
STEMATIKA PODJETIJ 
 

Katedra za agrarno ekonomiko, politiko in pravo  
Univerza v Ljubljani 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko 

 

doc.dr.Aleš KUHAR 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 
 2. LETNIK 

MSc. BIOTEHNOLOGIJA 
Msc. ŽIVILSTVO 



Sistematika podjetij I. 

 Delitev po velikosti (št. zap., prihodki od prodaje, 
vrednost aktive): 
 majhno podjetje: 

 < 50 zap., < 10 mio. € prihodkov, < 10 mio. € aktive) 

 srednje podjetje: 
 < 250 zap., < 50 mio. € prihodkov, <43 € mio. aktive) 

 veliko podjetje: 
 vsako, ki presega najmanj dve merili  
 vse banke, zavarovalnice in ostale fin. institucije… 

 Stalne tendence k optimalni velikosti 
 Velikostna distribucija… 



Sistematika podjetij II. 

 Podjetja po dejavnostih: 
 proizvodna (rudarska, gozdarska, kmetijska, predelovalna) 

 storitvena (gradbeništvo, transport, finančne storitve in 
zavarovalništvo, svetovanje in raziskovanje, gostinstvo in 
turizem, stanovanjsko-komunalna, vodnogospodarska...) 

 trgovska podjetja (grosist, detajlist) 

 Organizacijski tip proizvodnje: 
 masovna => izrazita delitev nalog, avtomatizacija, 

izkoriščenost kapacitet, enkratna priprava plana... 
 serijska =>  omejena količina v seriji, ponovna zasnova 

procesa... 
 kosovna =>  vsak proizvod zahteva posebno tehnološko, 

konstrukcijsko in operativno pripravo 



Sistematika podjetij III. 

Delitev po lastništvu 
 individualno 
partnersko 
korporativno 



Individualno lastništvo 

 Posameznik je lastnik kapitala v podjetju  
 Osebno ga vodi in kontrolira 
 
+ enostavnost organiziranja, ni konfliktov      

 interesov, visoka motiviranost za učinkovitost 
 in uspešnost – samoodvisnost ... 

- slaba finančna moč, nizka kredibilnost, 
 neizkoriščene prednosti (notranje) 
 specializacije, velik riziko izgube 
 premoženja... 



Partnersko lastništvo 

 “Nadgradnja” individualnega lastništva 
 Partnerji se dogovorijo o vložkih, vodenju 

poslov, prevzemanju rizika ter delitvi 
dobička in izgube 

+ možna je notranja specializacija, “temska 
 sinergija”, večja kapitalska moč in 
 kredibilnost 

- neskladnost poslovnih ciljev - avtoriteta, 
 medsebojna odvisnost - odhod partnerja 
 lahko zruši podjetje, izguba lastnega 
 premoženja tudi zaradi partnerjevih 
 odločitev… 



Korporativno lastništvo 
 Velik ekonomski subjekt, ločen od 

posameznikov v čigar lasti je: 
 Lastniki, nadzorni svet, uprava in zaposleni 
 

+ velika finančna moč, fleksibilnost in 
 kredibilnost, lastniki tvegajo le v višini svojih 
 kap. deležev, menjava lastnika ne ogroža 
 (nujno) kontinuitete poslovanja 

 -  možnost zmanjšanja učinkovitosti zaradi 
 delitve lastništva - nasprotja interesov (!!), 
 možnost zlorab 

 

 Ni vprašanje, katera oblika je boljša, 
ampak katera je ustreznejša ! 



 Pri odločitvi o pravna oblika podjetja je potrebno 
upoštevati nekaj dejavnikov: 
 različne pravne omejitve,  
 želen nivo odgovornosti, 
 način delitve dobička, 
 potrebe po finančnih vložkih,  
 število zaposlenih… 

 Zakon definira: 
 Osebne družbe 
 Kapitalske družbe 
 Samostojni podjetnik posameznik 
 Posebne gospodarske družbe (zadruge, GIZ-i, konzorcij, 

koncern, holding, javna podjetja, tuja podjetja, podružnice, invalidska 
podjetja…) 

Pravne oblike gospodarskih družb v 
Sloveniji  
(Zakon o gospodarskih družbah, UL 42/2006 ) 



 Osebne družbe:  
 Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.),  

Komanditna družba (k.d.), Tiha družba (t.d.).  
 Svoj položaj v poslovnem prometu zagotavljajo z 

neomejeno osebno premoženjsko odgovornostjo 
vseh družbenikov (d.n.o.) ali pa s premoženjem 
le (vsaj) enega družbenika (k.d.) 

