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BREZPLAČEN IZVOD

IZ VSEBINE:

- BESEDA PODJETNOST JE ŽENSKEGA SPOLA 

- ZAPOSLITEV ALI S. P.

- DAVČNE BLAGAJNE

- DAVČNO PRIZNANI STROŠKI

- UREJENOST DELOVNEGA MESTA

- BRANJE BILANC



VABLJENI NA BONUS DAN 21. 10. 2015

UTRINKI Z BONUS DNEVA 2014

BONUS DAN 2015

Otočec, 21. oktober 2015

Rezervirajte si čas za dan brezplačnih 
davčnih in računovodskih nasvetov 2015. 
Nekaj tem:

- DAVČNE BLAGAJNE

- VARNOST POSLOVANJA S S. P.

- DAVČNE OPTIMIZACIJE

- DAVČNE NOVOSTI

- KAKO RAVNATI, KO POTRKA DAVČNI INŠPEKTOR?

- OBVLADOVANJE PROCESOV V INFOMRACIJSKEM

   SISTEMU

IN ŠE MNOGO DRUGIH, ZANIMIVIH TEM

Vabilu prilagamo nekaj utrinkov iz lanskoletnega druženja 
na Otočcu.

Se vidimo!
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UVODNIK

Navadili smo se že, da je začetek maja čas, ko AJPES objavi 
računovodske izkaze večine slovenskih podjetij. Kmalu nato 
jih pograbijo bonitetne hiše, ki izračunavajo kazalnike, rišejo 
zelene in rdeče semaforje, določajo bonitete posameznih 
podjetij ter želijo na ta način ločiti zrno od plevela, uspešna 
podjetja od tistih, s katerimi ni dobro poslovati.

Toda, kaj je tisto, kar loči dobro podjetje od slabega? Uspešno 
od neuspešnega? S čim sploh lahko merimo uspešnost? So to res 
samo ekonomski kazalniki, ki temeljijo na prihodkih, donosih, 
dobičku? Kevin O`Leary, eden izmed 
milijonarjev, ki kot investitor sodeluje v 
resničnostni oddaji Shark Tank (slovenski 
naslov oddaje je Posel mojega življenja), 
mladim in manj mladim podjetnikom, 
ki ga želijo pridobiti kot investitorja in 
zato polni energije razlagajo, da bi s 
svojo idejo radi pomagali svojemu kraju, 
družini, skupini ljudi, naredili nekaj 
dobrega za skupnost, ponudili izdelek, ki 
bi ljudem izboljšal življenje, učili zdrav 
slog življenja …, z nasmeškom pove: 
»Dobiček. Mene zanima samo denar. 
Če vložim v vašo idejo – kdaj bom dobil 
povrnjen svoj vložek in koliko bom 
zaslužil?«

Enostavna podjetniška logika, ki pa 
ima v naših prostorih vse prevečkrat 
negativen naboj … Želja po ustvarjanju 
dobička se prepogosto enači z 
brezobzirnim stremuštvom, hkrati pa se 
od podjetij pričakuje, da bodo podpirala 
kulturo, šport, prijatelje mladine in lokalnih specialitet ter 
vaške gasilske parade …, da bodo torej družbeno odgovorna 
in prijazna do vseh. Toda za donacije je potrebno imeti denar 
in tega prinese samo uspešno, dobičkonosno poslovanje!

Dobra podjetja uspevajo v stimulativnem in ugodnem 
podjetniškem okolju. To pa vsekakor ni okolje, kjer ima 
uspeh negativen prizvok, kjer se ustvarjanje dobička enači z 
izkoriščanjem, kjer se pogoji poslovanja spreminjajo skoraj 
vsakodnevno in kjer zakonodaja ščiti nedelo in ne dela! Vstop 
v Evropsko unijo je mladim široko odprl vrata v svet, internet 
jih je naredil državljane sveta in zato ne čudi, da naši otroci ne 
sanjajo o službah v tujini. Ni jim namreč treba samo sanjati 
o njih, mladi v tujini tudi dejansko lahko delajo in to na 
kvalitetnih delovnih mestih.

Dobro podjetje v dobrem podjetniškem okolju ustvarja dobičke. 
In samo tako podjetje lahko ustvarja kvalitetna delovna mesta 
in skrbi za dobro delovno klimo. In samo taki zaposleni se 
čutijo pripadni, delajo bolje in ustvarjajo še večje dobičke. Svoj 
del skozi davke dobi država in del uspeha podjetje lahko deli 

tudi z okoljem skozi donacije, sponzorstva … Krog je sklenjen 
in zgodba o uspehu se lahko začne in nadaljuje …

Tranzicija pri nas se resnično še ni končala. Vendar – za 
prihodnost naših otrok je manj pomembno, če in kdaj se bodo 
nekateri zmenili, kdo ima pravico praznovati dan zmage in 
kdo je zmagovalec in kdo poraženec. Za prihodnost otrok in 
uspešno družbo je bolj pomembno, da pozabimo na naše, v 
socializmu vzgojene predsodke ter se zavemo, da uspešen 
podjetnik mora stremeti k čim večjemu dolgoročnemu dobičku. 

To je preprosto njegova naloga, tako kot 
je naloga zdravnika zdravljenje in naloga 
učitelja učenje! Več kot bomo imeli takih 
podjetnikov in večji kot bodo njihovi 
dobički, več bomo imeli kvalitetnih 
delovnih mest in bolj bodo podjetja 
družbeno odgovorna.

V tokratni številki časopisa smo zapisali 
misli nekaterih žensk, podjetnic. Vprašali 
smo jih, kako krmarijo v zapletenem 
labirintu med predanostjo družini in 
ustvarjanjem kariere, med stoletja 
privzgojeno žensko pokornostjo in 
izzivom biti vodja … Skozi zgodovino so 
bile ravno ženske tiste, ki so nosile glavno 
človeško breme kriz. Moški so morda 
izgubili službo in ostali brez dohodkov, 
toda njihove žene so bile tiste, ki zato 
niso imele s čim nahraniti lačnih otrok … 
Kako pa je danes? Kako je porazdeljeno 
breme krize in slasti uspeha? Je 21. stoletje 
končno čas, ko je moškim dovoljeno čutiti 

in objemati otroke (in jim menjati plenice), ženskam pa biti v 
službi 12 ur na dan, biti vodje, podjetnice in direktorice? Bomo 
skozi tranzicijo odnosov oboji spoznali, da je uspešna kariera 
pomembna in prijetna, pravi uspeh, ki prinese zadovoljstvo in 
spokoj, pa je vendarle nekaj povsem drugega?

V uvodnem odstavku omenjeni resničnostni oddaji Shark Tank 
sodeluje pet milijarderjev, ki so uspeli povsem sami. Zanimivo 
jih je poslušati tudi zato, ker govorijo o tem, kolikokrat so 
se v življenju opekli, kolikokrat so pogoreli, koliko napačnih 
odločitev so sprejeli … Drage dame (in dragi gospodje), ne 
bojmo se! Tudi če vaš semafor za leto 2014 ni vrhunsko zelene 
barve. Neuspeh je samo stopnica na poti k uspehu.

"Zgrešil sem preko 9000 strelov na koš v moji karieri. Izgubil 
sem skoraj 300 tekem. 26-krat mi je bil zaupan odločilen 
zmagovit met … in sem zgrešil. Grešil in izgubljal sem 
znova in znova v svojem življenju. In prav zato sem uspel!” 
Michael Jordan, eden najuspešnejših NBA košarkarjev vseh časov

Marija

STE USPEŠNI?



 BONUS.

Časopis računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o.

Kot študenti Ekonomske fakultete smo večkrat obiskali katero izmed 
takrat uspešnih slovenskih podjetij. Spominjam se, da smo na enem 
takih obiskov nekoč prišli v pisarno, v kateri so sedele same dame. Na 
steni so imele napis: » Ni lahko biti ženska. Delati moraš kot konj, 
misliti kot moški in izgledati kot dekle.« Dvajsetletnicam, kot smo 
bile takrat, se je misel zdela zabavna, nobena med nami ni dvomila, 
da bo vsem trem izzivom kos… Čas in življenje, predvsem pa čar 
materinstva in ročice, ki so se nas nekaj let po tem tako zaupljivo 
oklenile, so nam vsem zamajale ambicije in pomešale prioritete.

Eden vodilnih slovenskih managerjev in politikov je nekoč na 
vprašanje, ali na vodilnih mestih zaposluje ženske, malo v šali in 
malo zares odgovoril, da so ženske sredi štiridesetih najboljše za 
poslovni svet. Otroci so, po njegovih besedah, do takrat že bolj ali 

manj zrasli, za partnerje pa jim tudi ni več toliko mar, kot prej. Z 
mojimi nekdanjimi sošolkami smo sedaj tu nekje, sredi štiridesetih. 
Moram reči, da se ne strinjam več s citatom, ki sem ga prebrala 
pred več kot dvajsetimi leti – delamo sicer kot konji, izgledamo kot 
dekleta in upam, da še vedno mislimo kot ženske!

O izzivih žensk podjetnic smo se pogovarjali z nekaterimi damami, 
ki uspešno krmarijo svoja podjetja v težkih vodah sodobnega 
gospodarskega okolja. V čast mi je, da so nam dovolile pokukati v 
del njihovih misli, ambicij in želja. Prihajajo iz različnih panog in 
pripadajo različnim generacijam, toda njihove misli so presenetljivo 
podobne.

Marija

O ženskam v podjetništvu 
smo se pogovarjali s 

strokovnjakinjo s 
področja managementa 
in učinkovite izrabe 
časa, Katjo Košak Šket, 
ki že več let predava 
in vodi delavnice s 
področja vodenja in 
učinkovitega izkoristka 
časa.
Je direktorica podjetja 

OpenIT, d. o. o. Končala 
je študij managementa 

na znani Open University 
Business School. Vodila je 
Akademijo Panta Rei (blagovna 

znamka na področju poslovnih izobraževanj podjetja Uspeh, d. o. o.) 
od njenega samega začetka in skupaj s svojo ekipo v 5 letih dosegla 
preboj blagovne znamke na sam slovenski vrh na področju mehkih 
znanj. V okviru Akademije Panta Rei je vodila projekt prevoda 
in snemanja najbolj prodajanega audio programa za upravljanje 
s časom na svetu. Projekt ji je omogočil izmenjavo informacij z 
nekaterimi največjimi avtoritetami na področju upravljanja s časom 
in poslovne uspešnosti. V Mladinski knjigi je uspešno vodila njihovo 
največjo prodajno marketinško akcijo. V zadnjih letih je delovala 
kot vodja marketinga v agenciji spletnaPOSTAJA, kjer je med 
drugim predavala, svetovala in vodila projekte na področju priprave 
spletnih besedil. Še vedno pa najraje sede za računalnik, kjer napiše 
učinkovito spletno besedilo ali pa deli znanje z udeleženci svojih 
delavnic.
Podjetje openIT organizira izobraževanja na področju digitalnega 
marketinga, kontrolinga, marketinga, prodaje, upravljanja s 
človeškimi viri, odnosov z javnostmi. Ekipa openIT k sodelovanju 
vabi strokovnjake, ki imajo nadpovprečne rezultate iz prakse. 
Katja pove: »Naša naloga je, da predavatelj uspešno naredi prenos 
njegovega specifičnega znanja na udeležence, ki prihajajo iz različnih 
poslovnih okolij. Delavnice so zato zasnovane interaktivno, na 
konkretnih primerih udeležencev. Predavatelj se običajno še pred 
delavnico seznani s stanjem v podjetjih udeležencev, zelo pogosto 
naredi tudi temeljito analizo obravnavanega področja. Na delavnici 
poleg prenosa znanja udeleženci prejemejo tudi konkretne napotke 
za optimizacijo.«
Na vprašanje, ali se moški in ženski stil vodenja razlikujeta, Katja 
odgovarja: »Ženske vodje lahko gredo v dva ekstrema in oba sta 
zanje škodljiva. Eden je materinski tip vodenja, ki ne vzpodbuja 
samostojnosti in vsiljuje pretirano domačnost med zaposlenimi. 
Drugi ekstrem je ženski vodja, ki prevzame moški, avtoritativni 

način vodenja, kjer ni prostora za kreativnost in gre le za 
dodeljevanje navodil. Za ženske vodje je pomembno najti dobro 
srednjo pot med tema dvema ekstremoma. Hudič pa je vedno 
v malenkostih ali v tem primeru variacijah, ki se pojavljajo. 
Odločilni faktor dobrega vodje, ki presega okvire moškega ali 
ženskega vodje in je univerzalen na kateri koli ravni, je vodenje 
z zgledom. Vodja, ki je kreativen, delaven, pozitivno naravnan, 
spoštljiv do sodelavcev, bo vse te lastnosti uspel prenesti na svoje 
sodelavce in izvlekel iz sebe in svojih sodelavcev produktivni 
optimum«
Zakaj torej v podjetništvu ni več žensk? »Podjetnišvo ni služba, je 
način življenje. Vse se začne že v primarni družini, kjer se deklice 
vzgaja v “pridne punčke”, tudi šolski sistem nagrajuje “marljive 
punce”, ki se držijo pravil. Za podjetništo se po mojih opažanjih 
odločajo ženske, ki so zrasle v družinah, kjer je bil vsaj eden od 
staršev podjetnik ali pa ženske, ki so že po naravi zelo neodvisne 
in nekonformistične. V obeh primerih je pot težka, saj naš “mind 
set” ni naravnan zmagovalno. Pred kratkim smo na openIT gostili 
predavatelja Roka Hrastnika, ki je predaval o konkurenčnih 
poslovnih modelih na spletu. Od super predavanja mi predvsem 
ena izjava nenehno odzvanja v glavi: “Vsak dan razmišljate, 
kako boste povozili konkurenco.” Ko sem se spustila v posel, je 
bil moj cilj zagotoviti našemu podjetju dostojen delež na trgu, 
nikoli pa nisem o našem podjetju razmišljala kot vodilnem v 
panogi. Tukaj je moško podjetniško v veliki prednosti, saj jim je 
zmagovalen način razmišljanja v podjetništvu veliko bližji kot 
nam. Zato punce, kar pogumno.«
Kariera ali družina je vprašanja, s katerim se sreča marsikatera 
ženska. Katja razmišlja:
»Zakon je partnerstvo in partnerstvo pomeni enakovreden 
delež, tako pri pravicah kot pri dolžnostih. Ko pridejo 
obveznosti družine, je stvar dogovora in kompromisa s strani 
obeh partnerjev, da sta zakon in družina uspešna. Pri otrocih je 
mama zelo pomembna v prvih letih življenja, po tem času pa je 
oče popolnoma enakovreden roditelj na vseh področjih nege in 
vzgoje. V prvih letih otrokovega življenja pa si ženska po mojem 
mnenju mora vzeti čas in dati kariero na stranski tir za leto ali dve; 
če si to lahko privošči, še kako leto več. To je edini kompromis, ki 
naj ga naredi ženska, ki želi graditi svojo kariero. Prepričana sem, 
da bo to tudi najlepši kompromis, ki ga bo naredila v življenju.«

PUNCE, KAR POGUMNO!

Katja Košak Šket

ŽENSKE V PODJETNIŠTVU
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Mojca Črtalič Andolšek je 
direktorica družinskega 

podjetja FerroČrtalič, 
d. o. o., ki je z več 
kot 50 let tradicije 
in konstantnega 
razvoja tehnologije 
in peskalne tehnike 
nepogrešljiv partner v 

evropski industriji.

»Že dobrih pet desetletij 
nam zaupajo ugledna 

domača in tuja podjetja. V 
podjetju smo specializirani 

za iskanje rešitev na področju peskalne opreme. Naše glavne 
prednosti so specializiranost, prilagajanje potrebam strank 
in zanesljivost. Kot vodilni dobavitelj peskalne opreme smo 
zelo samozavestni pri delu, ki ga opravljamo. Nista nam 
pomembna samo stalni napredek in inovativnost, glavno 
vodilo našega podjetja je našim strankam svetovati in 
predstaviti natančno tisto tehnologijo, ki jo potrebujejo za 
rešitev konkretnega problema.

