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bREZPLaČEn IZVOD

IZ VSEbInE:

 - O POSLOVanju SaMOSTOjnIH PODjETnIKOV – 

 od ustanovitve do prenosa na d.o.o.

- nOVOSTI V DELOVnO PRaVnI In POKOjnInSKI 
ZaKOnODajI

- nOVOSTI PRI POSLOVanju Z GOTOVInO

- ZnanjE – VREDnOTa In naLOŽba –predstavitev 
nekaterih izobraževalnih organizacij
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Uvodnik

ZnanjE – VREDnOTa, naLOŽba aLI STROŠEK?

»Danes, ko postajam pionir, dajem častno pionirsko besedo, 
da se bom marljivo in vztrajno učil. S svojim znanjem 
in pridnostjo želim zdaj in ko odrastem, koristiti naši … 
domovini in vsem njenim delovnim ljudem… Obljubljam, da 
bom zvest tovariš in dober človek. Vse moje delo in ravnanje 
naj dokažeta, da sem vreden otrok svojega ljudstva in vreden 
član velike družine narodov, ki hočejo po poti napredka, 
pravice in miru.«

Tako nekako je šlo besedilo svečane pionirske zaobljube, ki smo 
jo tisti, ki smo odraščali v sedemdesetih in osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, svečano in z utripajočim srčkom ponavljali 
ob sprejemu v pionirsko organizacijo. Z današnjimi očmi smo 
bili morda res preveč uniformirani in prav gotovo sem vesela, da 
naši otroci niso bili deležni takih procedur. Pa vendar  je spomin 
na sprejem v pionirsko organizacijo prijeten… Modre kapice in 
rdeče rutice… Pingo sok, s katerim smo si večinoma popackali 
nove bele majčke… Pariška salama in rezina sira v žemlji… 
Občutek pripadnosti in varnosti. Spevne pionirske pesmi. Ter 
zaobljuba. Besede, ki smo jih ponavljali za veliko pionirko iz 
višjega razreda in jih večinoma nismo razumeli, vendar smo jih 
v tistih trenutkih vzeli smrtno resno. »…le kdor se uči, bo kaj 
znal in le kdor bo kaj znal, bo lahko koristil naši socialistični 
domovini…«

To je bil čas, ko je bilo znanje vrednota. Vsaj deklerativno. Govorili 
so nam, da bomo z znanjem postali boljši pionirji in boljši ljudje. 
Da bomo lahko več prispevali soljudem in skupnosti… Učili smo 
se o vrednotah in teorijah socializma, hkrati pa so šole z veliko 
žlico servirale tudi »kapitalistična« znanja iz zahoda. 

Kako bi pionirska zaobljuba zvenela danes? Kakšnih vrednot 
se učijo naši otroci? Če le malo spremljajo našo aktualno 
vsakdanjost, bi bilo zanje novo besedilo prisege morda takšno? 

»Danes, ko postajam pionir, dajem častno pionirsko besedo, 
da se bom marljivo in vztrajno učil. S svojim znanjem in 
pridnostjo želim zdaj in ko odrastem, zaslužiti čim več 
denarja, izkoristiti čim več delovnih ljudi in skriti čim več 
davkov pred domovino. Obljubljam, da bom mislil samo 
nase in bom uspešen človek. Vse moje delo in ravnanje naj 
dokažeta, da sem vreden otrok svojega ljudstva in vreden 
član velike družine narodov, ki jim v resnici ni kaj dosti mar 
za okolje, za revščino in ubijanja na drugem koncu sveta ter 
za prihodnje generacije… »

Je danes znanje še vedno vrednota? Ali pa se nam zdi pravo samo 
tisto znanje, ki ga lahko v naslednjih petih minutah pretvorimo v 
denar? Učenje je izguba časa in strošek… Humanistična znanja, 
ki bi nam širila obzorja in nas morda naredila občutljivejša 
za soljudi, so postala nepotrebna deviacija. Celostno znanje 
postaja odveč, vsi hlepimo samo po trenutnih informacijah, ki 
jih najdemo na internetu, uporabimo in naslednji hip pozabimo. 
Zato seveda ne čudi, da v zadnjih letih praviloma vsi, ki se 
ukvarjajo s kakršnim koli izobraževanjem, beležijo drastične 

padce vpisov. Znanje je luksuz, ki smo si ga v času konjunkture še 
lahko privoščili, v kriznih časih pa zanj ni ne časa in ne denarja.

Nikoli se ne nagibam k idealiziranju preteklosti. Še kako dobro 
se zavedam pomanjkljivosti in krivic, ki so se dogajale v času 
socializma in našega odraščanja… Vedno pa mi bo žal, da 
iz socializma nismo bili sposobni v nove čase prenesti tistega, 
zaradi česar smo bili boljši in kar nas je bogatilo …  Ena takih 
zadev je bil odnos do znanja. Znanja kot vrednote, ki nas bogati 
sama po sebi. Znanja, kot ene tistih vrednot, ki se jih ne da 
meriti v denarju. 

Današnjo številko časopisa zato v veliki meri posvečamo prav 
znanju… Edini sili, ki nas bo popeljala naprej. Naj znanje zopet 
postane vrednota. In to ne samo tisto »uporabno« znanje, ki 
ga lahko prodamo, temveč tudi in predvsem tisto, ki nas samo 
bogati kot človeka, nas dela boljše in dovzetnejše za svet okoli 
sebe…

Naj končam z mislijo:

»Majhno znanje dela ljudi ohole, veliko pa - zmerne. Zato 
prazno klasje napihnjeno dviga glavo, polno pa se skromno 
sklanja k zemlji.« Pablo Neruda

Marija 

http://www.google.si/imgres?hl=en&biw=1202&bih=819&tbm=isch&tbnid
=MIbcakAx-j9X4M:&imgrefurl=http://jasminsecic.blogspot.com/2012/09/
znanje-i-imanje.html&docid=s5fb1-q9HHyfgM&imgurl=http://3.bp.blogspot.
com/-jzkv-oS-mio/UEHekHhJHSI/AAAAAAAAAeI/NhWJm9Ol-I0/s1600/
knowledge-sharing.jpg&w=380&h=305&ei=spGsUcmhCciitAbyz4HwDg&zoo
m=1&iact=hc&vpx=776&vpy=500&dur=1093&hovh=201&hovw=251&tx=12
5&ty=146&page=1&tbnh=140&tbnw=196&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:
22,s:0,i:165
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EKOnOMSKa ŠOLa nOVO MESTO, VIŠja STROKOVna 
ŠOLa SLEDI TREnDOM POTREb DELODajaLCEV
Živimo v svetu, ki daje vedno večji poudarek uporabnemu 
znanju in kjer je vseživljenjsko izobraževanje postalo 
stalnica. Spremembe so danes v družbi izredno hitre 
in prav to narekuje potrebo po dodatnem znanju. 
Uporabno znanje postaja najmočnejša konkurenčna 
prednost vsakega posameznika, organizacije in družbe. 
Tega se zavedamo tudi na Višji strokovni šoli Novo 
mesto, kjer pri izobraževanju upoštevamo potrebe 
delodajalcev glede kompetenc bodočih zaposlenih. 
Želimo, da diplomanti pridobijo dobro popotnico za 
uspešno poklicno pot.

Predstavitev višje šole

Višja strokovna šola, deluje v okviru Ekonomske šole Novo 
mesto že od leta 2000 in trenutno izobražuje v programih 
poslovni sekretar in ekonomist, modula računovodja in 
komercialist. Bistvena prednost višješolskega izobraževa-
nja je, da omogoča pridobivanje širokega strokovno-teore-
tičnega znanja na določenem poklicnem področju ter pre-
nos tega znanja v praktično izobraževanje pri delodajalcih.

Prizadevamo si, da bi študenti poleg strokovnega znanja 
pridobili tudi določene osnove poslovnega bontona in ko-
munikacije. Zato spodbujamo pisno in ustno komunicira-
nje, javno nastopanje, timsko delo, povezovanje teorije s 
prakso ob hkratnem upoštevanju točnosti, natančnosti in 
sistematičnosti pri delu, vljudnosti, medsebojnega spošto-
vanja in mirnega reševanja konfliktov.

Zavzeto uresničujemo vizijo, ki narekuje pristen in stroko-
ven odnos  do študentov, zagotavlja kakovosten študij  ter 
zadovoljne in uspešne diplomante. Aktivno sodelujemo s 
podjetji v našem ožjem in širšem okolju pri izvedbi izo-
braževalnega programa ter gradimo osebno in poklicno 
kakovost, ki jo delodajalci cenijo in spoštujejo.

Do sedaj se lahko pohvalimo s 156 diplomanti v programu 
računovodja.

Kdo je ekonomist?

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se slovensko gospo-
darstvo sooča z novimi izzivi, predvsem pa z večjo konku-
renco na evropskem trgu, na katerem realiziramo skoraj 
dve tretjini zunanjetrgovinske menjave. Organizacije v 
ekonomistu pričakujejo kompetentnega človeka, usmerje-
nega v sposobnost organizacije in izvedbe nakupno-pro-
dajnega procesa proizvodov in storitev, ob zagotavljanju 
učinkovite komunikacije in uporabe informacijsko-komu-
nikacijske tehnologije kot podpore spremljanju realizacije 
v okviru financ in računovodstva.

Katere kompetence ima diplomant/diplomantka?

Diplomant/diplomantka si med študijem pridobi široko 
znanje s področja komunikacije v slovenskem in tujih je-
zikih ter odgovornosti in samozavesti za kakovostno opra-
vljanje del, pri čemer učinkovito upravlja z informacijami. 
Poklicno specifične kompetence, ki jih pridobi, so usmer-
jene predvsem v organiziranje in upravljanje logističnih 
procesov ter v zagotavljanje učinkovitega in uspešnega ko-
mercialnega in finančno-računovodskega poslovanja.  

Zakaj menite, da so računovodska znanja potrebna tudi 
v malih in mikro podjetjih?

Mala in mikro podjetja so enostavna, prilagodljiva in z vi-
dika stroškov dostopna in tako primerna za vse, ki bi radi 
zapluli v podjetniške vode. Mikro podjetja so pomemben 
segment gospodarstva tako v Sloveniji, kot tudi v Evropi, 
čeprav so v Sloveniji relativno kratek čas, saj obstajajo kot 
samostojna oblika šele od leta 2007. Ker pa razvoj zah-
teva od podjetij vse večjo prilagodljivost, so pri tem zelo 
pomembne informacije, posredovane od skupnih služb v 
podjetju, kot tudi od zunanjih sodelavcev, saj le s prido-
bljenimi ustreznimi informacijami lahko uspešno načrtu-
jemo poslovanje in razvoj podjetja. Podatke začnejo zbi-
rati v računovodski službi, nato pa sledi notranja kontrola 
ali notranja revizija, ki preveri pravilnost podatkov. Ra-
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čunovodska služba v malih in mikro podjetjih se ukvarja 
poleg spremljanja podatkov tudi z izračunom kazalnikov, 
ki nam pokažejo uspešnost poslovanja. Glede na dobljene 
rezultate se podjetje lahko odloči o ustreznih ukrepih, ki 
so potrebni za izboljšanje poslovanja ter zagotovitev ob-
stoja podjetja, kar je v času recesije še kako aktualno.

Kako ocenjujete raven računovodskih znanj?

Ker morajo imeti zaposleni v mikro in majhnih podjetjih 
široko strokovno znanje, se kaže pomanjkljivo znanje na 
področju računovodstva in financ. Tudi lastniki imajo pre-
malo računovodskega znanja, zato ne obvladujejo računo-
vodskih funkcij, kot tudi niso sposobni uporabiti računo-
vodske informacije za vodenje podjetja. Težave se kažejo 
tudi na investicijskem in finančnem področju. Glede na 
to, da so ta podjetja majhna, skoraj ne najdemo računo-
vodskih služb v organizacijskih shemah malih in mikro 
podjetij, saj raje uporabljajo storitve računovodskih servi-
sov ter si tako minimizirajo stroške. Cenejši računovodski 
servisi, ki jih podjetja najemajo zaradi varčevanja, nudijo 
le knjigovodske aktivnosti, kar pomeni, da imajo podjetja 
le pregled o preteklem poslovanju, primanjkujejo pa jim 
informacije o računovodskih predračunih, ki pa so nujne 
za odločitve o prihodnosti podjetja. Včasih pa se podjetnik 
odloči, da bodo v podjetju opravljali tudi računovodska 
dela, vendar je na tem področju zaposlena le ena oseba, 
ki pa opravlja računovodska dela, premalo pa posvečajo 
pozornosti poslovodnemu računovodstvu.

Podjetja se lahko odločijo tudi za kombinacijo, in sicer 
tako, da najamejo računovodske servise za knjigovodska 
dela, sami pa se posvetijo računovodskim izkazom, izdela-
vi poročil in izdelavi bilanc.

