
Slovensko-nemška gospodarska zbornica  

Pogosto postavljena vprašanja glede ustanovitve UG [podjetniške družbe] v 

Nemčiji   

 

Ali je UG [podjetniška družba] (haftungsbeschränkt [z omejeno odgovornostjo]) prava podjetniška oblika 

zame? 

UG (haftungsbeschränkt) ali Mini-GmbH [mini družba z omejeno odgovornostjo] je priporočljivo ustanoviti 

predvsem takrat, ko imate na voljo malo kapitala in želite čim nižje omejiti odgovornost. Tako kot pri 

GmbH [družba z omejeno odgovornostjo] odgovarjajo družbeniki UG (haftungsbeschränkt) le s poslovnim 

premoženjem  družbe in ne s svojim osebnim premoženjem. Na podlagi minimalnih formalnih zahtev je 

mogoče UG (haftungsbeschränkt) ustanoviti brez posebnih komplikacij. Tako velja UG za kapitalsko 

družbo, ki jo je najbolj enostavno ustanoviti z najnižjim možnim finančnim tveganjem. 

 

Kaj je "1-Euro-GmbH"? 

UG (haftungsbeschränkt) pogovorno imenujemo tudi Mini-GmbH ali 1-Euro-GmbH. Gre za posebno obliko 

GmbH [družbe z omejeno odgovornostjo], ki je bila uvedena leta 2008. Zahteve so prilagojene posebej 

potrebam oseb, ki si ustvarjajo eksistenco in ki imajo na voljo zgolj malo zagonskega kapitala. Kot taka UG 

ni samostojna pravna oblika, kot se pogosto predpostavlja, ampak je podrejena pravilom zakona GmbH-

Gesetz [nemškega Zakona o družbi z omejeno odgovornostjo]. 

 

Kakšna je razlika med UG (haftungsbeschränkt) in GmbH? 

Odločilna razlika med UG (haftungsbeschränkt) in GmbH je v višini potrebnega ustanovnega kapitala: 

medtem ko je za ustanovitev GmbH zahtevan znesek v višini 25.000 evrov, je mogoče UG ustanoviti že z 

1 evrom osnovnega kapitala. S tem za ustanovitev UG ni potrebno zabresti v finančne težave. Nadaljnja 

razlika med Mini-GmbH in GmbH je tudi v posebnem dodatku v podjetju: kot UG je treba dodati dostavek 

“haftungsbeschränkt” [z omejeno odgovornostjo] v podjetju, kot je na primer Primerek UG 

(haftungsbeschränkt). Iz davčnega in pravnega vidika je v osnovi UG izenačena z GmbH. S tem je UG 

(haftungsbeschränkt) kot pravna oseba praviloma zavezana v celoti plačevati [nemški] davek od dohodka 

pravnih oseb in [nemški] trgovski davek. 

 

Kaj pomeni dolžnost tvorjenja rezerv UG (haftungsbeschränkt) ? 

V zameno za nizek osnovni kapital mora UG letno najmanj 25 % letnega dobička knjižiti kot rezerve 

(obvezne rezerve). Dolžnost rezerv pa obstaja od ustanovitve UG dalje le tako dolgo dokler ne doseže 

osnovnega kapitala 25.000 evrov. Takoj ko rezerve in osnovni kapital presežejo 25.000 evrov, lahko 

družbeniki sklenejo preoblikovanje družbe v polnopravno GmbH. Pri čemer je preoblikovanje pravne 

oblike opcijsko. 

 

Kakšno vlogo ima družbenik v UG (haftungsbeschränkt)? 

Družbeniki UG niso le imetniki družbe, ampak poleg tega odločajo na skupščini družbe o vseh bistvenih 

vprašanjih glede UG. UG je mogoče ustanoviti z več ali zgolj z enim družbenikom. Vzorčni zapisnik o 

ustanovitvi UG sicer predvideva zgolj do tri družbenike. V kolikor pri vaši ustanovitvi UG predvidevate več 



kot tri družbenike, je treba pripraviti individualni statut in sestaviti seznam družbenikov. Pomembne točke, 

kot je na primer delitev dobička, se ureja s sklepi družbenikov.  

 

Ali UG (haftungsbeschränkt) potrebuje poslovodjo? 

Ja. Unternehmergesellschaft [podjetniška družba] vedno potrebuje poslovodjo, ki ga imenujejo družbeniki 

in ga pooblastijo za vodenje tekočih poslov. Njegova naloga je, da družbo zastopa navzven. Poslovodja je 

bodisi zaposlen pri UG in vezan na tako imenovano pogodbo o poslovodenju ali pa je sam družbenik. Kot 

družbenik poslovodja velja kljub temu za neodvisnega, še zlasti ko ima tudi večinski delež. Vzorčni zapisnik 

o ustanovitvi UG sicer predvideva zgolj enega poslovodjo. V kolikor bi pri ustanovitvi vaše UG radi 

imenovali več kot enega poslovodjo, je treba sestaviti individualni statut. 

 

Ali UG (haftungsbeschränkt) potrebuje nadzorni svet? 

Ne. UG ne potrebuje nadzornega sveta – razen, če družba zaposluje več kot 500 delavcev ali če je v 

družbeni pogodbi izrecno predviden nadzorni svet. 

 

Kaj potrebujem pred ustanovitvijo? 

UG ni nič drugega kot ustanovitelju prijazna GmbH in se na enak način, razen malenkostnih odstopanj, 

ustanovi na enak način. Kot pri klasični GmbH je tudi tukaj treba vplačati osnovni kapital. Poleg tega je 

treba skleniti družbeno pogodbo (imenovano tudi statut), v kateri je med drugim treba določiti tudi namen 

družbe. Da bi pospešili postopek ustanovitve, je bila od leta 2008 družbena pogodba vključena v vzorčni 

zapisnik o ustanovitvi UG, ki bi naj kolikor se da poenostavil ustanovitev UG. 