Podjetje Črtalič je bilo ustanovljeno leta 1964 kot majhna 
obrtna delavnica. Z leti se je razvila v družinsko podjetje, 
ki je dobro poznano v slovenskem in svetovnem poslovnem 
svetu. Trenutno je v podjetju zaposlenih več kot 40 ljudi.«

In kako je svetlolaso dekle postalo direktorica visoko 
inovativnega in tehnološkega, mednarodno orientiranega 
podjetja? »FerroČrtalič je družinsko podjetje, ki ga je 
ustanovil moj ded Jožef Črtalič, nadaljeval pa moj oče Bojan 
Črtalič. Z bratom in sestro smo rasli v očetovi delavnici in 
pomagali mami pri opravljanju najrazličnejših opravil od 
prevozov izdelkov do urejanja različnih zadev na uradih 
ter opazovali očeta in zaposlene pri delu. Pravzaprav se 
življenja brez našega podjetja ne spomnim in si ga ne znam 
predstavljati. Družinsko podjetje, kot je naše, ni služba in 
ni posel, je način življenja. Ko se je oče pred dvema letoma 
upokojil, je postal prokurist podjetja, sama pa sem prevzela 
mesto direktorice. V podjetju dela tudi sestra Anja, brat 
Jernej pa se je pred leti odločil za samostojno pot, ustanovil je 
sestrsko podjetje Blast Tehnik, s katerim tesno sodelujemo.«

»Vzgojeni smo bili v duhu sodelovanja, poštenja in 
spoštovanja do vsakega dela. Ker sem rasla v podjetju, so tudi 
zaposleni zame postali moja družina. Vodenje je zame izziv, 
predvsem pa čutim veliko moralno odgovornost. Zavedam 
se, da je dedek podjetje ustanovil v sistemu in v časih, ki 
svobodni podjetniški pobudi niso bili vedno naklonjeni. 
Oče je podjetje vodil skozi nemirne čase razpada države, 
spremembe družbenega sistema in končno vstopa Slovenije 
v Evropsko unijo in prevzema evra. Če si del podjetja s tako 

tradicijo, se lahko, ko ti je morda težko, zazreš nazaj in se 
zaveš, da je sedanja kriza samo nihaj. Koliko kriz in težkih 
situacij smo že preživeli! Ob nas sedaj raste nova, že četrta 
generacija otrok in veliko moralno odgovornost čutim tudi 
do njih. Na eni strani jim želim približati in privzgojiti enake 
vrednote, kot jih imamo mi, na drugi strani pa tudi zanje in 
zaradi njih uspešno voditi naše podjetje.

Biti ženska, biti mama in biti vodja je seveda včasih težko. 
Konec koncev ima tudi moj dan samo 24 ur. Vzornice mi ni 
bilo treba iskati daleč, lahko sem jo našla v svoji mami, ki 
je vseskozi neomajno 
stala ob strani očetu pri 
poslu in je opora svojim 
otrokom vedno, ko jo 
najbolj potrebujemo. 
Pri vsem, kar počnem, 
imam neomajno 
podporo moža in 
brez nje ne bi šlo. Mož 
s svojimi znanji in 
izkušnjami mnogokrat 
sodeluje tudi pri 
poslovanju podjetja. 
Na pomoč pri varstvu in vzgoji otrok pa nam velikokrat 
priskočijo oboji stari starši, kar pojmu družinskega podjetja 
daje še dodatno dimenzijo. Družinsko podjetje je posebej 
uspešno, če v njem sodeluje vsak družinski član.

Ponosna sem na naše uspešno podjetje, na stara starša ter 
na očeta in mamo, ki so ustvarili podjetje takšno, kot je 
danes. Še bolj pa sem ponosna na to, da so kljub trdemu 
delu, odrekanju, delavniku, ki nikoli ni trajal samo osem 
ur, in mednarodnim uspehom uspeli trdno povezati in 
obdržati skupaj tudi družino ter jo peljati skozi vse vesele in 
manj vesele trenutke. Petdeseti jubilej podjetja ima tako še 
poseben čar, saj smo bili na odru vsi skupaj, štiri generacije v 
trdni zavezi, da nadaljujemo začrtano pot.«

Mojca je tudi predsednica Območne obrtno podjetniške 
zbornice Novo mesto. »Ker prihajam iz »obrtniške« družine, 
vidim svoje poslanstvo predvsem v ohranjanju in širjenju 
vrednot podjetništva. Podjetništvo je bilo leta bolj »moška 
domena«, kot ženska lahko delujem bolj povezovalno, hkrati 
pa spodbujam dekleta in ženske, naj pogumno stopijo na to 
pot. V sodelovanju in partnerstvu je možno vse, tudi narediti 
uspešno podjetje in ustvariti otrokom topel dom ter ohraniti 
dobre družinske vezi skozi generacije. To lahko povem iz 
lastnih izkušenj.«

DRUŽINSKO PODJETJE JE NAČIN ŽIVLJENJA

Mojca Črtalič Andolšek

FERROČRTALIČ, D. O. O.
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Podjetje NBM Magovac 
je eno tistih podjetij, 

ki imajo globoke 
in zdrave temelje 
že od obrtništva 
preteklega sistema. 
U s t a n o v i t e l j 
podjetja, Nikola 
Magovac, se rad 

spominja težkih, 
pionirskih časov 

razvijanja podjetništva 
na naših tleh v obdobju, ki 
podjetniški pobudi ni bilo 

naklonjeno. V svojem pripovedovanju predstavlja ne samo 
vrhunske proizvode, ki jih proizvajajo v njegovem podjetju 
in so v mnogočem edinstveni na svetu, njegova pripoved 
je velikokrat tudi učna ura polpretekle zgodovine. Podjetje 
danes vodi njegova hči Biserka.

»V našem družinskem podjetju NBM Magovac iz Metlike 
se ukvarjamo s specialno proizvodno tehnologijo 
preoblikovanja materialov po principu globokega vleka. 
Glavni produkti so sestavni deli visoko kakovostnih 
obtočnih črpalk (prekatne puše, prekatne stene, plašči 
rotorjev različnih dimenzij ), sicer pa imamo v ponudbi 
več kot 70 različnih programov.

Tehnologija je zelo zahtevna in edinstvena v Sloveniji, 
celo v Evropi je le nekaj podobnih proizvajalcev.

Pri delu nas povezujejo posebne sinergije, saj so naloge 
izredno zahtevne.

V poslu je najtežje sprejemati prave odločitve, zato se 
brez sodelovanja ne ˝izide˝.«

Svojo vlogo v podjetju Biserka opiše z besedami:

»Praksa je pokazala, da je potrebno izpostaviti in 
uporabiti VSA ZNANJA OBEH SPOLOV.

Vsekakor sem kot ženska še bolj obremenjena s 
privatnimi zadevami, vendar me posel radosti. Težave 
premagujem z nenehno vztrajnostjo in doslednostjo. 
Dobro opravljeno delo poplača ves trud. Takrat zaživi 
moja posebna ženska čutnost, ko mi je bolje, kot sem si 
upala pričakovati.«

Biserka obožuje literaturo in v prostem času tudi sama 
rada kaj napiše, zato ne čudi, da razmišljanja zaključi z 
mislimi…

»Skozi priprta vrata se včasih več vidi. Potrebno je ˝dati 
vse od sebe˝ in določiti prioritete.

Ker obožujem pokojnega umetnika slovenske besede 
Toneta Pavčka, zaključujem z njegovim verzom:

Z upanjem izgubljenca,

od dvomov in senc pobit,

stopam k duši studenca

svetlobe življenja pit.«

POSEBNE SINERGIJE

Biserka Magovac Čokeša

NBM MAGOVAC, METLIKA
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STUDIO ČERNE je bil 
ustanovljen leta 1982, 

zasnovan na ideji, 
da našemu tržišču 
ponudi celotno 
opremo umetnin, 
še posebno s široko 
in kvalitetno 
ponudbo okvirjev. Z 

neprestanim širjenjem 
ponudbe so zrasli 

v uspešno družinsko 
podjetje, ki deluje na dveh 
lokacijah, v Ljubljani in na 
Bledu.

Podjetje vodi Yona Merel Černe, ki je z nami delila nekaj misli.

Najprej o dejavnosti, s katero se ukvarja.

»Uokvirjanje slik je svet, v katerem se vsakdo znajde z svojo 
zanimivo zgodbo, saj ne gre za ustaljen poklic, do katerega 
prideš po standardni izobrazbi. Iz enakega razloga velik 
delež tovrstnih podjetjih v Evropi predstavljajo družinska 
podjetja. Takšna je tudi moja zgodba.«

Yona s ponosom predstavi svoje podjetje.

»Naše podjetje, Studio Černe, ima v Sloveniji vodilno 
vlogo v kakovostni opremi likovnih del (uokvirjanje slik). 
Veleprodajo širimo na tuje trge, maloprodajno imamo 
dovršene celovite storitve od svetovanja do terenske 
asistence. Tako lahko pokrijemo potrebe najzahtevnejših 

strank in profesionalnega segmenta (zbiratelji, muzeji, 
galerije). Obseg kapacitet nam sicer omogoča, da še vedno 
lahko poskrbimo tudi za enostavne in ugodne rešitve. V 
galeristiki poleg organizacije razstav in prodaje slik na 
dveh lokacijah razvijamo še posebnost, storitev najema slik 
za podjetja in posameznike.

Podjetje sta ustanovila in tako daleč pripeljala starša Janez 
Černe in Wilma G.M. v/d Hoef Černe in tako po 30 letih 
uspešnega delovanja danes lahko gradimo od tu dalje. 
Poleg zaposlenih v podjetju danes delava skupaj s sestro, 
Jasminko Černe Poljak.«

Yona meni, da so ženske lahko dobre podjetnice in dobre 
vodje.

»Vodstveni način se razlikuje med vsakim posameznikom. 
Tudi med moškimi in ženskami, kar pa težko absolutno 
ločim, saj smo vsi skupek tako moške kot ženske energije. 
Idealno je ravnotežje. Potem nastane res uspešen vodja, 
vseeno katerega spola.

Tradicionalnost razdelitve življenjskih vlog po spolu, na 
kateri še vedno bazira veliko zasebnih odnosov, prinaša 
posledične omejitve, ki gotovo močno vplivajo na odločitev 
za korak v poslovno samostojnost ali zelo aktivno poslovno 
kariero žensk. Druga omejitev je dejstvo, da v obstoječih 
sistemih z izkazanimi uspehi ženske ne zasedejo dovolj 
vodilnih položajev. Tako zmanjka tudi javnega priznanja 
uspešnosti in vzornic. Precej poklicev je tudi zelo enolično 
zastopanih po spolih.

Nezadosten čas in energija, posvečena družini, je zagotovo 
visoko razdiralen faktor ne glede na to, kje porabljaš čas, v 
službi ali drugje. Kompromisi so možni, menim, da edino 
z odličnim sodelovanjem, podporo in razumevanjem 
partnerja, to je izjemno pomembno za vsakogar, ki se 
poda na podjetniško pot. Vse je mogoče, vendar pa ne vse 
naenkrat.«

VSI SMO SKUPEK MOŠKE IN ŽENSKE ENERGIJE

Yona Merel Černe

STUIO ČERNE, d. o. o.
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Leni Fafangel, 32 let, 
rojena v Kopru, 

rekreativna triatlonka, 
p r e d s e d n i c a 
Športnega društva 
3ŠPORT in 
predsednica Športne 
unije Slovenije, zveze 

društev za športno 
rekreacijo in športno 

vzgojo, ki je uveljavljena 
družbena organizacija športa 
za vse. Trenutno šteje 130 

društev iz celotne Slovenije. Poslanstvo zveze je spoznati 
potrebe članov in jim ponujati celovito podporo bodisi za 
delovanje, bodisi za kakovostnejše športne programe in 
prireditve, ki jih izvajajo. Danes s sloganom »Povezani v 
gibanju!« izpostavljamo pomen gibanja za zdravje, dobro 
počutje in kot način življenja. Izvajamo štiri nacionalne 
športne projekte. Med pomembnejše dejavnosti štejemo 
izobraževanje športnega kadra za Vaditelja športne 
rekreacije 1. in 2. stopnje.

Vprašanju, ali se ženska kot vodja razlikuje od moškega, 
Leni potrdi: »Vsekakor. Čustva so tista, ki pri ženskah 
igrajo pomembno vlogo, medtem, ko jih moški 
prikrivajo. Uspešne ženske voditeljice morajo imeti 
superiorno trdnost in vztrajnost. Poleg tega morajo biti 
odlične motivatorke in dober zgled nasploh. Pravijo, da 
smo ženske »multipraktik«, dodatni plus za nas.«

»Podjetnik je lahko vsak, ne glede na spol ali starost. 
Uspešni podjetniki so redkost. Žal trenutna družba 
sama po sebi še vedno spodbuja podjetnike, torej moške. 
Res pa je, da se modno oblikujejo razna združenja, 
ki spodbujajo ženske v podjetništvo. Sama menim, 
da so brez učinka. Osebnostni značaj, močne želje in 
vizionarji so tisti dejavniki, ki povedo, ali ima nekdo 
predispozicije za podjetnika/podjetnico.«

Na odločitev žensk za podjetniško pot velikokrat vpliva 
tudi dilema – kariera ali družina. Leni je pri tem vprašanju 
odločna: »Oboje. Kariera in družina. Menim, da je 
uspeh v poslu zelo povezan z odnosom s partnerjem 
in z družino. Konstanto je potrebno graditi na vseh 
življenjskih področjih. Kompromisi so ključnega 
pomena v vsakem odnosu.«

Na odločno in uspešno mlado žensko je prav gotovo 
vplivala tudi uspešna športna kariera, med drugim je bila 
državna prvakinja v triatlonu. Leni se strinja: »Večkrat 
povem, da mi je šport izoblikoval značaj. Sedaj se trdnost, 
vztrajnost in potrpežljivost kažejo tudi v poslovnem 
svetu. Gre za pozitivno življenjsko preslikavo. Vedno 
poudarjam: Nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega 
kot njegovo lastno prepričanje, da je naredil najbolje, 
kar je mogel.«

NAREDI NAJBOLJE, KAR MOREŠ

Leni Fafangel

ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE
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YURENA, šola tujih jezikov 
iz Novega mesta, je 

družinsko podjetje, ki 
ga vodijo prokuristka 
Katica Golobič, 
vodja kakovosti 
in predavateljica 
francoščine in 

angleščine Marija 
Trunkelj, direktorica in 

predavateljica nemščine 
Irena Golobič ter poslovni 

sekretar Jure Golobič.

»Kot profesorica angleščine in francoščine sem pred 
skoraj 25 leti (10. oktobra 1990) ustanovila Yureno, šolo 
tujih jezikov.

Yurena je danes prepoznavna šola. Ima lastne prostore 
v novomeškem mestnem jedru, kjer potekajo tečaji v 11 
sodobno opremljenih učilnicah, v sedmih imamo tudi 
interaktivne table.

Tečaje za podjetnike izvajamo v podjetjih po Dolenjski, 
v Posavju,… Poleti organiziramo tečaje tudi v Angliji in 
Avstriji.

Ime Yurena je kombinacija imen mojih otrok – hčerke 

Irene in sina Jureta. Le J smo spremenili v Y, da tudi tujci 
pravilno preberejo naše ime.«

Gospa Katica se spominja začetkov v podjetništvu.

»Ko sem ustanavljala Yureno, sta bila moja otroka stara 
deset in osem let in že precej samostojna, sicer bi se za 

ta korak težko odločila, saj sta vzpostavitev šole in njeno 
delovanje zahtevala od mene celega človeka. V privatni 
firmi pač ni osemurnega delovnika, le-ta se mnogokrat 
raztegne še čez vikend, pa tudi dopusta je izredno malo. 
Res ni bilo lahko, a zmogla sem, ker imam veliko energije; 
razen tega sem bila takrat še mlada pa tudi na moža sem se 
lahko vedno zanesla. Kadar me ni bilo doma, je poskrbel 
za dom in otroka, to pa je bilo za moje nemoteno delo 
izredno pomembno. S skupnimi močmi nama je uspelo 
zgraditi in tudi ohranjati trdno družino in še vedno smo 
vsi štirje tesno povezani. Irena in Jure sta zdaj zaposlena v 
Yureni, ki deluje kot družinsko podjetje, sama pa sem že 
tretje leto prokuristka. Uspešno kljubujemo krizi, ki danes 
verjetno nikomur ne prizanaša, in lahko se pohvalimo s 

stabilnim poslovnim rezultatom.«

Na vprašanje, ali je ženska lahko uspešen vodja, gospa Katica 
odgovarja:

»Verjamem v ženske sposobnosti in še nikoli nisem 
pomislila, da bi bili moški na položajih ali kjerkoli drugje 
uspešnejši od nas. Nemalokrat je po mojem mnenju celo 
obratno: v ženski naravi je namreč borbenost, verjetno pa 
smo tudi bolj praktične, iznajdljive, lahko počnemo več 
stvari hkrati in se znamo odlično prilagajati raznovrstnim 
spremembam. Predvidevam, da se veliko mladih žensk 
ne odloči za vodilni položaj ali za podjetništvo zaradi 
materinstva. Seveda je oboje težko združiti in uspešno 
delati na dveh »področjih«. Že običajna služba je danes 
težko združljiva z družinskimi obveznostmi. Otroci 
potrebujejo starše; dom je topel in še prijetnejši, če v kuhinji 
zadiši po doma pripravljeni hrani, pečenem kruhu, potici 
…To so stvari, ki niso naprodaj in jih kasneje ni mogoče 
nadoknaditi. A kadar gre med partnerjema za vprašanje, 
kdo od njiju bo naredil kariero, je ponavadi ženska tista, ki 
se odloči za dom. Vsaki ženski zato svetujem, naj izkoristi 
svoje znanje, sposobnosti, talente, če se ji le ponudi 
priložnost. Že dolgo velja rek, naj bo skrb za družino na 
prvem mestu. A iz lastnih izkušenj lahko potrdim, da je 
možno z močno voljo in vztrajnostjo doseči marsikateri 
cilj.«

VERJAMEM V ŽENSKE SPOSOBNOSTI

Katica Golobič

YURENA, d. o. o.
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MNENJE ODVETNIKA: NAČINI DELA UPOKOJENCEV

Upokojenec sprašuje, kakšne 
možnosti ima, da bi še 

naprej legalno delal in pri 
tem ne bi tvegal izgube 
pokojnine?