Kakšen je interes mladih za računovodstvo?

V zadnjih letih opažamo da narašča zanimanje za računo-
vodstvo tudi med mladimi, saj je najboljše  za podjetni-
ško pot mladih kombinacija strokovnega znanja in znanja 
ekonomije, pa naj bo to znanje računovodstva ali znanje 
komerciale. Oboje je dobrodošlo za mladega podjetnika, 
ki stopa na samostojno pot. Ker traja izobraževanje na naši 

šoli le dve leti, lahko rečemo, da je študentom v kratkem 
času omogočen vstop med podjetnike. 

Kakšno je sodelovanje šole z okoljem?

Pomemben stik z rešitvami in najrazličnejšimi izkušnjami 
v praksi predstavljajo gostujoča predavanja različno kom-
petentnih strokovnjakov in vodilnih ljudi iz gospodar-
stva. Sodelujemo z organizacijami, kot so Biro Bonus, d. 
o. o., Vizualis d. o. o., RC Novo mesto, Krka d.d., AJPES, 
DURS, Tomplast Mirna, Adria Mobil Novo mesto, Okro-
žno sodišče Novo mesto, RTV Ljubljana, Infotehna, d. o. 
o., GZDBK, Društvo računovodij, finančnikov in revizor-
jev, Društvo kadrovskih delavcev, Klub tajnic in poslovnih 
sekretarjev Trebnje, Klub tajnic in poslovnih sekretarjev 
Dolenjske in številnimi drugimi.

Posebno pozornost posvečamo tudi strokovnim ekskurzi-
jam, kjer je dana možnost študentom spoznati avtentične 
situacije v različnih delovnih procesih in tako potegniti 
določene vzporednice med teorijo in prakso. Med ostalimi 
podjetji, ki jih obiskujemo je tudi Biro Bonus Novo mesto, 
kjer si ogledamo primere brezpapirnega vodenja računo-
vodstva za mala in srednje velika podjetja, kar nam zelo 
nazorno predstavi ustanovitelj in lastnik podjetja Drago 
Bučar.

S podjetjem Biro Bonus sodelujemo na več ravneh, in sicer 
je direktorica podjetja Marija Tomc Muc naša predavatelji-
ca za področje davkov. Podjetje Biro Bonus zaposluje naše 
diplomantke, tako so našle zaposlitev v omenjenem podje-
tju kar štiri diplomantke, dve zaposleni se še izobražujeta 
v programu računovodja, dve študentki pa sta letos opra-
vljali obvezno prakso v podjetju. Podjetje so v letošnjem 
letu v okviru zunanje presoje na naši šoli obiskali tudi člani 
skupine NAKVIS (Nacionalna agencija Republike Sloveni-
je za kakovost v visokem šolstvu). Z obiskom v podjetju so 
bili izredno zadovoljni, kar še dodatno potrjuje strokov-
nost, pozitivno naravnanost in sledenje viziji ter poslan-
stvu podjetja. 

mag. Iris Fink Grubačević

Blažena Košmerl

PREDSTAVLJAMO VAM
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LjuDSKa unIVERZa KRanj – ŠOLa PO VaŠI MERI
Spoštovani!

Ponosni smo, da smo del ekipe strank računovodskega 
servisa Biro Bonus in da se vam danes lahko predstavimo.

Vsak, ki začne svojo samostojno poslovno pot, je strokov-
njak na svojem področju. Zato si upa in si postavlja vse 
višje in višje cilje.  Pri tem se krog sodelavcev in strank 
širi. Vse bolj in bolj. Pa so tudi oni strokovnjaki na svo-
jih področjih? Formalno izobraževanje je danes dostopno 
vsem. Pri tem  sodeluje tudi Evropa, ki omogoča šolanje 
odraslih s sofinanciranjem šolnin prek sklada JAPTI. Tre-
nutno aktualen razpis je objavljen na spletni strani http://
www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/sofinanci-
ranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/ in 
vključuje tudi  udeležence Ljudske univerze Kranj.

Za samo formalno izobrazbo pa ni vedno nujna srednja 
šola ali več. NPK ali Nacionalna poklicna kvalifikacija je 
formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravlja-
nje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda. 
Glede na članek v Financah (23.05.2013;Finance 98/2013; 
Jurij Šimac, Janez Tomažič) je NPK pomembna tudi pri 

uveljavljanju novega Obrtnega zakona in Uredbe o obrtnih 
dejavnostih, ki mora biti sprejeta do konca julija 2013: »Pri 
obrti bo štela tudi neformalna izobrazba. Za 22 poklicev, 
kjer bo še zmeraj potrebno obrtno dovoljenje, bo uredba 
o obrtnih dejavnostih uvedla milejši pogoj – namesto for-
malne izobrazbe bodo štele izkušnje, ki si jih je nekdo pri-
dobil v neformalnem izobraževanju. Namesto triletnega 
šolanja bo kandidat lahko šel skozi nacionalno poklicno 

kvalifikacijo, kar zanj pomeni prihranek časa in denarja.«

Na Ljudski univerzi Kranj nudimo različna usposabljanja 
in preverjanja za pridobitev NPK. Več na spletni strani 
www.luniverza.si.

Kaj pa nam pomaga vsa strokovnost, če smo zaprti v pisar-
ni ali proizvodni hali, prodaje in dobička pa 
od nikoder? Ali celo nedelovanje, neusklaje-
nost zaposlenih? V takih primerih začenjamo 
razumeti VSEŽIVLJENJSKO UČENJE. Vsak 
človek, vsaka situacija, vsak izdelek nam po-
nuja priliko, da se kaj novega naučimo. Ali res 
znamo izkoristiti vso programsko opremo, ki 
smo jo kupili? Ali znamo napisati poslovno 
vabilo, zahvalo, morda prošnjo? Je naše zna-
nje tujih jezikov zadovoljivo za naše cilje? Kaj 
pa komunikacija z domačimi, ki nas vsak dan 
podpirajo v različnih oblikah? Polno vpra-
šanj in polno odgovorov. Na Ljudski univerzi 
Kranj poleg redne ponudbe oblikujemo tudi 
delavnice po vaši meri. Tudi tukaj je možna 
podpora s finančnimi sredstvi s strani Evrop-
skih strukturnih skladov. Razpis je objavljen 
na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/

razpisi-in-objave/razpis/n/3-javno-povabilo-za-zbiranje-
-ponudb-v-okviru-programa-usposabljanje-in-izobrazeva-
nje-zaposlenih/. 

Pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije vam tudi poma-
gamo z našimi izkušnjami. 

Vljudno vabljeni na ogled naših programov na spletni 
strani www.luniverza.si. Za vas smo dosegljivi tudi osebno 
ali na telefonski številki 04 280 48 00.

Vaša Ljudska univerza Kranj

Predavanja 2012/2013

Podelitev spričeval poklicne mature 2013: zimski izpitni rok,  
4. 3. 2013

“Sreča ni v znanju, temveč v pridobivanju znanja.”  
(Moč besed, Poe, Edgar Allan, 1809–1849) 



 BONUS

Časopis računovodskega podjetja Biro Bonus d.o.o. 7 

PREDSTAVLJAMO VAM

Yurena, šola tujih jezikov iz Novega mesta, je bila 
ustanovljena oktobra 1990. Njihovi prostori so v 
novomeškem mestnem jedru. Imajo 12 sodobno 
opremljenih učilnic,  v šestih od teh so tudi interaktivne 
table. Vsako jesen vpišejo približno 700 tečajnikov vseh 
starosti. 

Kakovostne storitve so Yurenin cilj že vse od začetka 
delovanja.  Njihovi programi za odrasle so verificirani 
pri Ministrstvu za šolstvo RS. Leta 2001 je Yurena prejela 
od Državnega izpitnega centra odločbo o izpolnjevanju 
pogojev za izvedbo zunanjega preverjanja znanja tujih 
jezikov. Že od leta 1995 dalje sodeluje s priznanimi angle-
škimi šolami, kamor so predvsem poleti odpeljali že več 
kot 300 tečajnikov.

Lastnico Yurene, profesorico Katico Golobič, smo pov-
prašali: »Kakšno je zanimanje do znanja tujih jezikov v 
naših podjetjih?«  

Na širšem Dolenjskem je zelo malo tovarn in podjetij, ki z 
nami še niso sodelovali. Kadar pripravimo tečaj za skupi-
no v podjetju, poteka le-ta v njihovih prostorih, saj je tako 
za zaposlene ugodneje.
 
»Kako pa je z obrtniki in podjetniki, ki nimajo toliko 
zaposlenih?«

Le-ti prihajajo na tečaje, ki potekajo v prostorih Yurene. 
Smo pa za njih pripravili  tudi delavnice na gospodarskih 
zbornicah, nekaj tečajev je bilo namenjenih tudi obrtni-
kom in podjetnikom preko obrtne zbornice. 
Tako eni kot drugi se zavedajo, da je slovenski trg pre-
majhen in da je znanje tujih jezikov pomemben faktor za 
doseganje večje konkurenčnosti.

»Kaj mislite o nivoju znanja tujih jezikov v Sloveniji?«

V Sloveniji je znanje tujih jezikov na dokaj visokem 
nivoju, a za potrebe trga ga je potrebno ciljno usmeri-
ti. Telefonski pogovor, uspešna predstavitev storitev in 
produktov podjetja, aktivno sodelovanje na sestankih, 
uspešna pogajanja, brezhibno poslovno dopisovanje, 
sproščena komunikacija na družabnih dogodkih, spre-
jemanje gostov, poslovna kosila,… so teme, ki jih vsi, ki 
poslujejo s tujino,  nujno potrebujejo.

»Kako se vi prilagajate temu?«

V Yureni poskušamo programe čimbolj prilagoditi posa-
meznemu naročniku. Poudarek je na pogostih frazah, ki 
jih udeleženci takoj uporabijo v določenih situacijah, in 
na razširitvi   besedišča z njihovega področja.
Največjo pozornost namenjamo izboljšanju govornih 
veščin in vsakodnevni uporabni komunikaciji.

»Kaj svetujete?«

Vsem, ki potrebujejo dinamično, praktično in uporabno 
usposabljanje, svetujemo, da nas pokličejo. Z veseljem jim 
bomo svetovali pri oblikovanju jezikovnega usposabljanja 
njihovih zaposlenih.

Ob tej priložnosti sporočam vsem, ki so dopolnili 50 
let in so še v rednem delovnem razmerju v podjetjih, 
ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah 
ali opravljajo dejavnost kot s.p., da imajo možnost, da 
za jezikovno izobraževanje izkoristijo 80 % sofinanci-
ranje. Ker je razpis časovno omejen, naj nas zaintere-
sirani pokličejo čimprej.

ZnanjE jEZIKOV jE OKnO V SVET
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PREDSTAVLJAMO VAM

Z gospodom Dragom Bučarjem, ustanoviteljem in 
lastnikom podjetja Biro BONUS smo se pogovarjali 
o statusu samostojnih podjetnikov ter o poslovnih 
priložnostih in nevarnostih, ki jih zanje skriva 
poslovno in podjetniško okolje pri nas.

Svojo podjetniško pot ste začeli kot samostojni 
podjetnik, po nekaj letih ste pot nadaljevali v družbi z 
omejeno odgovornostjo. Je to še vedno vaša formula za 
uspešen začetek podjetniške poti? Kaj je torej po vašem 
mnenju bolje – s.p. ali d.o.o.?

»Poslovanje preko pravno formalne oblike samostojnega 
podjetnika posameznika je ustrezno predvsem na začetku 
posameznikove podjetniške poti, ko ima še nizke prihod-
ke in posledično nizki dobiček. Za marsikoga je privlačno 
dejstvo, da kot samostojni podjetnik posameznik prosto 
razpolaga z gotovino, pri tem pa pozablja, da je njegov 
celotni dobiček obdavčen tako, kot da gre v celoti v 
osebno potrošnjo. To je pri velikih dobičkih zelo redko 
res. Lastnik družbe z omejeno odgovornostjo na drugi 
strani plača relativno ugoden davek od dobička in potem 
dohodnino od dividende (delitve dobička) samo za del, ki 
ga resnično porabi v osebni potrošnji. Del, ki ga reinvesti-
ra, ni dodatno obdavčen.
Čeprav v praksi obstajajo mnogoteri različni dejavniki, 
generalno lahko rečem, da je poslovanje preko družbe z 
omejeno odgovornostjo za posameznika varnejše in bolj  
transparentno kot preko s.p.. V praksi sem velikokrat 
srečal posamezne podjetnike, predvsem na začetku pod-
jetniške poti, ki so zašli v težave prav zato, ker niso znali 
ločiti zasebne in podjetniške sfere. Zakonodaja ti sicer 
omogoča prosto razpolaganje z gotovino, vendar se moraš 
zavedati, če še nisi poplačal dobaviteljev, če nisi plačal 
davkov, če nisi poplačal delavcev, gotovina v tvojem 
žepu ni tvoja!

