
NOTARJI ZA  
GOSPODARSTVO IN 
PODJETNIŠTVO 
N OTA R J I  zagotavljajo popolno pravno storitev pri 
ustanovitvi gospodarske družbe v kateri koli statusni obliki 
ter svetujejo in sestavljajo listine pri statusnih spremembah.
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KAKO DO NOTARJA? 
Na območju vsakega okrajnega sodišča je najmanj en notar. 
V večjih mestih, kjer so sedeži okrožnih sodišč, se število 
notarskih mest določi tako, da je najmanj en notar na dvajset 
tisoč prebivalcev.

Notar sme opravljati poslovanje za vse območje Republike 
Slovenije, kar pomeni, da si notarja lahko izberete 
poljubno. Izjema so le notarski zapisi pravnih poslov 
za zavarovanje denarnih terjatev z zastavno pravico na 
nepremičninah, torej pri kreditih, ki se zavarujejo s hipoteko 
na nepremičnini, za katere pa je izključno krajevno pristojen 
notar, ki ima sedež notarske pisarne na območju okrajnega 
sodišča, kjer leži nepremičnina.

VEČ INFORMACIJ   
 o storitvah notarjev v gospodarstvu in podjetništvu lahko 
dobite pri notarju ali na Notarski zbornici Slovenije. 

Notarska zbornica Slovenije je poklicna organizacija notarjev, 
ki skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj notariata, zastopa 
interese notarjev, notarskih pomočnikov in notarskih pripravnikov 
ter opravlja druge z zakonom, drugimi predpisi, statutom in akti 
zbornice določene naloge. 
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DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

Notar ustanovitelje gospodarske družbe varno vodi 
skozi postopek ustanovitve družbe z omejeno 
odgovornostjo, priprave vseh potrebnih listin in 
vpisa v register, skozi prenose poslovnih deležev, 
za odsvojitev deleža pa je potrebna pogodba, izdelana 
v obliki notarskega zapisa, prav tako mora notar 
potrditi vse spremembe družbene pogodbe. Pri 
družbah z enim družbenikom mora ustanovitelj vse 
sprejete sklepe vpisati v knjigo sklepov, ki jo potrdi 
notar. 

DELNIŠKA DRUŽBA 

Statut delniške družbe mora biti sestavljen v obliki 
notarskega zapisa. Notar ustanoviteljem svetuje glede 
značilnosti delniške družbe, vrste delnic, vsebine 
statuta, postopka ustanovitve, sistema upravljanja, 
vpisa v register in drugih zadev, pomembnih za 
vsako delniško družbo. Prav tako svetuje pri pripravi 
in izvedbi skupščin. Vsak skupščinski sklep potrdi v 
notarskem zapisniku.

GOSPODARSKO INTERESNO 
ZDRUŽENJE 
Pogodba o ustanovitvi gospodarskega 
interesnega združenja, ki določa organizacijo 
združenja, mora biti sklenjena v obliki 
notarskega zapisa in objavljena.

 

EVROPSKA DELNIŠKA DRUŽBA 
Evropska delniška družba se v Sloveniji 
ustanovi po pravilih, ki sicer veljajo za delniške 
družbe, in s statutom, ki mora biti izdelan v 
obliki notarskega zapisa. 

PRENEHANJE DRUŽB
Notar v postopku likvidacije ali prenehanja 
družbe po skrajšanem postopku in brez 
likvidacije sestavi vse predpisane listine ter 
prijavi spremembe za vpis v register. 

Notar vam bo pomagal določiti 
pogosto zapletena pravila družbe, 
ki jih nato lahko tudi spreminjate 
pod njegovim nadzorom, glede na 
potrebe in interese, ki se pokažejo 
v poznejšem delovanju družbe in 
različnih življenjskih situacijah, 
in sicer pri družbi z omejeno 
odgovornostjo (ustanovitev 
družbe, prenos poslovnega deleža, 
sprememba družbene pogodbe), 
delniški družbi, gospodarskem 
interesnem združenju, evropski 
delniški družbi (SE) in na področju 
prenehanja družb (postopek 
likvidacije).

POPOLNA PRAVNA STORITEV  
PRI USTANOVITVI GOSPODARSKE DRUŽBE  
V KATERI KOLI STATUSNI OBLIKI

Notar pripravi tudi druge listine v 
gospodarskem statusnem pravu 
(združitve in delitve družb, notarske 
zapise izjav, prenos podjetja na 
podjetnika prevzemnika in statusno 
preoblikovanje podjetnika), 
na področju postopkov zaradi 
insolventnosti (preventivno 
prestrukturiranje), pri prenosu 
lastninske pravice v zavarovanje 
(fiduciarni prenos) in odstopu 
terjatve v zavarovanje (fiduciarna 
cesija). 

DRUGE NOTARSKE LISTINE  
V GOSPODARSKEM  
STATUSNEM PRAVU

ZDRUŽITVE IN DELITVE DRUŽB

Pogodba o združitvi gospodarskih družb s 
pripojitvijo ali spojitvijo mora biti sestavljena 
v obliki notarskega zapisa. Enako mora 
biti pri delitvi gospodarske družbe v obliki 
notarskega zapisa sklenjena pogodba 
o delitvi in prevzemu med prenosno in 
prevzemno družbo.

NOTARSKI ZAPISI IZJAV 

Notar lahko pri statusnih spremembah 
gospodarskih družb sestavi tudi notarski 
zapis izjav posameznih udeležencev, 
na podlagi katerih je mogoče vložiti 
poenostavljen predlog za vpis sprejetih 
sprememb v register. 

PRENOS PODJETJA NA PODJETNIKA 
PREVZEMNIKA

Podjetnik lahko s pogodbo o prenosu 
podjetja, ki se sklene v obliki notarskega 
zapisa, prenese podjetje na drugo fizično 
osebo (podjetnika prevzemnika). 

STATUSNO PREOBLIKOVANJE 
PODJETNIKA

Podjetnik se lahko statusno preoblikuje 
s prenosom podjetja na novo kapitalsko 
družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa 
podjetnikovega podjetja, ali na prevzemno 

kapitalsko družbo. O prenosu podjetja na 
prevzemno kapitalsko družbo podjetnik in 
poslovodstvo kapitalske družbe skleneta 
pogodbo o prenosu podjetja v obliki 
notarskega zapisa.

POSTOPKI ZARADI INSOLVENTNOSTI 

Notarske listine so predpisane tudi v 
postopkih zaradi insolventnosti: izjave 
upnikov o soglasju z začetkom postopka 
preventivnega prestrukturiranja, izjave 
dolžnika v postopku poenostavljene prisilne 
poravnave, pogodba o soglasju za sprejetje 
poenostavljene prisilne poravnave, izid 
glasovanja o sprejetju prisilne poravnave ter 
drugi pravni posli in izjave.

ODSTOP TERJATVE V ZAVAROVANJE 

Odstop terjatve v zavarovanje (fiduciarna 
cesija) je oblika zavarovanja terjatve, pri 
kateri odstopnik (cedent) odstopi terjatev 
prevzemniku (cesionarju). V primeru plačilne 
nesposobnosti cedenta lahko cesionar 
ugovarja nedopustnosti izvršbe na fiduciarno 
preneseni terjatvi proti cedentovim upnikom 
in ima ob stečaju ali prisilni poravnavi cedenta 
na fiduciarno preneseni terjatvi ločitveno 
pravico samo, če je sporazum o odstopu 
terjatve v zavarovanje sklenjen v obliki 
notarskega zapisa.