 Pri t.d. tihi družbenik z vložkom v podjetje 
pridobi pravico do udeležbe pri dobičku 

Pravne oblike gospodarskih družb v 
Sloveniji 



 Kapitalske družbe 
 Delniška družba (d.d.), Družba z omejeno odgovornostjo 

(d.o.o.) 
Delniška družba 

 Osnovni kapital d.d. je razdeljen na delnice 
 Najnižji znesek osnovnega kapitala je 25.000€. 
 Vsaka delnica zagotavlja glasovalno pravico. 
 Delničarji imajo pravico do udeležbe pri upravljanju in dividendi 

ter proporcionalnega deleža preostalega premoženja po 
likvidaciji 

 d.d. je upnikom odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem. 

 Delničarji pa niso odgovorni za obveznosti družbe upnikom. 
 Najmanj 1 ustanovitelj (fizične ali pravne osebe) 
 Obvezni organi d.d.: uprava, nadzorni svet in skupščina 

Pravne oblike gospodarskih družb v 
Sloveniji 



Uprava v delniški družbi 

 Člane in predsednika uprave imenuje/odpokliče 
nadzorni svet d.d. 

NALOGE: 
 vodi posle družbe samostojno in na lastno 

odgovornost 
 zastopa in predstavlja družbo 
 ima pristojnosti in odgovornosti do skupščine 
 vsaj enkrat v četrtletju mora poročati 

nadzornemu svetu 



Nadzorni svet v delniški družbi 

 V imenu lastnikov nadzira vodenje družbe. 
 Imenujejo jih lastniki, potrdi pa skupščina. 

PRISTOJNOSTI: 
 nadzoruje vodenje poslov, 
 pregleduje in preverja delo uprave, 
 od uprave lahko zahteva informacije potrebne 

za izvajanje nadzora, 
 lahko skliče skupščino, 
 statut ali nadzorni svet lahko določi, da se 

smejo posamezne vrste poslov opravljati le z 
njegovim soglasjem. 



Skupščina v delniški družbi 

 Delničarji uresničujejo svoje pravice pri zadevah 
družbe na skupščini. 

 
ODLOČA O: 
 sprejetju letnega poročila, 
 uporabi bilančnega dobička, 
 imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta in 

upravnega odbora, 
 podeli razrešnice članom organov vodenja in nadzora, 
 spremembah statuta, 
 ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, 
 prenehanju družbe in statusnem preoblikovanje, 
 imenovanju revizorja, 
 drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa 

statut. 



Upravni odbor v delniški družbi 

 Posebna oblika, saj hkrati vodi družbo in 
nadzoruje izvajanje njenih poslov. 
PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
 na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti 

skupščine, 
 pripravlja pogodbe in druge akte (za veljavnost je 

potrebno soglasje skupščine), 
 uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina, 
 nadzoruje vodenje poslov družbe, 
 lahko pregleduje in preverja, 
 lahko skliče skupščino, 
 imenuje enega ali več izvršnih direktorjev. 



Izvršni direktorji v delniški družbi 

 
 So lahko člani upravnega odbora ali pa ne, 
 Upravni odbor mora vsako imenovanje in obseg 

upravičenja za zastopanje izvršnega direktorja 
prijaviti v registru. 

 Upravni odbor lahko na njih prenese naloge: 
 vodenje tekočih poslov, 
 prijave vpisov in predložitve listin registru, 
 skrb za vodenje poslovnih knjig, 
 sestavo letnega poročila. 



Družba z omejeno odgovornostjo 
 Osnovni kapital sestavljajo vložki družbenikov - 

poslovni deleži; lahko tudi en družbenik 
 Osebne prvine prihajajo bolj do izraza, omejeno 

št. družbenikov, ni delnic.  
 Družbeniki imajo pravico do dobička sorazmerno 

s  posl. deležem (ali pogodbeno)  

 Odločitve sprejemajo vsi družbeniki  (sorazmerno z 
posl.del. ali pogodbeno)  

 d.o.o. ima poslovodjo (e), ki na svojo 
odgovornost vodi družbo 

Pravne oblike gospodarskih družb v 
Sloveniji 



Pregled oblik GD 
 d.n.o. k.d. d.d. d.o.o. 