Ocenjujem, da je Slovenija davčno in podjetniško ne-
varno okolje. V zadnjih letih se zakonodaja neprestano 
spreminja, včasih tudi z učinki za nazaj. V takem okolju 
mora posameznik poskrbeti za to, da je njegova zaseb-
na lastnina varna in to je vsekakor bolj, če posluje preko 
družbe z omejeno odgovornostjo.«

Podatki AJPES kažejo, da je bilo v prvih štirih mesecih 
letošnjega leta ustanovljenih 8630 novih gospodarskih 
subjektov, od tega 5082 novih samostojnih podjetnikov, 
torej kar 59 % vseh novoustanovljenih subjektov.  Na 
drugi strani je med novoustanovljenimi oblikami le 
slabih 30 % gospodarskih družb. Zakaj se torej ljudje raje 
odločajo za ustanovitev s.p. kot gospodarske družbe?

»Ocenjujem, da je velik porast števila samostojnih pod-
jetnikov v zadnjem obdobju predvsem posledica ugodne 
davčne zakonodaje na področju obdavčitve malih sa-
mostojnih podjetnikov po sistemu normiranih stroškov. 
Velik del novih samostojnih podjetnikov je po moji oceni 
takih, ki so »ekonomsko odvisni« od ene pravne osebe 

in zanjo delajo. Gre za neko novo, alternativno 
»obliko zaposlitve«. Zakonodaja je takšna, da 
se v tem trenutku na tem segmentu bolj splača 
ustanoviti s.p. kot d.o.o.. 

Rast novih podjetij je vsekakor spodbuden poda-
tek, manj spodbuden pa je podatek, da je v istem 
obdobju  svoje poslovanje ustavilo 5766 gospo-
darskih subjektov, od tega kar 3643 samostojnih 
podjetnikov. Zanimivo bi bilo videti, koliko med 
njimi se jih je tako ali drugače preoblikovalo v 
gospodarske družbe. Še bolj zanimivo pa bi bilo 
vedeti, koliko med njimi je takih, ki so se brez 
prave poslovne ideje ustanovili samo zato, ker 
so želeli pridobiti takšne ali drugačne ugodnosti 
aktivne politike zaposlovanja.«

SEM VELIK ZaGOVORnIK ZaSEbnE LaSTnInE 
FIZIČnIH OSEb

Drago Bučar

vir: AJPES
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Po vašem mnenju je torej »slabost« poslovanja preko s.p. 
tudi v osebni odgovornosti nosilca dejavnosti, ki za svoje 
poslovanje odgovarja z vsem svojim premoženjem?

»V svoji praksi sem srečal veliko podjetnikov, ki so se 
odločili nadaljevati svoje poslovanje preko gospodarske 
družbe d.o.o., izključno ali predvsem zaradi tega vzroka.
Kot sem že predhodno dejal, je Slovenija po mojih oce-
nah vedno bolj nevarno davčno in podjetniško okolje 
in v takih razmerah je vedno manj takih, ki so za svoje, 
sicer transparentno in pošteno poslovanje, pripravljeni 
odgovarjati s celotnim premoženjem.«

Skozi vaše »roke« je šlo v teh letih na stotine, morda na 
tisoče različnih podjetij in njihovih poslovnih odločitev. 
To vam gotovo daje kompetenco za svetovanje, kaj je po 
vašem mnenju najboljši model za prehod iz poslovanja 
preko samostojnega podjetnika v poslovanje z družbo z 
omejeno odgovornostjo?

»Nedvomno sem pristaš transparentnega prehoda in po 
mojih izkušnjah je še vedno najbolje, da se stari s.p. zapre 

in na novo odpre d.o.o.. Zgodbe so seveda različne od 
primera do primera, toda v vseh teh letih smo na ta način 
mnogim pomagali prenesti zasebno lastnino na varnejšo 
stran, v  »last« fizične osebe prosto davčnih bremen. 
Sam sem velik zagovornik privatne lastnine fizičnih oseb. 
Vedno zagovarjam tezo, da je za mikro in v največji meri 
tudi za male podjetnike bolje, da imajo nepremičnine v 
zasebni lasti. Na prvi pogled se morda res zdi, da na ta 
način državi podarimo davek na dodano vrednost. Toda 
nepremičnina ostane v zasebni lasti, prosta vseh bremen, 
z njo lahko prosto razpolagamo mi sami ali naši dediči. 
Poleg tega je v relativno varnih zasebnih rokah in ni del 
premoženja podjetja. Zasebnik pa potem nepremičnino 
z relativno ugodnimi davčnimi bremeni daje v najem 
svojemu podjetju.
Kot sem že predhodno poudaril, je vsak primer zgodba 
zase in v svoji karieri sem jih rešil že desetine, morda 
stotine. Z veseljem bom s svojim znanjem in izkušnja-
mi še naprej na razpolago vsem, ki se zanimajo za take 
prenose.«

Odgovorov na zgornje vprašanje je več in odločitev 
je odvisna od vsakega posameznika. V nadaljevanju 
podajamo nekaj faktorjev, ki jih boste upoštevali pri 
odločitvi.

S.P. D.O.O.

Osebna odgovornost
Da – z vsem 
svojim 
premoženjem

Ne (samo z osnov-
nim kapitalom)

OSNOVNI KAPITAL Ni potreben 7500 €

Ustanovitveni 
stroški Ne Praviloma ne

Obdavčitev „dobička“ Lestvica
17 % (odvisno 
od varčevalnih 
ukrepov)

Vodenje poslovnih 
knjig ?? da

Razpolaganje z 
gotovino Prosto  Omejeno

Eden glavnih faktorjev odločitve je prav gotovo odgovornost. 
Zavedati se morate, da kot samostojni podjetnik za svoje po-
slovanje odgovarjate s celotnim premoženjem. V današnjih, 
negotovih časih, je to eden izmed glavnih faktorjev odločitve 
marsikaterega samostojnega podjetnika, da svojo dejavnost 
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo. Več o tem lah-
ko preberete v zgoraj objavljenempogovoru z gospodom Dra-
gom Bučarjem.

Obdavčitev je pri samostojnem podjetniku nižja, dokler dose-
ga relativno nizke dobičke. Ker se njegov »dobiček« obdavči po 

lestvici za obdavčitev z dohodnino, ki je, kot vemo, stopenjska 
in progresivna, je obdavčitev pri visokih dobičkih višja kot pri 
pravni osebi. Samostojni podjetnik prosto razpolaga z gotovino 
in njegov dobiček bo obdavčen v celoti s stopnjami, kakor da bo 
dobiček v celoti prenesel v osebno potrošnjo. Vemo pa, da pri 
visokih dobičkih to praviloma nikoli ne drži. Lastnik družbe z 
omejeno odgovornostjo bo najprej plačal davek od dohodkov 
pravnih oseb (17 %), dodatno pa bo obdavčen samo tisti del do-
bička, ki si ga bo izplačal in ga bo torej prenesel v zasebno sfero. 
Del dobička, ki ga bo reinvestiral, dodatno ne bo obdavčen. 

Če želite biti obdavčeni po sistemu normiranih stroškov, na 
vašo odločitev tud vplivajo nekateri drugi dejavniki, o kate-
rih pišemo v nadaljevanju.

Kaj jE bOLjE -  S.P. aLI D.O.O.?

http://www.google.si/imgres?hl=en&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid
=ZKDG1c-yMftdPM:&imgrefurl=http://www.finance.si/210358/Karikatura-
dneva&docid=vFOkgR1_GgsepM&itg=1&imgurl=http://beta1.finance-on.net/pics/
cache_Un/Untitled-1.1208199165.gif&w=470&h=302&ei=j1aoUYeOIoOhtAbFooCwDQ&
zoom=1&iact=rc&page=1&tbnh=140&tbnw=211&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:14,s:0
,i:122&tx=143&ty=92
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AKTUALNO

Nova zakonodaja, ki je pričela veljati 01.01.2013, je pod-
jetnikom prinesla možnost ugotavljanja davčne osnove na 
podlagi normiranih odhodkov v višini 70% davčno pri-
znanih prihodkov.

Cilj stroke pri uvedbi »pavšalne obdavčitve« je bil  zakon, ki 
bi podjetnikom omogočal manj porabljenega časa pri admi-
nistraciji ter več časa za posvečanje, iskanje in izvedbo posla. 

Kdo je lahko normiranec?

V sistem lahko stopijo mali  samostojni podjetniki in go-
spodarske družbe (d.o.o., d. n .o…), ki v preteklem letu 
niso presegli 50.000 € obdavčljivih prihodkov 

- V sistem pa ne morejo vstopiti ostale pravne osebe, ki 
niso gospodarske družbe (društva, sindikati, zbornice…), 
ter gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so 
presegli 50.000 € obdavčljivega prometa v preteklem letu

- Vstop v sistem je prostovoljen – prijaviti je potrebno 
davčnemu organu do 31.3. tekočega leta skupaj z davčnim 
obračunom za preteklo leto. 

nORMIRanCI

Danica Grčar

KaKO uSTanOVITI S.P.?
Samostojni podjetnik ni pravna oseba, ampak »po-
daljšek« fizične osebe. Za ustanovitev ne potrebujete 
osnovnega kapitala, odgovarjate z vsem svojim premo-
ženjem, dobiček pa je progresivno obdavčen, saj se vpiše 
v dohodninsko napoved. Ni ločenosti premoženja, kar 
pomeni, da kot podjetnik prosto razpolagate s svojim 
premoženjem. 

Za ustanovitev s. p. potrebujete osebno izkaznico in 
davčno številko. Na točki VEM bodo za vas opravili vpis 
v poslovni register, za kar boste morali sporočiti ime pod-
jetja, skrajšano ime podjetja, sedež podjetja, svoje osebne 
podatke (ime, priimek, EMŠO, naslov, davčno številko), 
podatke o zakonitem zastopniku (ki je pogosto ista oseba 
kot ustanovitelj) in pa seznam dejavnosti, ki jih boste 

opravljali (v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti 
iz leta 2008 - SKD). Pozneje bodo na točki VEM za vas 
opravili še vpis v davčni register. Registracija samostojne-
ga podjetnika na točkah VEM je brezplačna, saj odprtje s. 
p. sofinancira država.

Zaposleni pa lahko razmišljajo tudi o ustanovitvi popol-
danske oblike s.p., ki za ustanovitelja predstavlja dopol-
nilno dejavnost. Popoldanski s. p. ni samostojna statusno-
pravna oblika in kot tak ni urejen v gospodarsko pravni 
zakonodaji. Kar zadeva zakonitost opravljanja dopolnilne 
dejavnosti, načeloma ni ovir, razen če ste v podjetju, v 
katerem delate, omejeni s konkurenčno prepovedjo.Posto-
pek ustanovitve je enak kot pri običajnem s.p., vendar pa 
se statusa v nekaterih točkah razlikujeta, med drugim tudi 
po višini mesečnih prispevkov za socialno varnost, ki so 
pri popoldanskem s.p. bistveno nižji.

Alenka Staver

http://www.google.si/imgres?hl=en&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=57OwSlW04
CfjaM:&imgrefurl=http://podjetniki.net/storitve/instalacije-za-centralno-ogrevanje-alojz-
stupar-s-p/&docid=kpbmiSN_QfkXmM&imgurl=http://podjetniki.net/wp-content/upload
s//2012/11/5d9015deb8afcb8e6d8754689a30dab6.jpg&w=909&h=797&ei=FGGoUeDaGI
bCtQa-3IDwBg&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=159&tbnw=182&start=30&ndsp=32&ve
d=1t:429,r:35,s:0,i:192&tx=39&ty=104
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- Zavezanec, ki začne na novo opravljati dejavnost opravi 
priglasitev istočasno s predložitvijo prijave za vpis v davč-
ni register, vendar najkasneje v osmih dneh od vpisa v pri-
marni register. Ob registraciji pripravi izračun predvidene 
davčne osnove na obrazcu davčnega obračuna DDPO z 
izpolnitvijo postavk, ki so potrebne za ustrezen prikaz vi-
šine davčne osnove, akontacije in obrokov akontacije.

Kako bo potekala obdavčitev ?

- Priznali se bodo normirani stroški v  višini 70%, razlika 
30% pa bo obdavčena po naslednjih stopnjah:

Samostojni podjetniki 20 % cedularna obdavčitev

gospodarske družbe 17% obdavčitev 

- Potrebno je voditi evidenco vseh obdavčljivih prihodkov 
in jih preko sistema e-davki poročati na DURS za vsako 
davčno obdobje. 

