilanca stanja ne omogoča posla, bi ga morala družba zadržati, 

dokler se stanje ne popravi«.  
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 Druge osebe opredeljuje drugi stavek prvega odstavka 495. člena ZGD-1. 



 

56 

Vsekakor mora po našem mnenju družba pred vsakim izplačilom družbenikom (in drugim 

osebam, kot je navedeno v 495. členu ZGD-1) preveriti, da se z vsakim tovrstnim izplačilom 

ohranja bodisi osnovni kapital in vezane rezerve.  

Prav tako mora preveriti tudi, da se ohranja najnižji zakonsko določen znesek osnovnega 

kapitala in da ne pride do kršitev prvega odstavka 495. člena ZGD-1, in sicer: 

− s poseganjem v osnovni kapital in vezane rezerve (njihovo zmanjšanje) po prvem stavku 

prvega odstavka 495. člena ZGD-1 ali/in 

− s poseganjem v najnižji zakonsko določen osnovi kapital v višini 7.5000,00 EUR 

(zmanjšanjem tega) na osnovi sklenjenega posojila (ali drugega pravnega posla, s katerim 

se doseže enak učinek) po drugem in tretjem stavku prvega odstavka 495. člena ZGD-1,  

pri čemer se naj upošteva, da so dovoljena tista izplačila družbenikom in drugim osebam, ki 

ustrezajo naslednjim pravilom:
63

 

− skupna sredstva – obveznosti ≥ osnovni kapital + kapitalske rezerve + zakonske rezerve 

ali/in 

− skupna sredstva – obveznosti ≥ 7.500,00 EUR (najnižji zakonsko določen osnovni 

kapital). 

Veljavna zakonodaja obravnava kršitev 495. člena ZGD-1 kot prekršek, ki se na osnovi  

685. člena ZGD-1 kaznuje: 

− z globo od največ 45.000,00 EUR do najmanj 1.000,00 EUR
64

 družbo, če izplača 

družbenikom premoženje, ki je potrebno za ohranjanje osnovnega kapitala (po 495. členu 

ZGD-1), 

− z globo od 500,00 do 4.000,00 EUR pa tudi odgovorno osebo družbe, ki stori prekršek. 

Hieng (2016, 47) se v tej zvezi po našem mnenju pravilno sprašuje, s katero globo naj bi bila 

družba (in posledično odgovorne osebe družbe) kaznovana, če se prepoved iz 495. člena 

ZGD-1 nanaša: 

− bodisi na prepoved izplačil družbenikom zaradi ohranjanja osnovnega kapitala in vezanih 

rezerv (prvi stavek 495. člena ZGD-1), 

− bodisi na prepoved posojil družbenikom zaradi ohranjanja najmanjšega osnovnega 

kapitala, 

ZGD-1 pa v 685. členu le splošno navaja primer, če družba »izplača družbenikom 

premoženje, ki je potrebno za ohranjanje osnovnega kapitala« (po 495. členu ZGD-1). 
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  Pri čemer je treba upoštevati, kot razlagajo Kocbek idr. (2007, 130), da so kot izplačila dovoljena 

tista razpolaganja, ki temeljijo na izplačilu po pogodbi s protivrednostjo na drugi strani, ki je, 

gospodarsko gledano, enakovredna izplačilu premoženja in se izvede istočasno (ne pa izplačilo, ki 

npr. pomeni tako razpolaganje v korist družbenika, ki je, gospodarsko gledano, neodplačano). 
64

  Globa je odvisna od velikosti družbe po 55. členu ZGD-1. 
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Ali bi lahko bil primer tudi takšen, da se obe prepovedi izvršita hkrati? »Za kateri prekršek naj 

bi bila družba kaznovana?« se po našem mnenju pravilno sprašuje Hieng (2016, 47) in 

razlaga, da bo zakonodajalec moral to še pojasniti. 

V povezavi z določili 495. člena ZGD-1 Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 542) poudarjajo, da 

»želi zakonodajalec preprečiti vsako zmanjševanje osnovnega kapitala v korist družbenikov, 

zato ta odločba vključuje tudi vse morebitne prikrite posle ter določa v 496. členu ZGD-1 

vračilo družbi vseh prepovedanih izplačil«. Družba mora vsekakor prejeti, kar so družbeniki 

neupravičeno iz nje vzeli. Po prvem odstavku 496. člena ZGD-1 se kot prepovedana izplačila 

obravnavajo vsa plačila, ki so v nasprotju s 495. členom ZGD-1 (tudi tista, kot so opredeljena 

v drugem odstavku tega člena, ki se nanašajo na naknadna plačila, opredeljena v poglavju 

4.2.1). Nadalje je določeno, da celo morebitna dobrovernost prejemnika tovrstnega plačila ne 

izključuje vračila, če je to nujno za poravnavo obveznosti upnikom družbe.  

ZGD-1 v 496. členu v tretjem odstavku določa jamstvo za vračilo prepovedanih izplačil:  

Če vračila od prejemnika ni mogoče zahtevati, jamčijo za znesek, ki ga je treba vrniti in je nujen 

za poravnavo obveznosti upnikom družbe, drugi družbeniki sorazmerno s svojimi poslovnimi 

deleži. Zneski, ki jih ni mogoče zahtevati od posameznega družbenika, se v sorazmerju s 

poslovnimi deleži razdelijo med druge družbenike. Če so neupravičeno izplačilo zakrivili tudi 

poslovodje, so ti odgovorni kot družbenik z največjim poslovnim deležem. 

»Vračilo […] lahko zahteva družba, torej v njenem imenu poslovodja. Če je tudi ta zavezan k 

plačilu […] [kot po predhodnem odstavku], pa katerikoli družbenik. Ker gre za terjatev 

družbe do družbenikov in poslovodij, lahko po določbah izvršilnega prava po njej poseže z 

izvršbo tudi vsak upnik družbe (rubež terjatve).« (Kocbek 2007, 132) Navedeno je smiselno, 

saj tako, skladno z dejstvom, da je ohranjanje osnovnega kapitala družbe namenjeno 

predvsem zaščiti jamčevalne mase upnikov, ki se izraža v vezanem kapitalu družbe, upnikom 

pod določenimi zakonsko določenimi pogoji (v primeru neplačila njegovih zapadlih terjatvah 

do družbe) daje upravičenje, da tovrstna vračila zahtevajo neposredno kot poplačilo svoje 

terjatve do družbe na osnovi izvršbe.  

Tudi pri načelu ohranjanja osnovnega kapitala vidimo, da zakonodaja uveljavlja širši krog 

oseb, ki jamčijo (subsidiarno) za vračilo izvršenih plačil, ki so v nasprotju s 495. členom 

ZGD-1. Vsi družbeniki dejansko jamčijo za vračila tovrstna izplačila sorazmerno s svojimi 

deleži, enako kot to določa zakonodaja pri pravilih o zagotovitvi osnovnega kapitala (po 489. 

členu ZGD-1).
65

 Po Kocbek idr. (2007, 132) je poslovodja »zakrivil neupravičeno plačilo ali 

vračilo zlasti tedaj, če je sam predlagal tako razpolaganje ali če družbenikov ni opozoril na 

položaj družbe in na nezakonitost sklepov«. 
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 Več o tem v poglavju o denarnih osnovnih vložkih 4.1.1. 
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Po četrtem odstavku 496. člena ZGD-1 ni mogoče oprostiti dolžnosti zavezancev za plačilo 

kot po prehodnem odstavku.
66

 Prelič (2015, 7) v duhu zgoraj navedenega poudarja, da pravila 

preprečujejo, da bi si družbeniki razdelili premoženje, ga zmanjšali in tako »negativno 

vplivali na finančne zmožnosti družbe, da pravilno izpolnjuje svoje obveznosti. Dejstvo, da je 

bilo v družbo ob ustanovitvi vneseno realno premoženje, bi se namreč izkazalo za 

brezpredmetno, če bi po ustanovitvi družbe imetniki deležev smeli po lastni presoji (in na 

različnih pravnih podlagah) posegati po tem premoženju«. 

Tudi 477. člen ZGD-1 v duhu ohranitve osnovnega kapitala določa, da se morebitne nagrade 

in stroški, nastali v povezavi z ustanavljanjem družbe družbenikom, lahko tem izplačajo le v 

breme dobička družbe in torej ne iz morebitnega vplačanega osnovnega kapitala. Ta je torej 

nedotakljiv. Družba mora torej najprej ustvariti »višek« (torej dobiček) in iz tega se lahko 

izplača morebitne nagrade družbenikom. 

Zakonodajalec je tudi z določilom 497. člena ZGD-1 poskrbel za ohranjanje osnovnega 

kapitala, saj ta določa, da so družbeniki dolžni vrniti družbi celo zneske, ki so jih v dobri 

veri
67

 dobili kot delež pri dobičku, če je tako izplačilo bilo v nasprotju z določili 495. člena 

ZGD-1, torej le, če je bilo izplačano v breme premoženja, ki je potrebno za ohranitev 

osnovnega kapitala in vezanih rezerv. Po našem mnenju namreč izplačila dobička ne gre šteti 

za pravni posel po drugem stavku 495. člena ZGD-1 (slednji se nanaša na ohranjanje 

najnižjega osnovnega kapitala in na pravne posle med družbo in družbeniki ter drugimi tam 

izrecno navedenimi osebami).  

V duhu temeljnega načela ohranitve osnovnega kapitala po 495. členu ZGD-1 je tudi določilo, 

ki se navezuje na lastni poslovni delež (za več informacij o lastnem poslovnem deležu glej 

poglavje 3.2). Če bi družba v nasprotju z določili drugega odstavka 500. člena ZGD-1 izvedla 

plačilo za prevzem lastnega poslovnega deleža, pri tem pa ne oblikovala rezerve za lastne 

poslovne deleže, kot to določa 64. člen ZGD-1,
68

 bi bilo v skladu s prvim odstavkom 496. 

člena ZGD-1 treba tako opravljena plačila vrniti družbi. Tudi tukaj zakonodaja ščiti 

premoženje družbe in teži k njegovi ohranitvi. Kocbek idr. (2007, 142–143) pa v tej zvezi 

potrjujejo, da s tem ne bi bil zagotovljen vir za plačilo lastnega deleža in da če bi prišlo do 

kršitve 495. člena ZGD-1, bi to predstavljajo neposredno odgovornost družbenikov in bi se 

uporabil prvi odstavek 496. člena ZGD-1 (vračilo prepovedanega plačila družbi). 
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  »Zastaranje zahtevka za plačilo začne teči z dnem, ko je bilo neupravičeno plačilo opravljeno.« 

(peti odstavek 496. člena ZGD-1) 
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  »Družbenik ni v dobri veri, če je za to dejstvo vedel ali bi moral vedeti ali je lahko dvomil o 

zakonitosti izplačila dobička.« (Kocbek idr. 2007, 133) 
68

  Rezerve za lastne deleže se na osnovi določil 64. člena ZGD-1 oblikujejo iz čistega dobička, 

prenesenega dobička, statutarnih rezerv, če tako določa družbena pogodba, ter morebitnih drugih 

rezerv iz dobička, ki presegajo morebitni znesek prenesene izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz 

morebitnega čistega dobička poslovnega leta. 
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V tej zvezi Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 556–557) trdijo, da je pridobitev lastnega 

poslovnega deleža za vplačani osnovni vložek dopustna, »če ne nasprotuje pravilu iz prvega 

odstavka 495. člena ZGD-1, da premoženje, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala, 

ne sme biti izplačano družbenikom«. Pri tem se ta premoženjska sposobnost presoja glede na 

čas sklenitve pogodbe o prenosu poslovnega deleža, ki jo na eni strani sklene poslovodstvo. 

Nadalje prav tam pravijo, da če bi poslovodstvo ravnalo v nasprotju z 495. členom ZGD-1, bi 

ravnalo v nasprotju s svojimi obveznosti in bi odškodninsko odgovarjalo. 

V zvezi s temeljnimi pravili ohranitve osnovnega kapitala je treba omeniti še določila  

493. člena ZGD-1, ki določa, da se »[z] družbeno pogodbo […] lahko določi, da je družba 

dolžna v korist enega ali več družbenikov nekaj dati, storiti, dopustiti ali opustiti«, če to ne 

nasprotuje določbam zakona, ki urejajo izključitev družbenika, ki zamuja z vplačilom (486. 

člen ZGD-1), odgovornost družbenikov za vplačilo osnovnega vložka ali dela (489. člen 

ZGD-1, ohranjanje osnovnega kapitala (495. člen ZGD-1). V tej povezavi Kocbek idr. (2007, 

129) razlagajo, da je izplačilo premoženja družbenikom treba razumeti zelo široko, in tako 

omenjajo, da gre pri tem tudi za storitve, posledica katerih »je zmanjšanje premoženja, ki je 

potrebno za ohranitev osnovnega kapitala«.
69

 Gre torej za zakonsko določilo, ki pušča 

samostojnost družbenikov pri urejanju določenih ugodnosti do družbenikov, ob predpostavki, 

da se s tem ne kršijo navedena pravila o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega kapitala. 

V povezavi z načelom ohranitev osnovnega kapitala, ki je vsebovano v 495. členu ZGD-1, je 

treba omeniti še posebno kategorijo sredstev družbe, to so naknadna vplačila. Več o tem pa v 

naslednjem poglavju.  

4.2.1 Naknadna plačila 

ZGD-1 v prvem odstavku 491. člena določa, da lahko družbena pogodba »določi, da so 

družbeniki po ustanovitvi družbe dolžni poleg osnovnih vložkov vplačati tudi naknadna 

vplačila«, ki so lahko vplačana v denarni ali nedenarni obliki.
70

 »Z družbeno pogodbo se 

lahko določi, da sklep o naknadnih vplačilih sprejmejo družbeniki. Tak sklep morajo 

družbeniki sprejeti soglasno.« (prvi odstavek 491. člena ZGD-1) »Naknadna vplačila med 

družbeniki so sorazmerna z njihovimi poslovnimi deleži, v družbeni pogodbi pa je lahko 

določen tudi njihov najvišji znesek.« (drugi odstavek 491. člena ZGD-1) 

Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 535) opredeljujejo naknadna vplačila kot fakultativno 

zakonsko ureditev, ki družbi dopušča določeno kapitalsko fleksibilnost z vidika potreb po 
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  »Pri denarju gre za izplačilo, pri stvareh za izročitev, pri terjatvah za cesijo, pri menicah in čeku za 

indosiranje.« (Kocbek idr. 2007, 129) 
70

  ZGD-1 v 491. členu določa, da se za naknadna vplačila v nedenarni obliki smiselno uporabljajo 

določbe glede stvarnih vložkov iz tretjega odstavka 475. člena ZGD-1. Torej se uporabljajo 

smiselno enaka pravila kot za zagotovitev stvarnih osnovnih vložkov. 
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kapitalu. Nadalje opredeljujejo naknadna vplačila kot »poseben prispevek družbenikov za 

zagotavljanje kapitala in njegovo ohranjanje«. Kocbek idr. (2007, 130) navajajo, da se 

naknadna vplačila »določajo zaradi razširitve poslovanja ali podobnih razlogov, lahko pa tudi 

zaradi neugodnega gospodarskega položaja družbe […]«.  

»Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži.« 

(tretji odstavek 491. člena ZGD-1) Navedeno pomeni, da v primeru vplačila naknadnih 

vplačil družbeniki ne pridobijo nikakršnih pravic iz naslova družbeništva (kot imetniki 

poslovnih deležev), kot na primer pravice do udeležbe pri dobičku, pravice do glasovanja ipd. 

V tej zvezi Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 536) pojasnjujejo, da so »[s]redstva, pridobljena 

na podlagi naknadnih vplačil, […] lasten kapital […]. Družba zahteva naknadna vplačila 

glede na potrebe, vendar je do tega upravičena le, če je tako določeno v družbeni pogodbi ali 

če tako sklenejo soglasno vsi družbeniki.« Nadalje Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 536) 

razlagajo, da se naknadno vplačilo od posojila družbi razlikuje v tem, da je posojilo vsekakor 

treba vrniti (ta dolžnost velja že od sklenitve pogodbe), »[d]odatna vplačila so v načelu 

nevračljiva«, vračajo se ob izpolnjenih pogojih iz 495. člena ZGD-1. Kot že omenjeno, 

predstavlja 495. člen ZGD-1 temeljno pravilo o ohranjanju osnovnega kapitala in slednje 

varuje tudi morebitna vplačana naknadna vplačila, če je to potrebno za ohranjanje osnovnega 

kapitala ali celo posredno za zagotovitev slednjega, kot je pojasnjeno v nadaljevanju. 

ZGD-1 v prvem odstavku 64. člena ZGD-1 opredeljuje kot kapitalske rezerve (torej kategorijo 

vezanega kapitala) tudi zneske, ki jih dodatno vplačajo družbeniki na osnovi družbene 

pogodbe (na primer naknadna plačila družbenikov). Vplačana naknadna vplačila bi glede na 

navedeno opredelitev predstavljala vezani kapital, vendar se naknadna vplačila družbenikom 

lahko vrnejo na osnovi drugega odstavka 495. člena ZGD-1, le če niso »namenjena kritju 

osnovnega kapitala ob izgubi«.
71

 Posledično je razbrati, da dokler d. o. o. posluje z dobičkom, 

se naknadna vplačila lahko vrnejo družbenikom. Hieng (2016, 41) v tej zvezi na primer 

razlaga, »da družba, v katero so družbeniki naknadno vplačali sredstva zaradi likvidnostnih 

težav, sredstva lahko vrne, ko težave odpravi« (če so sredstva vplačali zaradi izgube pri 

poslovanju, jih lahko potem družba vrne, če je bila izguba pokrita iz čistega dobička, sicer pa 

ne).
 72

 

»V družbeni pogodbi je lahko določeno, da je mogoče zahtevati naknadna vplačila že pred 

popolnim vplačilom osnovnih vložkov.« (drugi odstavek 492. člena ZGD-1) Kocbek idr. 

(2007, 124) razlagajo, bi družba z zahtevo po vplačilu teh tovrstna sredstva lahko uporabila za 

prehodno financiranje in bi se na osnovi posebnega sklepa taka sredstva lahko vrnila, kar bi 
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 »Vračilo se ne sme opraviti prej kot tri mesece od dne, ko je bil sklep o vračilu objavljen na 

predpisan način« (drugi stavek drugega odstavka 495. člena ZGD-1). 
72

 »Če pa je družba izgubo pokrila s kapitalskimi rezervami, oblikovanimi iz naknadnih vplačil, jih ne 

more ponovno oblikovati iz ustvarjenega dobička.« (Hieng 2016, 41) 
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bilo treba urediti z družbeno pogodbo.
73

 Tako vplačana naknadna vplačila pa se družbenikom 

pred popolnim vplačilom osnovnih vložkov ne morejo vrniti, saj so, upoštevaje določila 

drugega odstavka 495. člena ZGD-1, vračila pred popolnim vplačilom osnovnega vložka 

nična.  

Poleg osnovnega namena navedenega določila drugega odstavka 495. člena ZGD-1 k 

ohranitvi že vplačanih sredstev družbi je po našem mnenju navedeno določilo ZGD-1 možno 

posredno uvrstiti med pravila o zagotoviti osnovnega kapitala, kot je obrazloženo v 

nadaljevanju. Jasno je namreč, da bi družba v primeru, ko je družbenik vplačal naknadna 

vplačila pred vplačilom osnovnega vložka in z vplačilom slednjega zamujal (pri čemer je bil 

določen tudi rok za vračilo naknadnih vplačil, ki je potekel), lahko pobotala svojo obveznost 

do vračila prejetih naknadnih vplačil z obveznostjo družbenika do vplačila osnovnega vložka. 

To po našem mnenju ne bi bilo v nasprotju z drugim odstavkom 484. člena ZGD-1, ki pravi, 

da »družbenik ne more biti oproščen vplačila osnovnega vložka niti ne more pobotati svoje 

terjatve z zahtevkom družbe za vplačilo osnovnega vložka«. Kakor razlagajo Kerčmar, Tratar 

in Boltin (2006, 523), je za zagotovitev osnovnih vložkov ključna taka izpolnitev, kjer je 

»dosežena polna vrednost z neomejenim in dokončnim dotokom premoženja v družbo«, kar bi 

v primeru dejanskega predhodnega vplačila naknadnih vplačil v družbo s strani družbenikov 

(v višini enaki ali višji od še nevplačanih osnovnih vložkov) bilo izvedeno. Pobotanje bi 

družba izvedla enostransko zaradi zagotovitve osnovnih vložkov. Pobotanje terja sočasno 

izpolnitev, kar je tudi glede na opredelitev v navedenem določilu (vračilo naknadnih vplačil 

pred vplačilom popolnih osnovnih vložkov) ustrezno, saj do prehodnega vračila ne bi prišlo 

zaradi sočasnosti pobotanja.  

Posledice nespoštovanja določil drugega odstavka 495. člena (ki se nanašajo na naknadna 

vplačila) so navedene že v poglavju o ohranitvi osnovnega kapitala 4.2, in sicer v delu, ki 

razlaga vračila prepovedanih plačil po 496. členu ZGD-1,
74

 zato jih v tem delu ne 

ponavljamo. Razumeti bi bilo možno tudi, da bi tudi pri kršitvi drugega odstavka 495. člena 

ZGD-1 tako družbo kot poslovodjo lahko doletela kazen za prekršek po 685. členu ZGD-1,
75

 

saj se v primeru vračila naknadnega vplačila, ki je bilo namenjeno za kritje osnovnega 

kapitala ob izgubi, osnovni kapital ne bi ohranil. Ob tem bi izpostavili, kot že obrazloženo, da 

bo moral zakonodajalec navedeno kršitev natančneje pojasniti zaradi lažje implementacije 

zakonskih dopolnitev. 
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  Kocbek idr. (2007, 124) sicer v tej zvezi izpostavljajo, da je kljub temu vsekakor temeljni vir 

financiranja  

d. o. o. osnovni kapital, ki ga vplačajo družbeniki v obliki osnovnih vložkov. 
74

  »Plačila, ki so opravljena v nasprotju s [495. členom ZGD-1] […], je treba družbi vrniti.« (prvi 

odstavek 496. člena ZGD-1) 
75

  Več o navedenem določilu je opredeljeno v poglavju 4.2 (ohranitev osnovnega kapitala, stran 57). 
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V zvezi z naknadnimi vplačili bi izpostavi še, da v primeru zamude vplačila naknadnih vplačil 

ZGD-1 v prvem odstavku 492. člena določa, da se takrat lahko smiselno uporabijo določbe od 

485. do 489. člena ZGD-1 o zamudnih obrestih in kaducitetnem postopku (če družbena 

pogodba za neizpolnitev obveznosti družbenika ne določa drugače), torej enaka določila, kot 

velja za zamudo pri vplačilu v denarju vplačanih osnovnih vložkov. Uporaba teh določil po 

razlagi Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 538) ni obvezna.  

4.2.2 Posojilo družbenika namesto lastnega kapitala  

Ko govorimo o osnovnem kapitalu družbe, je treba omeniti še posojila, ki jih družbenik da 

svoji družbi in ki jih veljavna zakonodaja posledično posebej ureja. Bratina idr. (2008, 560) 

nazorno pojasnjujejo smisel posebne zakonske ureditve: 

Če družbenik da družbi posojilo, je to oblika njenega financiranja, ki ima v primerjavi s 

financiranjem v obliki lastnega kapitala številne prednosti. Načeloma je izbira virov financiranja 

stvar avtonomne odločitve družbenikov, vendar pa to velja samo tako dolgo, dokler družba ne 

zaide v krizo. Takrat se morajo namreč družbeniki odločiti, ali bodo družbo likvidirali ali pa jo, če 

se tako odločijo za njen nadaljnji obstoj, sanirali. Če bi v skladu s pravili ekonomsko-finančne 

stroke morali za sanacijo družbe zagotoviti nov lastni kapital, namesto tega pa ji dajo le posojilo, 

potem naj za posledice takšne (nepravilne) finančne odločitve tudi odgovarjajo [stanje nominalne 

podkapitaliziranosti]. 

Posojilo družbi namesto lastnega kapitala ureja 498. člen ZGD-1, ki določa, da »[d]ružbenik, 

ki je v času, ko bi morali družbeniki kot dobri gospodarstveniki zagotoviti družbi lastni 

kapital, namesto tega družbi dal posojilo, ne more proti družbi uveljavljati zahtevka za vračilo 

posojila v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave«.
76

 »Tako posojilo se v 

stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave šteje za premoženje družbe.« (zadnji 

stavek prvega odstavka 498. člena ZGD-1) Jasno je, da zakonodaja posebej ureja posojila
77

 

družbenikov, kadar je družba v krizi. 

Po razlagi Kocbek idr. (2007, 135) zakonodaja ne pojasni točno, kaj je mišljeno z uporabo 

izraza lastni kapital (pri obvezi družbenikov do zagotovitve lastnega kapitala), kot tudi ne, 

kdaj naj bi se točno zagotavljal tak kapital v smislu navedenega člena. Avtorji (prav tam) 

zaključujejo, da gre pri uporabi izraza lastni kapital družbe za kapital, ki pripada le družbi in s 

katerim ta prosto razpolaga, pri čemer avtorji (2007, 136) nadalje razlagajo, da bi tak lasten 

kapital družbeniki lahko zagotovili predvsem kot povečanje osnovnega kapitala, vplačilo še 
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  Stečajni postopki, postopek poenostavljene prisilne poravnave in postopki prisilne poravnave so 

postopki zaradi insolventnosti po 5. členu ZFPPIPP. 
77

  Tretji odstavek 498. člena ZGD-1 določa: »Določbe tega člena veljajo tudi za druga pravna dejanja 

družbenika ali tretje osebe, ki gospodarsko ustrezajo zagotovitvi posojila.« V nadaljevanju 

diplomske naloge se v izogib ponavljanju uporablja le izraz posojilo, pri čemer so s tem mišljena 

tudi druga pravna dejanja kot po navedeni določbi tretjega odstavka 498. člena ZGD-1.  
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doslej nevplačanih osnovnih vložkov,
78

 kot naknadna vplačila in vplačila v statutarne rezerve. 

Ob tem je jasno, da bi za navedene zagotovitve kapitala morali družbeniki vsekakor 

upoštevati in spoštovati pravila o zagotovitvi osnovnega kapitala, kot so podrobno 

opredeljena v poglavju 4.1 (vključno z podpoglavjema 4.1.1 in 4.1.2) in tudi v poglavju o 

naknadnih vplačilih 4.2.1 (kar tu ne ponavljamo), zato predpostavljamo, da je veljavna 

zakonodaja zaščitila posojila, dana družbi od družbenika, v primerih, ko bi slednji morali 

zagotoviti lastni kapital (v času krize), z zgoraj navedeno določbo. 

Posojila, kot so opredeljena v zgoraj navedenem členu, so lahko sporna z vidika jamčevanja 

upnikom družbe z njenim osnovnim kapitalom. V primeru, da ne bi obstajale posebne 

zakonske ureditve v tej zvezi in bi družbeniki nakazali družbi posojilo takrat, ko bi po 

veljavni zakonodaji morali vplačati lasten kapital (npr. povečanje osnovnega kapitala), bi 

dejansko sebe postavili v vlogo upnika družbe, ki lahko v razmerju do družbe zahteva vračilo 

posojila (torej ima terjatev do družbe). Preostale morebitne upnike pa bi s tem »oškodovali« 

za jamstvo v višini nevplačanega dela osnovnega kapitala ali drugače za višino njegove 

terjatve iz naslova vračila posojila, ki so ga zagotovili namesto lastnega kapitala. Tudi v tem 

primeru zakonodaja po našem mnenju ščiti osnovni kapital družbe in ne teži samo k njegovem 

ohranjanju (z vidika, da je vezani kapital nedotakljiv za družbenike), temveč tudi teži k 

zagotoviti slednjega v času krize (če se družbeniki ne odločijo za prenehanje družbe). 

Posledično je možno izpeljati, da je pri spoštovanju navedenega določila ZGD-1 predvsem 

ključno stanje, v katerem se družba nahaja. 

Prelič (2010, 897) razlaga, da je »za presojo vprašanja, kdaj je družba v slabem finančnem 

stanju, relevantno predvsem, ali bi družba posojilo lahko dobila od tretjih oseb (na primer 

banke) po običajnih komercialnih pogojih«. Nadalje (prav tam) razlaga, da če to ne bi bilo 

tako, bi bila družba kreditno nesposobna, pri čemer je treba ugotoviti, ali slednje ni posledica 

kapitalske neustreznosti (za več informacij glej poglavje 4.3), za katero zakonodaja 

predvideva postopanje poslovodstva po določilih ZFPPIPP. Avtor (prav tam) navaja, da gre 

vsekakor za položaj plačilne nesposobnosti družbe. 

V tej zvezi pa Bratina idr. (2008, 561) razlagajo, »da se posojila družbenikov štejejo za lastni 

kapital družbe zmeraj, kadar so bila dana v času, ko družba lastni kapital potrebuje, in vse 

dokler ta čas traja«.  

ZGD-1 ne zahteva protipravnega ravnanja družbenikov, ki bi bilo pogoj za to, da se taka posojila 

v primeru postopka zaradi insolventnosti
79

 štejejo za lastniški kapital. Ni namreč nedopustno, da 

družbeniki namesto lastniškega kapitala družbi dajo posojilo ali kakšno drugo obliko finančne 
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  Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 550) razlagajo, da bi bilo v primeru nevplačila celotnih osnovnih 

vložkov treba najprej »zahtevati izpolnitev obveznosti o vplačilu osnovnih vložkov, s čimer bi se 

morda kreditna sposobnost družbe izboljšala«. 
79

  Postopki zaradi insolventnosti so po 5. členu ZFPPIPP postopek prisilne poravnave, postopek 

poenostavljene prisilne poravnave in stečajni postopki. 
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pomoči. Zakonodaja pravzaprav družbenikom sploh ne nalaga obveznosti, da finančno podpirajo 

družbo, ki je v krizi (obveznosti po ZFPPIPP so predpisane zgolj za organe vodenja in nadzora). 