VRSTA Osebna družba Osebna družba Kapitalska 
družba 

Kapitalska 
družba 

ŠTEVILO 
DRUŽBENIKOV Najmanj 2 Najmanj 2 Najmanj 1 Najmanj 1, 

največ 50 

ODGOVORNOST 

Polna 
odgovornost 

družbe in vseh 
družbenikov 

Polna odgovornost 
komplementarjev 

(osebna), 
komanditistov le z 

vlogo 

Družba 
neomejeno, 
delničarji za 
obveznosti 
družbe ne 

odgovarjajo 

Družba 
neomejeno, 

družbeniki za 
obveznosti 
družbe ne 

odgovarjajo 

POSLOVODSTVO 

Vsak družbenik 
in ob prenosu 
upravičenja za 
vodenje tretje 

osebe 

Vsak 
komplementar in 

ob prenosu 
upravičenja za 
vodenje tretje 

osebe 

Uprava ali 
upravni odbor 

En ali več 
poslovodij 

 



Primerjava KD in OD 

KAPITALSKE DRUŽBE OSEBNE DRUŽBE 
(+) Družba jamči s svojim premoženjem,  
družbeniki osebno ne jamčijo (le izjemoma, v 
primerih, določenih z zakonom) 

(-) Za obveznosti družbe jamčijo družbeniki 
neomejeno z vsem svojim premoženjem; 
upnikom je torej odgovoren vsak družbenik, ki 
ga izbere upnik in sicer za celotni znesek 
obveznosti (visoka boniteta) 

(-) Zahteva se visok osnovni kapital (d.d. – 
25.000 EUR, d.o.o. – 7.500 EUR) 

(+) Po zakonu ni obvezen minimalni osnovni 
kapital 

(-) Zahtevnejši formalnopravni postopki glede 
ureditve statusa (d.d. - statut v obliki 
notarskega zapisa)  

(+) Manj zahtevni formalnopravni postopki 
glede statusa (ne zahteva se notarska oblika) 

(-) Bolj zapleteno upravljanje (več obveznih 
organov) 

(+) Poenostavljeno upravljanje (manj 
obveznih organov) 

(-) Dražja ustanovitev in večji stroški pri 
delovanju družbe 

(+) Cenejša ustanovitev in manj stroškov pri 
poslovanju 

 



Primerjava d.d. in d.o.o. 

DELNIŠKA DRUŽBA DRUŽBA Z OMEJENO 
ODGOVORNOSTJO 

(+) Možnosti zbiranja večjih denarnih 
vložkov, zlasti iz anonimnih virov 

(-) Možnosti zbiranja denarnih vložkov so 
zožene 

(+) Kotiranje delnic na borzi vrednostnih 
papirjev 

(-) Ker deleži d.o.o. niso vrednostni papirji, ni 
možnosti nastopanja na borzi 

(-) Dražja oblika (višji stroški že pri 
ustanovitvi, izdaji novih delnic, pri 
upravljanju) 

(+) Cenejša oblika v vseh navedenih elementih 

(-) Bolj zapleteno upravljanje (več obveznih 
organov) (+) Enostavnejše upravljanje 

(-) Statutarna strogost pri urejanju notranjih 
razmerij v družbi 

(+) Večja stopnja dispozitivnosti pri urejanju 
notranjih razmerij v družbi 

(+) Prenosi delnic so manj zapleteni in manj 
formalizirani 

(-) Prenosi deležev so bolj zapleteni (več je 
osebnih razmerij, sprememba lastništva je bolj 
formalizirana, velja predkupna pravica) 

 



Samostojni podjetnik posameznik - s.p. 
 Fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 

dejavnost kot  svojo izključno dejavnost. 
 Samostojni podjetnik ni pravna oseba in vse posle opravlja v 

svojem imenu in za svoj račun. 
 Pred začetkom opravljanja dejavnosti mora pridobiti 

ustrezna dovoljenja, ki se nanašajo predvsem na opremo 
in izobrazbo, ki jo zakon predpisuje za določeno dejavnost. 