- Ni možno koristiti nikakršnih drugih olajšav (investicij-
ske, splošne, vzdrževani člani  davčno nepokritih izgub iz 
preteklih obdobji itd)

- Pri normirancih se v letu 2013 v zavarovalno osnovo po-
leg dohodka zmanjšanega za normirane odhodke, všteva-
jo le prispevki, ki jih plača država. Najnižja osnova pa je 
minimalna plača

S.P. D.O.O.

Obdavčljivi prihodki 
2013 40.000 € 40.000 €

Normirani odhodki 28.000 € 28.000 €

Obdavčljivi pavšalni 
dobiček 12.000 € 12.000 €

Davek 2013   2.400 €   2.040 €

Pri pavšalni obdavčitvi pa je še ena bistvena razlika in sicer:

- samostojnim podjetnikom ni potrebno oddajati poro-
čila na AJPES in jim zato ni potrebno  voditi poslovnih 
knjig. 

Obdavčitev je dokončna in ne gre v davčno napoved za 
odmero dohodnine. Tako naj bi bili samostojni podjetniki 
relativno manj obdavčeni, sistem pa naj bi bil bolj spre-
jemljiv za tiste, ki se ukvarjajo s storitvami – torej imajo 
manjše materialne stroške. 

- gospodarske družbe, pa morajo še vedno voditi poslov-
ne knjige  po (ZGD-1 54. in 59. člen),  zato se za pravne 
osebe v smislu računovodenja ne spremeni nič.

V primeru, ko imajo normiranci v izkazu poslovnega izi-

da 2 leti zapored več kot 50 tisoč evrov prihodkov, morajo 
preiti nazaj na sistem obračuna davka na podlagi dejan-
skih prihodkov in odhodkov. 

Zato je samostojni podjetnik kljub dani možnosti ugota-
vljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, 
dolžan voditi določene evidence:

• Izdaja računov

• Vodenje evidenc o prometu (t.i. knjiga izdanih računov)

• Obračun prispevkov in oddaja predpisanega obrazca na 
DURS

• Vodenje registra osnovnih sredstev

• Obračun amortizacije (v primeru, da podjetnik v priho-
dnosti izgubi status normiranca in začne ugotavljati davč-
no osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, 
je potrebo v poslovnih knjigah imeti realno stanje neodpi-
sane vrednosti osnovnih sredstev)

• Vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev

• Obvezni AJPES-ov pobot

• Priprava davčnega obračuna ob zaključku leta (do 31.3. 
za preteklo leto)

• Vodenje poslovnih knjig za poslovne potrebe (ob naje-
mu kredita ali leasinga banke zahtevajo bilance !!!)

http://www.google.si/imgres?hl=en&biw=1202&bih=819&tbm=isch&tbnid
=P_wRUhV0DKo2cM:&imgrefurl=http://www.finance.si/8337970/Karikatura_
dneva&docid=A-sBGK56Gge3jM&imgurl=http://beta2.finance-on.net/pics/cache_ka/
karikatura-069-ig.1365533896.jpg.o.470px.jpg&w=470&h=258&ei=PHmoUe6sAoTDswaA
woDwBA&zoom=1&iact=rc&dur=63&page=4&tbnh=129&tbnw=235&start=87&ndsp=37
&ved=1t:429,r:94,s:0,i:363&tx=94&ty=77

zanesljivo in 
varno do cilja
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Pripoznavanje sredstev v poslovnih knjigah samostojnega podjetnika 

Samostojni podjetnik je gospodarski subjekt s posebnim statusom, za-
radi katerega je njegovo poslovanje marsikdaj olajšano , praviloma sa-
mostojnega podjetnika tudi obremenjuje manj birokratskih postopkov.  
Na drugi strani pa ravno ta status, poenostavitve  in poseben položaj 
samostojnega podjetnika velikokrat sprožajo dvome o pravilnostih rav-
nanja in evidentiranja in odpirajo nekatera vprašanja.

V zadnjem letu se je pojavljalo vprašanje o pripoznavanju sredstev v poslovnih 
knjigah samostojnega podjetnika.

S ČIGaVIMI SREDSTVI POSLujE 
SaMOSTOjnI PODjETnIK?

Vzemimo nekaj primerov:

Mojca je samostojna podjetnica, ki se ukvarja s preva-
jalsko dejavnostjo in dela v svojem stanovanju.  V pro-
storu, kjer ima računalnik, dopoldne prevaja, popol-
dne pa ta prostor uporablja cela družina kot dnevno 
sobo. S poslovnimi partnerji Mojca komunicira preko 
domačega stacionarnega telefona in preko mobilnega 
telefona, ki ga ima na dejavnost.  Internet uporablja 
preko domačega telefona.

Janez  je samostojni podjetnik, mizar. Delavnica, v ka-
teri dela, je v njegovi zasebni lasti (v zemljiški knjigi je 
nepremičnina tako in tako vedno zapisana na fizično 
osebo in ne na s.p.). Prostor, v katerem je uredil delav-
nico, je podedoval od očeta. Prostora ne vodi v poslov-
nih knjigah. Za delavnico ima vsa potrebna dovoljenja, 
za dejavnost ima urejene ločene priključke za vodo, 
elektriko in vse ostale inštalacije.

Sonja je frizerka, samostojna podjetnica V spodnjih 
prostorih hiše ima urejen frizerski salon. Urejene ima 
ločene priključke za vodo, elektriko in vse ostale inšta-
lacije, ogrevanje prostorov pa skupno z ostalo stano-
vanjsko hišo. Hišo sta zgradila s partnerjem in prosto-
ra za salon ne vodi posebej v poslovnih knjigah.

Tone je samostojni podjetnik, kovinar. Delavnico v 
spodnjih prostorih hiše vodi v svojih poslovnih knji-
gah in od nje obračunava amortizacijo. Za dejavnost 
ima ločene priključke za vse inštalacije.

Takih primerov je v praksi veliko in seveda se lahko
vprašamo, kako je s pripoznavanjem sredstev v poslovnih
knjigah. Je res prav, da je odločitev o tem, ali neka
nepremičnina, oziroma njen del, bo v poslovnih knjigah
samostojnega podjetnika ali ne, prepuščena
samo samostojnemu podjetniku, oziroma njegovemu ra-
čunovodji?

Te dileme so bile na novo izpostavljene v letu 2012. Slo-
venski inštitut za revizijo je podal pojasnilo v zvezi s tem, 
ki je objavljeno v reviji SIRIUS.
Pojasnilo je obsežno in temelji na mednarodnih in slo-
venskih računovodskih standardih, na določbah davčne 
zakonodaje ter na zakonu o gospodarskih družbah.
Na kratko povzeto pa pojasnilo zahteva od samostojnega 
podjetnika:

• Da se odloči, v čigavem »svojstvu« (samostojni podje-
tnik ali fizična oseba) obvladuje sredstva, ki prinašajo 
gospodarske koristi tudi samostojnemu podjetniku. 

• Če se odloči, da tako sredstvo obvladuje v okviru de-
javnosti, tako sredstvo pripozna v poslovnih knjigah 
podjetja.

• Če se odloči, da v okviru dejavnosti sredstva ne obvla-
duje, pa takega sredstva ne izkazuje v poslovnih knji-
gah.

• V ta namen mora sprejeti ustrezen sklep in ga dosledno 
izvajati.

Odločitev in sprejetje sklepa samostojnemu podjetniku 
omogoča ustrezno davčno obravnavo in sicer:

• V kolikor samostojni podjetnik obvladuje sredstva v za-
sebni lasti in jih nima v poslovnih knjigah, vlaganja v taka 
sredstva (na primer pregradne stene, polaganje ploščic…) 
izkazuje med deli opredmetenih osnovnih sredstev v tuji 
lasti. Od tega lahko obračunava amortizacijo po ustrezni 
stopnji, ki je v celoti davčno priznana.

• Ostali stroški, ki so povezani s to nepremičnino (ogre-
vanje, voda, elektrika, vzdrževanje…), so davčno pri-
znani v delu, v katerem samostojni podjetnik lahko 
dokaže, da so pogoj za opravljanje dejavnosti in za pri-
dobivanje obdavčljivih prihodkov. Za te stroške sestavi 
pisni obračun stroškov kot verodostojno knjigovodsko 
listino.

• Če pa samostojni podjetnik pripozna nepremičnino v 
svojih poslovnih knjigah, potem obračunava amortiza-
cijo in si v povezavi z nepremičnino, v kateri ustvarja 

Marija Tomc Muc
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ZaPIRanjE PODjETja SaMOSTOjnEGa  PODjETnIKa In 
PREnOS POSLOVanja na DRuŽbO Z OMEjEnO
ODGOVORnOSTjO
Samostojni podjetnik mora svojo namero po prenehanju 
opravljanja dejavnosti 3 mesece pred  prenehanjemjav-
no objaviti na primeren način. To lahko stori na različne 
načine.Na primer s pismi upnikom, z objavo v sredstvih 
javnega obveščanja, z obvestilom v svojih poslovnih pro-
storih. 15 dni pred datumom prenehanja pa morajo datum 
prenehanja prijaviti Ajpesu. Davčni urad izbriše samo-
stojnega podjetnika iz davčnega registra po uradni dol-
žnosti. O prenehanju identifikacije za DDV davčni organ 
odloči na podlagi zahtevka samostojnega podjetnika, izda 
jo najkasneja v roku 30 dni po prejemu vloge. V8 dneh po 
prejemu sklapa o izbrisu iz poslovnega registra RS morajo 
samostojni podjetniki urediti prenehanje zavarovanja.

aLI ŽELITE PREnEHaTI POSLOVaTI?
V roku 60dni od prenehanja morajo pristojnemu davčne-
mu organu predložiti davčni obračun za obdobje od začet-
ka leta do datuma prenehanja, razen če ni datum prene-
hanja zadnji dan davčnega leta – običajno je to koledarsko 
leto. Takrat je zadnji datum za oddajo davčnega obračuna 
31.3.

Ob prenehanju opravljanja dejavnosti se sredstva v po-
slovnih knjigah samostojnega podjetnika prenesejo v 
gospodinjstvo. Ta prenos je pod določenimi pogoji lahko 
davčno nevtralen, lahko pa je obdavčen. Ugotavlja se razli-
ka med pošteno vrednostjo, to je primerljivo tržno ceno, in 
davčno oziroma knjigovodsko vrednostjo. 
Prenos sredstev iz podjetnja samostojnega podjetnika v 

gospodinjstvo je davčno nevtralen v naslednjih primerih:
- prenos denarnih sredstev;
- prenos sredstev, prenesenih iz gospodinjstva v podjetje 
s.p.-ja ob začetku opravljanja dejavnosti ali po začetku 
opravljanja dejavnosti, če so bila zgrajena oziroma prido-
bljena pred začetkom opravljanja dejavnosti;
- prenos nepremičnin, ki so bile pridobljene v podjetje s.p.-
-ja pred 1.1.2005.

Pri davčnem obračunu ob zapiranju  moramo biti pozorni 
tudi na izkoriščene davčne olajšave. Če se oprema, za kate-
ro je bila izkoriščena davčna olajšava, odtuji oziroma proda 
prej kot v treh letih po letu koriščenja olajšave, moramo v 
letu prodaje oziroma odtujitve povečati davčno osnovo za 

Kristina Janževič

obdavčljive prihodke, davčno priznano pripozna vse 
stroške, ki so pogoj za pridobivanje obdavčljivih pri-
hodkov.

Oboroženi s temi znanji, brez težav lahko razvozlamo 
tudi davčno in računovodsko obravnavo primerov, ki 
smo jih navedli. 

