
PRILOGA 4 

OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE OZIROMA PODJETNIKA 

Na podlagi določb 53., 56., 57. 58. in 680. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 
42/06, 60/06 - popr., 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B in 67/07-ZTFI) 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                                                                                                            

) GIZ                                                                                                                    

d) srednji ali veliki podjetnik (s.p.)                                                                         

e) podružnica tujega podjetja                                                                               

f) druge organizacijske oblike                                                                              

II. Poslovno leto

a) enako koledarskemu letu                                                                                 

b) različno od koledarskega leta 

      začetek , konec )

III. Velikost

a) mikro                                                                                                              

b) majhna                                                                                                              

c) srednja                                                                                                              

)   velika                                                                                                                 

IV. Povezanost družbe oziroma zadruge v skupini podjetij

a) nepovezana                                                                                                     

b) nadrejena, zavezana za sestavitev konsolidiranega letnega poročila             

c) nadrejena, nezavezana za sestavitev konsolidiranega letnega poročila         

)   nadrejena in hkrati podrejena, zavezana za sestavitev konsolidiranega letnega poročila  

- ime in sedež nadrejene družbe oziroma zadruge 

- matična številka nadrejene družbe oziroma zadruge 

d) nadrejena in hkrati podrejena, nezavezana za sestavitev konsolidiranega letnega poročila  

- ime in sedež nadrejene družbe oziroma zadruge 

- matična številka nadrejene družbe oziroma zadruge 



e)  podrejena v okviru nadrejene 

- ime in sedež nadrejene družbe oziroma zadruge 

- matična številka nadrejene družbe oziroma zadruge 

V. Zavezanost k reviziji

a)  nezavezani                                                                                                     

b) zavezani samo v okviru nadrejene družbe oziroma zadruge                             

c) zavezani                                                                                                         

VI. Vrsta podružnice

a) izbrana  podružnica tujega podjetja                                                                 

 -ime in sedež tujega podjetja           

 -šifra države tujega podjetja             
(okno vsebuje šifrant države in ga družba samo izbere) 

b) neizbrana podružnica tujega podjetja                                                            

 -ime in sedež tujega podjetja           

 -šifra države tujega podjetja             
 (okno vsebuje šifrant države in ga družba samo izbere)

 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                                               



NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE OZIROMA 
PODJETNIKA 

I. Poslovni subjekt se pod rimsko številko I (Vrsta organizacijske oblike) opredeli, da je kapitalska družba 
(d.o.o., d.d., k.d.d.), osebna družba (d.n.o., k.d.), zadruga, GIZ, srednji ali velik podjetnik (s.p.), podružnica 
tujega podjetja ali druga organizacijska oblika (npr. javni gospodarski zavod). 

II. Vse vrste poslovnih subjektov pod rimsko številko II (Poslovno leto) označijo ali imajo 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. Pod rimsko številko III (Velikost) poslovni subjekt označi, ali je mikro, majhen, srednji ali velik v skladu z 
merili 55. člena ZGD-1. Izbrana velikost se mora ujemati z obravnavano velikostjo iz obrazcev, ki se 
izračunava na podlagi podatkov dveh zaporednih poslovnih let na bilančni presečni dan bilance stanja. Če
je poslovni subjekt ustanovljen v tekočem letu (2007), se obravnavana velikost določi na osnovi 
izračunane velikosti tekočega leta (2007). 
- Če je poslovni subjekt ustanovljen v preteklem letu (2006), se obravnavana  velikost določi na osnovi 

izračunane velikosti preteklega leta (2006).  
- Če izračunani velikosti iz obrazcev v zadnjih dveh poslovnih letih (2007 in 2006) nista enaki, se 

upošteva še izračunana velikost v predpreteklem letu (2005), pri čemer se za obravnavano velikost 
šteje tista, ki se je v zadnjih treh letih ponovila dvakrat. Če je izračunana velikost poslovnega subjekta 
v vsakem letu drugačna, se za obravnavano velikost šteje srednja vrednost izračunanih velikosti 
poslovnega subjekta v zadnjih treh poslovnih letih. 

- Če je poslovni subjekt zavezan h konsolidaciji, je obravnavana velikost ne glede na izračunano 
velikost iz obrazcev velika (osmi odstavek 55. člena ZGD-1).  