V praksi se gospodarski 
subjekti srečujejo z 
vprašanjem, na kakšen 

način angažirati in 
ponovno vključiti v 

delovni proces svojega 
"bivšega" zaposlenega ali 
lastnika podjetja, ki se je 
upokojil in s katerim želi 

družba nadaljevati sodelovanje zaradi njegovih delovnih 
izkušenj in znanja, da ne bi zgubil pravice do pokojnine.

Po novem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v 
nadaljevanju ZPIZ-2) upokojenci ne bodo mogli več opravljati 
dopolnilnega dela v okviru instituta »popoldanskega s. p.« in 
tudi ne nadaljevati opravljanja dejavnosti v okviru obstoječega s. 
p. z zaposleno eno osebo za nedoločen čas, kot je bilo to mogoče 
po ZPIZ-1. Lahko bodo ostali v lastniški strukturi družbe, 
vendar ne bodo mogli opravljati funkcije direktorja, če bodo 
želeli obdržati pokojnino.

Upokojenci pa lahko po upokojitvi neomejeno sklepajo 
pogodbe civilnega prava po Obligacijskem zakoniku (Uradni 
list RS, št. 97/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju OZ) – npr. podjemne 
pogodba oziroma pogodbe o delu ali avtorske pogodbe. V tem 
primeru delo, ki ga opravlja upokojenec na podlagi pogodbe 
civilnega prava, ne sme imeti elementov delovnega razmerja, 
ki jih določa 4. člen Zakon o delovnih razmerjih Uradni list 
RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.) – v nadaljevanju ZDR-1). Ti so: 
prostovoljna vključitev delavca v organiziran delovni proces 
delodajalca, nepretrgano osebno opravljanje dela po navodilih 
delodajalca in pod nadzorom delodajalca in prejemanje plačila 
za delo. Ali so podani elementi delovnega razmerja, primarno 
presoja delodajalec, nadzoruje pa Inšpektorat RS za delo.

V primeru obstoja elementov delovnega razmerja pogodbeni 
stranki tudi takrat, kadar je ena od pogodbenih strank 
upokojenec, ne moreta izbrati, ali bo njuno razmerje opredeljeno 
kot delovno razmerje ali ne. Če je torej razmerje med strankama 
takšno da je v njem mogoče prepoznati elemente delovnega 
razmerja, je pogodba med strankama pogodba o zaposlitvi, 
njuno razmerje pa je delovno razmerje, ne glede na to, ali sta 
pogodbeni stranki sklenili pogodbo o zaposlitvi, in ne glede 
na to, ali sta morda sklenili kakšno drugo pogodbo civilnega 
prava. V primerih, ko nastane delovno razmerje med 
uživalcem pokojnine in delodajalcem za polni ali polovični 
delovni čas, upokojenec izgubi pravico do celotne ali polovice 
pokojnine (reaktiviranje).

Pri sklepanju pogodb civilnega prava je tako treba paziti na to, 

da je po veljavni delovnopravni zakonodaji pogodbeno delo 
možno le v primeru občasnih oziroma začasnih del, pri čemer je 
v zvezi s samo naravo teh del potrebno opozoriti, da gre za dela, 
ki sicer niso določena kot sestavni del organizacije poslovanja 
delodajalca in niso predvidena v okviru sistemizacije delovnih 
mest, ter se, glede na delovni proces, ne opravljajo kot stalno 
in nepretrgano delo, temveč trajajo le določen krajši čas ali 
pa so potrebna le od časa do časa. Novi ZPIZ-2 pri sklepanju 
pogodb civilnega prava ne omejuje višine prejemkov, ki jih 
upokojenec ustvari na podlagi navedenih pogodb. To pomeni, 
da višina prejemka po pogodbi civilnega prava ne vpliva na 
uživanje pokojnine. Prav tako ni zakonsko omejeno število ur 
dela po takšni pogodbi. Navedeno pomeni, da z upokojencem 
delodajalec lahko sklenete podjemno ali avtorsko pogodbo za 
občasna dela (npr. za delo na določenem projektu, ki lahko traja 
tudi več mesecev). Vendar je treba pri tem paziti, da iz opisa 
del v podjemni pogodbi ne izhaja, da gre za delo, ki bi po svoji 
vsebini lahko imelo elemente "delovnega razmerja". Pri tem, kot 
že rečeno, delodajalec ni omejen z višino dogovorjenega zneska 
plačila, kot to velja za brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu 
za zaposlovanje. Delodajalec se lahko dogovori tudi za plačilo 
v obliki pavšala. Paziti mora le na to, da bodo dela, ki se bodo 
opravljala po pogodbi, občasna in ne kontinuirana, zato da ne 
bi prišlo do morebitne prekvalifikacije teh del v redno delovno 
razmerje, ki bi lahko vplivalo na pravico do pokojnine.

Skladno z novelo Zakona o urejanju trga dela lahko upokojenci 
sklepajo tudi pogodbo za opravljanje začasnega ali občasnega 
dela. Vendar te ne morejo skleniti upokojenci, ki prejemajo 
delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno 
aktivni. Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela ima 
značaj posebnega civilno pravnega pogodbenega razmerja, ki 
lahko vsebuje tudi nekatere elemente delovnega razmerja; v tem 
se začasno ali občasno delo razlikuje od dela po podjemni ali 
avtorski pogodbi, za katero je značilno, da podjemnik oziroma 
avtor nista podrejena naročniku tako kot delavec v delovnem 
razmerju delodajalcu, ampak samostojno izpolnita naročilo. V 
pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela se navede 
obdobje opravljanja dela in število ur. Določi se urna postavka 
za opravljeno delo ter predvideni skupni znesek dohodka. Pri 
tem je treba upoštevati zakonske omejitve, in sicer glede najnižje 
urne postavke (4,20 € bruto), dovoljenega števila ur opravljenega 
začasnega ali občasnega dela (največ 60 ur v koledarskem 
mesecu) ter maksimalne višine letnega dohodka upokojenca 
(6.300 € bruto). V primeru tovrstne pogodbe je delodajalec 
dolžan upoštevati tudi določbe delovnopravne zakonodaje, ki 
prepovedujejo diskriminacijo, spolno in drugo nadlegovanje ter 
trpinčenje na delovnem mestu, zahtevajo enako obravnavo glede 
na spol, urejajo delovni čas, odmore, počitke in odškodninsko 
odgovornost, prav tako pa mora spoštovati pravila o varnosti 
in zdravju pri delu. Delodajalec mora za upokojence, ki delajo 
na podlagi tovrstne pogodbe, voditi dnevno evidenco prihoda 
in odhoda ter števila dejansko opravljenih ur začasnega ali 
občasnega dela. Dohodek po tej pogodbi mora izplačati delavcu 

Odvetnica odgovarja

Tamara Kek, odvetnica
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do 18. dne v naslednjem mesecu in pri tem obračunati še dajatev 
v višini 25 % ter prispevek za zavarovanje za primer poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni v višini 8,85 % skladno s ZPIZ-2.

Lastnik gospodarske družbe, ki se upokoji, lahko prejema 
pokojnino in ostane zavarovan kot upokojenec, če v družbi 
opravlja delo prokurista in je njegova prokura tudi vpisana 
v sodni register. Za delo v družbi kot prokurist lahko prejema 
dohodke po pogodbi o prokuri, pri čemer ni omejitve v 
višini nagrade, ki jo prejema, in višina dohodka ne vpliva na 
pokojnino. Ne sme pa upokojenec, če želi prejemati pokojnino, 
opravljati delo direktorja družbe in ne sme biti vpisan v sodni 
register kot direktor. Kot rečeno, če želi upokojenec obdržati 
polno pokojnino, lahko ostane lastnik družbe in v njej opravlja 
delo prokurista. Ne more pa več opravljati dela direktorja. Po 
pojasnilih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

namreč lastništvo in prokura v družbi ne vplivata na višino 
pokojnine, če upokojenec v družbi ne opravlja dela, ki bi imelo 
elemente delovnega razmerja in bi se kot tako zato lahko štelo 
kot delovno razmerje. Upokojeni lastnik družbe ima tako 
možnost, da opravlja delo na podlagi pogodbe o prokuri, na 
podlagi drugega sklenjenega civilnopravnega razmerja po 
OZ (podjemne ali avtorske pogodbe) ali sklene pogodbo o 
začasnem in občasnem delu.

Kaj nam prinašajo spremembe Zakona o gospodarskih družbah?

Z novim letom bodo pričele 
veljati nekatere spremembe 

Zakona o gospodarskih 
družbah, ki gredo v več 
smereh. V nadaljevanju 
bomo našteli nekatere 
teh sprememb, ki so 
pomembnejše za mala 
in mikro podjetja.

1. S P R E M E M B A 
PRI PRAGU ZA 

RAZVRŠČANJE VELIKOSTI 
PODJETIJ IN NEKATERE 
POENOSTAVITVE ZA 
MIKRO PODJETJA

Znižajo se pragovi za mikro družbe.
Mikro družbe so tiste, ki imajo:
• letni promet do 700.000 €,
• aktiva do 350.000 €,
• število zaposlenih do 10,
Male družbe so tiste, ki imajo:
• letni promet 8 mio €,
• aktiva 4 mio €,
• število zaposlenih do 50.

Da se družba razporedi v drug velikostni razred, mora še naprej 
izpolnjevati dva od treh naštetih pogojev, in sicer dve zaporedni 
leti.

Še naprej se ohranja obveznost računovodskega poročanja za 
vse družbe, vendar bodo mikro družbe lahko poročale bistveno 
manj pojasnil k računovodskim izkazom.

2. OMEJITEV POSOJIL IZ TRR NOVOUSTANOVLJENIH 
DRUŽB

Novela posega tudi na področje prodaje novoustanovljenih 
podjetij, ki se ustanavljajo z namenom prodaje le-teh fizičnim 
ali pravnim osebam. Predlaga se, da se v premoženje, ki je 
potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala 
(7.500 €), ne bodo več mogla šteti posojila družbe družbeniku 
ali poslovodji, prav tako ne družinskemu članu prvega ali 
drugega ali pravni osebi, v kateri ima kateri koli od naštetih 
najmanj desetino upravljavskih pravic. Takšni posli bodo nični, 
dejanje pa opredeljeno kot prekršek. Posojila družbenikom, 
poslovodjem in povezanim osebam se za ta namen ne štejejo 
med premoženje (aktivo) družbe.

3. OMEJEVANJE PRAVIC DO USTANAVLJANJA 
PODJETIJ SUBJEKTOM Z »NEPOŠTENIMI NAMENI«

Trenutno veljaven Zakon o gospodarskih družbah določa 
omejitve ustanavljanja podjetij in pridobitve poslovnih deležev. 
Postopek preverjanja teh omejitev je v postopku ustanovitve 
na točki eVem informatiziran. Sistem avtomatično preverja 
okoliščine v zvezi z davčnimi dolgovi, kamor sodijo tudi 
neplačani prispevki iz plač, nepredlaganjem obračunov za 
izplačilo plač in nadomestila le-teh. Samodejno se davčni 
dolgovi preverjajo tudi za osebe, ki želijo vpisati več kot 25 
% delež v osnovnem kapitalu družbe. Poleg tega skladno s 
tem členom registrski organi in notarji preverjajo, ali je bil 
predlagatelj pravnomočno obsojen na kazen zapora zaradi 
kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje 
in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, 
zoper okolje, prostor in naravne dobrine.

V predlogu spremembe zakona predlagatelj dodaja novo 
omejitev pri ustanavljanju in pridobivanju poslovnih deležev: 
ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki ji 
je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata 
Republike Slovenije za delo najmanj dvakrat izrečena globa 
zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

KAJ NAM PRINAŠAJO SPREMEMBE ZAKONA O 
GOSPODARSKIH DRUŽBAH?

Marija TOMC MUC

Odvetniška pisarna Tamara Kek
tel: 01 3207 342
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Vsi tisti, ki vas je vprašanje 
pritegnilo, si najprej odgovorite 

na sledeča vprašanja:

1. Ali ste kot fizična oseba 
registrirali status s. p., čeprav 
boste kontinuirano opravljali 
dela po pogodbi le za eno 

podjetje oziroma drug poslovni 
subjekt?

☐ DA                 ☐ NE

2. Ali se delo v teh primerih opravlja v delovnih prostorih 
podjetja, v delovnem času, ki velja za ostale zaposlene, 8 ur 
dnevno, pri tem pa kot s. p. uporabljate delovno opremo in 
ostala delovna sredstva podjetja (npr. delovne pripomočke, 
potrošni material, računalnik, službeni avto itd.), ob tem pa 
za uporabo teh sredstev ne plačujete najemnine?

☐ DA                 ☐ NE

3. Ali poleg tega delo opravljate po navodilih in pod 
nadzorom odgovorne osebe podjetja, ki vam omogoča delo 
pri svojih strankah in kot s. p. v teh primerih praviloma 
tudi ne smete opravljati iste dejavnosti, s katero se ukvarja 
podjetje za svoj račun, niti za račun katere druge pravne 
ali fizične osebe, ampak le za račun in v imenu podjetja 
(konkurenčna prepoved)?

☐ DA                 ☐ NE

4. Ali morate storitve opravljati sami in jih ponujati 
strankam po ceniku podjetja, odsotnost z dela pa morate 
usklajevati z vodstvom podjetja?

☐ DA                 ☐ NE

5. Ali je plačilo dogovorjeno po učinku na podlagi 
izstavljenega računa enkrat mesečno?

☐ DA                 ☐ NE

6. Ali vam podjetje kot s. p.-ju izplačuje dohodek, ki 
vam predstavlja glavni in v večini primerov tudi edini vir 
dohodka?

☐ DA                 ☐ NE

Če ste na večino ali vsa vprašanja odgovorili pritrdilno, 
potem ste v odnosu do svojega naročnika (podjetja) v 
odvisnem razmerju. V današnjih gospodarskih razmerah 
je to precej pogost način prikritega zaposlovanja z 
namenom racionalizacije poslovanja podjetij, ki pa je z 
vidika delovnopravne zakonodaje sporen.

Neodvisno/odvisno ekonomsko razmerje

Neodvisno ekonomsko razmerje fizična oseba opravlja 
preko statusa samostojnega podjetnika takrat, ko dohodek 
iz dejavnosti doseže s samostojnim in neodvisnim 

opravljanjem ekonomske dejavnosti, ki se kaže v opravljanju 
dejavnosti za svoj račun in na svoj način, v svojo korist, na 
svojo odgovornost in na svoj riziko (fizična oseba jamči 
za opravljanje dejavnosti z vsem svojim premoženjem). 
Samozaposlena oseba je v sistem obveznega socialnega 
zavarovanja vključena kot samozaposlena oseba, ki si 
je dolžna sama obračunavati in plačevati prispevke za 
socialno varnost.

Kadar pa fizična oseba sklene z delodajalcem na podlagi 
delovnopravnega razmerja pogodbo o zaposlitvi, se takšna 
zaposlitev šteje kot odvisno pogodbeno razmerje. Za 
odvisno pogodbeno razmerje se šteje delovno razmerje 
in vsako drugo pogodbeno razmerje, ki glede nadzora 
in navodil v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, 
načina opravljanja dela ali storitev in drugih pravic ter 
odgovornosti fizične osebe in delodajalca, kaže na odvisno 
pogodbeno razmerje med delodajalcem in fizično osebo. 
Odvisno razmerje med fizično osebo in naročnikom tako 
obstaja, če obstaja element nepretrganega opravljanja dela 
po navodilih in pod nadzorom delodajalca, če delodajalec 
zagotavlja vso potrebno opremo, sredstva in pogoje za 
delo, če delodajalec prevzema finančna in druga tveganja 
ter odgovornosti v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, 
itd.

Bistveno je, da delavec delo opravlja v razmerju podrejenosti 
do delodajalca, kot del poslovnega procesa, ki ga organizira 
delodajalec. Tudi v primerih, ko gre za poslovno razmerje 
med naročnikom in s. p., v njunem razmerju pa dejansko 
obstajajo elementi delovnega razmerja, se šteje, da gre za 
delovno razmerje, torej odvisno razmerje.