Zgolj dejstvo, da je družbenik dal posojilo, ko tretja oseba ne bi prevzela takega tveganja, je 

zadosten razlog za prekvalifikacijo njegove finančne pomoči v kapital družbe (Kontraščak 2009, 

X) 

Kontraščak (2009, XII) nadalje ugotavlja, da je pri dolžniškem financiranju s strani 

družbenikov, ko je družba v slabem finančnem stanju, treba skrbno predhodno pretehtati, ali 

je smiselno s poslovanjem družbe sploh nadaljevati ali je bolje družbo likvidirati, saj se 

družbeniki takrat izpostavljajo tveganju, da bodo v primeru začetka postopka stečaja ali 

prisilne poravnave zgubili ne le osnovni kapital, temveč tudi posojilo, ki so ga zagotovili 

družbi, saj bodo ti zadnji poplačani iz preostanka premoženja družbe. 

Zakonodaja obravnava kot tovrstna (posojila družbi namesto lastnega kapitala) posojila tudi, 

če jih zagotovijo tretje osebe, saj pravi ZGD-1 v drugem odstavku 498. člena:  

Tretja oseba, ki je v času, ko bi morali družbeniki kot dobri gospodarstveniki zagotoviti družbi 

lastni kapital, namesto tega družbi dala posojilo in ji je družbenik dal zavarovanje za vračilo 

posojila ali se je k temu družbenik zavezal kot porok, lahko v stečaju ali postopku prisilne 

poravnave zahteva le izplačilo razlike, ki je ni dobila ali je ne bi dobila iz naslova zavarovanja ali 

poroštva. 

To pomeni, da tretja oseba mora dejansko zahtevati vračilo danega posojila od poroka 

družbenika ali z unovčitvijo danega zavarovanja in šele nato za morebitno razliko terjati 

družbo. Zakonodaja tako spet omejuje poseganje v premoženje družbe, tretje osebe pa s tem 

niso oškodovane, saj lahko poplačilo terjatev terjajo sprva od družbenika (kot navedeno 

zgoraj), za morebitno razliko, ki je ne bi predhodno dobili od družbenika, pa kar družbo v 

postopku stečaja in prisilne poravnave. Kot pravilno trdijo Bratina idr. (2008, 560), 

»[s]miselno enako velja, če so družbeniki iz svojega premoženja zagotovili zavarovanje za 

posojilo, ki ga je družbi dala tretja oseba, saj gre za gospodarsko enakovredno pravno 

dejanje«.  

Nadalje ZGD-1 v tretjem odstavku 498. člena določa, da ta ureditev velja tudi za druga pravna 

dejanja družbenika ali tretje osebe, ki gospodarsko ustrezajo zagotovitvi posojila, kar pomeni 

za tista dejanja, ki so nekako namenjena izogibanju tem zakonskim določilom in ki vodijo do 

tega, da se nadomesti na kakšen drug način lasten dovod kapitala v družbo.  

V zvezi z obravnavano temo nadalje ZGD-1 v 499. členu določa:  

Če je družba v […] [navedenih primerih] vrnila posojilo v zadnjem letu pred uvedbo stečaja ali 

prisilne poravnave, mora družbenik, ki je dal posojilo, ali družbenik, ki je dal zavarovanje ali je 

jamčil kot porok, družbi nadomestiti vrnjeni znesek posojila. Družbenikova obveznost obstaja le 

do višine zneska posojila ali do višine zneska, za katerega je družbenik prevzel poroštvo, ali do 

vrednosti zavarovanja ob vračilu posojila. Družbenik je prost te obveznosti, če da predmete, ki so 
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bili upniku dani kot zavarovanje, na razpolago družbi za poplačilo. Te [d]oločbe […] veljajo tudi 

za druga pravna dejanja, ki gospodarsko ustrezajo zagotovitvi posojila. 

Družbenikova obveznost po navedenem členu po Kocbek idr. (2007, 139) nastopi z začetkom 

prisilne poravnave ali stečaja. Navedeno pomeni, da se že vrnjeno »tovrstno posojilo« 

družbeniku ali tretji osebi znotraj zakonsko opredeljenega roka šteje za premoženje družbe in 

mora biti tej vrnjeno, pri čemer mora tako vračilo zagotoviti družbenik, ki je dal posojilo ali 

zavarovanje oziroma jamčil kot porok. V tej zvezi Bratina idr. (2008, 561) razlagajo, da je 

treba izhajati iz tega, »da se posojila družbenikov štejejo za lastni kapital družbe zmeraj, 

kadar so bila dana v času, ko družba lastni kapital potrebuje, in vse dokler ta čas traja«. 

Nadalje razlagajo (prav tam), da je to že v času kreditne nesposobnosti družbe in ne samo npr. 

takrat ko je stečajni razlog že nastopil. »To pomeni, da se lahko zahteva vračilo vrnjenega 

posojila, in sicer na podlagi 496. člena ZGD-1, če je na tak način nastala oziroma se povečala 

podbilanciranost ali prezadolženost družbe.« (Bratina idr. 2008, 561) Torej bi tako vračilo 

posojila družbe lahko predstavljalo kršitev osnovnega pravila o ohranjanju kapitala, 

vsebovanega v 495. členu ZGD-1 (če se z vračilom posega v vezani kapital družbe ali najnižji 

zakonsko določeni osnovni kapital) in bi tako postavilo osnovo za zahtevek za vračilo tega 

družbi po 496. členu ZGD-1. 

Razbrati je možno, da družbeniki morajo zagotoviti lastni kapital družbi, če je ogroženo 

ohranjanje kapitala družbe in je ta v krizi (če so se odločili, da družbe ne bodo likvidirali in še 

niso nastopili pogoji za pričetek postopkov zaradi insolventnosti ter je za sanacijo družbe 

potreben po veljavnih pravilih poslovnofinančne stroke lasten kapital), četudi razlog 

poseganja v osnovni kapital (zmanjšanja tega) niso bili oni sami, temveč slabo poslovanje 

družbe (prezadolženost ipd.). Če takrat družbi zagotovijo posojilo (namesto lastnega kapitala), 

se tako posojilo po navedenih določilih 498. členu ZGD-1 šteje za lastni kapital družbe, ki se 

podreja temeljnemu določilu o ohranjanju osnovnega kapitala iz 495. člena ZGD-1. Na tej 

osnovi zakonodaja bodisi v 496. členu ZGD-1 bodisi v 499. členu ZGD-1 ureja vračila družbi 

tovrstnih posojil družbenikov ali tretjih oseb (če je družbenik porok tega posojila ali je 

zagotovil zavarovanje za to) od družbenikov. V 499. členu ZGD-1 pa je izrecno določeno, da 

se ta uporablja za vračila, opravljena znotraj roka, ki je enak zadnjemu letu pred uvedbo 

stečaja ali prisilne poravnave, 496. člen ZGD-1 pa ureja izplačila, izvedena ves čas obstoja 

družbe.
 80

 

Na tej točki bi omenili tudi institut spregleda pravne osebnosti, ki ga Kerčmar, Tratar in 

Boltin (2006, 52) opredeljujejo kot »[s]plošno izjemo jamčevanja družbenikov za obveznosti 

družbe« in ki ga ureja 8. člen ZGD-1, kjer določa, da družbeniki odgovarjajo za obveznosti 

družbe tudi pri kapitalskih družbah: 
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  Pri čemer se navedene določbe (496. in 499. člena ZGD-1) po našem mnenju ne izključujejo. 
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− če so družbo kot pravno osebo zlorabili za to, da bi dosegli cilj, ki je zanje kot 

posameznike prepovedan,  

− če so družbo kot pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih ali njenih upnikov,  

− če so v nasprotju z zakonom ravnali s premoženjem družbe kot pravne osebe kot s svojim 

lastnim premoženjem ali  

− če so v svojo korist ali v korist druge osebe zmanjšali premoženje družbe, čeprav so 

vedeli ali bi morali vedeti, da ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim 

osebam.
81

  

D. o. o. torej praviloma odgovarja z vsem svojim premoženjem, razen če nastopi eden izmed 

zgoraj navedenih primerov. »Predpostavka za jamčevanje družbenikov pri jamčevalnem 

spregledu pravne osebnosti je, da so zlorabili pravno osebo. […] Jamčevanje družbenika kot 

pravna posledica jamčevalnega spregleda pravne osebe zaradi njene zlorabe pride v poštev le, 

če družba ne more poravnati svojih obveznosti.« Poenostavljeno lahko trdimo, da če je družba 

nesposobna poravnati obveznosti do tretjih oseb in je prišlo do zlorabe družbe s strani 

družbenika, lahko pride do jamčevanja družbenikov za obveznosti družbe (spregled pravne 

osebnosti). 

Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 53) v povezavi s tem razlagajo, da je v primerih iz 8. člena 

ZGD-1 razlog tudi podpkapitalizacija, pri čemer avtorji ločujejo: 

− nominalno podkapitalizacijo, kjer družbeniki priskrbijo kapital ne kot vložke, temveč kot 

posojila (tuj kapital), in  

− materialno podkapitaliziranost, kjer družbeniki niso zagotovili kapitala in ga družba 

nima.  

Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 53) trdijo, da so v navedenih primerih družbeniki odgovorni, 

če so vedeli ali bi morali vedeti za stanje družbe, katerega posledica je insolventnost. »Družba 

tedaj ne more uresničevati zastavljenih, gospodarskih ciljev.« (Kerčmar, Tratar in Boltin 

2006, 53–54)  

Glede na navedeno je po našem mnenju teoretično možno izpeljati, da če družbeniki na 

osnovi zlorabe družbe tej ne zagotovijo kapitala (npr. zaradi doseganja določene lastne koristi 

družbo prezadolžijo s posojili namesto z lastnim kapitalom ali ne vplačajo osnovnih vložkov) 

in s tem povzročijo nezmožnost plačila obveznosti do tretjih oseb in so za to vedeli ali bi 

morali vedeti, je to lahko osnova za uveljavljanje jamčevanja družbenikov na osnovi 8. člena 

ZGD-1. 
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  Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 52) razlagajo, da gre pri prvi alineji za subjektivno odgovornost, 

da družbo izkorišča za uresničevanje ciljev, ki niso dovoljeni za družbenika, pri drugi alineji gre za 

oškodovanje upnikov (pomešanje premoženja), pri tretji alineji pa za zlorabo upravljavskih pravic. 
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Zakonodaja v navedenem členu po našem mnenju ščiti premoženje družbe in tako teži k 

njegovemu ohranjanju in posledično tudi ohranjanju vezanega kapitala in najnižjega zakonsko 

določenega zneska osnovnega kapitala, saj v primeru, da bi družbeniki z zlorabo družbe 

dosegli odtekanje premoženja družbe v svojo korist, bi lahko to povzročilo tudi poseganje v 

vezani kapital družbe kapitala in najnižji zakonsko določeni znesek osnovnega kapitala ter 

ogrožalo poplačilo terjatev tretjih oseb (upnikov). Temelj tega člena za razliko od 495. člena 

ZGD-1, ki predstavlja glavno pravilo glede ohranjanja osnovnega kapitala, je v tem, da je 

jamčevanje družbenikov po 8. členu ZGD-1 pogojeno z zlorabo družbe in predpostavke, da 

družba ni mogla poravnati obveznosti do tretjih (in so za to družbeniki vedeli ali bi morali 

vedeti), pri čemer lahko tovrstno jamčevanje do družbenikov zahtevajo neposredno tretje 

osebe, torej upniki za poravnavo njihove terjatve (če so izpolnjeni zakonski pogoji) in ne le 

družba kot po določilih 496. člena ZGD-1. 

4.3 Kapitalska ustreznost družbe  

Hieng (2016, 40) razlaga, da dokler ima »družba premoženje, ki poleg obveznosti do upnikov 

pokriva vezani kapital, lahko upniki pričakujejo poplačilo svojih terjatev.« Nadalje (prav tam) 

pojasnjuje, da se družbe »pogosto prezadolžijo zaradi (slabega) poslovanja ali drugih 

okoliščin«, kar ima za posledico, da premoženje družbe ne zadošča več za poplačilo upnikov, 

vendar v tak položaj ne sme »zaiti zaradi čezmernih ali celo nedovoljenih izplačil 

družbenikom«. Če bi bilo to tako, se upošteva pravila o ohranitvi osnovnega kapitala po  

495. členu ZGD-1, če ni tako, pa je treba postopati po drugih določilih veljavne zakonodaje 

glede na stanje, v katerem se družba nahaja (predvsem po določilih ZFPPIPP). Veljavna 

zakonodaja ureja postopanje v primeru, ko družba zaide v različna stanja, ki ogrožajo njeno 

sposobnost plačila obveznosti itd.  

»Splošno je znano, da je potrebno družbi zaradi ohranjanja osnovnega kapitala in varstva 

premoženja družbe ter s tem upnikov družbe, zagotoviti zadosten lasten kapital«, če je to 

potrebno po načelu dobrega gospodarja in tudi upoštevaje določila ZFPPIPP, ki družbam 

nalaga vzdrževanje kapitalske ustreznosti (Bratina idr. 2008, 371). 

Kaj je kapitalska ustreznost po ZFPPIPP? ZFPPIPP v tretjem odstavku 11. člena kapitalsko 

ustreznost v splošnem enači s sposobnostjo pravne osebe, da je dolgoročno plačilno sposobna, 

kar se zgodi, če je obseg njenih »dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in 

vrste poslov, ki jih ta opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh 

poslov«. Pojasniti je še, da v istem členu ZFPPIPP med dolgoročne vire financiranja pravne 

osebe umešča kapital
82

 in tiste njegove obveznosti kot tuje dolgoročne vire financiranja, ki so 
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  Po četrtem odstavku 10. člena ZFPPIPP je kapital po navedenem zakonu pri gospodarski družbi 

mišljen kot »kapital v računovodskem pomenu in vključuje vse sestavine kapitala, ki se izkazujejo v 

bilanci stanja po 65. členu ZGD-1«. 
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po svojih lastnostih in namenu
83

 primerne za kritje obveznosti iz poslovanja in izgub zaradi 

tveganj, ki jim je pravna oseba izpostavljen pri svojem poslovanju. Kapital je torej tukaj 

razumeti kot celotni lastni kapital družbe in ne samo njen osnovni kapital. Bratina idr. (2008, 

397) poudarjajo, da je le celotni kapital družbe (in ne le osnovni kapital te) merilo, »s katerim 

lahko resnično merimo razmerje med obveznostmi do lastnih virov sredstev v primerjavi z 

obveznostmi do tujih virov sredstev; le skupni kapital in dolgoročne obveznosti na eni strani, 

pa lahko dajejo odgovor na kapitalsko ustreznost iz vidika zadostnega obratnega kapitala v 

primerjavi s potrebami po dolgoročnih sredstvih na drugi strani«. 

V povezavi s predhodnim odstavkom 14. člen ZFPPIPP konkretneje določa, da je pravna 

oseba kapitalsko neustrezna, če je postala dolgoročno plačilno nesposobna, pri čemer se šteje, 

da je tako, če je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico 

osnovnega kapitala (torej izguba tekočega leta + prenesene izgube ≥ ½ osnovnega kapitala) in 

te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv
84

 oziroma če je 

prezadolžena (vrednost premoženja je manjša od vseh obveznosti). 

