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Administrativni nasvet

5 vprašanj,  
ki najbolj mučijo podjetnike
To so odgovori na pet najpogostejših vprašanj, ki jih zastavljajo bodoči 

podjetniki, preden se spustijo v poslovne vode.
Anja Zupanc

Svetovalci, ki na VEM-točkah odgovarjajo na vpraša-
nja potencialnih samostojnih podjetnikov, se pogosto 
srečujejo s podobnimi vprašanji. Najpogosteje odgo-
varjajo na naslednja: 

1. Kje je mogoče oddati vlogo za registracijo?

Stranka vlogo za registracijo d. o. o. in s. p. odda na 
točki VEM, ki brezplačno izvede vse storitve. Vlogo za 
registracijo d.o.o. lahko stranka odda tudi pri notarju, 
kjer postopek ni brezplačen. V nekaterih primerih 
je vlogo za ustanovitev d. o. o. obvezno oddati pri 
notarju, na primer če kapital ni v celoti vplačan v 
denarju, če je akt o ustanovitvi v notarski obliki, če 
vlogo odda pooblaščenec ali če je ustanovitelj tuja 
pravna oseba. 

2. Katere pogoje je treba izpolniti za registracijo?

Pri osebi, ki želi registrirati s. p. ali d. o. o., ne sme biti 
omejitev, ki so določene v Zakonu o gospodarskih 
družbah (ZGD-1) in jih referent ob vpisu mora preve-
riti. Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki 
so določene s področnimi predpisi (izobrazba, pogoji 
glede prostorov in podobno), pa se pred vpisom 
ne preverja, pač pa jih je treba izpolniti pred začet-
kom dela.

3. Ali moram imeti dovoljenje lastnika objekta?

Če oseba, ki želi registrirati s. p. ali d. o. o., ni lastnik 
objekta na naslovu, kjer bo imela sedež, mora predlo-
žiti overjeno izjavo lastnika objekta, da mu dovoljuje 
poslovanje na tem naslovu. Pri tem priporočamo, da 
se razmerje uredi z najemno pogodbo, sicer lahko 
lastnik izjavo kadarkoli prekliče in predlaga izbris 
podjetja iz registra.

4. Ali mora s. p. imeti ločen transakcijski račun?

Predpisi določajo, da mora s. p. imeti transakcijski 
račun, kar pomeni, da ima lahko tudi samo enega, ki 
ga uporablja za poslovne in zasebne namene. Če s. p. 
uporablja tovrsten račun, ta zaradi varstva osebnih 
podatkov ni javno objavljen, poleg tega pa vsebuje 
tako poslovne kot zasebne prilive, zato uporabe tega 
računa ne priporočamo.

5. Kakšen je postopek registracije 

popoldanskega s. p.?

Registracijski postopek je popolnoma enak, razlika je 
samo v tem, da je oseba zavarovana pri delodajalcu, 
in ne kot samozaposlena oseba, kar je treba navesti 
na obrazcih za davčno upravo.

»Namen uvedbe 
enotnega računa je 
bil zmanjšati stroške 
do bank in vodenja 
poslovnega računa, 
ki so dosti višji kot 
stroški vodenja 
osebnega računa. 
Vendar pa menim, 
da ta namen ni bil 
dosežen.« 

mag. Mojca Kunšek, 
direktorica AJPES

Na 12 VEM-točkah 
AJPES v 12 regijah 
se registrira več 
kot 52 odstotkov 
samostojnih 
podjetnikov in več 
kot 80 odstotkov 
družb z omejeno 
odgovornostjo.
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