Mojca, Sonja in Janez so sprejeli sklep, da nepremičnine 
ne obvladujejo v svojstvu  dejavnosti, zato je ne vodijo v 
poslovnih knjigah. Stroške, ki so povezani z nepremični-
no, pa si na podlagi posebne listine lahko pripoznajo v 
poslovnih knjigah,  v znesku, za katerega lahko dokažejo, 
da so potrebni za pridobivanje obdavčljivih prihodkov. 
Mojca bo na primer sprejela sklep, kolikšen del stroškov 
telefona si bo pripoznala kot strošek dejavnosti, Sonja bo 
enak sklep sprejela za stroške ogrevanja v povezavi s fri-
zerskim salonom…  

Tone pa ima na prvi pogled najbolj »čisto« situacijo, saj 
ima vse zadeve ločene in je sprejel sklep, da del nepre-
mičnine, v kateri ima delavnico, obvladuje kot samostoj-
ni podjetnik in jo ima v poslovnih knjigah. Toda pozor 
– tudi Tone si kot strošek lahko pripozna samo tisti del 
stroškov, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti in za 
pridobivanje prihodkov… Primer – ogrevanje za celotno 
hišo ne more biti davčno priznan strošek, čeprav račun 
glasi na samostojnega podjetnika… 

V članku smo podali poljudno razlago obravnavanja pri-
merov. Strokovna razlaga je na voljo v reviji SIRIUS na 
spletnih straneh Slovenskega inštituta za revizijo.
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celoten znesek koriščene olajšave. Za računalniško strojno 
in programsko opremo je ta rok 2 leti. 
Po Zakonu o davku na dodano vrednost se tak prenos sred-
tev šteje za dobavo blaga opravljeno za plačilo.  DDV obra-
čun so podjetniki dolžni predložiti do zadnjega delovnega 
dne meseca, ki sledi  mesecu prenehanja s.p.-ja. Od zalog 
blaga, ki se prenašajo v gopodinjstvo se obračuna DDV od 
osnove, ki je nabavna vrednost takega rabljenega blaga, če 
le te ni, je osnova lastna cena blaga. Od osnovnih sredstev 
se naredi popravek odbitka DDV-ja, ki sorazmeren času, 
ko sredstvo ni bilo uporabljano za namene opravljanja de-
javnosti. Pri osnovnih sredstvih je zahtevan čas uporabe 5 
let, pri nepremičninah pa 20 let. 

aLI ŽELITE naDaLjEVaTI POSLOVanjE 
PREKO D.O.O.?

uSTanOVITEV D.O.O. In ZaPRTjE S.P.
Kadar samostojni podjetnik zapira svoj s.p. ker želi naprej 
poslovati kot d.o.o.,predlagamo, da pred zaprtjem svojega 
s.p.-ja osnovna sredstva in ostala sredstva proda podjetju. 
Prodajna cena mora biti tržna cena sredstev. Pri prodaji se 
obračuna DDV, ki si ga kupec lahko odbija kot vstopnega, 
seveda če namen poslovanja to dopušča. V tem primeru ni 
popravka vstopnega DDV-ja, morebitne olajšave za inve-
stiranje pa je potrebno vrniti – če rok še ni potekel. Novo 
podjetje – kupec teh sredstev, lahko koristi olajšavo za in-
vestiranje, seveda za tista sredstva, kot to določa Zakon o 
davku od dohodkov pravnih oseb.

DAVČNO NEVTRALEN PRENOS S.P. NA D.O.O.
Druga možnost prenosa je, da se podjetje prenese na druž-
bo z omejeno odgovornostjo. S takim prenosom preidejo 
na novo družbo tako podjetje podjetnika kot vse njegove 
pravice in obveznosti v vezi s podjetjem. Samostojni pod-

jetnik  5 let po takem prenosu še vedno odgovarja z vsem 
svojim premoženjem za dolgove, ki so nastali v času s.p.-ja. 
Pri takem prenosu je potrebno prenesti celotno podjetje, ni 
pa nujno, da se celotno premoženje vloži v osnovni kapital 
družbe. Minimum osnovnega kapitala pri družbi z omeje-
no dogovornosto je 7.500,00€.
Podjetnik mora namero preoblikovanja iz s.p. v d.o.o. 3 
mesece pred preoblikovanjem objaviti na primeren način. 
Plačilu davka ob prenosu podjetja se je možno izogniti pod 
določenimi pogoji, eden od pogojev je ta, da se delež fizič-
ne osebe v novem podjetju obdrži 3 leta. Novo podjetje je 
univerzalni pravni naslednik v vseh pravnih razmerij s.p.-
-ja.

 Ker Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni 
register ne pozna inštituta statusnega preoblikovanja iz s.p. 
v gospodarsko družbo se v praksi ravna tako, kot da gre 
za prenehanje s.p.-ja in ustanovitev d.o.o.-ja. Pri DDV-ju 
sicer ni težav, ni pa urejeno vprašanje davčnih olajšav. S.p. 
jih mora ob »zaprtju« poračunati.

http://www.rtvslo.si/slovenija/vlada-potrdila-dogovor-zdaj-cakajo-se-sindikate/308909

POSLOVanjE Z GOTOVInO

Sanja  Radovičevič

GOTOVIna V bLaGajnI

Preberite, kaj zakonodaja določa glede poslovanja z gotovino. Koliko go-
tovine imate lahko v blagajni, če ste d.o.o. ali s.p.? Kaj je potrebno storiti 
s plačilom v gotovini in kako se plačuje za blago in storitve.

D.O.O.
Podjetje mora izdelati interni akt, v katerem določi maksimum gotovine, ki 
sme biti blagajni in pogoje, kaj se sme in kaj ne plačevati iz te blagajne, seve-
da upoštevajoč omejitve, zapisane v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem 
postopku. Podjetje ima lahko poleg gotovine v blagajni tudi gotovino, ki jo je dvi-
gnilo iz poslovnega računa podjetja, za namene plačil blaga in storitev, taks, odkupa 
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efektivnega tujega denarja in izplačila fizičnim osebam. Do 
konca leta 2009 je veljalo (skladno s Pravilnikom o plačevanju 
z gotovino in blagajniškim maksimumom), da so bila podjetja 
dolžna prejete gotovinske iztržke oz. višek od blagajniškega 
maksimuma, položiti isti dan ali naslednji dan oz. najkasneje 
v treh delovnih dneh, vendar je to sedaj domena posameznega 
podjetja, kako bo te omejitve opredelil v svojih internih aktih.

S.P. 
Pri samostojnem podjetniku velja prost pretok denarja in zanj 
ni omejitev gotovine v blagajni, menimo pa, da je smiselno 
opredeliti tudi to, v kolikor so takšne potrebe dejavnosti, npr. 
gostinski lokal.

Prejeto plačilo v gotovini 

D.O.O 
Prejeto gotovino mora podjetje vplačati na poslovni TR skla-
dno s sprejetim internim aktom o blagajniškem maksimumu 
in poslovanju z gotovino.
S.P. 
Ni omejitev (razen v primeru sprejetega Sklepa o poslovanju z 
gotovino in blagajniškim maksimumom).

Plačilo za blago ali storitve

D.O.O. In S.P. 
Podjetje plačuje blago in storitve načeloma z nakazili na TRR 
in ne z gotovino. Podjetje lahko blago ali storitev plača tudi 
v gotovini, vendar največ do višine 420 EUR. Z gotovino se 
lahko plačujejo tudi nekatera druga izplačila, kar najdete v 23. 
a členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

Pozor: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranje 
terorizma
D.O.O. In S.P. 
Ta zakon določa osebe, ki so še posebej dolžne izvajati določe-
ne ukrepe (računovodski servisi, odvetniki, davčni svetovalci, 
trgovci z umetninami, banke itd.). Predvsem je pomembno 
vedeti, da podjetje pri prodaji blaga ne sme sprejeti plačila v 
gotovini, če znesek presega 15.000 EUR v eni ali več poveza-
nih transakcijah.

PLaČILa PODjETnIKOV In PODjETIj – GOTOVInSKO aLI 
bREZ GOTOVInSKO

V RS se obravnava kot običajno plačilo (blaga, materiala in 
storitev ter tudi delovno silo)podjetnikov in podjetij, brez-
gotovinsko. To predpisujejo tudi veljavni predpisi, ki le izjemo-
ma dovolijo plačevanje z bankovci in kovanci, torej z gotovino.
Brezgotovinska plačila se opravljajo preko transakcijskih raču-
nov, kar predstavlja tudi določeno prednost saj so varna, tran-
sparentna in hitra.
Pri plačevanju z gotovino v RS je predpisana omejitev, plače-
vanja za blago ali storitve, v višini 420 EUR (končni znesek, 
vključno z DDV). Navedeno velja tudi za tuje poslovne subjek-
te na območju RS. Pri plačevanju s plačilnimi/kreditnimi kar-

ticami ne govorimo o gotovini, saj je zagotovljena sledljivost, 
zato navedena omejitev za tovrstna plačila ne velja.
Pri plačevanju z gotovino zunaj RS, v tujini, se morajo podje-
tniki in podjetja ravnati po določbah tam veljavnih predpisov. 
Vsekakor pa imajo vse države EU limit za gotovinsko plačilo 
blaga (enega ali več povezanih) v znesku 15.000 EUR. Potrebno 
je vedeti še, da je pri iznosu gotovine iz RS v tretje države, nad 
10.000 EUR, potrebno prijavljati carinskemu organu.

Plačevanje v gotovini fizičnim osebam je prav tako omeje-
no:
• nakup ali blaga fizični osebi, max. do 15.000 EUR (pri pro-
daji nepremičnine obvezno nakazilo preko transakcijskega 
računa)
• izplačila zaposlenim izključno le preko transakcijskega raču-
na (plače, regresi, povračila potnih stroškov, itd.)
• najemnine, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe se prav 
tako izplačujejo izključno preko transakcijskega računa
• izplačilo nerazporejenega dobička/dividend in obresti od 
posojil, max. 50 EUR

blagajna v podjetju
Za gospodarske družbe (podjetja) je priporočljivo, da si s po-
močjo notranjih aktov uredijo blagajniško/gotovinsko poslo-
vanje podjetja. Pri samostojnih podjetnikih je, glede na dej-
stvo, da »prosto« razpolagajo z denarjem, tovrstni akt manj 
pogost, vendar menimo, da v kolikor ima naravo poslovanja, 
kjer je veliko pretoka gotovine, smotrno, da si to tudi uredi.
• Notranji akt bi bil lahko Sklep vključen v Pravilnik o raču-
novodstvu, lahko pa bil tudi samostojni akt npr. Pravilnik o 
blagajniškem poslovanju, kjer se zapišejo pravila ravnanja, 
plačevanja in izplačevanja gotovine, odgovorne osebe za po-
samezno opravilo (blagajnik, nadzornik…), hramba, popisi, 
dovoljeni najvišji znesek…).

•Kdaj in kako voditi blagajniško poslovanje ponazarjamo v 
spodnji sliki:
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Fizični osebi, ki opravlja dejavnost, se na podlagi 57. člena Zakona o do-
hodnini (Zdoh-2) priznajo kot odhodek stroški, ki se nanašajo izključno 
na zavezanca, do višine, določene z Uredbo o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, in sicer stroški v 
zvezi s službenimi potovanji, stroški prehrane med delom, stroški pre-
voza na delo in z dela, stroški dela na terenu.

Višina povračil stroškov po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov 
in drugih dohodkov iz delovnega razmerja:

Prehrana med delom 6,12 € na dan

POVRaČILa STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 
– RaZLIKa MED S.P. In D.O.O.

Prevoz na delo in z dela:
-če je organiziran javni prevoz
- če ni javnega prevoza

Cena javnega prevoza, če je 
delovno mesto oddaljeno 1 
km od običajnega prebivali-
šča 0,18 € za vsak dopolnjen 
kilometer

Dnevnice za službena 
potovanja v RS:
- nad 6 do 8 ur
- nad 8 do 12 ur
- nad 12 ur
- potovanje nad 8 do 12 ur in 
prenočevanje vključuje zajtrk
- potovanje nad 12 ur in pre-
nočevanje vključuje zajtrk

7,45 €
10,68 €
21,39 €
Dnevnica se zmanjša za 15% 

Dnevnica se zmanjša za 10%

Dnevnice za službeno pot 
v tujino (ureja Uredba za 
tujino):
- nad 10 do 14 ur
- nad 14 do 24 ur
- potovanje nad 10 do 14 ur 
in prenočevanje vključuje 
zajtrk
- potovanje nad 14 do 24 ur 
in prenočevanje vključuje 
zajtrk

75% zneska po Uredbi za tujino
Cel znesek po Uredbi za tujino
75% znesek po Uredbi zmanj-
šamo za 15%

90% zneska po Uredbi za tujino

Prevoz na službeni poti v RS 0,37 € za vsak prevožen 
kilometer

Pri obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom je treba 
ločiti njihovo delovnopravno obravnavo od davčne obrav-
nave. Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom 
ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list 
RS, št. 21/2013), ki v 130. členu določa, da mora delodaja-
lec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med 
delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki 
jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na 
službenem potovanju. Višina povračil tovrstnih stroškov 
se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ali dru-
gim podzakonskim aktom.

Davčno obravnavo povračil stroškov v zvezi z delom ureja 
Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 
– UPB7), ki v prvem odstavku 44. člena med dohodke iz 
delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo do-
hodka iz delovnega razmerja (v nadaljevanju davčna osno-
va), uvršča povračila stroškov v zvezi z delom pod pogoji 
in do višin, ki jih določi vlada.
 
Če delodajalec izplačuje povračila teh stroškov v znesku, ki 
presega znesek, ki ga za navedena povračila določa Uredba 
o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov 
iz delovnega razmerja – Uredba (Uradni list RS, št. 140/06 s 
spremembami), se znesek posameznega povračila v delu, ki 
presega znesek, določen v Uredbi, všteva v davčno osnovo. 

Obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno var-
nost

 V skladu z zakonom o prispevkih za socialno varnost se 
prispevki za socialno varnost obračunavajo in plačujejo 
pri jubilejnih nagradah, odpravninah in solidarnostnih 
pomočeh ter povračilih stroškov v zvezi z delom v delu, ki 
presega z uredbo vlade določen znesek teh prejemkov, ki 
se ne vštevajo v davčno osnovo. 