»Če družba postane insolventna,
85

 ne sme opravljati nobenih plačil ali prevzemati novih 

obveznosti, razen tistih, ki so nujne za redno poslovanje družbe.« (prvi odstavek 34. člena 

ZFPPIPP) Poleg tega ZFPPIPP v prvem odstavku 35. člena poslovodstvu nalaga, da v enem 

mesecu po nastanku insolventnosti nadzornemu svetu predložiti poročilo o ukrepih 

finančnega prestrukturiranja, kjer mora med drugim določiti tudi možne ukrepe finančnega 

prestrukturiranja za odpravo insolventnosti
86

 (da bo družba postala znova kratkoročno in 

dolgoročno plačilno sposobna). 

ZFPPIPP v drugi in tretji točki tretjega odstavka 35. člena opredeljuje med možnimi ukrepi 

tudi ukrepe, ki jih lahko poslovodstvo izvede, to je na primer vpoklic nevplačanih vložkov v 

osnovni kapital, pri čemer je jasno, da se bo poskrbelo za njihovo vplačilo najkasneje sedaj, 

če to ni bilo tako predhodno. Na drugi strani 35. člen ZFPPIPP med možnimi ukrepi omenja 

tiste, o katerih odloča skupščina (če ukrepi kot prehodno omenjeno po mnenju poslovodstva 

insolventnosti ne bodo odpravili). To je na primer redno povečanje osnovnega kapitala z 

novimi vložki, med drugim pa se lahko izvede tudi povečanje kapitala družbe, ki temelji na 

zagotovitvi dodatnega kapitala družbe z novimi stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve 

upnikov do dolžnika (za več informacij glej poglavje 4.4). 
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  V skladu s pravili poslovnofinančne stroke. 
84

  Rezerve so opredeljene v 64. členu ZGD-1. Več o teh v poglavju 3.3. 
85

  Po SSKJ je insolventna tista oseba, ki ni sposobna poravnati svoje plačilne obveznosti, ker dolgovi 

presegajo vrednost premoženja. Insolventnost je položaj, ki nastane, če je dolžnik trajnejše 

nelikviden ali prezadolžen ali kapitalsko neustrezen, kot to določa 14. člen ZFPPIPP. Postopki 

zaradi insolventnosti so po 5. členu ZFPPIPP postopek prisilne poravnave, postopek poenostavljene 

prisilne poravnave in stečajni postopki. 
86

  Če ukrepi za odpravo insolventnosti družbe te ne bi odpravili, se ob zakonsko določenih izpolnjenih 

pogojih prične postopek zaradi insolventnosti kot po 5. členu ZFPPIPP. 
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V tej zvezi bi izpostavili še obveznost poslovodstva, ki mora upoštevaje določila 35. in 36. 

člena ZFPPIPP v zakonsko določenem roku sklicati skupščino, ki bo odločala o povečanju 

osnovnega kapitala, če je v skladu s poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja treba 

opraviti povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi vložki, o katerem mora 

odločiti skupščina. Tudi ZGD-1 v 508. členu izrecno navaja primere, kdaj mora poslovodstvo 

sklicati skupščino družbe, to je med drugim, ko je to nujno za interese družbe (v primeru 

večjih tveganj, ki so podana s poslovanjem družbe) in če se z letno bilanco ali bilanco med 

poslovnim letom ugotovi, da je izgubljena polovica osnovnega kapitala (kapitalska 

neustreznost), ki terja postopanja družbenikov po določilih ZFPPIPP v smislu pričetka 

izvajanja finančnih ukrepov (med katere sodi tudi povečanje osnovnega kapitala). Zadevni 

člen ZGD-1 je po našem mnenju treba razumeti kot dolžnost poslovodstva, da poskrbi, da 

družbeniki odločajo o zadevah, za katere so pristojni in ki so za družbo pomembne, predvsem 

z vidika obstoja družbe kot tudi za zaščito njenih interesov.  

Zakonodaja torej predvideva možnosti ukrepanja poslovodstva kot skupščine v smeri 

zagotovitve osnovnega kapitala za namene odprave insolventnosti družbe. Iz navedenega je 

razbrati, da je osnovni kapital ali bolje njegova višina v povezavi z drugimi pomembnimi 

dejstvi v sklopu delovanja družbe (izguba družbe, prezadolženost družbe, njena sposobnost 

poravnave obveznosti, sredstva idr.) pomembna tudi zaradi pričetka izvajanja ukrepov 

finančnega prestrukturiranja, ki so opredeljeni v 15. členu ZFPPIPP.
87

 V osnovi gre za 

ukrepe, ki lahko med drugim temeljijo na dejanski zagotovitvi osnovnega kapitala družbi in se 

podrejajo pravilom o zagotovitvi osnovnega kapitala družbe, ki jih je pri izvajanju ukrepov 

treba upoštevati. Pravila o zagotovitvi osnovnega kapitala so podrobno opredeljena v poglavju 

4.1 (vključno s tam navedenimi podpoglavji), zato se v razlago teh v tem delu ne spuščamo, 

temveč le poudarjamo, da morajo družbeniki oziroma družba poskrbeti za ustrezno 

zagotovitev osnovnega kapitala družbe, upoštevaje navedena pravila. 

»Kapitalsko ustreznost je treba v skladu s 11. členom ZFPPIPP ugotavljati glede na obseg in 

vrsto poslov, ki jih družba opravlja, ter tveganja, ki jim je družba izpostavljena glede na svojo 

primarno dejavnost.« (Bratina idr. 2008, 397) To določa ZFPPIPP v 32. členu, kjer je 

opredeljeno, da mora družba »zagotoviti, da vedno razpolaga z dovolj dolgoročnih virov 

financiranja glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena 

pri njihovem opravljanju. Poslovodstvo mora redno spremljati in preverjati, ali družba dosega 

kapitalsko ustreznost«. 
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  »Finančno prestrukturiranje je celota ukrepov, ki se izvedejo, da bi dolžnik postal kratkoročno in 

dolgoročno plačilno sposoben (v nadaljnjem besedilu: ukrep finančnega prestrukturiranja), in lahko 

vključujejo: 1. zmanjšanje in odložitev zapadlosti dolžnikovih obveznosti, 2. pri kapitalski družbi: 

izvedbo povečanja osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve 

upnikov do dolžnika, ali z novimi denarnimi vložki in 3. druge ukrepe, katerih izvedba v skladu s 

pravili poslovnofinančne stroke omogoča odpravo vzrokov dolžnikove insolventnosti in zagotavlja, 

da dolžnik postane kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben.« (15. člen ZFPPIPP) 
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Bratina idr. (2008, 558) izpostavljajo dolžnosti in odgovornosti poslovodje na področju 

finančnega poslovanja družb. ZFPPIPP v 28. členu določa, da mora poslovodstvo zagotoviti, 

da družba posluje v skladu s tem zakonom in pravili poslovnofinančne stroke ter mora tako 

pri vodenju poslov družbe ravnati s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in si 

prizadevati, da je družba vedno kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna (kapitalsko 

ustrezna). Ravno tako ZFPPIPP v prvem odstavku 29. člena določa, da mora tudi nadzorni 

svet pri izvajanju svojih pristojnosti in odgovornosti za opravljanje nadzora nad vodenjem 

poslov družbe redno preverjati, ali je družba kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna 

(kapitalsko ustrezna) ali poslovodstvo ravna v skladu s pravili finančnega poslovanja družb in 

drugih pravnih oseb. 

Glede na navedeno v predhodnem odstavku so člani poslovodstva in nadzornega sveta 

solidarno odgovorni družbi za škodo, ki nastane zaradi kršitve njihovih obveznosti po 

določilih ZFPPIPP, ki urejajo finančna pravila poslovanja družb in drugih pravnih oseb. 

Slednji so po določilih 28. in 29. člena ZFPPIPP prosti odškodninske odgovornosti, če 

dokažejo, da so pri izpolnjevanju svojih obveznosti ravnali s profesionalno skrbnostjo 

poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij. 

Tudi ZGD-1 določa odgovornost nadzornega organa
88

 in poslovodstva,
89

 in sicer v drugem 

odstavku 263. členu definira, da so člani organa vodenja (poslovodstvo) ali nadzora (nadzorni 

svet) solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, 

razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnost. »Član organa vodenja 

ali nadzora mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in 

poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe.« (prvi odstavek 263. člena 

ZGD-1) 

Skladno z navedenim lahko poenostavljeno povzamemo, da tako poslovodstvo kot nadzorni 

organ morata ves čas obstoja družbe skrbeti (vsak v okviru funkcije in pristojnosti, ki jo ima), 

da družba vedno razpolaga z dovolj dolgoročnih virov financiranja glede na obseg in vrste 

poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri njihovem opravljanju (da je 

kapitalsko ustrezna). Če družba zaide v položaj (npr. prezadolženost ipd.), ki terja postopanje 

po določilih ZFPPIPP, mora poslovodstvo pravočasno in učinkovito začeti izvajati ukrepe 

finančnega prestrukturiranja ali druga dejanja, kot jih narekujejo določila ZFPPIPP, sicer 

odškodninsko odgovarja. Enako velja tudi za nadzorni organ družbe. 

                                                 
88

  Glede nadzornega organa ZGD-1 v 541. členu določa, da se pri d. o. o. za nadzorni svet smiselno 

uporabljajo določbe o nadzornem svetu v delniški družbi, če družbena pogodba ne določa drugače. 
89

  »Za poslovodjo se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 255. in 263. člena […] [ZGD-

1].« (šesti odstavek 515. člena ZGD-1) 
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4.4 Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala  

Skladno z dejstvom, da veljavna zakonodaja podrobneje ureja bodisi postopek povečanja 

bodisi postopek zmanjšanja osnovnega kapitala, slednji postopki pa so po našem mnenju le 

povezani s pravili o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega kapitala, predpostavljamo, da ni 

potrebe po podrobni razlagi zadevnih postopkov, saj to ni predmet te diplomske naloge. V 

nadaljevanju se dotikamo zakonskih določil glede zagotovitve in ohranitve osnovnega 

kapitala, ki smo jih že podrobneje razložili v predhodnih poglavjih in se kakorkoli nanašajo na 

povečanje ali zmanjšanje osnovnega kapitala, ob tem pa pojasnjujemo osnove navedenih 

postopkov.  

D. o. o., ki že posluje, ima skladno z veljavno zakonodajo registriran in vplačan osnovni 

kapital najmanj v zakonsko določeni minimalni višini (7.500,00 EUR), lahko pa tudi v višji 

vrednosti. Tak osnovni kapital, ki je namenjen začetnemu obstoju družbe, se lahko v času 

poslovanja družbe (znotraj življenjskega cikla družbe) izkaže za neprimernega: 

− bodisi zaradi razširitve dejavnosti družbe ali drugih razlogov ali 

− ker tako nalaga zakonodaja, ki narekuje spremembo osnovnega kapitala v smislu 

njegovega povečanja (npr. finančno prestrukturiranje po ZFPPIPP itd.) kot tudi v smislu 

njegovega zmanjšanja (npr. zaradi morebitnega izstopa ali izključitve družbenika idr.). 

Glede na navedeno lahko družbeniki družbe s povečanjem ali zmanjšanjem osnovnega 

kapitala zasledujejo več namenov, pri čemer je možno trditi, da se povečanje kot zmanjšanje 

osnovnega kapital pri d. o. o. običajno izvede z namenom uresničitve določene zakonske 

določbe ali poslovne odločitve družbenikov družbe oziroma kombinacije obojega. 

Med nameni, ki so po našem mnenju relevantni pri obravnavani temeljnih pravil zagotovitve 

in ohranitve osnovnega kapitala, so predvsem tisti, ki izhajajo iz določil veljavne zakonodaje, 

in sicer: 

− pri povečanju osnovnega kapitala npr. povečanje zaradi izvedbe finančnega 

prestrukturiranja po določbah ZFPPIPP (zagotovitev kapitalske ustreznosti), zagotovitev 

minimalnega zakonsko določenega kapitala ipd.,
 90

 

− pri zmanjšanju osnovnega kapitala npr. zmanjšanje zaradi izstopa ali izključitve 

družbenika po ZGD-1, kritje izgube ipd., 

saj jih zakonodaja podrobneje določa in ureja ter jih zato tudi mi omenjamo v nadaljevanju. 

Rajgelj (2007, 83) nazorno v splošnem opredeljuje povečanje in zmanjšanje osnovnega 

kapitala in razlikuje med efektivnim in nominalnim spreminjanjem kapitala: 

Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala sta ukrepa za spremembo osnovnega kapitala pri 

spremenjenih potrebah po lastniškem kapitalu. Razlikujemo efektivno in nominalno spreminjanje 
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 V primeru, da bi iz kakršnihkoli razlogov prišlo do zmanjšanje kapitala pod zakonsko določnim 

minimum. 
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osnovnega kapitala. Namen efektivnega povečanja osnovnega kapitala (povečanje z novimi 

vložki) je, da družba pridobi nov lastniški kapital, pri nominalnem povečanju osnovnega kapitala 

(povečanjem iz sredstev družbe) pa gre samo za preoblikovanje obstoječih rezerv. Na drugi strani 

efektivno zmanjšanje osnovnega kapitala služi odtoku kapitala iz družbe, nominalno zmanjšanje 

osnovnega kapitala pa je namenjeno prilagoditvi zneska osnovnega kapitala s slabim poslovanjem 

že znižanemu premoženju družbe. 

Bratina idr. (2008, 562) razlagajo, da pri povečanju osnovnega kapitala pridobijo družbeniki 

nov samostojen poslovni delež, kar se ne zgodi pri povečanju kapitala iz sredstev družbe, kjer 

se »njihovi osnovni vložki povečajo v sorazmerju s poslovnimi deleži v dotedanjem 

osnovnem kapitalu«.
91

 V povezavi s tem Bratina idr. (2008, 415) poudarjajo, da medtem ko 

pri povečanju osnovnega kapitala z vplačilom novih vložkov družba pridobi novo premoženje 

in pride do sprememb premoženja družbe, pri povečanju kapitala iz sredstev družbe dejansko 

ne pride do novih vplačil v premoženje družbe, temveč se nekatere sestavine lastnega kapitala 

preoblikujejo (med katerimi so tudi vezane rezerve) tako, da se osnovni kapital poveča ob 

istem premoženju (kar ne zmanjša varstva upnikov, saj ni sprememb premoženja, le nekatere 

postavke kapitala se še bolj zaklenejo v družbo, torej v osnovni kapital). Povečanje osnovnega 

kapitala iz sredstev družbe in na osnovi vplačila novih vložkov je zaradi lažje predstave in 

razumevanja prikazano v prilogi 5. 

