
  Priloga 6 

OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE 
 
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15: v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) izjavljamo, da smo: 
 
 
I. Vrsta organizacijske oblike 
 
a) kapitalska družba (d.o.o., d.d., k.d.d.) 
 
b) osebna družba (d.n.o., k.d) 
 
c) zadruga 
 
č) GIZ 
 
d) podružnica tujega podjetja 
 
e) druge organizacijske oblike 
 
 
I.1 Subjekt javnega interesa (4. odstavek 53. člena ZGD-1) 
 
a) DA 
 
b) NE 
 
 
II. Poslovno leto 
 
a) enako koledarskemu letu 
 
b) različno od koledarskega leta 
 

(začetek  , konec  ) 
 
 
III. Velikost 
 
a) mikro 
 

III. a1 Vrednotenje računovodskih postavk po načelu:  
a) izvirne vrednosti 

 
b) poštene vrednosti 

 
III. a2 Investicijsko podjetje ali finančni holding (3. odstavek 70a. člena ZGD-1):  

a) DA 
 

b) NE 
 

III. a3 Pojasnila k izkazom ali razkritja informacij:  
a) Pojasnila k izkazom 

 
b) Razkritja informacij 

 
b) majhna 
 
c) srednja 
 
č) velika 



 

IV. Povezanost v skupini podjetij 
 
a) nepovezana 
 
b) obvladujoča, zavezana za sestavitev konsolidiranega letnega poročila 
 
c) obvladujoča, nezavezana za sestavitev konsolidiranega letnega poročila 
 
č) obvladujoča in hkrati odvisna, zavezana za sestavitev konsolidiranega 
letnega poročila 
 

- ime in sedež obvladujoče družbe oziroma zadruge  
 

- matična številka obvladujoče družbe oziroma zadruge  
 
d) obvladujoča in hkrati odvisna, nezavezana za sestavitev konsolidiranega 
letnega poročila  

- ime in sedež obvladujoče družbe oziroma zadruge 
 

- matična številka obvladujoče družbe oziroma zadruge 
 
e) odvisna v okviru obvladujoče 
 

- ime in sedež obvladujoče družbe oziroma zadruge 
 

- matična številka obvladujoče družbe oziroma zadruge 
 
 
V. Zavezanost k reviziji 
 
a) nezavezani 
 
b) zavezani samo v okviru obvladujoče družbe oziroma zadruge 
 
c) zavezani 
 
 
V.1. Zavezanost k preiskavi letnih računovodskih izkazov (7. odstavek 57. člena ZGD-1) 
 
a) DA 
 
b) NE 
 
 
V.2. Zavezanost za sestavitev poročila o plačilih vladam (70b. člen ZGD-1) 
 
a) DA 
 
b) NE 
 
 
VI. Vrsta podružnice 
 
a)  izbrana podružnica tujega podjetja 
 

-ime in sedež tujega podjetja 

-šifra države tujega podjetja 
 
b)  neizbrana podružnica tujega podjetja 
 

-ime in sedež tujega podjetja 

-šifra države tujega podjetja  

 
 
VII. Za namen javne objave 
 
a) bomo predložili revidirano letno poročilo tujega podjetja (ustanovitelja) 
 
b) bomo predložili letno poročilo podružnice 
 
c) revidirano letno poročilo tujega podjetja (ustanovitelja) bo predložila  

izbrana podružnica 
  

z matično številko 



 

VIII. Poslovanje s tujino 
 
a) družba, ki ima poslovne terjatve do tujih poslovnih subjektov  Da   Ne 

(npr. dani blagovni ali potrošniški kredit, terjatve do kupcev…) 
 
b) družba, ki ima poslovne obveznosti do tujih poslovnih subjektov  Da   Ne 

(npr. prejeti blagovni ali potrošniški kredit, obveznosti do dobaviteljev,…) 
 
c) družba, ki ima finančne obveznosti do tujih poslovnih subjektov  Da   Ne 

(npr. prejeta posojila, finančni najem,…) 
 
č) družba, ki ima finančne terjatve do tujih poslovnih subjektov, vključujoč banke Da   Ne 

(npr. depozit - tudi na vpogled, dana posojila, tuji vrednostni papirji,...) 
 
d) družba, ki je najmanj 10-odstotni lastnik gospodarske družbe v tujini,ali  Da  Ne 

lastnik nepremičnine v tujini. 