 

Kako pomembno je ime moje UG (haftungsbeschränkt)? 

Da bi ustanovili UG, potrebujete udarno ime v obliki osebne, stvarne, fantazijske ali mešane firme. Pri UG 

je poleg imena na koncu treba dodati „UG (haftungsbeschränkt)“ [podjetniška družba (z omejeno 

odgovornostjo]. Pri določitvi imena imate na voljo naslednje štiri možnosti: 

• Firma poimenovana po osebah: kot ime za UG se večkrat ponuja, da se uporabi ime družbenika, 

na primer „Gregor Ustanovitelj UG (haftungsbeschränkt)“ v skladu z enakim imenom 

ustanovitelja podjetja. 

 

• Določitev fantazijskega imena: lahko si enostavno izmislite še ne uporabljen izraz, ki naj služi kot 

ime oziroma firma, na primer „Rompostomp UG (haftungsbeschränkt)“. 

 

•  Opis dejavnosti podjetja: nadaljnja možnost je, da v imenu opišete dejavnost vaše družbe, na 

primer „Prodaja otroških knjig na spletu Schneider UG (haftungsbeschränkt)“. 

 

•  Vse zgoraj navedene oblike firme lahko med seboj tudi kombinirate, na primer „Rompostomp – 

Gregor Ustanovitelj Trgovanje z napitki UG (haftungsbeschränkt)“ ali „Bribotax – Gisela 

Ustanovitelj Trgovanje z napitki UG (haftungsbeschränkt)“. 

 

Preden ustanovite UG, bi morali skrbno izbrati ime podjetja in pri tem gledati v prihodnost. Podobno kot 

pri imenu znamk mnogi ustanovitelji poudarjajo pomen fantazijskih pojmov, ki so izgovorljiva v čim več 

jezikih in se lahko uporabljajo po vsem svetu. Seveda je pri tem pomembno upoštevati značilnosti 



posamezne panoge in ciljne skupine. V vsakem primeru je pomembno, da pri ciljnih skupinah vzbujajo 

pozitivne asociacije. 

 

 

Kaj moram upoštevati, ko najdem želeno ime? 

Ko najdete ime za svoje podjetje, obvezno naredite naslednjim korakom: 

 

• upoštevajte pravila za oblikovanje firme: firma mora biti primerna za označitev vaše UG in mora 

imeti razlikovalni učinek. Poleg tega ime ne sme vsebovati informacij, ki bi zavajale. V dvomu 

odloča registrsko sodišče o tem, ali je firmo treba označiti kot zavajajočo. 

 

• Raziščite ime na internetu: obvezno preverite, ali se ime uporablja že drugo podjetje, organizacija 

ali podobna ustanova. 

 

•  Poiščite ime v sodnem registru: morebiti je bilo ime že registrirano v sodnem registru. To morate 

preveriti nujno preden oddate vlogo za registracijo imena. 

 

• Raziščite ime pri DPMA [nemškem patentnem uradu in uradu za znamke]: se ime že uporablja kot 

zaščitena znamka? To morate obvezno razjasniti in po potrebi vložiti zahtevek pri DPMA, ali je 

mogoče vaše ime podjetja registrirati kot znamko. 

 

• Treba je pravilno opisati predmet podjetja: predmet podjetja naj bo opisan jasno in nedvoumno, 

da bo iz tega izhajalo, katere dejavnosti opravlja podjetje. 

 

 

Kakšen mora biti minimalni osnovni kapital UG? 

Po notarskem naroku mora biti osnovni kapital UG vplačan na za to ustanovljeni poslovni račun. Pri tem 

gre za znesek osnovnega kapitala, ki je izrecno naveden v družbeni pogodbi. Osnovni kapital pri podjetniški 

družbi mora znašati najmanj 1 evro in ne sme presegati 24.999 evrov. Znesek mora biti nakazan v celoti 

kot denarni vložek na poslovni račun. Stvarni vložki niso dopustni. V praksi znaša osnovni kapital po navadi 

med 1 evrom in 1.000 evrov. Za natančno določitev vašega osnovnega kapitala se morate dobro 

posvetovati, saj ta znesek v veliki meri vpliva na kreditno sposobnost vaše UG. 

 

 

Moj ciljni osnovni kapital presega 25.000 evrov. Ali lahko kljub temu ustanovim UG? 

Ne. Če bi želeli vplačati več kot 24.999 evrov osnovnega kapitala, ne morete ustanoviti UG, ampak morate 

kot pravno obliko izbrati GmbH. 

 

Katere predpostavke veljajo za ustanovitev v skladu z Vzorčnim zapisnikom o ustanovitvi UG? 

1. Ustanovitev UG z največ tremi družbeniki. 

1. UG nima več kot enega poslovodjo. 

2. UG ne bo sprejemala določb, ki bi odstopale od vzorčnega zapisnika. 

 

Ker je osnovni kapital Unternehmergesellschaft [podjetniške družbe] lahko zelo nizek, vzorčni zapisnik o 

ustanovitvi UG predvideva, da mora družbenik ali družbeniki stroške ustanovitve nositi sam/-i, če ti 



presegajo 300 evrov ali če presegajo znesek osnovnega kapitala. Če se odločite za ustanovitev na podlagi 

vzorčnega zapisnika o ustanovitvi UG, so notarski stroški bistveno nižji, kot pa pri ustanovitvi z individualno 

sestavljeno družbeno pogodbo. 

 


