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Prenos lastniStva podjetia

Vsekakor predstavlja prenos dejavnosti ali lastni5tva podjetja na novo generacijo
zahtevno kombinacijo tako lastni5kih, finantnih, organizacijskih in pravnih kot
tudi iustvenih dejavnikov. Za ustanovitelja oziroma lastnika podjetja je Ze sama
misel na sam postopek lahko pogosto zelo stresna situacija. Najpogosteje se
vodenje in lastni3wo podjetja ob upokojiM lastnika prenese na naslednika, enega
izmed druiinskih ilanov. V primeru, ko pa podjetr:rik nima primernega naslednika,
lahko podjetja proda, zapre oz. preneha z dejavnostjo ali pa lastni5tvo obdrii in za
vodenje poiSie zunanjega managerja.

Prenos podjetja (s.p.) na podjetnika prevzemnika veja 72. dlen Zakona o
gospodarskih druZbah (7,GD-r). S prenosom preidejo na podjetnika prevzemnika
poleg podje{a tudi vse pravice in obveznosti povezane s podjetjem. Podjetnik
prelzemnik kot univerzalni pravni naslednik posledidno vstopi v 1sa pravna
razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem prerzemnika. Prenos podjetja se opravi s
pogodbo o prenosu, ki mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa in vsebovati
vse navedbe, ki jih doloda zakon. Podjetnik prerzemnik mora na AJPES-u vlofiti
prijavo za vpis prenosa podjetja, .dJPES rpi5e podjetnika prewemnika v Poslovni
register Slovente in po uradni dolZnosti iz njega izbri5e podjetnika, ki je prenesel
svoje podjetje na prerzemnika. Samostojni podjetnik pa lahko svoje podjetje
prenese tudi na kapitalsko druibo (d.o.o. ali d-d.) s prenosom oziroma pmdajo
poslovnega deleZa. k-ta je lahko novoustanovljena z namenom tega prenosa ali pa
se s.p. prenese na prelzemno kapitalsko druibo, ki je pred prenosom Ze obstajala.
Zelo pomembno je, da se pred prenosom podjetja preveri vse davine vidike
prenosa, saj se pod doloienimi pogoji omogoia davino nevtralni prenos podjetja.

Da bi k spodbudiM prenosa lastniSwa pripomogla tudi drZava, je za iz.vedbo
aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastnistva, z namenom, da bi se ohranila
delovna mesta, da bi poslovni subjekt posloval naprej in poveial svojo
konkureninost ter dodano wednost, v okviru vavierskega sistema mikro, malim in
srednje velikim podjetjem omogoCila poenostavljen dostop do sofinanciranja
pasamezrih storitev z VavCerjem za prenos lastni5tva. Jawd poziv je objavljen na
spletni strani Slovenskega podjetniSkega sHada. Obliki prenosa, ki sta
sofinancirani po tem vavierju sta prenos podjetja na podjetnika prevzemnika in
prenos oz. prodaja (veiinskega) poslovnega deleZa v d.o.o. (oziroma izjemoma
delnic v delniSki druZbi).
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Viri:
. httDs://www.pravnisos.si/objava/prenos{ruzinskega-oodjetja/
o httos://mladioodjetnilcsi/oodjetniski-koticekr/racunovodstvo/orenos-s-

o-nadruzinskega+lana
. https://www0ristar.si/r8-novice/469-kako-orenestidnrzinsko-oodjetje-

na-novo-generacijo
. https://DodjetniskisHad-si/svrazDisi?view=tender&id=o8
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