 S.P. je nosilec pravic in obveznosti); za svoje 
obveznosti jamči z vsem svojim osebnim 
premoženjem 

 Ni ustanovitvenega kapitala, ni družbenikov… 
 Omejene pristojnosti in obveznosti pri poslovanju 

Oblike gospodarskih družb v 
Sloveniji 



Primerjava s.p. in d.o.o. 

s.p. d.o.o. 
na trgu trajno opravlja dejavnost, katere 

namen je pridobivanje dobička; 
na trgu trajno opravlja dejavnost, katere 

namen je pridobivanje dobička; 

osnovni ustanovitveni kapital ni potreben; potrebuje osnovni ustanovitveni kapital, 
7.500 EUR; 

za obveznosti iz poslovanja odgovarja tudi 
z osebnim premoženjem; 

za poslovanje odgovarja le s premoženjem 
družbe; 

Potrebno odpreti poseben TRR; Potrebno odpreti poseben TRR; 
prosto razpolaga z gotovino - možni 

nedokumentirani dvigi gotovine za potrebe 
gospodinjstva. 

ne more prosto razpolagati z gotovino - vsi 
dvigi in pologi na TRR so dokumentirani. 

 



 Zadruga: člani zadruge so hkrati lastniki kapitala 
in upravljavci ter uporabniki storitev zadruge ! 
 Različni tipi zadrug => Različne funkcije 
 Organizacija, koordinacija, oskrba, predelava,  trženje => 

zmanjševanje stroškov, pogajalska moč, poenostavitev 
distribucije 

Oblike gospodarskih družb v 
Sloveniji 



 Koncern je skupina dveh ali več družb, od katerih je ena 
obvladujoča družba, druge pa odvisne družbe, v katerih ima 
obvladujoča družba večinski lastniški delež ter jih upravlja. 
 Ena obvladujoča in ena ali več odvisnih družb, povezanih pod enotnim 

vodstvom obvladujoče družbe (dejanski koncern). 

 Holding podjetje je družba, ki ima v lasti večino deležev 
pravno samostojnega podjetja in opravlja predvsem 
dejavnost ustanavljanja, financiranja in upravljanja teh 
družb. 

 Razlika med koncernom in holdingom: 
 Koncern je skupina lastniško povezanih podjetij, pravnih oseb; koncern 

ni pravna oseba. 
 Holding je krovno podjetje v skupini podjetij; holding je pravna oseba. 

Oblike gospodarskih družb v 
Sloveniji 



 Javno podjetje  
 v celoti (ali pretežno) v lasti države; posebni interesi, 

monopoli… 
 cilj je maksimiranje družbene blaginje, zadovoljevanje 

splošnih ali posebnih potreb (pošta, železnice, komunala, 
mestni promet …) 

 Posebne oblike javnih družb (tranzicija) 
 Odškodninska družba /sklad- poravnava 

denacionalizacijskih upravičencev 
 Kapitalska družba /sklad- pokojninska reforma 
 Razvojna družba – sanacija in prestrukturiranje p. 

 Gospodarska interesna združenja, invalidska 
podjetja, predstavništva tujih podjetij 

Oblike gospodarskih družb v 
Sloveniji 



Sistematika podjetij V. 
Delitev po organizacijski strukturi 
 Org. struktura je vzorec odnosov med 

sestavinami organizacije 
 Formalna delitev nalog  

Razporejanje zaposlenih, odločanje, izvedba, 
poročanje in odgovornost 

 Struktura organizacije je svobodna 
odločitev - izvor konkurenčne prednosti 

 Struktura mora biti dinamična in fleksibilna 
/ob spremembi ciljev, zunanjih in notranjih pogojev…/ 

 Povečevanje učinkovitosti s prilagajanjem 



Funkcijska struktura 
• Funkcije v podjetju so centralizirane - sektorji 
• Struktura iz začetka stoletja !?! 
• Bila (!) učinkovita v stabilnih razmerah 
• Danes v manjših “klasičnih” podjetjih in v manj 

razvitih industrijskih družbah 

MANAGER

KADRI NABAVA PROIZVODNJA PRODAJA FINANCE



Funkcijska struktura 
- prednosti in slabosti 
 Prednosti: 

 Racionalnost  
 Dopušča ekonomijo obsega v funkcijskih oddelkih  
 Omogoča poglobljen razvoj znanja (specializacija) in 

enostavno  
 Usposabljanje zaposlenih 
 Omogoča doseganje funkcijskih ciljev 

 Slabosti: 
 Počasen odgovor na spremembe v okolju 
 Preobremenjenost hierarhije 
 Slabo usklajevanje dela med oddelki 
 Funkcijski pogled na doseganje ciljev 
 Funkcije se lahko razrastejo prek potreb  