Zakon o delovnih razmerjih obravnava pojem 
ekonomsko odvisne osebe v 213. členu ZDR-1, kjer pravi, 
da je ekonomsko odvisna oseba samozaposlena oseba – 
s. p., ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za 
plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo za drugo 
podjetje. Podjetnik je lahko ekonomsko odvisna oseba, če 
sam ne zaposluje delavcev in če najmanj 80 % svojih letnih 
dohodkov pridobi od istega naročnika.

Pravno varstvo ekonomsko odvisnih oseb

V 214. členu ZDR-1 je predvideno omejeno delovno pravno 
varstvo ekonomsko odvisnim osebam. Če s posebnim 
predpisom ni določeno drugače, se tako za ekonomsko 
odvisne osebe uporabljajo določbe ZDR-1o:

• prepovedi diskriminacije,

• zagotavljanju minimalnih odpovednih rokov,

• prepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih 
odpovednih razlogov, ki so:

• začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo 
zaradi bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov 

KDAJ BI SE MORAL SAMOSTOJNI PODJETNIK 
ZAPOSLITI?

Alenka Staver

Zaposlovanje in davki
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ali zaradi izrabe starševskega dopusta po predpisih o 
starševstvu,

• vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca 
zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti 
iz delovnega razmerja pred arbitražnim, sodnim ali 
upravnim organom,

• članstvo v sindikatu,

• udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega 
časa,

• udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim 
časom v dogovoru z delodajalcem,

• udeležba delavca v stavki, organizirani v skladu z 
zakonom,

• kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in 
sedanje ali preteklo opravljanje te funkcije,

• sprememba delodajalca po prvem odstavku člena ZDR-
1,

• rasa, narodnost ali etnično poreklo, barva kože, spol, 
starost, invalidnost, zakonski stan, družinske obveznosti, 
nosečnost, versko in politično prepričanje, nacionalno ali 
socialno poreklo,

• sklenitev pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega 
roka, pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni 
sestavi Slovenske vojske, pogodbe o službi v Civilni zaščiti 
ter prostovoljno sodelovanje državljanov pri zaščiti in 
reševanju v skladu z zakonom.

• zagotavljanju plačila za pogodbeno dogovorjeno delo, 
kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost prevzetega 
dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki 
zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov in 
prispevkov,

• uveljavljanju odškodninske odgovornosti (177. – 180. 
člen ZDR-1).

Status ekonomsko odvisne osebe 
podjetniku, kljub temu, da izpolnjuje 
vse pogoje, ne pripada avtomatsko. 
Da je podjetnik upravičen do statusa 
ekonomsko odvisne osebe (in s tem 
zgoraj navedenih pravic), mora po 
zaključku vsakega koledarskega ali 
poslovnega leta obvestiti naročnika, 
od katerega je ekonomsko odvisen, 
o pogojih, pod katerimi deluje, tako 
da naročniku posreduje vsa dokazila 
in informacije, potrebne za presojo 
vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti.

Ugotovitve FURS-a na terenu in ukrepi

FURS je v davčnih inšpekcijskih 
nadzorih ugotovil, da :

• So delodajalci svojim zaposlenim 
izplačevali dodatne dohodke na podlagi 

računov, ki so jih ti zaposleni izdali kot s. p.;

• Sklenjene pogodbe o poslovanju med naročnikom in s. 
p. so bili le navidezni posli, pri katerih se njena dejanska 
vsebina razlikuje od njene oblike, ker so zaposleni opravljali 
enako delo, kot je bilo določeno v pogodbi o zaposlitvi, nad 
redno delovno obveznostjo;

• So bili delavci zaposleni za krajši delovni čas in za 
minimalno plačo, hkrati pa so imeli še status s. p. na 
podlagi katerega so delodajalcu mesečno izdajali račun za 
opravljene storitve v višjem znesku, kot je znašala plača za 
krajši delovni čas.

Vsa ta izplačila je FURS na podlagi zgornjih ugotovitev 
prekvalificiral v dohodke iz delovnega razmerja, od katerih 
je bila odmerjena akontacija dohodnine in vsi prispevki 
za socialno varnost. Po mnenju FURS-a in v skladu s 5. 
in 74. členom ZdavP-2 se vsi dohodki se vrednotijo po 
svoji ekonomski vsebini in navidezni posli ne vplivajo 
na obdavčenje.

Za konec

Če povzamemo in odgovorimo na vprašanje, ki ga v 
naslovu ponuja ta članek, torej velja:

Pravno formalna ureditev razmerja, v katerem fizična 
oseba za delodajalca opravlja delo v statusu samostojnega 
podjetnika (v nadaljevanju: s. p.), če gre v njunem 
razmerju dejansko za odvisno pogodbeno razmerje, ni 
zakonita. Delodajalec mora skleniti pogodbo o zaposlitvi 
s fizično osebo, ki delo zanj opravlja v razmerju, ki ima 
elemente delovnega razmerja.

Ali poenostavljeno z drugimi besedami– če se določen 
del dohodkov, ki bi morali biti izplačani kot plača 
zaposlenemu izplačuje na račun njegovega statusa s. 
p., se ti dohodki obdavčijo kot dohodek iz delovnega 
razmerja z vsemi pripadajočimi dajatvami (akontacija 
dohodnine in prispevki za socialno varnost).

Zaposlovanje in davki
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PODJEMNA POGODBA

Podjemna pogodba je 
pogodba civilnega 
prava in je definirana 
v obligacijskem 
zakoniku. S 
podjemno pogodbo 
se izvajalec zaveže 

opraviti določen posel 
kot sta izdelava ali 

popravilo stvari, telesno 
ali umsko delo. Naročnik pa 
se zavezuje, da bo izvajalcu 
oziroma prevzemniku posla 

plačal za opravljeno delo. Podjemna pogodba se običajno 
sklene za določen čas. Podjemno pogodbo lahko sklene 
oseba, ki ni v delovnem razmerju pri naročniku ali 
zaposlena oseba, vendar za dela, ki niso v opisu rednih 
delovnih nalog.

POGODBA O ZAPOSLITVI

Pogodba o zaposlitvi je urejena v Zakonu o delovnih 
razmerjih. S pogodbo o zaposlitvi se izvajalec zaveže, da 
bo praviloma samostojno opravil podrobneje določeno 
nesamostojno dejavnost, katere obseg je običajno 
časovno določen. Naročnik pa se zaveže, da bo izvajalcu 
opravljeno delo plačal. S podpisom pogodbe o zaposlitvi 

za delodajalca nastanejo še nekatere druge obveznosti, 
ki jih določajo nekateri drugi predpisi, kot so zakoni in 
kolektivne pogodbe.

KDAJ PODJEMNA POGODBA IN KDAJ POGODBA O 
ZAPOSLITVI?

Praviloma se podjemne pogodbe ne sme skleniti, kadar 
pogodba vsebuje elemente delovnega razmerja, kot so:

• osebno opravljanje dela,

• odplačnost pogodbe,

• dalj časa trajajoča delovna aktivnost, katere rok za 
izpolnitev obveznosti iz pogodbe ni značilen element,

• vzpostavljena vez podrejenosti med delavcem in 
delodajalcem.

Če delavec opravlja delo po podjemni pogodbi, ki ima vse 
elemente delovnega razmerja, se domneva, da delovno 
razmerje obstaja in se obravnava kot prekršek. Delavec pa 
lahko od delodajalce zahteva, da mu izroči pisno pogdbo 
o zaposlitvi.

SODNA PRAKSA

Pojavila se je tudi že sodna praksa, ki pravi, da se pogodbe 
civilnega prava ne sme skleniti, če so podani elementi 
delovnega razmerja. Sodna praksa je prinesla še dodatne 
kriterije za presojo, in sicer pravi, da ima pogodba vse 

KDAJ JE MOGOČE DELO PO PODJEMNI POGODBI IN KDAJ 
MORA BITI POGODBA O ZAPOSLITVI?

PRIMERJALNI IZRAČUN

PLAČA po pogodbi DOHODEK po podjemni pogodbi
o zaposlitvi JE zaposlen NI zaposlen

BRUTO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Prisp. PIZ 15,50 % 155,00 - 155,00
Prisp. ZDR. 6,36 % 63,60 63,60 63,60
Prisp. ZAP. 0,14 % 1,40 - -
Prisp. STARŠ. 0,10 % 1,00 - -
Normirani odhodki 10 % - 100,00 100,00
Akontacija dohodnine 25 % - 209,10 170,35
Akont.dohod. po lestvici 80,60 - -
NETO IZPLAČILO 698,40 727,30 611,05

Katja Petković

Zaposlovanje in davki
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elemente delovnega razmerja kadar:

• je delo sistematizirano kot delovno mesto,

• se delo opravlja v delovnem času, kot ga določi 
delodajalec,

• je delo kontinuirano,

• se po navodilih primerja z ostalimi delovnimi mesti 
pri delodajalcu.

ZAKLJUČEK

Trenutno veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji je 
bolj naklonjena sklepanju delovnega razmerja na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi.

Pogodba o zaposlitvi je za podjetnika dosti bolj 
zavezujoča, saj je tovrstno pogodbo dosti težje prekiniti, 
kakor podjemno pogodbo.

Obstajajo tudi razlike v obdavčitvi, saj se pri podjemni 
pogodbi plačuje nekaj manj prispevkov za socialno 
varnost, na drugi strani se plača poseben davek na 
določene prejemke, ki podjemno pogodbo izjemno 
podraži. Pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pa delavec 
pridobi vse pravice iz delovnega razmerja in mu pripadajo 
še drugi prejemki iz delovnega razmerja (prehrana med 
delom, prevoz na delo in z dela, regres za letni dopust, 
odpravnina…).

Prispevki, ki bremenijo delodajalca:

PLAČA po pogodbi DOHODEK po podjemni pogodbi
o zaposlitvi JE zaposlen NI zaposlen

Prisp. PIZ 8,85 % 88,50 88,50 88,50
Prisp. ZDR. 6,56 % 65,60 65,60 65,60
Prisp. ZAP. 0,06 % 0,60 - -
Prisp. STARŠ. 0,10 % 1,00 - -
Posebni davek na določene
prejemke v višini 25 % - 250,00 250,00
STROŠEK IZPLAČEVALCA 1.155,70 1.404,10 1.404,10

Zaposlovanje in davki
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Ideje o davčnih blagajnah 
so se začele razvijati pred 

več kot tremi desetletji, 
ko so se pojavili prvi 
predlogi, da je možno 
z ustrezno tehnologijo 
na enostaven način 
varno hraniti podatke 

o poslovnem prometu 
davčnih zavezancev. 

Podatki o prometu 
so se sprva shranjevali v 
zapečatenem elektronskem 
spominu registrskih blagajn, 

sledilo je e-podpisovanje in prenos podatkov na davčne 
uprave. Nekatere države že desetletja uporabljajo različne 
sisteme davčnih blagajn kot ukrep v boju proti sivi 
ekonomiji in utaji davkov, ocene o njihovi učinkovitosti pa 
niso enotne. Siva ekonomija je namreč kompleksen pojav, 
ki ni odvisen od posameznega ukrepa, ampak zahteva 
celovit sistem dolgoročno usmerjenih ukrepov, kar otežuje 
merjenje učinkovitosti posameznega ukrepa.

Danes veljavni ukrep pri poslovanju z gotovino je 
uporaba elektronske naprave, ki ne omogoča brisanja in 
spreminjanja računov, ne da bi se pri tem evidentirala tudi 
sled. Če zavezanec nima takšne naprave, je dovoljena tudi 
uporaba vezane knjige računov, katero mora predhodno 
potrditi FURS.

V trenutni ureditvi vidi Ministrstvo za finance dve bistveni 
pomanjkljivosti, in sicer:

• za nadzor ugotavljanja ustreznosti programa in 
evidentiranja prometa je potreben obisk pooblaščene 
uradne osebe pri zavezancu,

• podatki o izdanih računih se hranijo na blagajni pri 
zavezancu, za katero ni zahtevno tehnično varovanje 
podatkov.

Za odpravo navedenih pomanjkljivosti Ministrstvo za 
finance uvaja z januarjem 2016 davčne blagajne. Pri 
teh gre za elektronske naprave (strojno in programsko 
opremo) za beleženje prometa, ki si prek spleta v realnem 
času izmenjujejo podatke s centralnim informacijskim 
sistemom FURS.

Davčna blagajna je torej elektronska naprava

• z nameščenim ustreznim programom, ki ne omogoča 
brisanja, popravljanja ali kakršnega koli kasnejšega 
manipuliranja z zapisom,

• z vzpostavljeno elektronsko povezavo (internet ali 
GPRS) z informacijskim sistemom FURS,

• z omogočeno možnostjo podpisovanja sporočil s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Kako bo potekala izdaja računa

Ob izdaji računa bo elektronska naprava generirala 
elektronsko podpisano XML datoteko, ki bo vsebovala 
podatke o izdanem računu ter jo poslala v sistem FURS. 
Sistem FURS bo preveril poslane podatke in vrnil v 
elektronsko napravo zavezanca posebno enkratno 
identifikacijsko oznako računa, ki se bo izpisala na 
računu. Postopek bo predvidoma trajal približno dve 
sekundi.

Pred izdajo prvega računa bo moral vsak zavezanec 
obvestiti FURS tudi o lokacijah poslovnih prostorov, kjer 
se bodo izdajali računi, kakor tudi kasneje ob morebitni 
selitvi. Zavezanec bo moral tudi z internim aktom vsaki 
lokaciji dodeliti oznako poslovnega prostora, ki bo sestavni 
del številke računa.

Predvideni so tudi primeri izdaje računov brez enkratne 
identifikacijske oznake računa v primerih napak pri 
elektronski obdelavi podatkov in nedelovanju internetne 
povezave.

Komu ne bo treba izdajati računa iz davčne blagajne?

V primeru nedelovanja elektronske naprave (izpad 
električne energije, okvara) bo zavezanec račun izdal z 
uporabo vezane knjige računov. Izdane račune iz vezane 
knjige računov bo zavezanec naknadno potrdil na FURS, 
pri čemer bo predpisan postopek naknadne potrditve 
računa.

V primeru, ko zavezanec posluje na območju, kjer ni 
omogočena internetna ali GPRS povezava, bo moral 
to 'nezmožnost' dokazati s potrdilom Agencije za 
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. 
Potrdilo bo veljavno 1 leto od dneva izdaje, zavezanec 
pa bo moral za izdajo računov uporabljati vezano knjigo 
računov ali računalniški program, skladen z 38. členom 
ZDavP-2.

DAVČNE BLAGAJNE – KAJ SE NAM OBETA?

Sanja Radovičević

Davki
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Ministrstvo za finance je sistem davčnih blagajn podrobno 
opisalo, kot sledi:

''Osnovna ideja tovrstnih sistemov je, da se vsak 
gotovinski račun pred izdajo pošlje davčnemu organu, 
kjer se verificira in shrani. Zavezanec lahko za izdajo 
računov uporablja katerokoli elektronsko napravo z 
možnostjo dostopa do interneta. Menjava blagajn, razen 
v redkih primerih, ni potrebna. Zavezanec potrebuje 
internetni dostop za povezavo blagajne z informacijskim 
sistemom davčnega organa in program za prenos 
podatkov. Gre za odprt sistem davčnih blagajn, brez 
certificiranja strojne oziroma programske opreme. 
Sistem razen zagotovitve dostopa do interneta praviloma 
ne zahteva posebnih dodatnih stroškov za zavezance. 
Elektronske naprave so navadni računalniki (namizni ali 
prenosni), tablični računalniki in pametni telefoni, vse z 
možnostjo dostopa do interneta. Na elektronskih napravah 
so nameščeni običajni programi za blagajniško poslovanje 
z dodano funkcionalnostjo za izmenjavo podatkov z 
davčnim organom.

Postopek overitve računa poteka v realnem času preko 
formiranja enkratne identifikacijske oznake računa, ki se 
po internetni povezavi posreduje blagajni zavezanca.

Izvorni podatki o prometu se pri takšnih sistemih varujejo 
s predpisanim postopkom sprotne verifikacije računa pri 
davčnem organu, kjer so zaščiteni pred zavezančevim 
naknadnim spreminjanjem, zato ni potrebe po posebni 
nadzorni enoti, ki bi zagotavljala nespremenljivost 
izvornih podatkov na blagajni zavezanca. To pa hkrati 
pomeni bistveno nižje stroške za zavezanca, saj ni potrebno 
kupovati posebne certificirane opreme – nadzornih enot.

Davčni organ hrani podatke o vseh izdanih računih pri 
gotovinskem poslovanju, podatke pa lahko analitično 
obdeluje, primerja s podatki o prejetih obračunih različnih 
vrst davkov itd. Na tej podlagi lahko davčni organ vrši ciljni 

nadzor in načrtuje nadaljnje ukrepe. Sistem omogoča, da 
inšpektorji v postopkih nadzora razpolagajo s podatki v 
realnem času, kar zelo poveča učinkovitost nadzora.