Kakor velja, da se povečanje osnovnega kapitala lahko izvede nominalno in efektivno, se tudi 

smiselno podobno (le v drugo smer) izvede zmanjšanje osnovnega kapitala (ali se spremenijo 

nekatere postavke kapitala ali pride do izplačila poslovnega deleža). Zmanjšanje osnovnega 

kapitala se lahko izvede na osnovi določil 520. člena ZGD-1:  

− kot redno zmanjšanje (vložki se lahko izplačajo družbenikom), 

− kot zmanjšanje po poenostavljenem postopku (namenjeno kritju prenesene izgube ali 

čiste izgube poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapitalske rezerve)
92

 ali  

− z umikom deležev, ki se izvede, kot navajajo Kocbek idr. (2007, 209), na koncu 

kaducitetnega postopka, pri izključitvi ali izstopu družbenika itd. 
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  Zakon omejuje možnost povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe z naslednjim določilom 

359. člena ZGD-1: »Preoblikovanje drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital ni dopustno, 

če je v bilanci stanja, ki je podlaga za preoblikovanje, izkazana prenesena izguba ali čista izguba 

poslovnega leta.« Družbeniki morajo najprej poskrbeti za kritje morebitni izgub in nato lahko 

izvedejo dopustne spremembe osnovnega kapitala.  
92

  Na osnovi petega odstavka 520. člena in prvega odstavku 379. člena ZGD-1 se zmanjšanje 

osnovnega kapitala lahko izvede poenostavljeno, če je zmanjšanje osnovnega kapitala namenjeno 

kritju prenesene izgube ali čiste izgube poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapitalske rezerve. S 

tem se dejansko rešuje stanje družbe, ki posluje z izgubo, zato zakonodaja podaja izrecne pogoje za 

izvedbo poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala. 
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Kocbek idr. (2007, 207) razlagajo, da lahko zmanjšanje osnovnega kapitala prizadene upnike, 

zato zakonodaja predvideva strožje zahteve zaradi njihovega varstva, ki so določene v  

520. členu ZGD- 1.
93

  

Bodisi pri povečanju kot pri zmanjšanju osnovnega kapitala ZGD-1 določa uporabo oziroma 

spoštovanje 475. člena ZGD-1 (kogentno določilo), ki kot že vemo ureja najnižji znesek 

osnovnega kapitala, najnižji znesek osnovnega vložka ter način in čas vplačila osnovnih 

vložkov ter kaj se kot vložek v družbo lahko vloži, kar je vse podrobno obrazloženo v 

poglavju 4.1 o zagotovitvi osnovnega kapitala. V povezavi s tem poudarjamo, da se morajo 

pri obeh postopkih (zmanjšanju ali povečanju osnovnega kapitala) smiselno uporabljati 

določila glede zagotovitve osnovnih vložkov iz 475. člena ZGD-1, ki predstavlja temelj 

načela o zagotovitvi osnovnega kapitala.  

Nadalje je v 518. členu ZGD-1 določeno, da se »[z]a povečanje osnovnega kapitala z 

izročitvijo enega ali več stvarnih vložkov smiselno uporabljajo določbe o stvarnih vložkih pri 

ustanovitvi družbe«. Navedeno pomeni, da se morajo ob povečanju osnovnega kapitala z 

zagotovitvijo novih stvarnih vložkov upoštevati enaka določila kot pri zagotovitvi stvarnih 

vložkov ob ustanovitvi družbe, in sicer npr.: 

− vplačilo stvarnega vložka v celoti pred vpisom (475. člen ZGD-1), 

− ustrezna navedba slednjih v družbeni pogodbi (474. člen ZGD-1),  

− priprava poročila o stvarnih vložkih (476. člen ZGD-1), 

− priložitev vseh prilog ob vpisu spremembe v sodni register (478. člen ZGD-1), 

− vzpostavljena je odgovornost družbenikov in poslovodij za škodo pri izročitvi stvarnih 

vložkov (479. člen ZGD-1), 

in druga določila, kot je opredeljeno v poglavju 4.1.2 o stvarnih vložkih in stvarnem 

prevzemu. 

Povečanje kapitala s stvarnimi vložki se lahko izvede npr. kot eden izmed ukrepov po 

ZFPPIPP, in sicer gre za izvedbo spremembe osnovnega kapitala dolžnika, ki vključuje 

povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve upnikov do 

dolžnika.  
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  Po drugem odstavku 520. člena ZGD-1 mora sklep o zmanjšanju kapitala biti objavljen dvakrat, 

med objavo mora poteči razumen čas (eno leto) in v objavi mora pozvati upnike, da se zglasijo pri 

družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala (znane upnike mora pozvati 

neposredno), pri čemer mora tistim upnikom, ki ne soglašajo z zmanjšanjem, poravnati njihove 

zahtevke ali zagotoviti varščino. Tretji odstavek 520. člena ZGD-1 določa, da se zmanjšanje 

osnovnega kapitala lahko prijavi za vpis v register šele po enem letu od zadnje objave, kot je 

omenjeno v drugem odstavku 520. člena ZGD-1 (poslovodja mora predložiti dokaze o tem, da je 

družba poravnala zahtevke upnikom ali jim zagotovila varščino po drugem odstavku 520. člena 

ZGD-1). 
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Smiselno enako velja, če se bodo s povečanjem osnovnega kapitala zagotavljali denarni 

osnovni vložki: takrat bo treba spoštovati določila, ki urejajo zagotovitev denarnih osnovnih 

vložkov (npr. 475., 484., 485. člen ZGD-1 itd.) ali glede zamude z njihovimi vplačili (od 486. 

do 490. člena ZGD-1), kot tudi glede ustrezne opredelitve v družbeni pogodbi (474. člen 

ZGD-1 itd.), kar je vse opredeljeno v poglavju 4.1.1 o denarnih osnovnih vložkih. 

Kakor že pojasnjeno, je družbena pogodba temelj ustanovitve d. o. o. in v njej morajo biti 

opredeljeni vsi podatki o osnovnem kapitalu itd., ki jih zahteva veljavna zakonodaja, zato je 

logična posledica, da sprememba tovrstnih podatkov terja spremembo družbene pogodbe. Do 

tega vsekakor pride pri povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, zato v tem 

pogledu zakonodaja zahteva enako postopanje kot pri ustanovitvi družbe (glede opredelitve 

osnovnih vložkov, osnovnega kapitala itd.), kot je opisano v poglavju 4.1 glede zagotovitve 

osnovnega kapitala. V povezavi s tem tudi Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 599) 

opredeljujejo spremembo družbene pogodbe kot vsako spremembo ali dopolnitev družbene 

pogodbe »v določbah, ki pomenijo materialno vsebino in predstavljajo novost v urejanju in so 

tako sestavni del vsebine pogodbe«. 516. člen ZGD-1 določa, da »[o] spremembi družbene 

pogodbe odločajo družbeniki na skupščini s tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov«.  

ZGD-1 v 517. členu v splošnem ureja povečanje osnovnega kapitala pri d. o. o. in tam določa, 

da skupščina družbenikov lahko sklene, da se poveča osnovni kapital, ki »se lahko opravi kot 

povečanje osnovnega kapitala z vložki ali kot povečanje osnovnega kapitala iz sredstev 

družbe«. Smiselno podobno ureja 520. člen ZGD-1 glede zmanjšanja osnovnega kapitala 

(družbeniki na skupščini lahko sklenejo, da se osnovni kapital zmanjša).  

Ko je sprememba družbene pogodbe zagotovljena, kot določa veljavna zakonodaja in kot je 

prehodno opredeljeno, Kocbek idr. (2007, 204) pojasnjujejo, da bo pri povečanju osnovnega 

kapitala mogoče priglasiti vpis spremembe osnovnega kapitala šele, »ko bodo opravljena 

smiselno enaka dejanja, ki po 478. členu poslovodji omogočajo prijavo družbe za vpis v 

register«. Navedeno je razumljivo, saj bo moralo registrsko sodišče (enako kot pri ustanovitvi 

družbe) kot prvi organ kontrole potrditi oziroma preveriti, ali so bili novi osnovi vložki 

zagotovljeni skladno z veljavno zakonodajo. 

V povezavi z eno izmed temeljnih obveznosti zagotovitve osnovnega kapitala, ki je določena 

v drugem odstavku 484. člena ZGD-1 (družbeniki ne morejo biti oproščeni vplačila 

osnovnega vložka), zakonodaja pozna edino oprostitev vplačila osnovnega vložka, in sicer je 

skladno z določili tretjega odstavka 484. člena ZGD-1 mogoče družbenike oprostiti vplačila 

osnovnega vložka le ob zmanjšanju osnovnega kapitala (v višini zneska, ki je sorazmeren z 

zmanjšanjem kapitala).  

Glede na poljubno dolgo dobo, v kateri se sme zahtevati in odlagati vplačilo celotnega zneska 

osnovnega vložka, lahko v tem času nastopi zmanjšanje osnovnega kapitala morda prav zato, da 

bi bili družbeniki oproščeni obveznosti dokončnega vplačila. Zakon tako možnost dopušča, 

vendar morajo biti izpolnjene materialne in formalne zahteve za zmanjšanje kapitala [...].« 

(Kocbek idr. 2007, 115) 
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Na koncu tega poglavja bi omenili še določila prvega stavka prvega odstavka 501. člena 

ZGD-1, ki pravi: »Družbena pogodba lahko določi, da sme družbenik iz družbe izstopiti ali da 

je lahko izključen iz družbe, ter določi pogoje, postopek in posledice izstopa ali izključitve.«  

Z namenom ureditve osnovnega kapitala v primerih kot po tem odstavku je zakonodaja v 

drugem odstavku 502. člena ZGD-1 določila: 

V treh mesecih po izstopu ali izključitvi družbenika morajo drugi družbeniki:  

−  sprejeti sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala za znesek, ki je enak nominalni višini 

osnovnega vložka, ki predstavlja poslovni delež, ki po prejšnjem odstavku preneha, ali  

−  v sorazmerju s svojimi sedanjimi poslovnimi deleži prevzeti nove osnovne vložke ali 

povečati svoje sedanje osnovne vložke tako, da je višina osnovnega kapitala enaka višini 

osnovnega kapitala pred prenehanjem poslovnega deleža po prejšnjem odstavku.  

Družbeniki imajo glede na navedeno dve možnosti; ohraniti višino v družbeni pogodbi 

določenega kapitala in vplačati sorazmerni delež ali tega zmanjšati osnovni kapital. 

Zakonodaja ne dopušča stanja, v katerem bi družba imela nerešeno stanje v povezavi z 

osnovnim kapitalom, sploh upoštevaje, da v primerih izstopa ali izključitve družbenika pride 

do prenehanja poslovnega deleža (tudi pri kaducitetnem postopku),
94

 kakor razlagajo Kocbek 

idr. (2007, 151), ki ima za posledico, da je s tem osnovni kapital manjši, kot je določeno v 

družbeni, kar je treba sanirati. V četrtem odstavku 502. člena ZGD-1 je nadalje opredeljeno, 

da če se družbeniki ne opredelijo za eno izmed zgoraj navedenih možnosti v treh mesecih od 

nastopa izključitve ali izstopa, se šteje, da so sprejeli sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala 

in to neposredno po zakonu. »Ta se zmanjša za toliko, kolikor je znašal osnovni vložek 

družbenika« (Kocbek idr. 2007, 152). Za povečanje osnovnega kapitala ne gre v primeru 

prenehanja poslovnega deleža zaradi izstopa ali izključitve družbenika, ko družbeniki v 

sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži prevzamejo nove osnovne vložke ali povečajo 

sedanje osnovne vložke. Tako se ohrani višina osnovnega kapitala pred prenehanjem 

poslovnega deleža. Kot razlagajo Kocbek idr. (2007, 152), pri navedeni »možnosti višina 

osnovnega kapitala ostane enaka, kakršna je bila pred izstopom ali izključitvijo, družbeniki pa 

morajo povečati svoje osnovne vložke«. 

Tudi v teh primerih je treba spoštovati že prej navedena pravila o zagotovitvi osnovnega 

kapitala. Na koncu je treba še omeniti, da bo morala družba nov vpisani
95

 osnovni kapital v 

sodnem registru (po povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala) ohranjati po pravilih o 

ohranitvi osnovnega kapitala, kot je opredeljeno v poglavju 4.2. 
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  Za več informacij o kaducitetnem postopku glej poglavje 4.1.1 o denarnih osnovnih vložkih. 
95

  Na osnovi 35.a člena ZSReg se šteje, da je na podlagi ustrezne odločitve registrskega sodišča o 

vpisu vpis spremembe podatkov pri subjektu vpisa v sodnem registru opravljen z vpisom 

spremembe teh podatkov v poslovnem registru. 
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5 SKLEP 

D. o. o. je v RS najbolj razširjena oblika pravnoorganizacijska oblika pravnih oseb (AJPES, 

2017). Na osnovni določil veljavne zakonodaje smo ugotovili, da sodi d. o. o. med kapitalske 

družbe, za katere je značilno, da za svoje obveznosti jamčijo z vsem svojim premoženjem, kar 

posledično pomeni, da družbeniki ne jamčijo za obveznosti družbe.  

Skladno s cilji te diplomske naloge smo nato v prvem delu podrobno proučili osnovni kapital 

d. o. o. Pojasnili smo razlike med osnovnim kapitalom in premoženjem družbe in ugotovili, 

da tega ne gre enačiti. Razložili smo pojme osnovni vložek, poslovni delež in lastni poslovni 

delež. Na osnovi določil veljavne zakonodaje smo zaključili, da lahko osnovni kapital 

poenostavljeno opredelimo kot tisti kapital, ki so se ga družbeniki v obliki osnovni vložkov 

obvezali vplačati v d. o. o. na osnovi družbene pogodbe (bodisi ob ustanovitvi družbe bodisi v 

času njenega obstoja) in ki se vpisuje v sodni register. Ugotovili smo, da je osnovni kapital 

družbe možno obravnavati z več vidikov, kar smo tudi storili in na kratko opisali. Predvsem 

pa smo v posebnem poglavju izpostavili in opredelili osnovni kapital kot računovodsko 

kategorijo in osnovni kapital kot jamstvo upnikom družbe. Računovodsko gledano, se 

osnovni kapital po SRS 2016 izkazuje med obveznostmi do virov sredstev (na pasivni strani 

bilance stanja družbe), pri čemer je slednji le ena izmed postavk celotnega kapitala družbe. 

Skladno s SRS 2016 celotni kapital družbe sestavljajo vpoklicani kapital (osnovni kapital), 

kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, revalorizacijske rezerve, rezerve zaradi vrednotenja po 

pošteni vrednosti, preneseni čisti poslovni izd in čisti poslovni izid poslovnega leta. Ugotovili 

smo tako, da je osnovni kapital le ena izmed kategorij lastnega kapitala družbe. 

Pri obravnavi osnovnega kapitala kot jamstva upnikov družbe smo ugotovili, da poglavitna 

funkcija osnovnega kapitala izhaja predvsem iz osnovne značilnosti kapitalskih družb, da za 

obveznosti družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. V teh družbah je zato poglavitno 

vprašanje zagotovitev osnovnega kapitala družbe ter njegovo ohranjanje, saj slednje vendarle 

predstavlja osnovno jamstveno maso za morebitne upnike družbe in istočasno izključuje 

odgovornost družbenikov za obveznosti družbe. Iz navedenega je po našem mnenju možno 

izpeljati, da pravila o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega kapitala predstavljajo nekakšno 

protiutež za neodgovornost družbenikov za obveznosti družbe.  