 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE 
 
I Vrsta organizacijske oblike:  
Poslovni subjekt se opredeli, da je kapitalska družba (d.o.o., d.d., k.d.d.), osebna družba (d.n.o., k.d.), 
zadruga, GIZ, podružnica tujega podjetja ali druga organizacijska oblika (npr. javni gospodarski 
zavod). 
 
I.1 Subjekt javnega interesa (4. odstavek 53. člena ZGD-1) 
Poslovni subjekt z DA ali NE označi, ali je subjekt javnega interesa. To je družba, s katere 
vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ali kreditna institucija, kot jo 
opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, ali zavarovalnica, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja 
zavarovalništvo. 
 
II Poslovno leto  
Poslovni subjekt označi, ali ima poslovno leto enako koledarskemu ali različno od koledarskega. 
Poslovni subjekt, ki ima poslovno leto različno od koledarskega, vpiše tudi datum začetka in konca 
poslovnega leta (v obliki dd.mm.IIII). 
 
III. Velikost 
Poslovni subjekt izbere, ali je mikro, majhen, srednji ali velik v skladu z merili 55. člena ZGD-1. Izbrana 
velikost se mora ujemati z izračunano velikostjo iz obrazcev, ki se izračuna na podlagi podatkov dveh 
zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja. Način izračuna velikosti in način 
prerazvrščanja sta vključena v računske in logične kontrole, ki so del spletne aplikacije za oddajo 
podatkov iz letnih poročil. 
 
III. a1 Vrednotenje računovodskih postavk po načelu 
Poslovni subjekt, ki je pod rimsko številko I. (Vrsta organizacijske oblike) izbral kapitalska družba ali 
zadruga in pod rimsko številko III. (Velikost) izbral mikro, označi, ali vrednoti računovodske postavke 
po načelu izvirne vrednosti ali poštene vrednosti v skladu s 70a. členom ZGD-1. 
 
III. a2 Investicijsko podjetje ali finančni holding (3. odstavek 70a. člena ZGD-1) 
Poslovni subjekt, ki je pod rimsko številko I. (Vrsta organizacijske oblike) izbral kapitalska družba ali 
zadruga in pod rimsko številko III. (Velikost) izbral mikro, z DA ali NE označi, ali je investicijsko 
podjetje ali finančni holding. To so družbe: 

- katerih izključni namen poslovanja so naložbe lastnih sredstev v različne vrednostne papirje, 
nepremičnine in druga sredstva z izključnim namenom razpršiti naložbena tveganja in svojim 
delničarjem zagotoviti koristi z rezultati upravljanja njihovih sredstev, 

- povezane z družbami iz prejšnje alineje, če je edini namen teh družb pridobiti v celoti vplačane 
delnice družb iz prejšnje alineje, 

- katerih izključni namen je pridobiti deleže v drugih družbah in upravljati te deleže ter jih spremeniti 
v dobiček, ne da bi se neposredno ali posredno vključili v upravljanje teh družb in brez vpliva na 
njihove pravice, ki jih imajo kot družbeniki. 

 
III. a3 Pojasnila k izkazom ali razkritja informacij 
Poslovni subjekt, ki je pod rimsko številko I. (Vrsta organizacijske oblike) izbral kapitalska družba ali 
zadruga, pod rimsko številko III. (Velikost) izbral mikro in pod točko III. a1 (Vrednotenje računovodskih 
postavk po načelu) izbral vrednotenje računovodskih postavk po načelu izvirne vrednosti in pod točko 
III. a2 (Investicijsko podjetje ali finančni holding) izbrala NE, lahko izbere, ali bo predložil pojasnila k 
izkazom ali razkritja informacij. 
 
Poslovni subjekt, ki ni označil izbir iz prejšnjega odstavka, lahko izbere le pojasnila k izkazom. Enako 
velja tudi za poslovni subjekt s statusom socialnega podjetja. 
 