Katja Petkovič

http://www.google.si/imgres?start=355&hl=en&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbn
id=Dp75nafGIeBwJM:&imgrefurl=http://www.delo.si/mnenja/komentarji/stirinajst-
evrov.html&docid=iqnV4lElme6WgM&imgurl=http://www.delo.si/assets/media/
picture/20130513/480x290_1_stran__Delo_Foto_20130513_hires.jpeg0.jpeg%253Frev%
253D1&w=480&h=290&ei=71KoUdm2OorltQadhYDQCA&zoom=1&iact=rc&dur=47&pag
e=11&tbnh=138&tbnw=229&ndsp=40&ved=1t:429,r:81,s:300,i:251&tx=93&ty=96
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Vsako podjetje se dnevno srečuje tako s papirno kot tudi z digitalno korespondenco; 
s predračuni, računi, faks sporočili, pogodbami, dobavnicami, elektronsko pošto 
ipd. Posledica tega je gora dokumentov, ki ležijo po predalih, po številnih fasciklih, 
po e-predalih uslužbencev in še kje. Neustrezno urejena in shranjena poslovna 
dokumentacija predstavljata ko eno izmed večjih poslovnih neprijetnosti, saj 
zaposleni porabijo preveč časa za iskanje določenih informacij ali podatkov, ki 
se nahajajo v dokumentih, ali pa ne najdejo dokumenta, ki bi jim prišel še kako 
prav pri njihovem delu.

Elektronsko arhiviranje predstavlja najpomembnejši del sistemaza celovito upra-
vljanje z dokumenti. Osnovni namen e-arhiva je urejena hramba dokumentov, ki 
so že od svojega nastanka v elektronski obliki ali pa so bili kasneje digitalizirani. Po-
leg hrambe dokumentov pa morajo arhivski sistemi zagotavljati nadzor in upravljanje z 

E-aRHIVa DOKuMEnTOV 

vsemi fazami življenjskega cikla dokumentov, kot tudi zagotavljati 
visoko stopnjo varnosti in zanesljivost delovanja sistema. Celovito 
obvladovanje dokumentacije s pomočjo sistema zaupravljanje 
z dokumenti omogoča: kreiranje in urejanje dokumentov, nad-
zor nad verzijami dokumentov, kontrolo sprememb nad doku-
menti, distribucijo in objavo dokumentov v spletnemokolju, 
elektronsko odobritev dokumentov, elektronsko podpisovanje 
dokumentov ter obveščanje uporabnikov o dokumentih.

Elektronski arhiv ima veliko prednosti pred klasičnim sistemom 
arhiviranja, saj
• omogoča učinkovitejšo kontrolo nad uporabo dokumentov (be-
leži se lahko vsak vpogled, sprememba ali izpis dokumenta, kar 
zagotavlja revizijsko sledljivost skozi ves čas hrambe), 
• časovno in krajevno neodvisno dostopnost do dokumentov, 
• njihovo varno hranjenje. 
• ker lahko dostopamo do dokumentov prek spletnega vmesnika, 
odpadejo stroški posredovanja, razmnoževanja in razpošiljanja 
dokumentov, ki so potrebni v klasičnem načinu arhiviranja doku-
mentov, E-arhiviranje dokumentov zagotavlja podjetju tudi ogro-
mne prihranke časa in denarja. 
 
V podjetju BIRO BONUS uporabljamo sistem EBA, ki vsebuje 
integrirano elektronsko hrambo. DURS je izdal pisno verifikaci-
jo, da njihova aplikacija ustreza vsem merilom in da je elektron-

sko hranjen račun lahko origilnal. Skupaj s programsko opre-
mo Pantheon tvori EBAPAN, programski vmesnik, ki smo ga 
razvili v BIRO BONUS računovodskem servisu in predstavlja 
osrednjo točko sistema brez papirnega računovodstva, e-arhive, 
CR tehnologije ter izmenjave pravno veljavnih dokumentov. Tako 
v računovodskem podjetju BIRO BONUS omogočamo našim 
strankam v celovit dokumentni sistem kot začetno fazo e-arhivi-
ranja dokumentov in s tem prevzamemo pod svoje okrilje vso po-
sredovano dokumentacijo ter v ustreznem prostoru zanjo skrbimo 
do poteka z zakonom določenega roka hrambe ali do roka, ki je 
stvar medsebojnega dogovora z naročnikom oziroma stranko. Ko-
nec leta stranki omogočimo, da digitalizitane dokumente prenese 
k e-arhivarju. Našim strankam za storitev edokumentnega sistema 
jamčimo za popolno varstvo tajnosti dokumentov in za varen do-
stop do dokumentov, hkrati pa seveda preprečujejmo nepoobla-
ščene vpoglede v dokumente.

Hranjenje e-dokumentacije določa ZVDAGA (Zakon o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih). Ker sta bila 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in Za-
kon o arhivskem gradivu in arhivih z vidika urejanja postopkov 
in pogojev hrambe elektronskih podatkov in dokumentov v digi-
talni obliki v mnogih pogledih pomanjkljiva, je aprila letos stopil 
v veljavo Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 
ter arhivih (ZVDAGA), ki celovito ureja varstvo dokumentar-
nega in arhivskega gradiva v fizični in elektronski obliki. Zakon 
med drugim predpisuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati strojna 
in programska oprema za elektronsko arhiviranje, pogoje in po-
stopke spreminjanja papirne dokumentacije v elektronsko obliko 
ter ureja način, organizacijo, infrastrukturo in izvedbo hrambe 
dokumentarnega gradiva v fizični in elektronski obliki, vključno s 
pravnimi učinki takšne hrambe. Ker elektronske digitalne zapise 
ni mogoče trajnoo hranjati v izvirni obliki, kot je to značilno za 
fizične dokumente na papirju, je z novimzakonom poskrbljeno 
tudi za to, da bo v primeru hrambe elektronskega gradiva do-
voljeno ohranjanje enakovrednih in verodostojnih reprodukcij 
gradiva namesto dosedanjega izključnega ohranjanja izvirnega 
gradiva. Način izvajanja ter tehnološke zahteve oziroma standar-
di za zajem, pretvorbo, hrambo, dostop, reproduciranje oziroma 
ohranjanje digitalnih zapisov bodo določeni s predvidenimi pod-
zakonski akti, ki bodo sprejeti na podlagi novega zakona.

Urška Bajuk

http://www.google.si/imgres?hl=en&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=kj37Vpn_1Y
EkFM:&imgrefurl=http://www.delo.si/arhiv/karikatur&docid=ukd7uOKDQUdjOM&imgur
l=http://www.delo.si/assets/media/picture/20130502/karikatura3.5.jpg%253Frev%253D
0&w=969&h=1024&ei=6E2oUey4MsbJsgbky4H4DQ&zoom=1&iact=rc&page=1&tbnh=14
1&tbnw=121&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:1,s:0,i:82&tx=47&ty=79
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V začetku 90. let so nastala v Sloveniji številna nova podjetja, 
posledično se je povečalo povpraševanje po računovodskih 
storitvah. Na slovenskem trgu računovodski servis lahko od-
pre vsakdo brez dokazil o strokovni usposobljenosti in brez 
ustrezne informacijske podpore.Čeprav je v njihovih rokah 
»usoda« podjetnika, za opravljanje svoje dejavnosti ne potre-
bujejo nobenega dokazila o svoji strokovni usposobljenosti. 

Žal se podjetniki premalo zavedajo pomembnosti računovode-
nja in prepogosto smatrajo računovodstvo kot nepotrebno zlo. 
To so tudi razlogi, da vodenje svojih poslovnih knjig največkrat 
prepustijo najcenejšemu ponudniku in se pomembnosti raču-
novodstva zavedo šele ob obisku inšpektorja. 

Podjetniki bi se morali pri iskanju ustreznega računovod-
skega servisa vprašati,
• kakšna je izobrazbena struktura zaposlenih v računovod-
skem servisu, 
• kako računovodski servis dokazuje svojo strokovnost, 
• ali se zaposleni izobražujejo, 
• ali ima računovodski servis svojo dejavnost zavarovano, 
• prednosti računovodskega servisa pred konkurenco,
• in šele na zadnjem mestu naj bo cena. 

Strokoven računovodski servis lahko ima za svoje storitve višjo 
ceno, vendar vam zaradi poznavanja zakonodaje lahko do-
ber računovodja podjetju prihrani veliko denarja.

Glede na poplavo računovodskih servisov na slovenskem trgu 
je potrebno še bolj agresivno marketinško nastopanje na trgu. 
Zelo težko je pridobiti nove stranke. Tudi gospodarska kriza 
je prizadela poslovanje računovodskih servisov, kar se odraža 
v plačilni nedisciplini, število strank se je zmanjšalo. Številna 
podjetja so prenehala poslovati ali so obseg poslovanja zmanj-
šala, s tem  je manj tudi dokumentacije, ki jo računovodski ser-
visi obdelajo. 

Vse to je pripomoglo, da smo tudi računovodska podjetja za-
radi krize in močne konkurence primorana vlagati veliko svoje 
energije in časa v trženje svojih storitev. 

Bistven del poslovnega načrta je trženjski del.Tukaj pa se pojavi 
ključno vprašanje: Kako tržiti storitve? Vsi vemo, da je izdelek 
lažje tržiti kot storitev. Trženjski splet je niz trženjskih spre-
menljivk, ki jih podjetje lahko nadzoruje in kombinira tako, 
da doseže želen odziv na ciljnem trgu. Cilj podjetja je ustva-
riti in obdržati trženjski splet, ki bo zadovoljil potrebe kupcev.  
Standardni model trženjskega spleta 4P  je naravnan na trženje 
izdelkov: 

1. izdelek, 
2. cena, 
3. tržne poti, 
4. tržno komuniciranje. 

Vendar 4P model ne zadostuje za trženje storitev, zato so teore-
tiki dodali nove elemente. Za trženje storitev so pomembni še 
ljudje, fizični dokazi in postopki. Model 7P je že bolj uporaben 
tudi pri trženju storitev:

1. izdelek,
2. cena,
3. prostor,
4. promocija
5. ljudje
6. fizični dokazi
7. proces.

Slika1: Model 7 P

Pri trženju storitev je potreb-
no dodati še 8 element: kakovost in 
produktivnost.

Za opredelitev storitev so pomembne štiri značilnosti:
1. neopredmetenost,
2. neločljivost,
3. spremenljivost in 
4. minljivost.

Naročnik si storitve, ki jo je naročil, ne more ogledati, tako kot 
si lahko ogleda naročnik izdelek. Če povzamemo po avtorju 
knjige Trženje računovodskih storitev v Sloveniji, Tomažu Gla-
žarju, za trženje storitev ne zadostuje zunanje trženje. Izredne-
ga pomena je tudi notranje in odzivno trženje. Vse tri oblike pa 
predstavljajo tako imenovani trženjski oz. storitveni trikotnik. 
Ta povezuje tri skupine sodelujočih v procesu ponudbe in po-
rabe storitev: podjetje, naročniki in izvajalci (zaposleni ali po-
dizvajalci). Zunanje trženje opredeljuje odnos med podjetjem 
in naročnikom, notranje trženje pa poteka med podjetjem in 
zaposlenim. Odzivno trženje se kaže v odnosih med zaposle-
nim in naročnikom.

Slika 2: Vrste trženja v storitvenih panogah

KaKO IZbRaTI KVaLITETn RaČunOVOSKI SERVIS?

 
 
 

Slika 2: Vrste trženja v storitvenih panogah 
 

 
 

 

  

 

Vir: Tomaž Glažar, 2005, Trženje računovodskih storitev v Sloveniji. 

 

Zelo učinkovito »marketinško orodje« pa so seveda tudi priporočila uporabnikov naših 
storitev. V podjetjih  v marketinške načrte vključujemo različna orodja tržnega komuniciranja, 
pri tem pa pogosto pozabljamo na eno najučinkovitejših marketinških orodij: priporočila 
zadovoljnih kupcev. Uporabniki naših storitev so naš rudnik zlata. Odjemalci naših storitev 
naše storitve zelo dobro poznajo, vanje verjamejo, našemu podjetju in zaposlenim pa zaupajo. 
Po raziskavah slovenska podjetja, ki učinkovito uporabljajo priporočanje, pridobijo iz 
tega vira približno 80% novih kupcev. To potrjujejo tudi analize, ki smo jih opravili v 
našem podjetju. 

