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USTANOVITEV ENOOSEBNE DRUŽBE Z OMEJENO 

ODGOVORNOSTJO 

 

Splošno o enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo 

Družba z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom, oziroma enoosebna družba je družba, 
kjer je poslovni delež  v rokah ene osebe. 

Iz tega razloga se namen in bistvo enoosebne d. o. o. primerja z namenom in bistvom 
samostojnega podjetnika. Odločitev, za katero pravnoorganizacijsko obliko se odločiti, je 
predvsem odvisna od stroškov, hitrosti ustanovitve, ter načinom poslovanja. 

Enoosebna d. o. o. je za namreč po svojih lastnostih kapitalska družba, kar pomeni, da 
družba za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem. Družbenik pa za dolgove 
družbe osebno ne odgovarja. S tem se zagotovi ločitev premoženja fizične osebe od 
premoženja družbe kot pravne osebe. V tem se kaže tudi bistvena razlika med družbenikom 
enoosebne d. o. o. in samostojnim podjetnikom. Slednji namreč za obveznosti odgovarja z 
vsem svojim premoženjem. Za samostojnega podjetnika prav tako ne veljajo pravila o vložkih, 
osnovnem kapitalu, upravljanju itd. 

Ustanovitev enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo 

Enoosebna d. o. o. lahko nastane na več različnih načinov. V praksi je najpogosteje, da 
enoosebno d. o. o. ustanovi en sam ustanovitelj. Zakon nadalje daje možnost, da se družba 
oblikuje z združitvijo deležev v rokah enega samega družbenika zaradi prenosa deležev, zaradi 
izstopa ali izključitve enega ali več družbenikov. Poleg omenjenih načinov ustanovitve pa je 
treba omeniti še tretji, vedno pogostejši način – statusno preoblikovanje samostojnega 
podjetnika v enoosebno d. o. o. 

Zakon določa, da se enoosebna d. o. o. ustanavlja z aktom o ustanovitvi in ne z družbeno 
pogodbo, kot je to značilno za večosebno d. o. o.  

Razlika med pogodbo o ustanovitvi d. o. o. in aktom o ustanovitvi enoosebne družbe je v tem, 
da je prva izraz soglasne pogodbene volje pogodbenih strank, akt o ustanovitvi pa je 
enostransko izražena volja ustanovitelja. Vsebina obeh aktov mora biti smiselno 
enaka, vendar je sama vsebina akta o ustanovitvi enoosebne d. o. o. v praksi 
bistveno krajša in enostavnejša v primerjavi z družbeno pogodbo. Tako v aktu o 
ustanovitvi ni določil, ki se nanašajo na razmerja med družbeniki, saj te materije že po sami 
definiciji enoosebne d. o. o. ni potrebno urejati. Vsebina obeh aktov mora biti smiselno 
enaka, vendar je sama vsebina akta o ustanovitvi enoosebne d. o. o. v praksi 
bistveno krajša in enostavnejša v primerjavi z družbeno pogodbo Da bi le-te postale 
zavezujoče, bi morali družbeniki med seboj skleniti pogodbo. Na splošno pa velja, da ima akt o 
ustanovitvi vse tiste določbe, ki so obvezne za družbeno pogodbo, lahko pa vsebuje tudi druge 
fakultativne določbe. 
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Brezplačna ustanovitev enoosebne d.o.o. na točki SPOT  

Ustanovitev enoosebne d.o.o. je enostavna, kadar bo edini družbenik sprejel akt o ustanoviti 
družbe: 

 bodisi preko obrazca VEM, 

 bodisi v obliki notarskega zapisa. 

 

Ustanovitev lahko izvede fizična oseba (edini družbenik enoosebne d.o.o., ki jo ustanavlja), ki 
je vpisana v centralni register prebivalstva (ima EMŠO) in ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 edini družbenik je fizična oseba, ki je vpisana v centralni register prebivalstva (ima 
EMŠO) in ima kvalificirano digitalno potrdilo, 

 edini družbenik sprejme akt o ustanovitvi na obrazcu VEM, 

 edini družbenik je hkrati edini poslovodja (direktor) družbe, 

 

 edini družbenik pred vložitvijo predloga za vpis na sodišče vplača celotni 
osnovni vložek v denarju (najnižji znesek je 7.500 EUR). 

Če se predlog za vpis ustanovitve enostavne enoosebne d.o.o. vloži preko oddaljenega dostopa-
SPOT portala, aplikacija družbeniku samodejno ponudi elektronsko knjigo sklepov. 

Pogoji za ustanovitev enostavne d.o.o. na točki SPOT 
 
Bodoči družbenik in bodoči zastopnik podjetja mora/ta biti pri postopku registracije osebno 
prisoten. 
 
S seboj morata imeti:  

 veljavni osebni dokument; 

 overjeno soglasje za poslovni naslov; 

 ustanovitveni kapital, vplačan v denarju in v najmanjšem znesku 7.500 evrov – 
potrdilo banke o vplačilu denarnega vložka. 

 

 

Tine Novak, svetovalec 

SPOT svetovanje Pomurje (Razvojni center Murska Sobota) 
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http://evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/postopek-ustanovitve-enostavne-doo/