IV. Pod rimsko številko IV (Povezanost družbe oziroma zadruge v skupini podjetij) poslovni subjekt izbere eno 
od črk od a do e, odvisno od njegove nepovezanosti oziroma povezanosti: 
- Črko a (nepovezana) izbere poslovni subjekt, ki se opredeli kot kapitalska družba, zadruga, GIZ ali 

druga organizacijska oblika, ki se v skladu s 56. členom ZGD-1 ne šteje za povezano družbo.  
- Črko b izbereta kapitalska družba in zadruga, ki se v skladu s 56. členom ZGD-1 opredelita kot 

nadrejeni, zavezani za sestavitev konsolidiranega letnega poročila. Če sta nadrejeni, ne pa zavezani 
za sestavitev konsolidiranega letnega poročila, izbereta črko c. 

- Črko č izbereta kapitalska družba in zadruga, ki se v skladu s 56. členom ZGD-1 opredelita kot 
nadrejeni in hkrati podrejeni, zavezani za sestavitev konsolidiranega letnega poročila. V okno pod to 
črko vpišeta tudi ime in sedež ter matično številko neposredno nadrejene družbe ali zadruge. 
Kapitalska družba, ki ima neposredno nadrejeno družbo v tujini, pa namesto matične številke te družbe 
iz danega šifranta izbere državo nadrejene družbe. 

- Kapitalska družba in zadruga, ki sta nadrejeni in hkrati podrejeni, nezavezani za sestavitev 
konsolidiranega letnega poročila, izbereta črko d. Kot takšni se opredelita, kadar nista dolžni izdelati 
konsolidiranega letnega poročila v primerih, določenih v 56. členu ZGD-1 in 13. točki Uvoda v 
Slovenske računovodske standarde. V okno pod to črko vpišeta tudi ime in sedež ter matično številko 
neposredno nadrejene družbe ali zadruge. Družba, ki ima neposredno nadrejeno družbo v tujini, pa 
namesto matične številke te družbe iz danega šifranta izbere državo nadrejene družbe. 

- Črko e izbereta kapitalska družba in zadruga, ki se v skladu s 56. členom ZGD-1 opredelita kot 
podrejeni v okviru nadrejene družbe ali zadruge. V okno pod to črko vpišeta tudi ime in sedež ter 
matično številko neposredno nadrejene družbe ali zadruge. Družba, ki ima neposredno nadrejeno 
družbo v tujini, vpiše ime in sedež te družbe v tujini, namesto matične številke te družbe pa iz danega 
šifranta izbere državo nadrejene družbe. 

V. Poslovni subjekt označi pod rimsko številko V (Zavezanost k reviziji) črko a, b ali c odvisno od njegove 
zavezanosti oziroma nezavezanosti k reviziji. Poslovni subjekt, ki ni zavezan k reviziji izbere črko a. 
Kapitalska družba in zadruga, ki sta zavezani za revizijo samo v okviru nadrejene družbe ali zadruge, sami 
pa nista zavezani, izbereta črko b; družba in zadruga, ki sta sami zavezani za revizijo, izbereta črko c. 
Srednji in veliki podjetniki niso zavezani za revizijo.  

VI. Podružnica tujega podjetja v skladu s 681. členom ZGD-1, pod rimsko številko VI (Vrsta podružnice) 
označi ali je izbrana podružnica tujega podjetja ali ne. Poleg tega v okno vpiše tudi ime in sedež tujega 
podjetja ter državo tujega podjetja, ki jo izbere iz danega šifranta. 



VII. Podružnica tujega podjetja v skladu s 680. členom ZGD-1 pod rimsko številko VII (Za namen javne objave) 
označi vrsto predloženega letnega poročila za javno objavo: 
- Črko a izbere podružnica tujega podjetja, ki bo za javno objavo predložila revidirano letno poročilo 

tujega podjetja - ustanovitelja. 
- Črko b izbere podružnica tujega podjetja, ki bo za javno objavo predložila letno poročilo podružnice na 

poenotenih obrazcih ali v neenotni obliki. Podružnica, ki se opredeli pod črko b in je po velikosti 
majhna podružnica, lahko izpolni obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da 
podatkom iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko priloži prilogo s pojasnili k 
izkazom in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila. Če poenostavitve ne uveljavi ali je ne more 
uveljaviti (poslovno leto je različno od koledarskega ali je po velikosti srednja ali velika podružnica), 
lahko letno poročilo za podružnico za javno objavo predloži AJPES v osmih mesecih po koncu 
poslovnega leta. 

- Črko c izbere podružnica, ki letnega poročila ne bo predložila sama, ampak ga bo predložila izbrana 
podružnica (681. člen ZGD-1). V tem primeru v okno vpiše matično številko izbrane podružnice. 