Prednosti »on-line« sistema:

• zaradi pošiljanja računov davčnemu organu v realnem 
času je možnost za naknadno prirejanje podatkov o 
prometu zmanjšana na minimum;

• odprt sistem: zavezanec lahko uporablja katerokoli 
elektronsko napravo za izdajo računov (navaden osebni 
računalnik, tablični računalnik, pametni telefon…) – ni 
dodatnih stroškov za zavezanca zaradi nabave specialne 
opreme;

• certificiranje programske in strojne opreme ni potrebno 
(s tem se zagotovi večja konkurenca pri trženju blagajniških 
rešitev in posledično nižja cena za končne uporabnike);

• davčni organ razpolaga s podatki o izdanih gotovinskih 
računih, kar omogoča učinkovitejši nadzor, podrobnejšo 
analizo tveganja in hitrejšo identifikacijo potencialno 
rizičnih zavezancev;

• ker se podatki o izdanih računih nahajajo pri davčnem 
organu, lahko inšpektorji izvajajo davčne nadzore tudi 
brez obiska zavezanca.

Slabosti »on-line« sistema oziroma tveganja v primeru 
vzpostavitve:

• potreben je dostop do interneta; treba je predvideti 
posebno rešitev v primeru nedelovanja sistema zaradi 
prekinjene internetne povezave;

• lahko pride do zastoja oziroma upočasnitve pri izdajanju 
računov zaradi komunikacije z davčnim organom.'

Po sedaj sprejetem predlogu zakona naj bile davčne 
blagajne obvezne od 2. 1. 2016.

Davki
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Za ugotavljanje davčno 
priznanih in davčno 

nepriznanih odhodkov 
se uporablja Zakon o 
davku od dohodkov 
pravnih oseb 
(v nadaljevanju 
ZDDPO-2), konkret- 

neje 29. člen, ki določa 
sledeče:

a) priznani odhodki so 
odhodki, ki so potrebni za 
pridobitev prihodkov. To 

pomeni, da morajo biti neposreden pogoj za opravljanje 
dejavnosti in so posledica opravljanja dejavnosti.

b) nepriznani odhodki so odhodki:

1. ki niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in 
niso posledica opravljanja dejavnosti,

2. imajo naravo zasebnosti ali če niso skladni z običajno 
poslovno prakso.

Če podjetje nabavi oblačila, obutev, luksuzne izdelke 
priznanih blagovnih znamk (zlatnino, ure, torbice), 
turistične aranžmaje in podobno, za katere obstaja 
verjetnost, da niso v zvezi z opravljanem dejavnosti, 
lahko ti nakupi predstavljajo neupravičeno zniževanje 
davčne osnove za davek od dohodka pravnih oseb, 
neupravičen odbitek DDV-ja ali pa neustrezno 
dohodninsko obravnavo fizičnih oseb.

Kaj štejemo med delovno obleko in obutev?

Nakup poslovne obleke direktorja ali komercialista ima 
naravo zasebnosti in ni neposredni pogoj za opravljanje 
dejavnosti, zato strošek nakupa praviloma ni davčno 
priznan odhodek. Poslovna obleka bi bila lahko davčno 
priznana le v primeru, da bi se zaposlenemu ali direktorju 
obračunala boniteta. Od njene vrednosti se obračunajo in 
plačajo vsi predpisani davki in prispevki.

Nakup zaščitne opreme mehanika pa lahko brez dvoma 
štejemo med davčno priznane odhodke podjetja.

Za uslužbenca, ki dela na recepciji in je za to delovno 
mesto predpisana uniforma, so stroški nakupa uniforme 
davčno priznan odhodek.

Kako potem opredeliti delovno obleko, da bo davčno 
priznan strošek?

Če imate naravo svoje dejavnosti, da ob tem potrebujejo 
zaposleni (ali podjetnik sam) zaščito telesa (ali delov 
telesa), opredelite zaščitna sredstva, obleko, obutev, 
uniformo v Oceni tveganja oz. v Izjavi o varnosti in 

zdravja pri delu oz. v Sistemizaciji delovnih mest.

Stroški letalskih kart in nočitev

Stroški letalskih kart in hotela se štejejo za davčno priznane, 
če so izpolnjeni pogoji, da se za ugotavljanja dobička 
priznajo odhodki, potrebni za pridobitev prihodkov.

To pomeni, da je strošek, ki nastane v zvezi s prevozom 
oseb, ki sodelujejo pri dejavnosti podjetja, kot je sejem, 
obisk poslovnih strank, predstavitev novega proizvoda, 
skladen z običajno poslovno prakso in je neposreden pogoj 
za opravljanje dejavnosti (kot je marketinška dejavnost), 
davčno priznan.

Račun za potovanje v eksotične kraje je davčno nepriznan 
strošek.

Ali je rezervacija termina v fitnes centru za svoje 
zaposlene in poslovne partnerje priznan strošek 
podjetja?

V primeru, ko podjetje nudi takšne ugodnosti zaposlenim, 
gre za boniteto, je ta strošek davčno priznan, če so 
odvedeni tudi akontacija dohodnine in vsi prispevki. 
Odbitek vstopnega DDV iz naslova bonitete ni mogoč.

Ko pa podjetje to nudi svojim poslovnim partnerjem pa gre 
za darilo, zato je odvisno od višine le-tega. Poslovna darila 
do višine 42 € niso obdavčena z dohodnino, vstopni DDV 
pa je mogoče odbiti le do zneska 20 €. V obeh primerih gre 
za strošek reprezentance, torej je davčno priznan strošek 
50 %.

Darila otrokom in zaposlenim

Nekatere bonitete niso obdavčene z dohodnino, so pa 
vseeno davčno priznani odhodki:

• darilo otroku do starosti 15 let in do vrednosti 42 € v 
mesecu decembru,

• darilo zaposlenim, ki niso redna in pogosta in vrednost 
vseh bonitet v mesecu ne presega 13 €.

Furs opozarja: Drage ure in nakit niso strošek podjetja.

Za konec vas obveščamo, da je Finančna uprava na podlagi 
39. člena Zakona o davčnem postopku pridobila podatke 
od izbranih dobaviteljev, ki prodajajo takšne vrste blaga in 
storitve, ki so pretežno namenjeni za zasebne namene. Pod 
drobnogledom so se znašli številni, ki so morda opravili 
sumljiv zasebni nakup na strošek podjetja.

Na Fursu pozivajo zavezance, ki so (ne)vede kršili pravila, 
naj ustrezno obračunajo davke in prispevke ter vložijo 
popravke napovedi in samoprijavo, saj bodo morali v 
nasprotnem primeru plačati tudi kazen.

DAVČNO PRIZNANI IN DAVČNO NEPRIZNANI STROŠKI 
(OBLEKA, OBUTEV, POTOVANJA, NAKIT …)

Ivica Hadžić

Davki
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Pravica do letnega dopusta 
vključuje tudi pravico 

regresa za letni dopust. 
Delodajalec mora 
regres izplačati 
najkasneje do 1. 
julija tekočega 
koledarskega leta. 

Pod določenimi pogoji 
se lahko regres izplača 

kasneje, do 1. novembra 
tekočega koledarskega leta. 
V tem primeru mora biti 
to določeno s kolektivno 

pogodbo na ravni dejavnosti.

Kolikšna je višina regresa?

Višina regresa je zakonsko določena, in sicer najmanj v 
višini minimalne plače. Minimalna plača v letu 2015 znaša 
790,73 €, zato je tolikšen tudi znesek regresa. Maksimalen 
znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno 
obračunati prispevkov, je 70 % povprečne plače v RS za 
predpretekli mesec. V mesecu maju tako lahko izplačilo 
regresa znaša 1061,19 €.

Manj kot znesek minimalne plače lahko delavec prejme, če 
ima pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta 
ali pa je zaposlen s krajšim delovnim časom. V tem 
primeru prejme le sorazmerni del regresa. Izjemoma velja, 
da v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu 
s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o 
starševskem dopustu, ima pravico do celotnega regresa.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa minimum 
pravic, tako da kolektivna pogodba lahko določa višji 
znesek regresa, do katerega je upravičen delavec.

Izplačilo regresa v javnem sektorju

Zneski regresa za letni dopust po plačnih razredih za leto 
2015 so naslednji:

• do vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v 
znesku 692 €,

• od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača 
regres v znesku 484,40 €,

• od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača 
regres v znesku 346 €,

• od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača 
regres v znesku 100 €,

• od 51. plačnega razreda navzgor, se za leto 2015 regres 
za letni dopust ne izplača.

Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in 
funkcionarjem izplača pri plači za maj 2015.

Plačni razred za določitev višine regresa javnim 
uslužbencem oziroma funkcionarjem je plačni razred, v 
katerega je uvrščen javni uslužbenec oziroma funkcionar 
na zadnji dan meseca aprila 2015.

Obdavčitev izplačanega regresa

Regres se šteje med dohodke iz delovnega razmerja in je 
zato obdavčen z dohodnino, ki se izračuna in odtegne ob 
izplačilu. Akontacija dohodnine se obračuna po povprečni 
stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka.

V primeru, da delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, 
se akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25 odstotkov.

Prispevki za socialno varnost

V primeru, da znesek presega 70 odstotkov povprečne 
plače predpreteklega meseca je potrebno obračunati tudi 
prispevke za socialno varnost. Prispevki se obračunavajo 
in plačujejo od regresa v delu, ki presega 70 odstotkov 
povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v 
Republiki Sloveniji. Če se izplačilo regresa opravi v dveh 
ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega 
dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši 
obračun prispevkov ter poračun plačanih prispevkov od 
posameznih delov regresa za letni dopust.

Kaj delavec lahko stori, če delodajalec ne izplača regresa 
pravočasno?

Kot omenjeno, lahko delodajalec, če se je znašel v resnih 
likvidnostnih težavah, regres izplača tudi po 1. juliju, 
vendar pa ga mora izplačati najkasneje do 1. novembra. 
Če se delavec in delodajalec ne moreta dogovoriti, lahko 
delavec za izplačilo regresa toži delodajalca pred delovnim 
sodiščem. Tožbo lahko delavec vloži sam. Če delodajalec 
tudi po sodbi sodišča ne izplača regresa, lahko delavec 
poda predlog za izvršbo oz. sodno izterjavo.

Če ima delavec plačilno listo, kjer je prikazan in obračunan 
regres, ki ni bil izplačan, lahko vloži neposredno izvršbo 
na podlagi verodostojne listine brez tožbe na delovnem 
sodišču. Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku 
petih let, zato je potrebno v primeru neizplačila regresa 
tožbo vložiti v roku 5 let.

REGRES ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2015

Darja Sušnik

Zaposlovanje
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Bilanca stanja in izkaz 
poslovnega izida 

sta dokumenta, ki 
prikazujeta osnovne 
podatke o poslovanju 
podjetja.
Izkaz poslovnega 
izida prikazuje 
prihodke in 

odhodke ter razliko 
med njimi, pove ali 

je bilo naše poslovanje 
v določenem časovnem 
obdobju dobičkonosno ali 
smo poslovali z izgubo.

Bilanca stanja nami prikazuje kumulativno stanje 
sredstev in obveznosti do virov sredstev na točno določen 
dan, zato lahko rečemo, da je to temeljni računovodski 
izkaz.
Podjetje za opravljanje svoje dejavnosti potrebuje sredstva, 
to je premoženje podjetja v obliki stvari, pravic, denarja. 
Sredstva, spreminjajo svojo pojavno obliko, torej se 
preoblikujejo. Ena se spreminjajo počasneje, druga hitreje 
in jih zato razvrščamo med stalna ali dolgoročna sredstva 
in gibljiva ali kratkoročna sredstva.
Za stalna sredstva je značilno, da jih uporabljamo dalj kot 
eno leto, gibljiva sredstva pa do enega leta.
Viri sredstev pa nam odgovarjajo na vprašanje, od kod 
sredstva oz. čigavo je premoženje. Do vseh virov ima 
podjetje obveznosti, ene je treba vrniti, za druge poskrbeti, 
da ohranijo svojo vrednost in da se kapitalizirajo. Kapital, 
ki ga ni potrebno vrniti, imenujemo lastni viri, druge vire, 
ki se vračajo, pa uvrščamo med tuje vire ali dolgove, po 
roku zapadlosti pa jih ločimo na kratkoročne in dolgoročne 
obveznosti. Lastne vire imenujemo z eno besedo kapital, 
tuje pa dolgovi.
Pa poglejmo, iz katerih postavk je sestavljena bilanca stanja:
1.  SREDSTVA ali aktivne postavke se delijo na:
a) Dolgoročna sredstva – stalna sredstva
• osnovna sredstva, dolgoročne finančne naložbe in 
poslovne terjatve;
b) Kratkoročna sredstva – gibljiva sredstva
• zaloge, kratkoročne finančne naložbe in poslovne 
terjatve,
• denarna sredstva ter aktivne časovne razmejitve,
• izvenbilančna sredstva,
2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ali pasivne 
postavke, kamor sodijo:
• kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, dobiček 

in izgube
• rezervacije, dolgoročne finančne in poslovne obveznosti
• kratkoročne poslovne in finančne obveznosti ter pasivne 
časovne razmejitve,
• izvenbilančne obveznosti.
Pogosto želimo odgovor na vprašanje, ali bo podjetje 
sposobno poplačati svoje obveznosti. Bilanca stanja nam 
nudi veliko informacij, poglejmo jih nekaj:
1. Pomembno je razmerje med dolgoročnimi sredstvi 
in dolgoročnimi viri, kar pomeni, da morajo biti 
dolgoročna sredstva financirana z dolgoročnimi viri 
in kratkoročna sredstva s kratkoročnimi viri. Npr. če 
je vir financiranja osnovnih sredstev kapital, je to zelo 
kvaliteten vir, saj praktično nima roka zapadlosti. Če pa 
je vir financiranja dolgoročno posojilo, pa je kvaliteta tega 
financiranja odvisna od roka vračila posojila.
2. Izračunana razlika med vsemi sredstvi podjetja in 
vsemi obveznostmi, na dve primerjalni obdobji, nam 
pokaže neke vrste dobiček oz. vseobsegajoči donos 
kapitala.
3. Aktivne časovne razmejitve in neopredmetena 
osnovna sredstva – možnih je največ manipulacij, tu je 
lahko tudi skrita izguba.
4. V rezervacijah in pasivnih časovnih razmejitvah pa se 
skriva potencialni dobiček.
5. Če se skupna vrednost osnovnih sredstev v posameznem 
letu zniža, to pomeni, da podjetje nič ne vlaga v posodobitve. 
Lahko pa se zniža tudi zaradi prodaje nepotrebnih osnovnih 
sredstev.
6. Če je podjetje glede na pretekla leta povečalo zaloge ob 
nespremenjeni prodaji, lahko pomeni, da izdelki ostajajo na 
policah, ker podjetje ni konkurenčno, kar je slab pokazatelj.
7. Večji kot je delež lastniškega kapitala, bolj je varno 
poslovati s takim podjetjem, to ugotovimo z izračunom 
razmerja med obveznostmi in kapitalom.
8. Dobičkonosnost kapitala – razmerje med čistim 
dobičkom in kapitalom – nam pojasni, kako uspešno 
poslovodstvo upravlja s premoženjem lastnikov, zato je 
pomemben predvsem s stališča lastnikov.
9. Pogosto pa se v bilancah stanja pojavljajo tudi 
izvenbilančna sredstva in obveznosti, kjer se lahko skriva 
marsikaj, zato se ob velikih zneskih zahtevajo dodatna 
pojasnila, velikokrat gre tu za razne garancije, hipoteke ipd.
Poleg informacij, ki smo jih dobili s primerjavo med 
postavkami aktive in pasive, so pomembne tudi informacije 
o sestavi aktive ali pasive in deleži posameznih sredstev oz. 
njihovih virov, to pa nam ponazarjajo kazalniki.

KAJ NAM O PODJETJU POVE IN ČESA NAM NE POVE 
BILANCA STANJA?

Danica Grčar

Računovodstvo
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Izkaz poslovnega izida, 
oziroma bilanca uspeha, 

je drugi temeljni 
računovodski izkaz. 
Branje izkaza uspeha je 
razmeroma zahtevno, 
saj v izkazu uspeha 
ne govorimo le o 
kategorijah prihodkov 

in odhodkov. V izkazu 
uspeha govorimo o 

stroških, spremembah v 
zalogah in o prihodkih.

Vendar pa je nekaj osnovnih 
kategorij, ki nam veliko povedo 

o poslovanju podjetja v opazovanem obdobju.

• Prihodki od prodaje – javno objavljeni podatki izkazov 
prikazujejo prihodke po različnih trgih in bolje je da podjetje 
dosega prihodke na več različnih trgih, saj se z razpršenostjo 
zmanjša tveganje sprememb na posameznih trgih.

• Zaloge – če podjetje ima to postavko, pomeni, da proizvaja 
ali izdelke ali storitve. Rast zalog ni pozitivna, saj zaloge 
pomenijo strošek financiranja, manipuliranja in ne nazadnje 
tudi ima podjetje nekaj v dobičku, kar še ni prodanega. Torej 
obstaja tudi tveganje, da morda ne bo prodano po tej ceni ali pa 
sploh ne bo prodano.