Decentralizirana organizacijska 
struktura  (divizijska) 

• V vsaki diviziji imajo svoje sektorje za nabavo, proizvodnjo, 
prodajo, razvoj… 

• Funkcije v podjetju so decentralizirane na raven proizvodnega 
programa V bistvu več manjših podjetij Zelo pogosta v velikih 
podjetjih  

• Vodenje mora biti kolegijsko - močna centralna uprava  (a la YU 
federacija) 

GLAVNI MANAGER

POSLOVNA ENOTA 1 POSLOVNA ENOTA 2 POSLOVNA ENOTA 3

KADRI NABAVA PROIZVODNJA PRODAJA FINANCE



Divizijska struktura 
- prednosti in slabosti 
 Prednosti: 

 Hitrejši odziv na spremembe 
 Decentralizirano odločanje 

 Slabosti: 
 Manj racionalna 
 Težnja po prevelikem osamosvajanju programov 
 Prevelika notranja konkurenca 
 Slaba koordinacija med programskimi funkcijami 
 Manj specializacije, standardizacije 



Projektna struktura 
• Razvita za potrebe vojske v ZDA! 
• Primerna za cilje, ki zahtevajo visoko stopnjo usklajenosti 

številnih aktivnosti vezanih na projekt (“enkratnost”) 
• Oblikuje se glede na potrebe projekta (vsebina, čas, stroški…) 
• Formira se vodstvo projekta - odgovarja in organizira, izbere 

sodelavce - po izvršitvi se razformira 
• Zelo zahtevna in dinamična, a učinkovita struktura 

GLAVNI MANAGER

KADRI NABAVA PROIZVODNJA PRODAJA FINANCE

PROJEKT 2

PROJEKT 1

PROJEKT 3



Projektna struktura  
- prednosti in slabosti 
 Prednosti: 

 jasno opredeljena časovna in stroškovna odgovornost 
 boljša koordinacija 
 boljši izkoristek človeških zmožnosti 

 Slabosti: 
 nevarnost podvajanja vodenja 
 možnost konfliktov zaradi funkcijske usmerjenosti pri 

projektnem delu 
 težnja po ustaljenosti projektnih teamov 
 problemi z organizacijo dela po zaključku projektov 



Navidezna struktura  
 (virtualna organizacija) 

Svetovalno 
podjetje za 

raziskave in 
razvoj 

Oglaševalska 
agencija 

Proizvajalec 
izdelka 

Pogodbeni 
prodajni 

zastopnik 

Jedro 
izvršiteljev 

Omogočena s pojavom sodobnih komunikacijskih tehnologij 
Jedro organizira in vključuje partnerje 
Upravlja z image-om!! 
Omogoča zelo visoko učinkovitost, združevanje potencialov “ni” 
omejeno, globalna konjunktura… 
Veliko stroškov za iskanje partnerjev, nadzor… 

Primeri: Nike, Benetton, IKEA, Boss… 



Navidezna organizacija  
- prednosti in slabosti 
 Prednosti: 

 izjemno hiter odziv 
 skoraj popolna prilagodljivost 
 izbira najboljših izvajalcev za posamezno delo 
 

 Slabosti: 
 če nimamo dobrih informacij, se lahko napačno odločimo 

pri izbiri partnerjev 
 potrebno je veliko zaupanja in profesionalnosti 
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Mrežna struktura 

P1

D2D1

D3

P2

D4

D5

 Podjetje se osredotoči na 
del dejavnosti, ki 
predstavljajo 
konkurenčno prednost 

 Ostale dejavnosti  
opravljajo zunanji 
izvajalci (outsoucing), 

 Gre za dolgoročne, 
strateške povezave 
(grozdi, alianse, 
tehnološke mreže itd.) 

 Medsebojni odnosi 
temeljijo na zaupanju. 
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 Prednosti: 
 visoka stopnja 

fleksibilnosti, 
 hitro prilagajanje 

spremembam trga, 
 izraba znanja zaposlenih, 
 dostop do različnih 

strokovnjakov v mreži, 
 večja učinkovitost in 

uspešnost 

 Slabosti: 
 težko doseči popolno 

zaupanje, 
 tesna povezanost lahko 

pripelje do monopola, 
 neizpolnitev obveznosti s 

strani enega partnerja ima 
posledice za vse, 

 pomanjkanje neposrednih 
stikov. 

Mrežna struktura 
- prednosti in slabosti 
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