IV. Povezanost v skupini podjetij 
Poslovni subjekt, odvisno od njegove nepovezanosti oziroma povezanosti v skladu s 56. členom 
ZGD - 1, izbere eno od črk od a do e: 

- a izbere kapitalska družba, zadruga, GIZ ali druga organizacijska oblika, ki se ne šteje za 
povezano družbo; 

- b izbere kapitalska družba ali zadruga, ki se opredeli kot obvladujoča in zavezana za sestavitev 
konsolidiranega letnega poročila; 

- c izbere kapitalska družba ali zadruga, ki se opredeli kot obvladujoča in nezavezana za sestavitev 
konsolidiranega letnega poročila; 

- č izbere kapitalska družba ali zadruga, ki se opredeli kot obvladujoča in hkrati odvisna ter 
zavezana za sestavitev konsolidiranega letnega poročila. V okno pod to črko vpiše tudi ime in 
sedež ter matično številko neposredno obvladujoče družbe ali zadruge. Kapitalska družba, ki ima 



neposredno obvladujočo družbo v tujini, pa namesto matične številke te družbe iz šifranta izbere 
državo obvladujoče družbe; 

- d izbere kapitalska družba ali zadruga, ki se opredeli kot obvladujoča in hkrati odvisna ter 
nezavezana za sestavitev konsolidiranega letnega poročila. V okno pod to črko vpiše tudi ime in 
sedež ter matično številko neposredno obvladujoče družbe ali zadruge. Kapitalska družba, ki ima 
neposredno obvladujočo družbo v tujini, pa namesto matične številke te družbe iz šifranta izbere 
državo obvladujoče družbe. Črko d izbere tudi izvzeta družba v skladu s 6. odstavkom 56. člena 
ZGD-1; 

- e izbere kapitalska družba ali zadruga, ki se opredeli kot odvisna v okviru obvladujoče družbe ali 
zadruge. V okno pod to črko vpiše tudi ime in sedež ter matično številko neposredno obvladujoče 
družbe ali zadruge. Kapitalska družba, ki ima neposredno obvladujočo družbo v tujini, vpiše ime 
in sedež te družbe v tujini, namesto matične številke te družbe pa iz šifranta izbere državo 
obvladujoče družbe. 

 
V. Zavezanost k reviziji  
Poslovni subjekt, odvisno od njegove zavezanosti oziroma nezavezanosti k reviziji, izbere eno od črk 
od a do c: 

- a izbere poslovni subjekt, ki ni zavezan k reviziji; 
- b izbere kapitalska družba ali zadruga, zavezana k revizijo v okviru obvladujoče družbe ali 

zadruge, sama pa ni zavezana; 
- c izbere poslovni subjekt, ki je zavezan k reviziji. 

 
V.1. Zavezanost k preiskavi letnih računovodskih izkazov (7. odstavek 57. člena ZGD-1) 
Majhna kapitalska družba ali majhna zadruga (velja tudi za mikro) z DA ali NE označi, ali je zavezana 
k preiskavi letnih računovodskih izkazov. 
 
V.2. Zavezanost za sestavitev poročila o plačilih vladam (70b. člen ZGD-1) 
Velika kapitalska družba ali velika zadruga z DA ali NE označi, ali je zavezana k predložitvi poročila o 
plačilih vladam. 
 
VI. Vrsta podružnice 
Poslovni subjekt, ki je pod rimsko številko I. (Vrsta organizacijske oblike) izbral podružnica tujega 
podjetja v skladu s 681. členom ZGD-1, označi, ali je izbrana podružnica tujega podjetja ali neizbrana. 
Poleg tega vpiše ime in sedež tujega podjetja ter iz šifranta izbere državo tujega podjetja. 
 
VII. Za namen javne objave  
Podružnica tujega podjetja v skladu s 680. členom ZGD-1, izbere eno od črk od a do c: 

- a izbere podružnica tujega podjetja, ki za javno objavo predloži revidirano letno poročilo tujega 
podjetja (ustanovitelja); 

- b izbere podružnica tujega podjetja, ki za javno objavo predloži letno poročilo podružnice; 
- c izbere podružnica, ki ne bo predložila letnega poročila. Zato v okno vpiše matično številko 

izbrane podružnice, ki predloži revidirano letno poročilo tujega podjetja (ustanovitelja). 
 
VIII. Poslovanje s tujino 
Poslovni subjekt, ki je pod rimsko številko I. (Vrsta organizacijske oblike) izbral kapitalska družba, 
osebna družba, GIZ, podružnica tujega podjetja ali druga organizacijska oblika, pri posamezni črki od 
a do d označi poslovanje s tujino z DA ali NE. 