• Kosmati donos iz poslovanja – zelo pomembna kategorija, 
iz katere se morajo pokriti vsi stroški podjetja. Vsekakor je 
dober znak, če v daljšem obdobju ta kategorija raste.

• Poslovni izid iz poslovanja – Ta delni poslovni izid je 
najpomembnejši v analizi podjetja in njegove bonitete. Če 
poslovni izid iz poslovanja ni ugoden in ga podjetje potem 
pokriva z ostalimi vrstami prihodkov skozi daljše časovno 
obdobje, je to vsekakor razlog za zaskrbljenost.

• Nabavna vrednost prodanega blaga in prihodki od prodaje 
– dovolj velika razlika v ceni omogoča, da podjetje lahko raste, 
investira in obstane na trgu. Seveda je pomembna tudi panoga 
podjetja in rezultate te kategorije je dobro primerjati z rezultati 
konkurence.

• Amortizacija – računovodsko pomeni obrabo osnovnih 
sredstev. Padanje te kategorije pomeni, da podjetje ne reinvestira 
in da zmanjšuje obseg osnovnih sredstev. Če podjetje ne 
investira, ampak ta vir porablja za sprotno poslovanje, je to že 
razlog, da smo previdnejši.

• Prihodki in odhodki iz financiranja – veliki odhodki iz 
financiranja pomenijo zadolženost podjetja, kar samo po sebi 
morda še ne pomeni nič slabega. Če podjetje zmore pokrivati 
svoje finančne odhodke s prihodki iz poslovanja in še ustvarja 
pozitivno razliko, pomeni, da je pridobljena sredstva dobro 
investiralo in podjetje, vlagatelji in mi smo lahko zadovoljni. 
Večji razlog za zaskrbljenost je, če podjetje negativno oz 
neugodno poslovanje pokriva s finančnimi prihodki. Tako 

podjetje je najbrž prekapitalizirano in bi bilo bolje, da investitorji 
svoja sredstva preusmerijo v donosnejše naložbe.

• Prihodke in odhodke iz izrednega delovanja predstavljajo 
prihodki oziroma stroški, ki jih ne moremo uvrstiti v eno 
od prikazanih kategorij. Najpogosteje pa so tukaj stroški ali 
prihodki, ki se nanašajo na pretekla obdobja – to so izredne 
stvari, ki pa se smatrajo za enkratne in so iz tega razloga 
nepomembne za oceno podjetja.

Iz izkaza uspeha lahko s primerjavo med posameznimi 
prikazovanimi kategorijami merimo gospodarnost poslovanja, 
stopnjo dobičkonosnosti,… Kazalnikov je veliko. Kateri je 
najboljši? Odgovor ni enostaven. Vsekakor pa priporočamo, da 
izbranega uporabljate skozi več obdobij.

IZRAZNA MOČ IZKAZA USPEHA

Izkaz uspeha nam torej prikazuje rezultat poslovanja v nekem 
obdobju. Dobiček se potem prenese v premoženje, v bilanco 
stanja, kategorije izkaza uspeha pa začnemo naslednje obdobje 
polniti znova. Kar pomeni, da nam sam izkaz prikazuje vedno 
poslovanje podjetja v preteklosti in ni nujno, da bo tako tudi v 
prihodnosti.

Verjamemo, da smo vas z napisanim prepričali, da je zelo 
pomembno brati in uporabljati računovodske informacije. 
Njihova vsebina vam bo v veliko primerih koristen pripomoček 
pri sprejemanju poslovnih odločitev. Pri tem pa ponavljamo, 
da jih nikoli ne smemo obravnavati samostojno ampak le 
v povezavi z ostalimi informacijami, kot so bilanca stanja, 
pojasnila k računovodskim izkazom …

KAJ NAM O PODJETJU POVE IN ČESA NAM NE POVE 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA?

Dragica Žunko

Računovodstvo
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Kot imamo veliko različnih 
kazalnikov, imamo 

tudi veliko različnih 
interesov posameznih 
u p o r a b n i k o v 
r a č u n o v o d s k i h 
informacij, notranjih 
in zunanjih. Vsakega 

p o s a m e z n e g a 
uporabnika ne 

zanimajo vsi kazalniki, 
temveč le določeni, ki lahko 
pripomorejo k lažjemu 
sprejemu odločitve o 

nadaljnjem sodelovanju s proučevanim podjetjem, zato 
predstavljam samo najbolj znane kazalnike.

Earnings before interest and taxes (EBIT) oziroma 
poslovni izid pred obrestmi in davki se izračuna: Prihodki 
poslovanja – Stroški materiala, dela, storitev, ostali stroški, 
amortizacija.

Earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization (EBITDA) oziroma poslovni izid pred 
obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo se izračuna: 
Prihodki poslovanja – Stroški materiala, dela, storitev, 
ostali stroški. EBITDA je sinonim za uspešnost poslovanja 
podjetja v osnovni dejavnosti in je tudi dober približek 
denarnemu toku iz poslovanja.

Bruto dodane vrednosti (BDV) se za gospodarske družbe, 
zadruge in velike ter srednje samostojne podjetnike 
izračuna:

Kosmati donos od poslovanja (AOP126)

– Stroški blaga, materiala in storitev (AOP128)

– Drugi poslovni odhodki (AOP148)

= Bruto dodana vrednost

Bruto dodane vrednosti (BDV) se za male samostojne 
podjetnike izračuna:

Čisti prihodki od prodaje (AOP050)

+ Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje (AOP054)

– Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje (AOP055)

+ Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve (AOP056)

+ Drugi poslovni prihodki (AOP057)

– Stroški blaga, materiala in storitev (AOP060)

– Drugi poslovni odhodki (AOP073)

= Bruto dodana vrednost

Število zaposlenih predstavlja vsoto povprečnega števila 
zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem 
obdobju (za gospodarske družbe, zadruge ter velike in 
srednje samostojne podjetnike je to AOP188, za male 
samostojne podjetnike pa AOP089).

Povprečna bruto dodana vrednost na zaposlenega (BDV/Z) 
se izračuna tako, da se vsota bruto dodanih vrednosti deli z 
vsoto števila zaposlenih.

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih 
obveznosti (kratkoročni koeficient) kaže razmerje med 
kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. To 
je najbolj znano merilo finančne moči na določen dan ter 
pomembno izraža plačilno sposobnost podjetja. Vrednost 
kazalnika je odvisna tudi od značilnosti panoge, v kateri 
podjetje posluje, saj določene panoge zaradi narave svoje 
dejavnosti potrebujejo več zalog in terjatev kot druge. 
Višino kazalnika naj bi podjetje obdržalo na čim nižji ravni 
glede na še sprejemljivo stopnjo tveganja.

Koeficient obračanja terjatev do kupcev je izražen 
kot razmerje med prihodki (prejemki) od prodaje in 
povprečnim stanjem terjatev do kupcev. Prikazuje pa 
število obratov terjatev do kupcev v denarna sredstva v 
enem letu, s tem lahko analiziramo uspešnost podjetja pri 
izterjavi terjatev in tudi plačilno sposobnost kupcev. Višja 
ko je vrednost kazalnika, večji je priliv denarnih sredstev.

Koeficient gospodarnosti poslovanja kaže uspešnost 
poslovanja brez upoštevanja vplivov financiranja in 
izrednih vplivov, opredeljen pa je kot razmerje med 
poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Podjetje je 
uspešnejše, čim večja je vrednost tega kazalnika, seveda od 
pogoju, da podjetje izkazuje čisti dobiček.

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) je eden 
najpomembnejših kazalnikov dobičkonosnosti in tudi 
najuporabnejši, saj opozarja na morebitne nepravilnosti 
in večje spremembe v poslovanju, vpogled v prihodnje 
poslovanje podjetja kot celote in prav tako določa podlage 
za načrtovanje in doseganje želenih rezultatov. ROE 
kaže razmerje med čistim dobičkom v poslovnem letu 
in povprečnim kapitalom (brez čistega poslovnega izida 
proučevanega leta). Pojasnjuje poslovodstvu podjetja kako 
učinkovito je pri upravljanju lastnikovega premoženja.

Koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA) je izražen 
kot razmerje: čisti dobiček + dane obresti v poslovnem 
letu / povprečnimi sredstvi. Podjetje posluje uspešneje, 
če je vrednost tega kazalnika čim večja, saj je takrat pri 
poslovanju prisotno manjše tveganje.

KAJ NAM POVEDO NEKATERI NAJBOLJ ZNANI 
KAZALNIKI?

Klavdija Skubic

Računovodstvo
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Beseda kalkulacija izhaja iz 
latinske besede »calculus«, ki 

označuje apnen kamenček, 
ki je v preteklosti služil 
za računanje. Čeprav 
se beseda kalkulacija 
uporablja v različnih 
situacijah in pomenih, je 
najpogosteje povezana z 
računanjem. Kalkulacija 

je računski postopek, s 
katerim na različne načine 

izračunamo lastne in 
prodajne cene izdelkov.

Cilj poslovanja podjetja je dobiček. 
Če želimo ustvarjati dobiček, 
moramo imeti »prave« cene. 

Kalkulacija je poseben postopek, s pomočjo katerega obračunavamo 
stroške, ki sestavljajo lastno ceno ali pa tudi način izračunavanja 
prodajne cene proizvoda oz. storitve.
Pripravljamo jih z različnimi nameni:

1. Kalkulacije za prodajne 
odločitve
2. Kalkulacije za računovodske 
potrebe
3. Kalkulacije za poslovne 
določitve
4. Kalkulacije za potrebe nadzora 
nad stroški

Brez poznavanja lastne oz. stroškovne cene proizvoda ali storitve, ni 
mogoče sprejemati konkurenčnih odločitev. Odločanje brez poznavanja 
kalkulacije, na podlagi intuicije, ni odlika uspešnega podjetnika.
Vodilne osebe v podjetju želijo, da jim nekdo zagotovi čim bolj 
zanesljivo kalkulacijo cene. S tem pridobijo podlago za odločanje. Če 
lastne cene oz. stroškovne cene ne poznamo, ne moremo zanesljivo 
določiti prodajne cene.
Izdelek na trgu se prodaja po ceni. Izdelek nabavimo in iz te cene 
nastane za podjetje strošek. Kadar se izdelki prodajo na trgu, pa 
iz stroškov nastanejo cene. Torej je kalkulacija računska operacija, 
ki opravi to spremembo in tvori zvezo med stroški in cenami. S 
kalkulacijo ugotavljamo cene, uporabljamo jo za nadzor nad stroški in 
ekonomičnostjo poslovanja. Z njo stalno merimo in tehtamo stroške 
ter učinke. Kalkulacija je za organe upravljanja in vodenja v podjetju 
osnova za sprejemanje odločitev.
Kalkulacija nam omogoča:
• preverjanje in načrtovanje stroškov po stroškovnih nosilcih,
• preverjanje gospodarske uspešnosti organizacije,
• oblikovanje prodajnih cen,
• ugotavljanje lastnih in nabavnih cen,
• analiziranje uspešnosti in gibanja stroškov.
Pri pripravi kalkulacije je priporočljivo upoštevati načela kalkulacij:
• načelo natančnosti terja, da zajamemo vse stroške, ki jih povzroča 
proizvodnja določenega izdelka ali storitve;
• načelo stvarnosti oz dokumentiranosti zahteva, da so vsi zneski, ki 

jih upoštevamo v kalkulaciji, tudi dokumentirani;
• načelo primerljivosti ali urejenosti svetuje, da 
uredimo vse v kalkulacijo zajete zneske tako, da 
jih je moč primerjati z ustreznimi zneski v drugih 
kalkulacijah;
• načelo jasnosti in preglednosti opozarja, da 
mora biti kalkulacija pregledna in razumljiva 
vsem uporabnikom;
• načelo ažurnosti se zavzema za pravočasno izdelavo kalkulacij;
• načelo časovne razmejitve zahteva, da enkratne velike izdatke, ki se 
nanašajo na daljše obdobje, ki pa jih nato nekaj časa ni, razmejimo oz. 
razdelimo na več zneskov, ki jih vračunamo med stroške v več krajših 
obdobjih (npr.mesecih).
Glede na časovni vidik ločimo:
1. PREDKALKULACIJE (predračunske kalkulacije): sestavljamo 
jih na podlagi normativov porabe materiala in časa ter na podlagi 
planiranih cen;
2. POKALKULACIJE (obračunske kalkulacije): sestavljamo jih na 
podlagi dejanske porabe materiala in dejanske porabe časa ter dejanskih 
cen.
Sestavljanje kalkulacije je različno za posamezne vrste dejavnosti in na 
to vpliva veliko dejavnikov. Kljub tem razlikam so se pokazale nekatere 
skupne značilnosti v metodiki sestavljanja kalkulacij cen in teoretiki so 
jih sistemizirali v dva osnovna načina sestavljanja kalkulacij:
1. Delitven tip kalkulacije: je najenostavnejša, najnatančnejša in najbolj 
ekonomična oblika kalkulacije. Izhodiščni pogoj za njeno uporabo 
je enovrstni proizvod in masovni način proizvodnje. Za delitvene 
kalkulacije je značilno, da privedejo do končnega rezultata – do tega, da 
ugotovimo stroške za enoto izdelka ali storitve.
2. Kalkulacija z dodatki: uporablja se v podjetjih, ki proizvajajo več 
različnih vrst proizvodov in storitev. Lastno ceno ugotavljamo tako, 
da najprej razporedimo na posamezne vrste stroškovnih nosilcev 
neposredne stroške, potem pa s pomočjo ključa (ali več ključev) 
razporedimo na posamezne vrste stroškovnih nosilcev še posredne 
stroške. Na ta način ugotovimo vse stroške, ki bremenijo posamezno 
vrsto stroškovnih nosilcev in lahko ugotovimo lastno ceno posamezne 
enote stroškovnega nosilca.
Za izdelavo kvalitetnih kalkulacij je nujno potrebno dobro poznavanje 
stroškov. Za namene kalkuliranja so pomembni samo stroški. Poslovne 
odločitve so zasnovane na načrtovanih stroških in ne na uresničenih. 
Uresničeni so znani prepozno. Vendar pa nam koristijo pri popravljalnih 
odločitvah, ko ugotavljamo odmike od načrtovanega.
Trgovec se na vse načine trudi prodati izdelek za 500 €. Kot dober 
gospodar skušate doseči najnižjo ceno. Ceno vam uspe znižati na 
380 €. Trgovec vse sile usmeri v to, da ceno zviša in pravi, da mora 
na ta znesek plačati še 22 % DDV in da bo propadel, če vam proda 
izdelek po tako nizki ceni.
Pristanete, da na 380 € 
plačate še 22 % DDV, če 
vam trgovec na bruto ceno 
prizna dodaten 20 % rabat.
Trgovec se s ponujenim 
strinja in »udarita v roke«.

KALKULACIJE ZA TELEBANE

Zlatka Ilešič

Poslovanje



 BONUS.

