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Ustanovitev poslovne enote in podružnice 

 

Mnogi podjetniki še danes ne ločijo razlike med podružnico in poslovno enoto, zato je koristno 
opozoriti, da je bistvena razlika med njima v tem, da obe entiteti sicer nimata statusa pravne 
osebe, vendar pa je podružnico potrebno vpisati v sodni register, poslovno enoto pa 
priglasiti v Poslovni register Slovenije. Poslovno enoto je po zakonu potrebno ustanoviti 
takrat, ko podjetje svojo dejavnost opravlja na drugem naslovu, ki ni sedež podjetja. 

V čem je razlika med poslovno enoto in podružnico? 

Za razliko od podružnice je poslovna enota (poslovalnica, dislocirana enota itd.) del matične 
družbe. Kot taka ne more samostojno opravljati poslov, lahko pa kot del matične družbe 
opravlja različno ali isto dejavnost. Kljub temu, da nima uradnega statusa, poslovnega imena in 
svojega zastopnika, jo je treba vpisati v poslovni register. Za pridobitev uradnega statusa 
poslovne enote, je potrebno sprejeti sklep o ustanovitvi podružnice.  

Vpis poslovne enote v register 

Če imate registrirano podjetje s sedežem v Murski Soboti in bi radi svoje poslovanje razširili 
recimo še v Ljutomer, lahko na SPOT točki prijavite poslovno enoto. Poslovna enota nima 
uradnega statusa, nima svojega uradnega imena, niti svojega zastopnika. Prav tako poslovna 
enota ne more samostojno opravljati poslov. 

Kljub temu pa mora biti poslovna enota vpisana v Poslovni register, ki ga vodi Agencija RS za 
javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Prijavo za vpis vloži zastopnik matične družbe na 
SPOT točki. Medtem, ko bo samostojni podjetnik za to potreboval Izjavo lastnika 
objekta, kjer bo poslovna enota, direktor oziroma zastopnik d. o. o. ne potrebuje ničesar. 
Potreben je le njegov podpis. Podjetnik se seveda lahko odloči, da izpolnjeno prijavo za prijavo 
poslovne enote sam pošlje izpostavi Ajpesa po pošti. 

Kaj je podružnica? 

Tako domača kot tuja pravna oseba lahko na območju Republike Slovenije ustanovi podružnico. 
Podružnica se od matične družbe loči po tem, da nima statusa pravne oseba, opravlja pa lahko 
vse posle, ki jih opravlja matična družba, vendar na krajevno ločenem območju. Podružnica je 
od matične družbe povsem kapitalsko odvisna, kar pomeni, da slednja odgovarja za vse 
obveznosti, ki nastanejo pri poslovanju podružnice, poleg tega pa za njeno ustanovitev ni 
potreben ustanovitveni (osnovni) kapital. Ker podružnica ne more obstajati samostojno, 
pomeni prenehanje matične družbe tudi prenehanje podružnice. 
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Vpis podružnice v register  

Pravne osebe s sedežem v Sloveniji lahko postopek vpisa podružnice izvedejo na kateri koli 
SPOT točki, ali pri notarju. Postopek na SPOT točki je brezplačen, medtem je storitev pri notarju 
plačljiva. Na SPOT točki se mora oglasiti direktor oziroma zastopnik pravne osebe, ki želi 
registrirati podružnico. S seboj mora imeti: 

 

• osebni dokument, 

• overjeno izjavo lastnika poslovnega prostora, da  dovoljuje opravljanje  dejavnosti na 
tem naslovu (izjava se overi na katerikoli upravni enoti ali pri notarju), 

• izpolnjeno vlogo za vpis podružnice, ki jo na točki VEM pošljejo na pristojno sodišče, to 
pa v nekaj dnevih odloči glede vpisa podružnice v sodni register. 

 

 

 

Tine Novak, svetovalec 

SPOT svetovanje Pomurje (Razvojni center murska Sobota) 
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