Ugotovili smo, da zakonodaja pri kapitalskih družba predpisuje kot obvezen pogoj za 

ustanovitev d. o. o. zagotovitev osnovnega kapitala družbi in to osnovno pravilo o zagotovitvi 

osnovnega kapitala je opredeljeno v 475. členu ZGD-1, ki ureja osnovi kapital in osnovni 

vložek. Zakon v tem členu določa bodisi spodnjo mejo osnovnega kapitala, ki je 7.500,00 

EUR, na osnovi katerega je možno ustanovitvi d. o. o., bodisi tudi časovno, do kdaj je tega 

treba družbi zagotovitvi. Družbeniki morajo osnovni kapital zagotoviti v obliki osnovnih 

vložkov, ki ne smejo biti manjši od 50,00 EUR, pred vpisom družbe v sodni register. Brez 

zagotovitve osnovnega kapitala v višini 7.500,00 EUR pred vpisom v sodni register 
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ustanovitev družbe ni možna. Zakon v tem členu določa, da morajo biti osnovni vložki 

izročeni tako, da poslovodja z njimi prosto razpolaga, in na način, ki ga zakon predpisuje 

glede na posamezno vrsto osnovnega vložka (ali gre za denarni osnovni vložek ali stvarni 

osnovni vložek). Navedeni člen dopušča družbenikom, da po lastni presoji odločijo, ali bodo 

v družbo vnesli osnovne vložke v denarju ali kot stvarne vložke oziroma stvarni prevzem (v 

nadaljevanju poimenovano le kot stvarni vložek).  

Nadalje smo ugotovili, da glede na to, ali se osnovni vložki vložijo v družbo kot denarni 

vložki ali stvarni vložki, zakonodaja z vrsto določb ureja posebej za posamezno omenjeno 

kategorijo vložka način zagotovitve osnovnih vložkov, katera dokazila o zagotovitvi osnovnih 

vložkov ali druge listine je treba predložiti ob vpisu v sodni register ter določa, katere podatke 

v zvezi z osnovnimi vložki, osnovnim kapitalom in družbenikih je treba opredeliti v družbeni 

pogodbi. Določa, kaj je kot osnovni vložek sploh dopustno vložiti v družbo itd., kar je vse 

podrobno obrazloženo in pojasnjeno v tej diplomski nalogi, predvsem v podpoglavjih 4.1.1 o 

denarnih vložkih in 4.1.2 o stvarnih vložkih in stvarnem prevzemu. Izpostavili bi le, da 

morajo družbeniki spoštovani zakonske določbe, ki urejajo navedena področja zagotovitve 

osnovnih vložkov, sicer vpis d. o. o. ne bo možen. Gre zlasti za slednja pravila o zagotovitvi 

osnovnega kapitala, vsebovana v določilih (poleg 475. člena ZGD-1): 

− 474. člena ZGD-1 (družbena pogodba), 

− 476. člena ZGD-1 (poročilo o stvarnih vložkih), 

− 478. člena ZGD-1 (prijava za vpis v register), 

− 484. člena ZGD-1 (način vplačila osnovnih vložkov), 

− 505. člena ZGD-1 (odločanje družbenikov), 

− smiselno še 191. člen ZGD-1 (vplačilo delnic) in 187. člen ZGD-1 (stvarni vložki in 

stvarni prevzem). 

Spoznali smo, da je temelj vsake zagotovitve osnovnih vložkov in posledično osnovnega 

kapitala družbena pogodba. Razložili smo, kako je to podano v veljavni zakonodaji oziroma iz 

katerih zakonskih določil je to razvidno.  

Med pravila o zagotovitvi osnovnega kapitala smo posredno uvrstili tudi naslednja določila 

ZSReg: 

− 4. in 5. člen (podatki, ki se vpisujejo v sodni register), 

− 10. člen (predlog za vpis, skladen z veljavno zakonodajo), 

− 28. člen ZSReg (ter predložitev listin, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo),  

saj se ta nanašajo na osnovni kapital ali njegove sestavine (osnovni vložki) itd. in brez 

spoštovanja teh določil ni možen vpis v sodni register. Na osnovi proučevanja literature in 

pravnih virov smo prišli do spoznanja, da je registrsko sodišče prvi organ kontrole, ki preveri, 

ali je osnovni kapital zagotovljen skladno z veljavno zakonodajo in družbeno pogodbo, in 

pojasnili vsa pomembna dejstva v tej zvezi. Razložili smo tudi, kako ali na kakšni osnovi 

sodišče preverja zagotovitev osnovnega vložka (in posledično osnovnega kapitala), in 
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ugotovili, da obstajajo razlike glede na to, kaj se kot osnovni vložek vnaša v družbo. 

Navedene razlike smo za posamezni osnovni vložek (ali gre za stvarni ali denarni osnovni 

vložek) tudi razložili in pojasnili. 

Poudarili bi, da je poleg osnovnega pravila o zagotovitvi osnovnega kapitala iz 475. člena 

ZGD-1 eno izmed glavnih pravil o zagotovitvi osnovnega kapitala določeno v 484. členu 

ZGD-1, ki opredeljuje, da družbenik ne more biti oproščen obveznosti do vplačila osnovnih 

vložkov in da te svoje obveznosti ne more pobotati z obveznostjo družbe do njega. V tej zvezi 

smo pri nadaljnji obravnavi teme diplomske naloge ugotovili, da zakonodaja ne daje 

neposrednega odgovora, kako postopati v primeru, če družbeniki ne vplačajo osnovnega 

vložka ali zamujajo z njegovim vplačilom (bodisi pred vpisom kot po vpisu družbe v sodni 

register), ko bi to morali storiti. Zakonodaja v tej zvezi dopušča več možnosti postopanja v 

smeri zagotovitve še nevplačanih osnovnih vložkov, in sicer glede na vrsto osnovnega vložka, 

ki še ni vplačan. Obrazložili smo možna postopanja glede na vrsto osnovnega vložka, ki se 

zagotavlja družbi, ter opredelili obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz nevplačila osnovnih 

vložkov (ali dela tega pri denarnem osnovnem vložku). Glede na navedeno med pravila o 

zagotovitvi osnovnega kapitala sodijo tudi določila zakonodaje, ki urejajo posledice in 

odgovornosti v primeru neplačila osnovnih vložkov, kot je opredeljeno v tem odstavku, ali 

nespoštovanja ali kršitve nekaterih prej navedenih členov zakonodaje ter tista, ki nalagajo 

obveznosti ali postopanje družbenikov ali družbe v tej zvezi ipd. Predvsem gre za določila: 

− 475. člena ZGD-1 (v povezavi z obveznostjo, da se razlika stvarnega vložka vplača v 

denarju),  

− 479. člena ZGD-1 (odgovornost družbenikov in poslovodij ob ustanovitvi), 

− 485. člena ZGD-1 (zamudne obresti), 

− 486. člena ZGD-1 (izključitev družbenika, ki zamuja z vplačilom), 

− 487. člena ZGD-1 (jamstvo zamudnikovih prednikov), 

− 488. člena ZGD-1 (dražba poslovnega deleža), 

− 489. člena ZGD-1 (odgovornost družbenikov za vplačilo), 

− 490. člena ZGD-1 (kogentnost določb), 

− 493. člena ZGD-1 (obveznost družbe do družbenikov), 

− posredno 501. in 502. člen ZGD-1 (izključitev in izstop družbenika ter prenehanje 

poslovnega deleža zaradi izstopa ali izključitev družbenika), 

− posredno tudi 503. člen (tožba družbenika). 

Podrobno smo razložili zgoraj navedena zakonska določila. Na osnovi opredelitve namena in 

področja urejanja posamezne zakonske določbe smo podali osnovo, na podlagi katere jih 

uvrščamo med pravila o zagotovitvi osnovnega kapitala. Opredelili smo vse obveznosti in 

odgovornosti, ki izhajajo iz nezagotovitve osnovnih vložkov družbi s strani družbenikov (ali 

zamude pri zagotovitvi). Glede na navedeno gornje zakonske določbe v tem delu ne 

razlagamo, saj so podrobno obrazložene in predstavljene predvsem v poglavju 4.1 te 

diplomske naloge. V zvezi s pravili o zagotovitvi osnovnega kapitala bi izpostavili le, da kot 
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razlagajo Kocbek idr. (2007, 84), je zakonodaja za stvarne vložke bolj stroga (z namenom 

omogočanja njihovega resničnega vrednotenja). Slednje je po našem mnenju videti iz več 

zakonskih omejitev, ki jih ta v tej zvezi postavlja (glej poglavje 4.1.2). Tak primer strožje 

obravnave je po našem mnenju podan tudi v opredelitvi določila 479. člena ZGD-1, ki določa 

odgovornost družbenikov (ali zastopnikov teh) in celo poslovodij ob ustanovitvi družbe v 

povezavi z vplačilom stvarnih osnovnih vložkov. Slednji so solidarno odgovorni družbi za 

škodo, ki je povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti in je nastala zaradi neizročitve 

ali nepravilne izročitve stvarnih vložkov, previsoke ocenitve teh vložkov ali zaradi kakšnega 

drugega škodljivega ravnanja ob ustanovitvi družbe (pri čemer smo na osnovi sklepa VSL 

(2016), opr. št. I Cpg 1164/2015 ugotovili, da se navedena pravila uporablja tudi pri 

povečanju osnovnega kapitala družbe). Ugotovili smo, da zakonodaja tovrstne odgovornosti 

neposredno ne priznava pri denarnih stvarnih vložkih (le posredno v primeru izpeljave 

kaducitetnega postopka kot skrajni ukrep tega postopka – 489. člen ZGD-1). Navedena 

določba po našem mnenju stremi k temu, da kot družbeniki tudi poslovodje skrbijo, da se 

zagotovijo stvarni osnovni vložki v skladu z veljavno zakonodajo, sicer solidarno odgovarjajo 

družbi za škodo. Opisana odgovornost je podana le za škodo, ki nastane družbi. V tej zvezi 

smo se strinjali s stališčem Kocbek idr. (2007, 97), da bi bilo smiselno dopolniti zakonske 

določbe na način, da se pride do jamčevanja družbenikov in poslovodstva za škodo, ki jo je 

morala družba poravnati do tretjih oseb zaradi njihovih nedopustnih ravnanj, saj bi to 

pripomoglo k večji varnosti v pravnem prometu. 

Z nadaljevanjem proučevanja smo poiskali tudi ostale zakonske določbe, ki jih je moč 

posredno ali neposredno uvrstiti med pravila o zagotovitvi osnovnega kapitala, in jih navedli 

ter podrobno obrazložili v diplomski nalogi (v nadaljevanju jih omenjamo). 

V diplomski nalogi smo med drugim odgovorili na vprašanje, kdo odloča o zahtevku za 

vplačilo osnovnih vložkov v primeru nezagotovitve osnovnih vložkov pred vpisom družbe v 

sodni register ali v primeru delnega neplačila osnovnih vložkov po vpisu v sodni register (pri 

slednjem gre le za denarne osnovne vložke, saj morajo biti stvarni vložki vplačani v celoti 

pred vpisom v sodni register). Razložili in opisali smo, da v obeh primerih izhaja vse iz 

družbe ali bolje družbenikov. Po razlagi Kerčmar, Tratar in Boltin (2006, 523) smo ugotovili, 

da je odlaganje vplačila dela denarnega osnovnega vložka možna vse dotlej, dokler ne pride 

npr. do začetka stečaja (določila ZFPPIPP določajo vpoklic osnovnih vložkov) ali likvidacije 

družbe (prenehanja družbe in razdelitve premoženja; 418. člen ZGD-1 določa vplačilo 

nevplačanih vložkov), ko nastopi obveznost vplačila osnovnih vložkov na osnovi zakona in ta 

tako ne izhaja iz družbenikov. Na tej osnovi menimo, da gre pri navedenih določilih za 

podaljšek pravil o zagotovitvi osnovnega kapitala, saj ureja to področje (zagotovitev 

osnovnega kapitala) ob nastopu posebnih pogojev. 

Med drugim je po našem mnenju možno med pravila o zagotovitvi osnovnega kapitala uvrstiti 

tudi 41.a člen ZSReg. Z določili slednjega zakonodaja ne oprošča družbenikov njihove 
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osnovne obveznosti, da zagotovijo osnovni kapital z vplačilom osnovnih vložkov (če bi prišlo 

do nezagotovitve slednjih), niti v primeru ničnosti kapitalske družbe. Navedena obveznost 

vplačila nevplačanih osnovnih vložkov nastopi le, če je to potrebno za poplačilo upnikov 

družbe in v višini njihovih terjatev, saj je le tako lahko zagotovljena jamstvena funkcija 

osnovnega kapitala. Vse v tej zvezi je obrazloženo tudi v diplomski nalogi. Poleg tega smo 

navedli in pojasnili tudi ničnosti kapitalske družbe iz 41.a ZSReg in ničnosti vpisa kapitalske 

družbe iz 41. člena ZSReg. Razložili smo, iz katerih razlogov pride do navedenih slučajev, ki 

bi, če bi bili sodno potrjeni, imeli za posledico prenehanje družbe. Ugotovili smo, da med 

tovrstne razloge sodijo tudi nepravilnosti, ki izhajajo iz nespoštovanja pravil o zagotovitvi 

osnovnega kapitala (npr. če so bili osnovni vložki vplačani v nasprotju z zakonom – ničnost 

kapitalske družbe – ali če je listina o izročitvi stvarnega vložka lažna – ničnost vpisa družbe). 

Glede na navedeno zakonska določila 41. in 41.a člena ZSReg po našem mnenju dopolnjujejo 

pravila o zagotovitvi osnovnega kapitala, ker je treba osnovni kapital družbe zagotoviti tudi 

tako, da ne pride do kršitev navedenih zakonskih določil, sicer bi lahko te kršitve (ob 

izpolnitvi zakonskih pogojev) privedle do prenehanja družbe.  

V diplomski nalogi smo izpostavili in opisali primer, ko denarni osnovni vložki niso v celoti 

vplačani in je družba vpisana v sodni register (pri zagotovitvi stvarnih vložkov to ni možno, 

saj morajo biti v celoti vplačani pred vpisom v sodni register). V tej zvezi smo omenili in 

razložili zakonska določila iz 43a. člena ZSReg in 45. člena ZGD-1, ki obravnavajo 

obveznost navedbe osnovnega kapitala in še nevplačanega dela tega v komunikaciji družbe 

navzven (spletne strani in dopisi ter druge listine). Posredno je tudi navedene določbe možno 

upoštevati med pravili o zagotovitvi osnovnega kapitala, saj družbam nalagajo obveznost, ki 

se nanaša na zagotovitev osnovnega kapitala družbe, in to je navedba še nevplačanega dela 

kapitala v komunikaciji družbe navzven. Po našem mnenju navedene določbe delno 

prispevajo k bolj transparentnem odnosu družbe do tretjih oseb, saj zagotavljajo informacijo o 

tem, ali je registrirani osnovni kapital tudi dejansko vplačan v celoti. Tako se posredno 

omogoča določeno varnost v pravnem prometu (ob doslednem spoštovanju navedenih 

določil), ki temelji le na informaciji s strani družbe, ne pa kot pri ustanovitvi družbe ali 

povečanju osnovnega kapitala (ob celotnem vplačilu osnovnih vložkov) s strani registrskega 

organa (kot prvega organa kontrole). Vsekakor se v tej zvezi pridružujemo mnenju Krčmar, 

Tratar in Boltin (2006, 523), da bi bilo treba razmisliti, da se vpisuje v sodni register le 

dejansko vplačan osnovni kapital in sprotne spremembe tega v primeru kasnejšega vplačila, 

saj se le tako lahko zagotavlja večja varnost v pravnem prometu. Zakonodaja sicer v primeru 

kršitve 45. člena ZGD-1 predvideva tudi kazni v 686. členu ZGD-1.  