Časopis računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o.24 

Kaj so transferne cene?
Kadar med sabo poslujeta 

dve povezani osebi, 
moramo biti pozorni 
na morebitno nujnojst 
ugotavljanja transfernih 
cen. Med povezanimi 
osebami obstaja namreč 
možnost prilagajanja 
prodajnih cen, s tem pa 

tudi prilagajanja osnove 
za dobiček in posledično 

pilagajanje višine plačila 
davka od dobička, oziroma 

izogibanje plačevanja le-tega.
Pri ugotavljanju višine 

transfernih cen ni tako bistveno tisto, kar je bilo zaračunano, ampak 
tisto, kar bi moralo biti zaračunano, in po kakšni vrednosti bi 
moralo biti zaračunano. Na grobo rečeno, če bi dotično storitev ali 
blago kupovali na prostem trgu, koliko bi zanj plačali?
Transferne cene se ugotavlajo samo za del poslovanja, ki sta ga imeli 
podjetji med sabo, v delu, ko sta poslovali z nepovezanimi podjetji, 
pa se cene ne korigirajo.
Katere osebe veljajo za povezane osebe?
Katere osbe se šteje za povezne osebe nam govori 16.in 17. člen 
ZDDPO-2. Prvi je v povezavi rezidentov s tujci, drugi pa govori o 
povezavi med dvema rezidentskima podjetjema.
16. člen – odnos med rezidenti in neredizdenti – izsek:
Za povezani osebi se štejeta zavezanec rezident ali nerezident in tuja 
pravna oseba ali tuja oseba brez pravne osebnosti, ki ni zavezanec (v 
nadaljnjem besedilu: tuja oseba), če:
1.  ima zavezanec neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 
% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju 
ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic, v tuji osebi ali obvladuje 
tujo osebo na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo 
od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah 
doseženi med nepovezanimi osebami; ali
2.  ima tuja oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 
% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju 
ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic v zavezancu ali obvladuje 
zavezanca na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo 
od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah 
doseženi med nepovezanimi osebami; ali
3.  ima ista oseba hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 
25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju 
ali nadzoru v zavezancu in tuji osebi ali dveh zavezancih ali ju 
obvladuje na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo 
od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah 
doseženi med nepovezanimi osebami; ali
4.  imajo iste fizične osebe ali njihovi družinski člani neposredno 
ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali 
deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru v zavezancu in tuji osebi 
ali dveh rezidentih ali ju obvladujejo na podlagi pogodbe ali se 
pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali 
primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami.
17. člen – odnosi med rezidenti – izsek:
Za povezani osebi se štejeta rezidenta:

1.  ki sta povezana v kapitalu, upravljanju ali nadzoru tako, da 
ima en rezident neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % 
vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju 
ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic v drugem rezidentu ali 
obvladuje drugega rezidenta na podlagi pogodbe na način, ki se 
razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami; ali
2.  če imajo iste pravne ali fizične osebe ali njihovi družinski člani 
v dveh rezidentih neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % 
vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali 
nadzoru oziroma glasovalnih pravic ali ju obvladujejo na podlagi 
pogodbe na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi 
osebami.
Za povezani osebi se štejeta tudi rezident in fizična oseba, ki 
opravlja dejavnost, če ima ista fizična oseba ali njeni družinski člani 
v rezidentu najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v 
kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic ali 
obvladuje rezidenta na podlagi pogodbe na način, ki se razlikuje od 
razmerij med nepovezanimi osebami.
Za družinske člane se po tem zakonu šteje zakonec ali oseba, s 
katero fizična oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, 
ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, 
enake pravne posledice kot zakonska zveza, ali partner, s katerim 
fizična oseba živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, po 
zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, otrok, 
posvojenec in pastorek ali otrok osebe, s katero fizična oseba živi v 
dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja 
zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot 
zakonska zveza, ali otrok partnerja, s katerim fizična oseba živi v 
registrirani istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, ki ureja 
registracijo istospolne partnerske skupnosti, ter starši in posvojitelji 
fizične osebe.
Kdaj pa transfernih cen kljub povezanosti ni potrebno ugotavljati?
V določenih primeri pa podjetjem, četudi utrezajo normam 
povezanih oseb in poslujejo s povezanimi osebami, ni potrebno 
ugotavljati transfernih cen. To je, kadar nobeden od zavezancev:
1.  ne posluje z izgubo in nima nepokritih davčnih izgub;
2.  ne plačuje davka po tem zakonu po stopnji 0 % oziroma po 
posebej določeni stopnji, nižji od splošne stopnje; ali
3.  ni oproščen plačevanja davka po tem zakonu.
Torej, četudi sta podjetji povezani in poslujeta med sabo, vendar obe 
plačujeta davek od dohodka po maksimalni stopnji, jima transfernih 
cen ni potrebno ugotavljati, ker je davčni učinek – skupna obvenost 
za plačilo davka – v obeh primerih isti.
Kako določimo transferne cene?
Točna vnaprejšnja določitev pravilnih cen seveda ni možna niti 
točna, za to se pri presoji uporablja predvsem logika poslovanja 
podjetij in strokovni argumenti. Se pa cene določajo z eno od 
naslednjih metod:
1.  metodo primerljivih prostih cen;
2.  metodo preprodajnih cen;
3.  metodo dodatka na stroške;
4.  metodo porazdelitve dobička; ali
5.  metodo stopnje čistega dobička.

TRANSFERNE CENE ZA ZAČETNIKE

Kristina Janževič

Davki
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Med računovodjo in 
direktorjem družbe 

pogosto poteka 
zelo zapletena 
k o m u n i k a c i j a . 
Nemalokrat je 
vzrok dejstvo, 
da podjetniki 

praviloma dokaj 
slabo poznajo potek 

delovnih procesov v 
računovodstvu, zlasti 

možnosti poročanja, roke 
in računovodsko izrazje, na 

drugi strani pa tudi računovodje premalo poznajo način in 
procese odločanja v podjetju.

Zato naj bi pripravljali računovodske informacije predvsem 
za notranje potrebe kot eno izmed opor za sprejetje dobrih 
poslovnih odločitev. Časi čistih intuitivnih odločitev so 
namreč mimo in v krizi postanejo kakovostne, osvežene 
in skorajda takojšnje računovodske informacije »zlata 
vredne« za sprejetje ustreznih, pogosto hitrih poslovnih 
odločitev.

Dolžnost sestavljanja računovodskih izkazov za notranje 
poročanje ni zakonsko predpisana za vsa podjetja, saj 
je lahko notranje poročanje urejeno drugače kot je to 
predpisano za računovodske izkaze in obračune, ki 
jih sestavljamo za potrebe »države«. O tem, kakšna 
notranja poročila potrebuje poslovodstvo, se dogovorita 
poslovodstvo in računovodja v pisnem aktu (v sistemizaciji 
del in nalog računovodje, v pogodbi o zaposlitvi, v 
pravilniku o računovodstvu ali drugače). Veljaven pa je 
tudi ustni dogovor oziroma ustno delegiranje delovne 
naloge.

K ustreznim poklicnim ravnanjem namreč osebo, ki se 
poklicno opredeljuje kot računovodja, zavezujeta tudi 
veljavni kodeks poklicne etike računovodij in kodeks 
računovodskih načel, zato ni pomembno, ali je pogodba 
o zaposlitvi (in v njej opredeljene delovne naloge 
računovodje) sklenjena pisno ali celo ustno. Prav tako 
tudi ni pomembno, ali ima družba sprejet interni akt o 
računovodstvu, ali ga nima.

Dejstvo, da obveznost izdelave medletnih računovodskih 
poročil in evidenc za potrebe notranjega poročanja 
ni zakonsko predpisana, torej še ne pomeni, da jih 
računovodja ni zavezan izdelovati. Takšna poročila 
vodstvo nujno potrebuje (odslej tudi: ravnatelj, direktor, 
poslovodja), da lahko na njihovi podlagi pravilno oceni 
sedanjo in prihodnjo situacijo ter sprejema ustrezne, 
pravilne in pravočasne poslovne odločitve.

Notranje računovodske informacije (poročila, predračuni, 
ocene …) so torej podlaga za strokovno, pravilno odločanje 
poslovodstva. Morajo biti pravočasne in strokovno 
neoporečne, saj jih menedžment uporablja kot podlago 
za poslovno odločanje, ki je lahko brez njih zelo 
neustrezno. Zato so notranje informacije oziroma notranji 
računovodski razvidi (evidence) nekakšni »laboratorijski 
izvidi«, na podlagi katerih lahko poslovodstvo sprejema 
pravočasne in pravilne poslovne odločitve (pravilno 
diagnozo, preventivo ali terapijo).

Potrebno ravnanje računovodje glede notranjega poročanja 
je zapisano tudi v točki 3.5.4. Kodeksa poklicne etike 
računovodij, kjer piše: »Računovodja pomaga povečevati 
učinkovitost in uspešnost gospodarjenja, ne glede na svoj 
organizacijski položaj. S tem namenom zagotavlja natančne 
in pravočasne računovodske podatke, na podlagi katerih 
sestavlja kakovostne informacije za nosilce odločanja na 
različnih ravneh. Računovodske informacije morajo biti 
problemsko usmerjene in morajo dokazovati smotrnost 
posameznih rešitev.«

Iz zapisanega izhaja, da brez pravilnih, osveženih in 
pravočasnih računovodskih informacij poslovodja ne 
more sprejemati pravilnih poslovnih odločitev, saj lahko 
vodi poslovni subjekt le intuitivno, kar pa je strokovno 
nevzdržno.

Računovodja mora v skladu s poklicnimi etičnimi normami 
na zahtevo poslovodstva pripravljati strokovno korektne 
računovodske informacije, poslovodstvu pojasniti njihov 
pomen in mu predlagati morebitne ukrepe za izboljšanje 
poslovanja. Dejstvo, da zakonsko ni predpisana ustrezna 
strokovna usposobljenost za računovodje, še ne pomeni, 
da lahko ta poklic opravlja oseba, ki ne pozna dobro 
vsebine poklicnih nalog, ki izhajajo iz tega poklica in ki so 
opredeljene v kodeksu poklicne etike računovodij.

POROČANJE RAČUNOVODSKEGA SERVISA ZA POTREBE 
LASTNIKOV IN VODSTVA PODJETJA

Urška Bajuk

Poslovanje

BIRO BONUS –

ker je naše premoženje 

preveč dragoceno, da bi 

ga zaupali komerkoli
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Čedalje hitrejši razvoj 
raznih tehnologij nas 

nenehno »sili« oz. 
bolje rečeno usmerja 
v enostavnejši 
in hitrejši način 
poslovanja – to 
je v e-poslovanje. 
Koliko pa je to včasih 

za nas uporabnike 
prijaznejše, no o tej 

prijaznosti bi se dalo še 
veliko več napisati, kot le 
kratek članek, kajti praksa le 
ne prenese toliko kot papir – 

včasih.
Skratka 1. 1. 2015 je tisti datum, ki nas je pač prisilil 
(tokrat brez navednic), da smo le začeli delati z eRačuni, 
kajti drugače ni šlo več. Pred tem smo imeli nekaj časa na 
voljo, da se seznanimo z različnimi opcijami oz. potmi za 
pošiljanje eRačunov. Nekateri smo imeli opcijo direktno 
iz informacijskega sistema v katerem delamo pošiljati 
eRačune, banke so ponujale svojo pot preko e-Bančništva, 
UJP tudi nekaj ponuja, pa še bi lahko naštevali … Pa 
pustimo, o tem smo že pisali, predavali ipd… Zaenkrat je 
tudi težko pisati o širšem učinku eRačuna, saj od uvedbe ni 
še minilo dosti časa in se še ni zelo razširilo v gospodarstvo 
– a ta revolucija oz. razcvet ali pa epidemija nas pa sigurno 
še čaka.
Jaz vam bom pisala kar o moji lastni izkušnji dela z 
eRačuni v ERP. Pol leta pred tem niti nisem dobro vedela, 
kaj sploh je pravzaprav pravi eRačun, zato smo se seveda 
v Bonusu zorganizirali in obiskali kar precej seminarjev in 
delavnic na to temo, da smo se dodobra seznanili z zadevo, 
ki prihaja na »sceno«. Vse je bilo dokaj jasno seveda do 
decembra, ko smo začeli s »testiranjem« ter smo poskusili 
s čisto pravim eRačunom in čisto pravim pošiljanjem, ki je 
bilo žal totalno neuspešno. Nekako praksa in teorija nista 
šli skupaj. Težko vam opišem zadrego in razočaranje ob 
tem, pa vseeno vztrajati je bilo treba in tudi smo. Precej 
truda smo vložili v to, da smo se le prebili skozi ves protokol 
registracije, ki je zahtevala kar nekaj zapletenih korakov, ki 
jih normalna oseba le stežka razume. Po uspešni registraciji 
pa so prišle na vrsto nastavitve, ki pa so bile, na srečo sila 
enostavne za urejanje. Sicer sama sem mnenja, da smo se v 
decembru in potem še v januarju in februarju le vsi skupaj 
še učili, tako uporabniki kot tudi razvijalci tovrstnih zadev. 
Nemalo bridkosti so eRačuni povzročili vsem, ki smo se 
srečali s tem takoj na začetku leta, kajti račun je tisto, kar 
je najlažje v poslu narediti, ko je delo enkrat opravljeno. 
Zdaj pa je kar naenkrat lažje vse preostalo, le računa pa ne 
gre kar tako poslati…Sploh je pa UJP potem še dodatno 
zakuhal zadevo s podpisovanjem eRačunov z veljavnim 
kvalificiranim digitalnim potrdilom. Groza vam povem, 

komaj smo nekakšen premik naredili in potem spet, kar 
naenkrat ne gre…In seveda je zadeva prišla kar čez noč: 
– no saj so nam le pojasnili, da je to na njihovi strani 
objavljeno VČERAJ.
Haloooo, ob vseh težavah in klicih ni bilo ravno časa, da 
se vsak ljubi dan zanimam, kaj piše na UJP-u, nekako sem 
to pričakovala, da nas bodo podporniki obvestili, saj smo 
jih mi iz prakse kar precej opozarjali, kje so težave in kaj 
je narobe (to je kar precej velika pomoč) in pričakovati (ne 
zahtevati) enako nazaj, je pač normalno, kaj ne? Nekako 
tako je bilo, npr: cel teden nam povzroča težavo neuspelo 
pošiljanje, napake in xml datoteke pošiljamo na vse 
strani, potem pa nekdo reče: »Saj to zahteva UJP in ne mi. 
Podpišite in bo šlo!« Ej, cel teden potrebujete za odgovor!!?? 
No, grdo bi bilo, da ne omenim določenih podpornikov, 
ki so se zares trudili in pomagali pri vsem tem. Tako da, 
hvala, predvsem K. P., ki je bila vseskozi poleg in smo drug 
drugemu pomagali.
Torej po vseh začetnih težavah in pa »oranju ledine«, 
lahko bi temu rekli tudi tako, smo le uspeli poslati prve 
eRačune in celo dobiti povratnico o USPEŠNI dostavi, s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom seveda – juuuhuuu. 
Potem pa je šlo, kot po maslu. Pa saj sam eRačun niti ni ne 
vem kaj, pač eSlog zahteva nekaj reda in to je vse. Red pa 
nikomur ne škodi. Ni vse tako črno okrog teh eRačunov, 
kajti če se le malce poglobite, je zadeva precej hitra, čista, 
enostavna in pa res cenejša. Gre pa nekako tako, da račun 
naredite, kot ste ga navajeni do sedaj, potem pa namesto 
v kuverto z njim, je treba klikniti in ga odposlati – 
najlepše pa je pri tem, da lahko to npr. od doma naredite 
tudi zvečer, kajti ta poštar dela 24/7. Počakate minutko 
in kliknete še enkrat, da se ERP osveži in evo ga, sporočilo 
»Dostavljeno«. Prihranite pa pri papirju, tonerjih, 
kuvertah in seveda času, ki je najpomembnejši … no 
mogoče se nekaterim to ne bo zdelo najhitreje, a dejstvo 
je, da gre tukaj le za osvojitev novih veščin in predvsem 
sprememb ustaljenih navad, katerim smo nemalokrat 
skoraj da sužnji. Le navaditi se moramo na nov način 
dela, kajti tukaj tiči prihodnost, v hitrem in učinkovitem 
delovanju e-poslovanja, ki neizogibno vodi v brezpapirno 
poslovanje. Še ena pozitivna prednost je, da ni bilo treba 
nabavljati nobene dodatne programske opreme, tistim 
pa, ki so v našem računovodskem servisu, in ki so bili 
zainteresirani za pošiljanje iz ERP, smo se potrudili in 
le to omogočili.

SLADKOSTI IN BRIDKOSTI ERAČUNA

Snežana Bjelošević

Poslovanje

Ob tem pa bom izkoristila 
priložnost, da se iskreno 
zahvalim vsem našim 
strankam, s katerimi smo se 
trudili poslati prve eRačune, 
za izkazano zaupanje in 
pa potrpežljivost ob prvih 
eKorakih.
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Pravijo, da ljudje preživimo 
na delovnem mestu 

vsaj tretjino svojega 
aktivnega življenja. 
Zato ni vseeno, kaj 
počnemo in kako 
se počutimo v zvezi 
z delom ter kakšne 

rezultate dosegamo.

Močan komunikator 
je tudi videz. Raziskave 

kažejo, da pri ustvarjanju 
prvega vtisa videz in 
govorica telesa pomenita kar 

55-odstotni delež, in to velja na vseh področjih življenja.

Ko zaposleni čutijo, da so pomemben del delovne 
organizacije, so produktivnejši in pripravljeni narediti 
še več za delodajalca, stranke in sodelavce. Prav zato je 
pomembno, da poskušamo v čim večji meri upoštevati 
potrebe zaposlenih, med njimi je ena pomembnejših tudi 
potreba po urejenem in prijaznem delovnem okolju.

Delovno mesto naj bo urejeno kar se da prijetno in domače. 
Na ta način bomo lažje in bolj učinkovito opravljali svoje 
delo. Če si pisarno delimo s sodelavci in ko nam naša 
pisarna služi tudi kot prostor za poslovne sestanke, je 
potrebno biti pri ureditvi še posebej pozoren. Preveč 
domače vzdušje bi namreč lahko motilo ostale prisotne v 
pisarni. To predvsem velja za družinske fotografije ali za 
nered in kupe papirjev na pisalni mizi. Vedno dobrodošle 
v pisarni so rože, a ne pretiravajmo in si ne ustvarimo 
botaničnega vrta.