Ljudje, ki so s storitvijo zadovoljni, se o tem navadno pogovarjajo z ljudmi, ki so jim blizu; z 
družinskimi člani, prijatelji, sodelavci, poslovnimi partnerji. Razlog za učinkovitost priporočil 
je seveda zelo preprost. Osebno so koristili storitev, s storitvijo so bili zadovoljni in od nje so 
imeli korist. Priporočila delujejo na principu poznanstev in zaupanja, zato imajo večjo 
kredibilnost kot reklamna sporočila. Moč priporočanja je večja, če pride iz ust prijatelja – 
prijatelj želi pomagati, drugega motiva za priporočanje nima. Bodoči kupec bolj verjame 
prijatelju, za razliko od prodajalca, ki želi njegov denar.  Običajno priporočamo osebam, ki jih 
dobro poznamo, med  nama pa vlada medsebojno zaupanje – pri priporočilih ni skrbi glede 
neustreznosti, koristoljubja ali celo zlonamernosti predloga. 
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Zlatka Ilešič

Zelo učinkovito »marketinško orodje« pa so seveda tudi pripo-
ročila uporabnikov naših storitev. V podjetjih  v marketinške 
načrte vključujemo različna orodja tržnega komuniciranja, pri 
tem pa pogosto pozabljamo na eno najučinkovitejših marketin-
ških orodij: priporočila zadovoljnih kupcev. Uporabniki naših 
storitev so naš rudnik zlata. Odjemalci naših storitev naše sto-
ritve zelo dobro poznajo, vanje verjamejo, našemu podjetju in 
zaposlenim pa zaupajo. Po raziskavah slovenska podjetja, ki 
učinkovito uporabljajo priporočanje, pridobijo iz tega vira 
približno 80% novih kupcev. To potrjujejo tudi analize, ki smo 
jih opravili v našem podjetju.
Ljudje, ki so s storitvijo zadovoljni, se o tem navadno pogovar-
jajo z ljudmi, ki so jim blizu; z družinskimi člani, prijatelji, so-
delavci, poslovnimi partnerji. Razlog za učinkovitost priporočil 
je seveda zelo preprost. Osebno so koristili storitev, s storitvijo 
so bili zadovoljni in od nje so imeli korist. Priporočila delujejo 
na principu poznanstev in zaupanja, zato imajo večjo kredi-
bilnost kot reklamna sporočila. Moč priporočanja je večja, če 
pride iz ust prijatelja – prijatelj želi pomagati, drugega motiva 
za priporočanje nima. Bodoči kupec bolj verjame prijatelju, za 
razliko od prodajalca, ki želi njegov denar.  Običajno priporoča-
mo osebam, ki jih dobro poznamo, med  nama pa vlada medse-
bojno zaupanje – pri priporočilih ni skrbi glede neustreznosti, 
koristoljubja ali celo zlonamernosti predloga.
Uporabnik storitev si lahko o podjetju, ki mu storitev nudi, mi-
sli vse najlepše, toda dokler tega ne pove naglas, temu še sam ne 
bo popolnoma verjel. Po tem, ko to ubesedi in se javno izposta-
vi pa bo za svojo trditvijo trdno stal.  Ljudje radi priporočamo, 
seveda, če smo z nakupom zadovoljni, bomo to izkušnjo radi 
zaupali drugim. Če prijatelju s priporočilom koristimo, bomo 
imeli občutek, da smo mu naredili uslugo. To nas bo navdalo z 
občutkom ponosa in večje vrednosti.
V našem podjetju se vsi zaposleni vsak dan trudimo, da bi bili 
naši uporabniki storitev zadovoljni, da bi imeli občutek varno-
sti in da bi jim bili v pomoč pri uspešnem poslovanju. Še naprej 
bomo varovali naš rudnik zlata, saj se predobro zavedamo da:

»Dober glas seže v deveto vas!«

Trženje računovodskih storitev je seveda problem kvalitetnih 
računovodskih servisov, ki svoje trženjske strategije ne bazirajo 
na dumpinških cenah, temveč na kvaliteti storitev.

Uporabniki računovodskih storitev pa imajo težavo v tem, da se 
znajdejo na trgu, kjer vsi govorijo isti jezik – mi smo najboljši!

V pomoč vam v nadaljevanju navajamo pet najpogostejših na-
pak pri odločitvi za računovodski servis.

5. Najpogostejših napak, oziroma dilem pri izbiri računo-
vodskega servisa

Ob izbiri računovodskega servisa, pa tudi na splošno ob 
različnih izbirah v življenju, se srečamo z DILEMO »PE-
PELKE« - kako ločiti zrnje od saj (ali od plevela). Slovenski 
trg ponuja priližno 4600 različnih računovodskih servisov. 
Kako torej iz množice registriranih izbrati nekaj tistih pravih 
računovodskih podjetij, med katerimi po tem lahko avtono-
mno izbirate.
Da bi vam olajšali izbiro, v nadaljevanju podajamo 5 najpo-
gostejših napačnih prepričanj, ki smo jih zasledili pri stran-
kah, ki izbirajo računovodski servis:
1. VSI SERVISI DELAJO ISTO STVAR, zato je vseeno, ka-
terega vzamem –NE DRŽI
Enako je samo ime končnega izdelka –računovodski izka-
zi, medtemko je njihova vsebina lahko popolnoma različna. 
Kvaliteten računovodski servis mora med letom spremljati 
vaše poslovanje, vamsvetovati, izvajati davčne optimizacije 
in takosodelovati pri poslavnju vašega podjetja.
2. IZOGIBATI SE JE POTREBNO VELIKIM SERVISOM, 
SAJ SO NEOSEBNI –NE DRŽI
Organizacija dela velikega servisa lahko dopušča osebne 
stike in vašega osebnega računovodjo, ki vas pozna. Veliko 
računovodsko podjetje je koncentracija znanja in vaše po-
slovanje je zato varnejše in transparentnejše.
3. SERVIS MORA BITI V BLIŽINI SEDEŽA PODJETJA 
– NE DRŽI
Sodobne elektronske povezave so to trditev že zdavnaj za-
vrgle. S sistemom elektronskega računovodstva boste vsak 
trenutek v stiku s svojo bazo in svojimi ažurnimi podatki, ne 
gledena to, kje ste.
4. VSI RAČUNOVODSKI SERVISI DELAJO ISTO, ZATO 
JE FAKTOR IZBORA CENA – NE DRŽI
Nižja cena nujno prinaša slabšo kakovost, ker si servisi z iz-
redno nizkimi cenami ne morejo privoščiti kvalitetnega izo-
braževanja, računalniških poti…
5. RAČUNOVODSKI SERVISI SO DRAGI, ZATO JE 
BOLJŠE IMETI LASTNO RAČUNOVODSTVO – TO 
LAHKO DELNO DRŽI, 
Vendar pri velikem obsegu dejavnosti. Toda dobri računo-
vodski servisi so točka, kjer se stika veliko znanj in izkušenj. 
K stroškom dela samostojnega računovodje morate zato nuj-
noprišteti še številna izobraževanja, ki se jih bo moral udele-
ževati, če boste želeli, da bo kvalitetno in strokovno opravljal 
svoje delo.

Virslike: http://www.google.si/imgres?hl=en&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid
=n1CJAfSdP6vcZM:&imgrefurl=http://www.die-orgelseite.de/icke_e.htm&docid=_
TTDLW7pDN1dLM&imgurl=http://www.die-orgelseite.de/marketing_e.jpg&w=787
&h=586&ei=I0qoUbnIHZHVsgaei4CYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=120&dur=1
828&hovh=194&hovw=260&tx=122&ty=85&page=1&tbnh=130&tbnw=174&start=0
&ndsp=38&ved=1t:429,r:0,s:0,i:79
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Kot veste, se zadnje čase v naši državi veliko spreminja, pred-
vsem pa na področju zakonodaje. Tako so se v tem letu spre-
menili Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v 
nadaljevanju ZPIZ-2), ki velja že s 1.1.2013, Zakon o delovnih 
razmerjih (ZDR-1) in Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-A), 
ki veljata od 12.04.2013. V nadaljevanju si lahko preberete ne-
kaj bistvenih novosti.

Prosta delovna mesta, skupaj s pogoji za opravljanje dela, je 
potrebno obvezno objaviti v sredstvih javnega obveščanja, 
na spletnih straneh ali v javno dostopnih poslovnih prostorih 
delodajalca. Kot javno objavo se lahko šteje tudi objava na željo 
delodajalca iz zasebnega sektorja pri Zavodu za zaposlovanje 
(ZZ), v nasprotnem primeru pa tu ni več potrebno obvezno 
objavljati. Obvezno samo še za javni sektor in gospodarske 
družbe v večinski lasti države, izjeme od obveznosti objave so 
naštete v 26. Členu ZDR-1. Rok za prijavo kandidatov začne 
teči naslednji dan po zadnji objavi in ne sme biti krajši od 3 
delovnih dni (do sedaj 5 dni). 

Pogodbo o zaposlitvi za določen čas je po novem za isto delo 
mogoče sklepati največ za dve leti (trimesečna ali krajša pre-
kinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o 
zaposlitvi). V pogodbi je obvezno potrebno navesti vzrok, za-
kaj je nek delavec zaposlen za določen čas. Plačilo delodajalca 
pa je nekoliko večje (5x) v prispevku za zaposlovanje, ki znaša 
0,06 % od bruto plače zaposlenega, se pravi, da 5-kratnik tega 
odstotka znese 0,30 %. Prav tako zaposlenim za določen čas po 
novi zakonodaji pripada določena odpravnina.

Pri pogodbi o zaposlitvi na nedoločen čas pa je po prehodni 
določbi – 39. člena omogočena oprostitev plačila predhodno 
omenjenega prispevka delodajalca, to je prispevkaza zaposlo-
vanje za dve leti.

Delovno razmerje poslovodnih oseb, prokuristov in vodilnih 
delavcev je z zakonom urejeno na novo. Zdaj lahko pogod-
bo o zaposlitvi skleneta poslovodna oseba in delodajalec, ki 
je lahko tudi družba, katere edini lastnik je ta poslovodna 
oseba, ali zavod, katerega edini ustanovitelj je ta poslovodna 
oseba.

Po novem pridobi delavec pravico do letnega dopusta takoj s 
sklenitvijo delovnega razmerja (ne več po 6 mesecih), če je raz-
merje sklenjeno ali zaključeno med letom, ima za vsak mesec 
pravico do 1/12 dopusta. Regres je vezan na pravico do letnega 
dopusta.
Delodajalec, ki napoti delavca na izobraževanje, izpopolnjeva-
nje ali usposabljanje, je dolžan nositi s tem povezane stroške, 
prav tako mora delavcu omogočiti odsotnost iz dela.
Odslej ima plačilna lista oziroma pisni obračun, ki ga mora de-
lodajalec izdati delavcu do konca plačilnega dne, večjo veljavo, 
saj je verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec pre-
dlaga sodno izvršbo.

Zahtevek za refundacijo nadomestil za boleznine ali drugih na-
domestil, ki jih delodajalec pošilja na pristojne organe (ZZZS), 
mora izročiti tudi delavcu. V kolikor delavcu ne bi bila izplačan 
plača, ima namreč pravico sam zahtevati nadomestilo. 

Pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi z od-
povednim rokom, kar se šteje kot redna odpoved, ali brez od-
povednega roka, kar se šteje kot izredna odpoved. Na novo pa 
je določena delavčeva pravica, da mora delodajalec v primeru 
odpovedi iz poslovnega razloga ali zaradi nesposobnosti, o od-
povedi obvestiti ZZ (lahko preko spletne aplikacije E-DOR) in 
omogočiti delavcu odsotnost z dela najmanj 1 dan na teden za 
vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja (APZ), 
delavec pa se mora v roku 3 dni po prejemu odpovedi prijaviti 
na ZZ. Tako nova zakonodaja nekoliko poenostavlja postopke 
prenehanja delovnega razmerja, novi odpovedni roki so krajši 
in določene so nove (praviloma manjše) odpravnine.

nEKaTERE nOVOSTI DELOVnO PRaVnE ZaKOnODajE

http://www.google.si/imgres?hl=en&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=JbgdoyYO
hR-aCM:&imgrefurl=http://homeplatebbq.com/%3Fp%3D492&docid=qqW0ijZRvFqVJM
&imgurl=http://homeplatebbq.com/wp-content/uploads/2012/05/workers1.jpg&w=410
&h=309&ei=LlGoUYaaAoaHtAb55YDgCA&zoom=1&iact=hc&vpx=792&vpy=160&dur=10
47&hovh=195&hovw=259&tx=139&ty=124&page=1&tbnh=138&tbnw=184&start=0&nd
sp=24&ved=1t:429,r:4,s:0,i:157

Klavdija Skubic
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Konec lanskega leta je bil sprejet nov zakon oz. novela 
zakona ZPIZ-2 (Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zakonu), ki je nadomestil ZPIZ-1 in še pred tem veljaven 
zakon ZPIZ. Ta dokument je dodobra spremenil pravila s 
področja, ki ga zajema.
Pa poglejmo na hitro tisto, kar je najpomembnejše, saj v 
enem članku ne moremo zajeti prav vsega, kar je v ZPIZ-2 
zapisano.