Pri proučevanju obravnavane teme smo se dotaknili še t. i. navideznega denarnega vložka in 

tega pojasnili. V tej zvezi bi izpostavili le, da zakonodaja po našem mnenju ne daje jasne 

opredelitve glede reševanja tovrstnih primerov oziroma zadostnih jamstev, da to teh ne bi 

prišlo, četudi gre za dopustno pravno ravnanje z vidika sklenitve posameznih pravnih poslov 



 

81 

(npr. prodajne pogodbe, s katero družbenik družbi proda določeno stvar), zato so v teh 

primerih možna izigravanja družbenikov. 

Med pravila o zagotovitvi osnovnega kapitala bi uvrstili tudi 482. člen ZGD-1, ki določa 

pomembno obveznost družbenikov pri prenosu poslovnega deleža. V primeru prenosa 

poslovnega deleža za obveznosti do družbe (za kar gre v primeru vplačila osnovnega vložka), 

ki so prispele pred prijavo spremembe imetništva na poslovnem deležu, družbi odgovarjata 

solidarno. Zakonodaja z navedeno določbo dejansko določa širši krog oseb, ki lahko jamčijo 

za vplačilo osnovnega vložka (v primeru izpolnjevanja zakonskih pogojev), zato smo ta člen 

uvrstili med navedena pravila. 

Posredno bi po našem mnenju bilo mogoče uvrstiti med pravila o zagotovitvi osnovnega 

kapitala tudi naslednji zakonski določbi: 

− 500. člen ZGD-1, ki določa, da družba ne more pridobiti lastnega poslovnega deleža, če 

osnovni vložki niso bili vplačani (po zakonu je tovrstna pridobitev nična). Če osnovni 

vložek ni vplačan, to dejstvo omejuje družbenika pri razpolaganju s poslovnim deležem 

(družbi ga ne more prodati), kar ima za posledico, da ga zakonodaja posredno sili k 

zagotovitvi tega, če želi uveljavljati pravico do prodaje svojega deleža družbi; 

− 521. člen ZGD-1, kjer so navedeni razlogi za prenehanje družbe. Ta člen določa, da če se 

osnovni kapital zniža pod zakonsko določen znesek (7.500,00 EUR), to predstavlja razlog 

(med drugimi, ki jih zakon navaja) za prenehanje družbe. Ugotoviti je, da bi v primeru 

tovrstnega slučaja to pomenilo kršitev zakonskega določila, ki določa, da mora osnovni 

kapital znašati najmanj 7.500,00 EUR, kar sodi med osnovna pravila o zagotovitvi 

osnovnega kapitala. 

Na osnovi proučitve vseh navedenih zakonskih določil smo prišli do ugotovitve, da je ena 

izmed osnovnih obveznosti družbenikov d. o. o., družbi zagotoviti osnovni kapital ali osnovne 

vložke. S pravili o zagotovitvi osnovnega kapitala zakonodaja teži k temu, da družbeniki to 

obveznost izpolnijo na način, ki ga ta določa, pri čemer smo ugotovili, da se vsi postopki za 

zagotovitev osnovnega kapitala družbe vselej pričnejo na pobudo družbenikov (sklenjena 

družbena pogodba ali sprejeti sklep družbenikov), vse dokler ne nastopijo posebni pogoji 

(npr. nezmožnost družbe za plačilo obveznosti in pričetek stečaja ter likvidacije družbe), kjer 

se vplačilo osnovnih vložkov zahteva na osnovi zakona (ZFPPIPP ali ZGD-1). Osnovni 

kapital kot tak mora biti zagotovljen (po določilih veljavne zakonodaje), tako da izročeno 

premoženje družbi lahko predstavlja jamčevalno maso za terjatve upnikov družbe. 

Zakonodaja je poleg pravil o zagotovitvi osnovnega kapitala vpeljala tudi pravila o ohranitvi 

tega, ki predstavljajo nekakšen podaljšek teh in katerih namen je vsekakor zagotovitev 

jamstvene funkcije osnovnega kapitala za upnike družbe ves čas njenega obstoja vse do 

njenega prenehanja.  
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Osnovno pravilo o ohranitvi osnovnega kapitala je opredeljeno v 495. členu ZGD-1, ki s tam 

opredeljenimi določili ščiti premoženje družbe pred posegi družbenikov tako, da: 

− določa, da se družbenikom ne sme izplačati premoženje, potrebno za ohranitev 

osnovnega kapitala in vezanih rezerv, 

− določa, da se v premoženje, potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala, 

ne upoštevajo posojila družbenikom in drugim osebam, ki so opredeljene v tem členu (po 

dopolnitvi zakonodaje leta 2015), 

− določa, da se družbenikom lahko vrnejo vplačana naknadna vplačila, ki niso namenjena 

kritju osnovnega kapitala ob izgubi (tovrstna vračila pred popolnim vplačilom osnovnega 

vložka so nična). 

V diplomski nalogi smo podrobno pojasnili določila tega člena, odgovornosti družbenikov in 

poslovodje, ki izhajajo iz njih, in kako veljavna zakonodaja ureja kršitve navedene zakonske 

določbe. Podrobno smo razložili vse vidike obravnavanega zakonskega določila, kot tudi 

možno implementacijo tega v praksi (navedli primere in možne ukrepe za spoštovanje 

določila v praksi) in opredelili osnovni namen zakonodajalca, da zaščiti družbo pred posegi 

družbenikov, kot izhaja iz zakonske opredelitve. Zakonodaja kršitev navedene določbe o 

ohranitvi osnovnega kapitala obravnava kot prekršek, vendar ob tem ni jasno, na katero izmed 

zgoraj opredeljenih določil 495. člena ZGD-1 se nanaša. Ali se kar na vse ali le na določeno 

oziroma ali se opredeljena kazen lahko uporabi v primeru kršitve posameznega določila ali za 

vsa tri določila oziroma ali je možno za vsako posamezno kršitev izreči isto sankcijo? To bo 

moral zakonodajalec še pojasniti, kot razlaga tudi Hieng (2016, 47). 

Poiskali smo vse ostale zakonske določbe, ki jih je moč posredno ali neposredno uvrstiti med 

pravila o ohranitvi osnovnega kapitala, in jih navedli ter obrazložili. Med njimi so določila, ki 

v povezavi s 495. členom urejajo posledice in odgovornost v primeru nespoštovanja ali 

kršitve tega člena ali urejajo dejanja družbenikov ali družbe, ki določilom tega člena 

nasprotujejo, ali nalagajo obveznosti ali postopanje družbenikov ali družbe v tej zvezi. To so 

zlasti: 

− 64. člen ZGD-1 (rezerve), 

− 477. člen ZGD-1 (ustanovitveni stroški), 

− 493. člen ZGD-1 (obveznosti družbe do družbenikov), 

− 496. člen ZGD-1 (vračilo prepovedanih plačil), 

− 497. člen ZGD-1 (vračilo dobička), 

− 500. člen ZGD-1 (lastni poslovni delež) in 

− 685. člen ZGD-1 (prekrški družbe). 

Poudarili bi, da je poleg 495. člena ZGD-1 eno izmed glavnih pravil o ohranitvi osnovnega 

kapitala določeno v 496. členu ZGD-1. Slednje opredeljuje, da se morajo vsa plačila, ki so 

bila opravljena v nasprotju s 495. členom ZGD-1, družbi vrniti. Hkrati določa jamčevanje 
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vseh družbenikov in poslovodij v povezavi s tem (ob izpolnjevanju zakonsko določenih 

pogojev).  

Poleg tega smo raziskali namene dopolnitve zakonske dopolnitve 495. člena ZGD-1 iz leta 

2015 in ugotovili, da je z dopolnitvijo zakonske določbe zakonodajalec vsekakor onemogočil 

prakso, ki se je razvila na trgu v povezavi s tem (veriženje družb), po drugi strani pa tako še 

ostreje zaščitil vezani kapital družbe in najnižji zakonsko dopusten osnovni kapital. 

Sprašujemo se, ali je s tem tudi v primerih zunaj omenjene poslovne prakse zagotovil večjo 

pravno varnost v pravnem prometu. To bi lahko bilo predmet posebne raziskave (saj ni 

predmet te diplomske naloge).  

Pri obravnavi pravil o ohranitvi osnovnega kapitala smo proučili še naknadna vplačila. 

Slednja smo podrobno obrazložili (urejena so v 491. in 492. členu ZGD-1) ter opredelili in 

pojasnili določilo o ohranitvi osnovnega kapitala iz 495. člena ZGD-1, ki se na to nanaša. Ob 

tem smo izpostavili po našem mnenju zelo posredno povezavo navedenih določil s pravili o 

zagotovitvi osnovnega kapitala (pri pobotanju zahtevka družbe po vračilu naknadnih vplačil z 

zahtevkom po vplačilu osnovnih vložkov družbenika). 

V končnih poglavjih diplomske naloge smo se osredotočili še na: 

− posojilo družbenika namesto lastnega kapitala, ki ga urejata predvsem 498. in 499. člen 

ZGD-1, 

− kapitalsko ustreznost družbe, ki jo urejajo določila ZFPPIP, 

− povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala, ki ju ZGD-1 ureja predvsem v členih od  

516 do vključno 520 ZGD-1; 

ter ugotovili, da so slednji povezani s pravili o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega kapitala. 

Med pravili, ki so predmet obravnave teme po tej diplomski nalogi, je možno šteti tudi tista, 

ki urejajo posojila družbi namesto lastnega kapitala (498. in 499. člen ZGD-1). Vse v tej zvezi 

smo podrobno razložili v poglavju 4.2.2, pri tem pa smo izhajali iz zakonske opredelitve, da 

gre za posojilo, ki je dano takrat, ko bi se moral zagotoviti lasten kapital (gre za slabo 

finančno stanje družbe), torej lasten kapital, katerega zagotovitev s strani družbenikov urejajo 

pravila o zagotovitvi osnovnega kapitala in se posledično posredno podreja temeljnemu 

določilu o ohranjanju osnovnega kapitala iz 495. člena ZGD-1. Ugotovili smo, da gre pri 

navedenih zakonskih določilih tudi za zaščito družbe pred posegi s strani družbenikov, vendar 

izrecno v času, ko je družba zašla v položaj, ki terja postopanje po ZFPPIPP in so zato 

navedena določila nekakšen podaljšek pravil o ohranitvi osnovnega kapitala tudi iz razloga, 

ker se dano posojilo (ob izpolnjevanj zakonskih določil) šteje za premoženje družbe, torej kot 

bi ga družbeniki tej zagotovili po pravilih o zagotovitvi osnovnega kapitala. V diplomski 

nalogi smo podrobno obrazložili, kako zakonska določila urejajo posojila, dana družbi od 

družbenikov, v sklopu 498. člena ZGD-1 in kako se vračila teh družbi lahko zahteva s strani 

družbenikov bodisi na osnovi 496. člena ZGD-1 (pravilo o ohranitvi osnovnega kapitala) kot 
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po 499. členu ZGD-1, ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa zakonodaja. V tej povezavi 

lahko enako kakor Prelič (2010, 897) zaključimo, da dokler d. o. o. posluje brez težav ter 

redno in pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti do tretjih, imajo družbeniki svobodno izbiro 

pri izbiri financiranja družbe (lastni kapital, dolžniški kapital). Če to ni tako, zakonodaja z 

namenom zaščite upnikov ukrepa v slučajih, kot je določeno v navedenih členih (če gre za 

financiranje s strani družbenikov v obliki posojil ipd.). V zvezi z določili 498. in 499. člena 

ZGD-1 je z naše strani razumeti, da so: 

− posojila, dana družbenikom s strani družbe, urejena z namenom ohranjanja vezanega 

kapitala družbe in najnižjega zakonsko določenega osnovnega kapitala in zaščite tega 

pred poseganjem družbenikov znotraj celotnega obdobja obstoja družbe (zaradi zaščite 

terjatev upnikov do družbe, predvsem z vidika temeljnega pravila za ohranitev osnovnega 

kapitala), kot je opredeljeno v 495. členu ZGD-1 (in 496. členu ZGD-1), 

− posojila dana družbi s strani družbenikov v času krize, ko bi slednji morali zagotoviti 

lastnem kapital družbi po pravilih o zagotoviti osnovnega kapitala, pa so urejena tudi z 

namenom preprečitve poseganja družbenikov v osnovni kapital in tako poglabljanje 

težavnega finančnega položaja družbe z namenom zaščite upnikov in zagotovitve kapitala 

družbi, kot tudi ohranjanja tega za poplačilo obveznosti družbe v času krize v 498. členu 

ZGD-1 (in 499. členu ZGD-1). 

Znotraj istega poglavja smo se dotaknili še spregleda pravne osebnosti (8. člen ZGD-1). 

Razložili smo ta institut in pojasnili, zakaj navedeni člen povezujemo s pravili o zagotovitvi 

in ohranitvi snovnega kapitala. Po našem mnenju je tudi to določilo ZGD-1 možno šteti kot 

nekakšno razširitev ali podaljšek navedenih pravil o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega 

kapitala, ker opredeljuje predvsem odgovornost družbenikov na osnovi protipravnega 

ravnanja teh na škodo družbe, v izrecno opredeljenih primerih v navedenem členu. Določila o 

spregledu pravne osebnosti so po našem mnenju osredotočena le na poplačilo obveznosti 

tretjih oseb (upnikov) z določitvijo jamčevanja družbenikov (ob izpolnitvi zakonsko 

določenih pogojev iz navedene zakonske določbe) in ne težijo neposredno k zagotovitvi 

kapitala družbi ali ohranitvi tega v družbi, kot to počnejo pravila o zagotovitvi in ohranitvi 

osnovnega kapitala. V slednjem vidimo njihovo razliko in hkrati dopolnitev (določajo 

odgovornost družbenikov za obveznosti družbe, če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji), 

tako da navedeno zakonsko določilo dopušča, da lahko tretje osebe na osnovi tega ob 

izpolnitvi določenih zakonskih pogojev zahtevajo jamčevanje (vračilo) od družbenika 

neposredno (in ne gre za vračilo ali vplačilo družbi kot pri pravilih o zagotovitvi in ohranitvi 

osnovnega kapitala). 