Fotografije družinskih članov in hišnih ljubljenčkov so 
namenjene zgolj nam, da si ob pogledu nanje polepšamo 
delavnik, zato jih ne izpostavljamo na mesta, kjer bomo 
sklepali posel. Poleg osebnih predmetov pa lahko našo 

osebnost v prostoru izražajo tudi barve pohištva in sten, 
izbira stilskega pohištva in drugih pisarniških dodatkov 
(stenska ura, svetila modernih oblik in barv ipd.).

Seveda pa je poleg same ureditve delovnega mesta, 
pomembn o tudi vzdrževanje. Staro in razmajano pohištvo, 
umazanija, in kupi neurejenih papirjev ter na splošno 
razmetana pisalna miza, niso podoba urejenosti in dobre 
organiziranosti uspešnega podjetnika.

Prostor, ki je namenjen poslovnim sestankom, naj bi imel 
vse najpomembnejše elemente, kot so: miza, udobni stoli, 
razsvetljava (umetna ali naravna), informacijski sistem 
(telefon, računalnik, televizor, video projektor ipd.). 
Ostalo so dodatki in če niso primerno izbrani ter umeščeni 
v prostor, hitro postanejo odvečni predmeti. Poleg naštetih 
elementov pa naj ima prostor za sprejemanje poslovnih 
strank še nekaj ključnih predmetov, ki kažejo na pozornost 
in ustvarjajo dober vtis. In sicer: obešalnik za plašče, 
odcejalnik za dežnike, koš za smeti ipd. Prevečkrat se 
zgodi, da poslovna stranka nima kam odložiti plašča in si 
ga "obesi na stol" ter se neudobno usede, da plašča ne bi 
pomečkala.

Urejenost delovnega mesta je zrcalna podoba naše 
osebnosti, naših navad in razumevanja ter odnosa do 
okolice. Nekaj osebnih stvari na delovnem mestu priča 
o tem, da imamo tudi svojo zasebnost in da nismo le 
brezosebno kolesce v stroju podjetništva.

UREJENOST DELOVNEGA MESTA PRIPOMORE K USPEHU 
NA DELU

Alenka Abina

Poslovanje
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Poslovni bonton je 
trenutno družbeno 
sprejemljivo vedenje, 
ki ga določajo moralne 
norme časa in prostora 
v poslovnem svetu. 
Je torej veščina, ki jo 
morajo obvladovati vsi, 
ki so del poslovnega 
sveta. S tem 
soustvarjajo ustrezno 

delovno vzdušje in delajo 
dober vtis na poslovne 

partnerje. Z upoštevanjem 
poslovnega bontona bodo zaposleni v organizaciji bolj 
učinkoviti, njihovi poslovni partnerji in stranke pa bolj 
zadovoljni.

Področja lepega vedenja so: odločanje, prednostna pravila, 
pozdravljanje, rokovanje, predstavljanje, uporaba imen 
in nazivov, poslavljanje, vikanje ali tikanje, izmenjava 
vizitk, pošiljanje vabil, lepo vedenje med zaposlenimi, 
do poslovnih partnerjev in do strank. Poleg tega se 
poslovni bonton ukvarja tudi s pravili lepega vedenja pri 
nebesednem in besednem komuniciranju, poslovnimi 
darili, sprejemanjem poslovnih partnerjev, organizacijo 
poslovnega sestanka in s pravili vedenja v drugih državah.

LEPO VEDENJE

Osnovno vodilo lepega vedenja predstavljajo trije temelji: 
koristnost, poštenost in prijetnost. Lepo vedenje je 
takšno, ki ustreza pričakovanjem okolice in je v skladu z 
vrednotami, navadami in interesi drugih ljudi. Čim višji je 
naš položaj v organizaciji, tem bolj vljudni, razumevajoči 
in prilagodljivi moramo biti. Temeljno vodilo lepega 
poslovnega vedenja je premišljena skrb za interese in 
čustva drugih, zato je prav, da pri tem upoštevamo:

• poštenje (naše ravnanje naj bo iskreno in pošteno),

• pravila lepega obnašanja (bodimo nesebični in 
disciplinirani),

• osebnost (s svojim vedenjem drugim sporočamo svoje 
vrednote, odnos in mnenje),

• videz (vedno se uredimo po svojih najboljših močeh),

• skrb za druge (nase gledamo z vidika drugih ljudi; 
empatija),

• taktnost (premislimo, preden spregovorimo).

Z upoštevanjem poslovnega bontona bodo zaposleni v 
organizaciji bolj učinkoviti, njihovi poslovni partnerji in 
stranke pa bolj zadovoljni.

Pravila lepega vedenja pri nebesednem komuniciranju

Raziskave kažejo, da ima v povprečnem govoru neposreden 
pomen besed le 7 %, intonacija govora 38 %, nebesedno 
sporočanje pa kar 55 %. Zato moramo biti zelo pozorni 
na prvine nebesednega sporočanja, to so: pravila glede 
točnosti prvega vtisa, govorice telesa, osebne urejenosti, 
kodeksa oblačenja, vonja in prostora.

Pravila lepega vedenja pri besednem komuniciranju

Govorna komunikacija je pogovor med dvema osebama 
ali v skupini. Omogoča nam hkratno komuniciranje z 
več osebami in opazovanje odzivov sogovornika na naša 
sporočila. Najpomembneje pri besedni komunikaciji 
je poznavanje vsebine govorjene besede. Pri njenem 
sporočanju pa moramo biti pozorni na štiri pomembne 
besede bontona, in sicer: prosim, hvala, oprostite in 
izvolite.

Žal je že tako, da v službi preživimo več časa kot doma, 
vendar velikokrat slišimo, da je služba povsem drugačen 
svet od domačega, zato med delovnim časom niso potrebni 
tisti normalni človeški odnosi, kakršni vladajo doma. Drži, 
da je služba umetno okolje, kjer smo prisiljeni delati z 
ljudmi, ki jih mogoče nikoli ne bi izbrali za prijatelje. Nikar 
ne pustimo človečnost pred vrati, ko vstopamo v službo. Da 
bomo človečnost omogočili, si pomagajmo z občutkom za 
taktnost, kajti ne za ljudi ne za poslovni uspeh ni koristno, 
če bo sleherni dan v podjetju ali ustanovi kot vreme, kjer 
enkrat nastopi nevihta s strelami, drugič pa sonce.

V naših medsebojnih odnosih upoštevajmo, da mora biti 
naše vedenje tako, ki drugim ne bo škodovalo ali vzbujalo 
občutka krivde, temveč bo veljalo za pošteno in jim bo 
koristilo.

Pomagajmo si z osnovnimi pravili o prednostih: ženska 
pred moškim, starejši pred mlajšim, prišlek ali gost pred 
domačim, višji po položaju pred nižjim ...

POSLOVNI BONTON

Ivanka Žnidaršič

Poslovanje
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Če se sodelavci na delovnem mestu pozdravljajo, to ni 
samo dostojno, ampak je tudi prijetno. Predvsem moški 
kolegi so poklicani, da prvi pozdravljajo svoje sodelavke, 
ki jih srečujejo na hodnikih ali v drugih prostorih službe. 
Naj to postane vsakdanja navada. Moški kolegi praviloma 
dajejo pri vstopanju v prostore prednost kolegicam, v 
vsakdanjih stikih naj to pravilo velja, ne glede na položaj 
ali funkcijo, ki jo imajo moški kolegi.

Ko je v podjetju ali ustanovi zelo pomemben, uraden obisk, 
je drugačna situacija, ker takrat šteje samo naš položaj v 
podjetju in ne to, kdo je moškega in kdo ženskega spola. 
Zatorej velja, da pri strogo poslovnem odnosu vedno spol 
(in tudi starost) zanemarimo in upoštevamo samo položaj 
posameznika.

Pri rokovanju si zapomnimo, da roko ponudi tisti, ki je v 
danem trenutku višji v družbeni razvrstitvi. Torej vselej 
dama ponudi roko gospodu in ne obratno, kar se na žalost 
velikokrat dogaja v našem slovenskem komuniciranju. 
Starejši ponudi roko mlajšemu, tisti, ki je po položaju višji, 
jo ponudi nižjemu. Ta pravila so lahko nekoliko ohlapnejša 
v primeru, ko se znajdemo sredi večje skupine ljudi in zelo 
težko najdemo pravilno razporeditev. Zelo nevljudno je, 
kadar gospod prvi poda roko dami. Vsekakor bodimo 
pozorni tudi na to, kako se rokujemo, kako podamo in 
stisnemo roko. Ohlapna, mrzla ali celo prepotena roka 
nam že marsikaj lahko pove o posamezniku. Zavedajmo 
se, da z rokovanjem lahko dobimo že kar nekaj informacij 
o posamezniku.

UPORABA TELEFONOV

Ljudje vsak dan opravimo na milijone telefonskih 
razgovorov, velik del teh razgovorov je namenjen 
poslovanju. Velikokrat telefonski razgovori potekajo 
med ljudmi, ki se še niso srečali, telefoniramo v želji, da 
bi pridobili ali posredovali informacije, razpravljamo o 
problemih, jih rešujemo, prepričujemo sogovornike …

Medtem ko pisana beseda pusti sledi, nam telefoniranje 
pusti le spomin v smislu ali smo bili pri doseganju ciljev 
uspešni ali ne.

Mnogi pogovori se končajo z grenkim priokusom, so 
nezadovoljivi in pri enem ali drugem udeležencu pustijo 
občutek nelagodja, jeze, slabe volje.

Razlog za vse to velikokrat ni vsebina pogovora, temveč 
način njegovega poteka, saj so pogosto nevljudna naša 
podzavestna dejanja in ne gre vedno le za očitnejše napake.

Pravilno klicanje in pravilno sprejemanje telefonskega 
klica v poslovnem svetu:

Kadar kličete vi: pozdravite, navedite ime svojega podjetja, 
oddelka, se predstavite in poveste zakaj kličete

Kadar vas nekdo kliče: pozdravite, poveste ime svojega 
podjetja, se predstavite

Telefonski pogovor naj bo kratek in jedrnat. Ne dolgovezite, 
kajti s tem zadržujete dve liniji: svojo in sogovornikovo. 

Če predvidevate, da bo pogovor daljši, kot je to običajno, 
se najprej pozanimajte, ali se vam sogovornik lahko sploh 
posveti v toliki meri prav tisti trenutek.

Prednosti in slabosti

• Prednosti: hitrost vzpostavljanja zveze med 
sogovornikom, priročnost vzpostavljanja zveze, hitrost 
povratne informacije, relativna zasebnost;

• Slabosti: omejenost na besedne in zvočne signale, ni 
vidnega kontakta, omejena zasebnost, nedokumentiranost;

7 zlatih pravil telefoniranja

1. Kličite ob primerni uri.

2. Po pozdravu se najprej razločno predstavite.

3. Vaš glas naj bo topel, živahen, sproščen, odločen in 
prepričljiv

4. Spoštujmo svojega sogovornika.

5. Pazljivo poslušajmo sogovornika.

6. Med telefoniranjem ne počenjamo ničesar drugega.

7. Telefonski pogovor je kratek in jedrnat.

Poslovanje
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Po še enem uspešno 
zaključenem bilančnem 

letu nas je pot peljala v 
Belo krajino. Pot nas 
je vodila v Rosalnice 
h gospe Mojci 
Kramarič, kjer 
smo se okrepčali 
z domačimi jedmi 

iz krušne peči in 
predstavili so nam še 

svoje dolgoletno tradicijo 
peke in priprave slaščic za 
razne priložnosti, kot so 

poroke, rojstni dnevi, obletnice, krst ... Poleg ponudbe 
odličnih peciv, tort in slaščic imajo tudi »Šolo peke kruha«. 
Ko smo se okrepčali, smo se sprehodili do Treh Far.

Romarski kompleks se odlikuje po treh gotskih cerkvah, 
stisnjenih znotraj visokega pokopališkega obzidja. Cerkve 
stojijo vzporedno ena zraven druge: severna cerkev je 
posvečena Žalostni Materi božji, srednja nosi patrocinij 
Glej, človek, južna pa Lurške Matere božje.

CERKEV ŽALOSTNE MATERE BOŽJE je največja in 
verjetno najstarejša od treh cerkva. Danes je posvečena 
Žalostni Materi božji. Stavbna zgodovina enotno zidane 
cerkve še ni v celoti razjasnjena. Čas gradnje do neke 
mere določa hruškast profil reber, to je ob koncu 14. ali na 

začetku 15. stoletja

CERKEV GLEJ, 
ČLOVEK je glede na 
proporce in stavbne 
člene verjetno kot 
zadnja nastala ob 
koncu 15. ali v 
začetku 16. stoletja. 
V 17. stoletju so na 
zahodni strani prizidali zvonik, v 18. stoletju pa dozidali 
lopo in notranjščino ladje spremenili v nepravilni oktogon 
s kupolo. V 19. in 20. stoletju so sledila le obnovitvena dela, 
ki pa so historično pričevalnost cerkve močno okrnila.

CERKEV LURŠKE MATERE BOŽJE z Valvasorjevo 
navedbo leta 1689 je cerkev prvič povsem zanesljivo 
omenjena. Starejši pričevanji o obstoju južne cerkve 
predstavljajo novoodkrit grafit z letnico 1565 na ometu za 
oltarjem in ostanki danes snete freske križanja z začetka 
16. stoletja. Srednjeveški viri se verjetno nanašajo na 
severno cerkev, kar pa še ne pomeni, da cerkev, ki so jo na 
začetku 20. stoletja posvetili Lurški Materi božji, ni stala 
pred letom 1400.

Po ogledu Treh Far smo se vrnili na »kraj zločina«, h gospe 
Mojci, kjer so nas čakale slastne belokranjske povitice.

Čas je prehitro minil in na žalost se je bilo treba 
odpraviti proti domu.

BIRO BONUS V BELI KRAJINI PRI MOJCI IN TREH FARAH

Darja Radonić

Biro Bonus
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Gospa Mojca nas je 
pričakala na pragu, 

tako je mene vedno 
pričakala le moja 
mama, ko sem z 
družino prihajala 
na obisk. Prijazno 
nas je pozdravila 
in povabila, naj 

vstopimo, in že 
smo imeli pred sabo 

razgrnjeno skrivnostno 
presenečenje, ki nam bilo 
obljubljeno …

Jedilnica je urejena v bivšem kmečkem poslopju, podu, 
to je bil prostor, kjer so nekoč mlatili žito. Tudi vsi 
pomožni prostori so bili nekoč del kmečkega poslopja. 
Spretne in pridne roke družine Kramarič so poslopje na 
novo postavile, dopolnile in preoblikovale z veliko mero 
mojstrskega znanja in umetniškega talenta. Masiven les 
daje čarobno toplino in ustvarja prijetno počutje. Zvezda 
prostora pa je vsekakor krušna peč, v kateri gospodinja 
peče kruh, meso in vse svoje izdelke, »obratovala« oziroma 
gorela je tudi v času našega obiska.

Medtem, ko smo si ogledovali prostor, nam je gospa Mojca 
ponudila pravkar pečeno belokranjsko pogačo, suhe 
mesnine, domač sir z orehovimi jedrci in aperitivček, ki se 
mu tudi tako trmasti kot jaz niso uprli.

Medtem, ko nam je gospa Mojca stregla, je predstavila 

tudi svojo pomočnico, »dnevni red« našega obiska in 
prijazno odgovarjala na vsa naša vprašanja. Nobenih 
skrivnih receptov ne čuva zase, svoje znanje je velikodušno 
delila z nami. Po predjedi, ki nas je okrepčala, da smo bili 
pripravljeni tudi za kopanje predora pod Gorjanci, smo 
sedli k lepo pogrnjeni mizi.

Najprej smo preverili, če so stekleni krožniki, ki jih je izdelal 
gospod Kramarič, preobremenjeni pod težo okusnih 
piškotov. Res so se nam zelo smilili, zato smo jih pridno 
osvobajali, oziroma razbremenjevali. Kako so šele trpele 
velike talne ploščice, ki so nosile nas in masivne mize! 
Tudi te so proizvod mojstra Kramariča. Medtem ko nam 
je gospa Mojca stregla kosilo, je žarečih oči pripovedovala 
svojo življenjsko zgodbo in jo tu in tam še začinila na 
hudomušen način. Nasmejala nas je do solz, med vrsticami 
pa smo lahko razbrali, kakšen človek je po značaju. Res 
občudovanja, spoštovanja in posnemanja vreden in to ob 
tako napornem delavniku, ki se začenja sredi noči. Toliko 
dobre volje, energije in znanja je res težko najti v eni osebi, 
ki zase pravi, da je samo en del celote – njene družine, o 
kateri pripoveduje z veliko ljubezni in spoštovanja, tudi v 
težkih preizkušnjah.

Domov sem prinesla škatlico Mojčinega biskvitnega 
peciva. Moj sin, ki je precej redko-beseden (ne po mami), 
je rekel: »Ta pa zna peči pecivo!«

»TA PA ZNA PEČI PECIVO!« – NEKAJ MISLI OB OBISKU 
KRAMARIČEVE DOMAČIJE V BELI KRAJINI

Edita Pleterski

Biro Bonus



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.