Kaj prinaša ZPIZ-2?

Bistvene spremembe med drugim so:
• Upokojitvena starost se je za oba spola dvignila na 65 
let oziroma 15 let zavarovalne dobe (to je t.i. starostna 
upokojitev). 
• Pravica do predčasne upokojitve pri 60-ih: pravico do 
predčasne upokojitve  zavarovanec lahko pridobi pri sta-
rosti 60 let, če dopolni najmanj 40 let pokojninske dobe, 
vendar predčasen odhod v pokoj vpliva na višino pokoj-
nine. 
• Možnost delne upokojitve: ta je namenjena stimulira-
nju podaljševanja delovne aktivnosti in kasnejšega pokoja 
zavarovancev. 
• Pri pokojninski osnovi se upošteva 24 najugodnejših let 
zavarovanja od leta 1970 dalje. Podaljševanje obračunske-
ga obdobja za izračun pokojnin ne bo zniževalo pokojnin, 
saj se ukinja dosedanje usklajevanje novih pokojnin s po-
kojninami že upokojenih. 
• Dokup pokojninske dobe: omogočen bo dokup zavaro-
valne dobe za obdobja, ki niso všteta v pokojninsko dobo, 
za skupno največ 5 let zavarovalne dobe. 
• Spremenjeno je tudi usklajevanje pokojnin, informa-
tivna osebna evidenca, prilagoditev poklicnega zava-
rovanja ter dodatno zavarovanje za zagotovitev do-
datnega dohodka, dodatni pa so bonusi za nadaljnjo 
aktivnost in malusi za predčasno upokojevanje. 
Vsi, ki so zaposleni in  bodo v času veljavnosti ZPIS-1 iz-
polnili pogoje za upokojitev se bodo lahko upokojili tudi 
po uveljavitvi ZPIZ-2, in to ne le v letu 2013 ampak kadar-
koli se bodo odločili za upokojitev.

Z novim zakonom bodo imeli tudi delodajalci določene 
spodbude. V ZPIZ-2 so določene stimulacije za zaposlo-
vanje starejših, mladih, mater z otrokom mlajšim od 3 
leta ter za podjetnike, ki prvič registrirajo samostojno de-
javnost. Stimulacije so v obliki znižanih prispevkov delo-
dajalcev. Samostojni podjetniki so v prvih 12 mesecih po 
prvem vpisu v sodni register oproščeni plačila prispevka 
zavarovanca in prispevka delodajalca v 50% zneska pri-
spevka, v naslednjih 12 mesecih pa se plačilo prispevka 
zmanjša za 30%.

Pogoji za pridobitev starostne pokojnine 

Pravica do starostne pokojnine je odvisna od dopolnitve 
določene starosti in zavarovalne, pokojninske oziroma 
pokojninske dobe brez dokupa. Za izpolnitev pogojev za 
pridobitev pravice do te pokojnine morata biti hkrati iz-
polnjena oba pogoja, ki se v prehodnem obdobju razliku-
jeta glede na spol zavarovanca. Za ženske velja prehodno 
obdobje do leta 2015 Predpisane so tri različne možnosti 
in sicer:

Za ženske:
Starost Pokojninska doba

58 let 38 let 4 mesece brez dokupa

61 let 6 mesecev najmanj 20 let

63 let 6 mesecev najmanj 15 let zavarovalne dobe

Za moške:
Starost Pokojninska doba

58 let 4 mesece 40  let brez dokupa

63 let 6 mesecev najmanj 20 let 

65 let najmanj 15 let zavarovalne dobe

Kot pokojninska doba brez dokupa se štejejo obdobja obve-
zne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje in obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti, brez dokupa 
pokojninske dobe (ne šteje se npr. skrb za otroka v prvem 
letu starosti, če starš v tem času ni bil zavarovan, prostovoljna 
vključitev v obvezno zavarovanje itd.)
Zakon, ki je sprejet omogoča tudi znižanje starostne meje do 
pridobitve pravice starostne pokojnine za določene primere:

- Za otroke in sicer za vsakega rojenega ali posvojenega otro-
ka, za katerega je zavarovanec skrbel v 1. letu otrokove staro-
sti (porodniška), za prvega otroka se starostna meja zniža za 6 
mesecev, za dva otroka 16 mesecev, za tri otroke 26 mesecev, 
za štiri otroke 36 mesecev, ter za pet ali več otrok 48 mesecev

ZPIZ-2

Snežana Bjelošević
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- Služenje obveznega vojaškega roka za 2/3 dejanskega tra-
janja
- Vsto v delovno razmerje oz. v obvezno pokojninsko in 
invalidkos zavarovanje pred dopolnjenim 18.letim starosti 
za ves čas trajanja zavarovanja do dopolnjenega 18.leta
Odmera pokojnine
Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove v 
procentu, odvisnem od dolžine pokojninske dobe. Za 15 
let zavarovalne dobe se odmeri v višini 26% moškemu in 
29% ženski. Za vsako nadaljnje leto pa se prišteje 1,25% 
brez zgornje omejitve. V kolikor pokojninska doba ne zna-
ša eno leto ampak le šest mesecev, potem je odmerni od-
stotek 0,63%.
USKLADITEV DOLOČB O ZAVAROVANJU KMETOV 
 
Zavarovanci, ki so bili 31.12.2012 vključeni v pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje na podlagi ukrepov kmetijske 
politike kot prenosniki kmetijskega gospodarstva, so od 
uveljavitve ZPIZ-2 zavarovani po 6. odstavku 25. člena 
ZPIZ-2 in plačujejo prispevke od osnove, od katere jim je 
bil obračunan prispevek za zadnji mesec pred uveljavitvijo 
ZPIZ-2. Ta osnova se usklajuje s stopnjami rasti minimal-
ne plače (1. in 2. odstavek 407. člena ZPIZ-2).
 
Zavarovanci, ki so bili 31.12.2012 vključeni v zavarovanje 
na podlagi 6. alineje 1. odstavka 34. člena ZPIZ-1, lahko 
ostanejo vključeni v zavarovanje pod enakimi pogoji tudi 
po uveljavitvi ZPIZ-2, tako da plačujejo prispevke od 
osnove, od katere jim je bil obračunan prispevek pred uve-
ljavitvijo ZPIZ-2.

http://www.google.si/imgres?hl=en&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=ThNcihwk
pEGr_M:&imgrefurl=http://zasolidarnost.blogspot.com/2010_10_01_archive.html&do
cid=YfKQG0KISd37vM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_57GDS55ln9E/TK7k1px_PbI/
AAAAAAAAAvo/eaneQqr6UUA/s640/pokojninska%252Breforma.jpg&w=399&h=489&ei=
306oUdjQEc3ptQaLq4CICA&zoom=1&iact=rc&page=1&tbnh=152&tbnw=124&start=0&n
dsp=32&ved=1t:429,r:1,s:0,i:79&tx=64&ty=87

zanesljivo in 
varno do cilja
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GOSTInCI, TRGOVCI na MaLO TER VSI OSTaLI, 
KI POSLujETE Z GOTOVInO, POZOR!!!

Spremembe Zakona o davčnem postopku, ki začnejo ve-
ljati s 1.7.2013, prinašajo pomembne novosti za vse, ki po-
slujete z gotovino. Preprosto povedano – po tem datumu 
boste sicer še vedno lahko popravljali izdane račune, v ko-
likor boste ugotovili napako, vendar boste morali zagoto-
viti sledljivost. To pa pomeni, da bo računalniški program 
moral omogočati inšpektorju vpogled v vse spremembe, ki 
ste jih naredili.
DURS je na to temo izdal pojasnilo, ki ga povzemamo v 
celoti:

Od 1. 7. 2013 dalje je prepovedano uporabljati 
programe za brisanje računov

V osmem odstavku 38. člena Zakona o davčnem postop-
ku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB4, 32/2012 
in 94/2012) je določeno, da zavezanec za davek ne sme 
imeti ali uporabljati računalniškega programa ali ele-
ktronske naprave, ki omogoča brisanje, prilagajanje, 
popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, 
skrivanje ali kakršno koli drugačno spreminjanje kate-
rega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem 
mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznej-
ših sprememb. Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis 
izvornih podatkov in vseh sprememb izvornih podat-
kov, če je do takih sprememb prišlo. 
 
V skladu z devetim odstavkom 38. člena ZDavP-2 proi-
zvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec raču-
nalniškega programa, elektronske naprave ali informacij-
skega sistema zavezancem za davek ne sme zagotoviti ali 
omogočiti uporabe računalniškega programa, elektron-
ske naprave ali informacijskega sistema, ki v trenutku 
prodaje, predaje v uporabo ali namestitve omogoča 
brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, na-
domeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli dru-
gačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v 
informacijskem sistemu, napravi ali na drugem mediju, 
brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših spre-
memb.
 
Natančneje so zadeve opredeljene v Pravilniku o zahtevah 
za računalniške programe in elektronske naprave, upra-
vljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, 
obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov, ki začne 
veljati 1. 7. 2013. 
 
Pravilnik med drugim določa, da mora računalniški pro-
gram ali elektronska naprava, ki jo zavezanec za davek 

uporablja za izdajanje računov pri gotovinskem poslova-
nju oziroma za hrambo teh računov, zagotavljati hrambo 
izvornih podatkov o izdanih računih pri gotovinskem 
poslovanju in njihove poznejše spremembe.
 
Nadzor nad upoštevanjem določb osmega in devetega od-
stavka 38. člena ZDavP-2 bo izvajal davčni organ v postop-
kih davčnega inšpekcijskega nadzora. 

Kazenske določbe za kršenje določil osmega in devetega 
odstavka 38. člena ZDavP-2 so predpisane v 398.a členu 
ZDavP-2 (Posebno hudi davčni prekrški pri elektronski 
obdelavi podatkov). Globe za posameznike znašajo od 
3.000 do 10.000 evrov, za samostojne podjetnike in posa-
meznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, od 20.000 do 
70.000 evrov, za pravne osebe od 50.000 do 150.000 evrov, 
če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa 
se za prekršek kaznuje z globo od 70.000 do 250.000 evrov. 
Predpisane globe za odgovorne osebe znašajo od 1.500 do 
10.000 evrov.

Računalniški program Pantheon, ki ga uporabljamo v 
Biro BONUS,  je v celoti prilagojen temu načinu dela, 
z novimi spremembami pa tudi poslovanju gostincev. 
Našim strankam omogočamo brezplačen en hkratni do-
stop do programa Pantheon.  Vabimo vas na brezplačno 
predstavitev.

POMEMbna nOVOST Za VSE, KI POSLujETE Z GOTOVInO

"Vrednost denarja je treba poznati: 
razsipneži ga ne poznajo, in tudi ne skopuhi." 

(Charles de Secondat Montesquieu)

"Moja težava je, kako uskladiti svoje navade na 
debelo z dohodkom na drobno."

(Errol Flynn)



Pridružite se nam v računovodskem podjetju Biro BONUS, 
kjer vas pričakuje paleta visoko usposobljenih in izkušenih strokovnjakov  
s široko ponudbo računovodskih, podjetniških in davčnih storitev.

Naša ponudba zajema:

1. RAČUNOVODSTVO 

Računovodstvo je osnovna dejavnost podjetja Biro BONUS, ki ga izvajamo na način:
• elektronskega računovodstva,
• brezpapirnega elektronskega računovodstva,
• klasičnega računovodstva.

2. DAVČno VARsTVo

V računovodskem podjetju Biro BONUS smo razvili sistem davčnega varstva svojih strank, kar 
pomeni, da bdimo nad vašimi odločitvami in skrbimo za to, da zaradi nepoznavanja zakonodaje  
ne bi sprejeli odločitve, ki bi bila za vas davčno neugodna ali bi pomenila kršitve zakonskih 
obveznosti.

3.KADRoVsKo sVEToVAnjE

Svetujemo in obračunavamo vse vrste prejemkov iz delovnega razmerja ter pogodbenih razmerij.

4. AnALiZiRAnjE PosLoVAnjA in PoDjETniŠKo sVEToVAnjE

Sodobni podjetniki potrebujemo več - za nas analize, ki jih predpisujejo državni in statistični 
organi, že zdavnaj niso več dovolj. Podjetje Biro Bonus vam nudi ažurne analize vašega poslovanja, 
prilagojene vašim zahtevam, zunanjim in notranjim uporabnikom ter specifičnosti poslovanja.

5. iZoBRAŽEVAnjE

Izobraževanje in osebnostna rast sta naša stalna naloga in skrb. Poleg skrbi za lastno izobraževanje 
in pridobivanje novih znanj nudimo različne oblike izobraževanj  
tudi našim strankam.