Nadalje smo v diplomski nalogi razložili zakonsko opredelitev kapitalske ustreznosti po 

ZFPPIPP ter obveznosti poslovodstva in nadzornega organa družbe, ki izhajajo iz 

zagotavljanja kapitalske ustreznosti družbe v času celotnega obstoja družbe ter v času, ko 

finančni položaj družbe terja postopanja po določilih ZFPPIPP. Ugotovili smo, da zakonska 

pravila v tej zvezi dejansko ščitijo lastniški kapital družbe pred tveganji, ki izhajajo iz 
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poslovanja družbe, in je po našem mnenju možno trditi, da glede na vsebino določil, ki urejajo 

kapitalsko ustreznost, slednja predstavljajo komplementarna pravila pravilom o ohranitvi 

osnovnega kapitala. Jasno je, da medtem kot so pravila o ohranitvi osnovnega kapitala 

namenjena ohranjanju vezanega kapitala in najnižjega zakonsko določenega zneska 

osnovnega kapitala v času obstoja družbe in je tako namen zaščititi slednje pred posegi 

družbenikov (z namenom zagotovitve jamstva upnikom), so pravila glede kapitalske 

ustreznosti namenjena zagotovitvi družbi ustreznega lastniškega kapitala glede na obseg in 

vrste poslov, ki jih ta opravlja, ter tveganja, ki jim je ta izpostavljena pri njihovem 

opravljanju, kar pomeni, da se ščiti kapital družbe pred tveganji, ki izhajajo iz poslovanja (pri 

tem običajno udeležene tretje osebe in ne družbeniki). Tako kot pri pravilih o ohranitvi 

osnovnega kapitala zakonodaja predvideva za kršitve navedenih določil jamčevanje 

družbenikov in poslovodstva, pri kapitalski ustreznosti pa odškodninsko odgovarjata 

poslovodstvo in nadzorni organ. Bodisi pravila glede zagotovitve kapitalske ustreznosti kot 

pravila o ohranitvi osnovnega kapitala so usmerjena k trajnemu obstoju družbe in stremijo k 

temu, da ne bi prišlo po eni strani do zmanjšanja vezanega kapitala in najnižjega zakonsko 

določenega zneska osnovnega kapitala zaradi posegov družbenikov (navznoter) in po drugi 

strani do zmanjšanje lastniškega kapitala iz naslova prej opisanih tveganj (iz zunanjih 

vzrokov). 

Osnovni kapital pa se v času obstoja družbe tudi spreminja. Do tega pride šele, ko se izvede 

povečanje ali zmanjšanje tega v skladu z veljavno zakonodajo in družbeno pogodbo (kar se 

vpiše v sodni register). V zadnjem poglavju diplomske naloge smo na kratko opisali 

povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala in pojasnili, katera pravila o zagotovitvi in 

ohranitvi osnovnega kapitala je treba upoštevati pri izvajanju teh postopkov. V tem delu bi 

poudarili le, da je slednja pravila treba upoštevati ob vsakem povečanju osnovnega kapitala 

ali zmanjšanju tega ne glede na namen, ki se s tem zasleduje, saj se le tako zagotovi 

jamčevalna funkcija osnovnega kapitala. Nadalje smo izpostavili edino izjemo od pravila, da 

družbeniki ne morejo biti oproščeni vplačila osnovnega vložka iz 484. člena ZGD-1, ki ga 

zakonodaja dopušča, podano pri zmanjšanju osnovnega kapitala, in to tudi pojasnili. Osnovni 

kapital, ki se je zmanjšal ali povečal, je treba po vpisu v sodni register ohranjati, upoštevaje 

pravila o ohranitvi osnovnega kapitala.  

Zaključimo lahko, da pravila o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega kapitala tako skupno kot 

celota varujejo osnovni kapital družbe pred družbeniki na način, kot velevajo opredeljena 

določila zakonodaje v tej diplomski nalogi. Njihov namen je, da se osnovni kapital kot vpisan 

v sodnem registru (vendar najmanj v zakonsko določeni višini) dejansko zagotovi družbi in 

ohranja (v višini, kot to določa veljavna zakonodaja) ves čas obstoja družbe. Cilj zakonodaje 

je vsekakor, da ne pride do zmanjšanja osnovnega kapitala ali premoženja, ki je potrebno za 

ohranitev osnovnega kapitala in najnižjega zneska osnovnega kapitala po veljavni zakonodaji 

iz razlogov na strani družbenikov, saj slednje predstavlja jamčevalno maso za obveznosti 

družbe do tretjih oseb (upnikov).  
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Pri proučevanju veljavne literature in pravnih virov smo ugotovili, da je zakonodajalec pri 

pravilih o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega kapitala po naši presoji skušal doseči 

zagotovitev ustreznega pravnega varstva za upnike družbe in za pravni promet znotraj 

celotnega obstoja družbe, kot tudi v času krize, tako da se onemogoča ravnanja družbenikov 

na škodo družbe ali njene jamčevalne mase (premoženja). Predpostavljamo, da je 

zakonodajalec pri opredelitvi zakonskih določil izhajal poleg iz začetno postavljenih 

zakonskih temeljev v tej zvezi predvsem iz primerov poslovne prakse. Vprašamo se lahko, ali 

mu je to uspelo. Odgovorili bi, da je naše mnenje, da bo tudi v prihodnje poslovna praksa 

našla način, kako posegati po vezanem kapitalu ali najnižjem zakonsko dopustnem znesku 

osnovnega kapitala, ali našla načine, kako se izogibati zagotovitvi osnovnega kapitala družbe 

(ker zgodovina napeljuje na to), čeprav morda trenutno še ne vidimo jasnih načinov kako. 

Takrat bo treba dopolniti zakonska določila s tega področja, pa vendarle bi bilo po našem 

mnenju ob tem vselej treba težiti k ohranitvi celovitosti predpisov s tega področja, da ne bi 

posamezne zakonske določbe, ki se sproti dopolnjujejo, ustvarjale zmede pri njeni 

implementaciji, kakor je ugotovljeno na primer ob dopolnitvi prvega odstavka 495. člena 

ZGD-1 in uvedbi prekrška v tej zvezi na osnovi 685. člena ZGD-1.  

V diplomski nalogi smo dosegli njen namen in proučili osnovni kapital pri d. o. o. z vidika 

pravil o zagotovitvi in ohranitvi osnovnega kapitala in tako na enem mestu zbrali in 

obrazložili zakonska določila v tej zvezi in njihov namen. 
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PRILOGE  

Priloga 1 Osnovno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno  

  poročanje pri velikih in srednjih organizacijah po SRS 2016 

Priloga 2 Seznam podatkov o d. o. o., ki se po ZSReg (4. člen in 5. člen) vpišejo v sodni 

  register  

Priloga 3 Primeri uporabe pravila ohranjanja osnovnega kapitala in vezanih rezerv po 

  prvem stavku prvega odstavka 495. člena ZGD-1 

Priloga 4 Primeri uporabe pravila ohranjanja najnižjega osnovnega kapitala po drugem 

  in tretjem  stavku prvega odstavka 495. člena ZGD-1  

Priloga 5 Prikaz povečanja osnovnega kapitala z vplačilom novih osnovnih vložkov in iz 

  lastnih sredstev družbe 

 

 





Priloga 1 

 

SREDSTVA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA A. KAPITAL 

I.  
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve 
I. Vpoklicani kapital 

1. Dolgoročne premoženjske pravice  1. Osnovni kapital 

2. Dobro ime 2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 

3. Predujmi za neopredmetena sredstva II. Kapitalske rezerve 

4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja III. Rezerve iz dobička 

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 1. Zakonske rezerve 

II.  Opredmetena osnovna sredstva 2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 

1. Zemljišča in zgradbe 3. 
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna 

postavka) 

2. Proizvajalne naprave in stroji 4. Statutarne rezerve 

3. Druge naprave in oprema 5. Druge rezerve iz dobička 

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo IV. Revalorizacijske rezerve 

5. Osnovna čreda V. 
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni 

vrednosti 

6. Večletni nasadi VI. Preneseni čisti poslovni izid 

III. Naložbene nepremičnine VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 

IV. Dolgoročne finančne naložbe B. 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 

ČASOVNE OMEJITVE 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 

2. Dolgoročna posojila 2. Druge rezervacije 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev I. Dolgoročne finančne obveznosti 

3.  Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 

VI.  Odložene terjatve za davek 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 

II. Zaloge II.  Dolgoročne poslovne obveznosti 

1. Material 1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 

2. Nedokončana proizvodnja 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 

3. Proizvodi in trgovsko blago 3. Dolgoročne menične obveznosti 

4. Predujmi za zaloge 4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 

III.  Kratkoročne finančne naložbe 5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil III. Odložene obveznosti za davek 

2. Kratkoročna posojila Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini II. Kratkoročne finančne obveznosti 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 

V. Denarna sredstva 3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 

C. 
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 

  
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 

  
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 

  
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 

  
3. Kratkoročne menične obveznosti 

  
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 

  
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 

  D. 
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

* Prikazane le tri ravni razčlenitve.





Priloga 2 

 

Skladno s 4. členom ZSReg se pri d. o. o. v sodni register vpišejo naslednji podatki: 

1. enotna identifikacijska številka, 

2. firma ali ime, 

3. sedež (kraj) in poslovni naslov v kraju sedeža, 

4. pravnoorganizacijska oblika, 

5. datum akta o ustanovitvi (pogodbe, statuta ali drugega akta), na podlagi katerega se 

vpiše ustanovitev subjekta v sodni register, 

6. v zvezi z ustanovitelji, družbeniki ali člani subjekta vpisa:  

o identifikacijski podatki, 

o vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta vpisa, 

o datum vstopa, 

o datum izstopa, 

7. v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje subjekta vpisa:  

o identifikacijski podatki, 

o tip zastopnika (prokurist, član uprave, likvidator ipd.), 

o način zastopanja (skupno ali samostojno), 

o meje pooblastil za zastopanje, če v skladu z zakonom omejitev pooblastila za 

zastopanje učinkuje proti tretjim osebam, 

o datum podelitve pooblastila, 

o datum prenehanja pooblastila, 

8. čas trajanja subjekta vpisa, če je ustanovljen za določen čas, 

9. v zvezi s postopkom prisilne poravnave, likvidacije ali stečaja:  

o sklep o začetku postopka prisilne poravnave, likvidacije ali stečaja, 

o sklep o zaključku postopka prisilne poravnave, likvidacije ali stečaja, s kratko 

označbo načina zaključka postopka, 

o sklep o potrditvi sklenjene prisilne poravnave, 

10. v zvezi z drugimi načini prenehanja subjekta vpisa: pravni temelj prenehanja in 

podatki o morebitnem pravnem nasledniku, 

11. sklenitev, sprememba in prenehanje podjetniške pogodbe ter identifikacijski podatki 

sopogodbenika, 

12. drugi podatki,  

o za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni register, ali 

o ki so pomembni za pravni promet in njihov vpis zahteva subjekt vpisa. 

 

Skladno z drugim odstavkom 5. člena ZSReg se, kadar je subjekt vpisa družba z omejeno 

odgovornostjo, se vpišejo tudi naslednji podatki o osnovnem vložku in poslovnem deležu 

posameznega družbenika:  

1. identifikacijski znak poslovnega deleža, ki je sestavljen iz matične številke subjekta vpisa 

in zaporedne številke poslovnega deleža pri tem subjektu vpisa,  

2. nominalni znesek osnovnega vložka,  



Priloga 2 

 

3. poslovni delež, ki mora biti za vse družbenike izražen enako, in sicer bodisi z odstotkom 

bodisi z ulomkom,  

4. pravice tretjega, katerih predmet je poslovni delež,  

5. zaznamba sklepa o izvršbi in druga pravna dejstva, katerih predmet je poslovni delež in za 

katera zakon določa, da se vpišejo v sodni register,  

6. če se izvede združitev poslovnih deležev ali razdelitev poslovnih deležev, tudi podatek o 

tem, z združitvijo ali razdelitvijo katerih prejšnjih poslovnih deležev je nastal poslovni delež. 

 

 

 



Priloga 3 

 

Primeri uporabe pravila ohranjanja osnovnega kapitala in vezanih rezerv po prvem stavku 

prvega odstavka 495. člena ZGD-1 (Vir: Hieng 2016, 42)  

 

 





Priloga 4 

 

Primeri uporabe pravila ohranjanja najnižjega osnovnega kapitala po drugem in tretjem stavku 

prvega odstavka 495. člena ZGD-1 (Vir: Hieng 2016, 45-46) 
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Priloga 5 

 

Prikaz poslovnih deležev pred in po povečanju osnovnega kapitala družbe za znesek 8.000,00 

EUR z vplačilom novih vložkov dveh družbenikov 

 

Družbeniki  Osnovni vložek 

Pripadajoči 

poslovni deleži 
 Družbenik ena 750,00 EUR 10,00 % 
 Družbenik dva 2.250,00 EUR 30,00 % 
 Družbenik tri 3.000,00 EUR 40,00 % 
 Družbenik štiri 1.500,00 EUR 20,00 % 
 Skupaj 7.500,00 EUR 100,00 % 
 Družbeniki  Po povečanju osnovnega kapitala 
 Družbenik ena 750,00 EUR 4,84 % 
 Družbenik dva 2.250,00 EUR 14,51 %   

  4.000,00 EUR 25,81 % 40,32 % 

Družbenik tri 3.000,00 EUR 19,35 %   

  4.000,00 EUR 25,81 % 45,16 % 

Družbenik štiri 1.500,00 EUR 9,68 % 
 Skupaj 15.500,00 EUR 100,00 % 
 

 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da sta vplačilo novega osnovnega vložka izvedla le 

družbenik dva in družbenik štiri, vsak z vplačilom novega osnovnega vložka v višini 4.000,00 

EUR. Ostala dva družbenika pri povečanju osnovnega kapitala sploh nista sodelovala. 

Posledica tako vplačanega osnovnega kapitala za namene povečanja tega je bila sprememba 

poslovnih deležev tudi dveh družbenikov, ki nista sodelovala pri povečanju. Družbenika dva 

in tri pa sta na osnovi vplačila novega osnovnega vložka pridobila vsak nov poslovni delež, ki 

je enak 25,81 % celotnega osnovnega kapitala družbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 5 

 

Prikaz poslovnih deležev pred in po povečanju osnovnega kapitala družbe za znesek 8.000,00 

EUR iz lastnih sredstev družbe 

 

Družbeniki  Osnovni vložek 

Pripadajoči 

poslovni deleži 

Družbenik ena 750,00 EUR 10,00 % 

Družbenik dva 2.250,00 EUR 30,00 % 

Družbenik tri 3.000,00 EUR 40,00 % 

Družbenik štiri 1.500,00 EUR 20,00 % 

Skupaj 7.500,00 EUR 100,00 % 

Družbeniki  Po povečanju osnovnega kapitala 

Družbenik ena 750,00 EUR 10,00 % 

  800,00 EUR 1.550,00 EUR 

Družbenik dva 2.250,00 EUR 30,00 % 

  2.400,00 EUR 4.650,00 EUR 

Družbenik tri 3.000,00 EUR 40,00 % 

  3.200,00 EUR 6.200,00 EUR 

Družbenik štiri 1.500,00 EUR 20,00 % 

  1.600,00 EUR 3.100,00 EUR 

Skupaj 15.500,00 EUR 100,00 % 

 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da je vsak družbenik pri povečanju osnovnega kapitala iz 

sredstev družbe na osnovi preoblikovanja zakonsko določenih postavk lastnega kapitala v 

osnovni kapital ohranil poslovni delež, pri čemer se je nominalna vrednost slednjega 

povečala. Tako je npr. družbenik štiri, ki je imetnik 20 % poslovnega deleža v nominalni 

vrednosti 1.500,00 EUR pred povečanjem osnovnega kapitala, po povečanju osnovnega 

kapitala družbe ravno tako imetnik 20 % poslovnega deleža, vendar v nominalni vrednosti 

3.100,00 EUR. Družbeniki torej ne pridobijo novega osnovnega vložka, temveč se njihovi 

dosedanji osnovni vložki povečajo v sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži v razmerju do 

celotnega kapitala družbe.  

 

 

 


