
 
Cifra, d.o.o., poleg dejavnosti Študentski servis že od leta 1992 nudi tudi računovodske storitve več 
manjšim podjetjem in podjetnikom. V ožji in širši okolici, pa tudi v tujini smo poznani kot zanesljiv 
poslovni partner s poglobljenim znanjem na knjigovodskem in računovodskem področju. 
 
Vsem našim študentom in dijakom (tistim, ki ste v imeli v letih 2013, 2014 in 2015 najmanj eno 
izplačilo), ki se boste v tekočem letu odločili stopiti na samostojno pot in boste registrirali svoj s.p. ali 
d.o.o.,  nudimo zelo konkurenčno ceno vodenja poslovnih knjig (od 27,00 Eur mesečno), pavšalistom 
pa verjetno najceneje pripravimo davčni obračun (39,00 Eur letno).  
 

Ustanovitev študentskega s.p. 

Postopek ustanovitve študentskega s.p. je enak ustanovitvi rednega s.p. in ga je mogoče registrirati preko VEM 
točk ali prek spleta s pomočjo eVEM. Pomembno je vedeti nekaj stvari. 

• Študent podjetnik mora svoj s.p. vpisati v Poslovni register Slovenije, pri čemer je postopek registracije 
brezplačen. Ob ustanovitvi je potrebno predložiti osebni dokument in davčno številko.  

Predhodno razmislite tudi o: 

• dejavnostih, ki jih boste registrirali (preverite pogoje, morebitne omejitve ...), 
• imenu podjetja (to je lahko slovensko ali v tujem jeziku), 
• sedežu podjetja.  

Takoj po registraciji lahko študent začne s poslovanjem. Po vpisu v register se mora nato v osmih dneh vpisati še 
v davčni register in se prijaviti na zavod za zdravstveno zavarovanje. Sledi še odprtje transakcijskega računa. Če 
želi podjetnik postati DDV zavezanec, se mora na DURS-u priglasiti v sistem za DDV. 

Stroški pri študentskem s.p. 

Ob spremembah 1.1.2013 so se prispevki za študentski s.p. izenačili s prispevki za polni s.p., ki jih plačujejo vsi 
samozaposleni podjetniki. 

Vrsta prispevka prvo leto drugo leto tretje in ostala 
Skupaj prispevki za PIZ 95,41 133,5 190,82
Skupaj prispevki za ZZ 122,91 122,91 122,91
Skupaj prispevki za starševsko varstvo 1,56 1,56 1,56 
Skupaj prispevki za zaposlovanje 1,57 1,56 1,57

SKUPAJ 221,45 259,53 316,86*
 

*Podatek velja za junij 2014 in se spreminja vsak mesec, saj je vezan na minimalno plačo (mesečni prispevki za samozaposlene). Gre za 
minimalne prispevke v prvem letu poslovanja, v prihodnjih letih je znesek odvisen od davčne osnove, ki jo posameznik doseže v 
preteklem letu. 

Če povzamemo, študent podjetnik torej izgubi: 

• pravico do bivanja v študentskem domu, 
• pravico do subvencionirane študentske prehrane, 
• morebitno državno štipendijo, zelo verjetno tudi kadrovsko štipendijo, ter morebitno družinsko 

pokojnino, 
• starši osebe ne morejo več uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana, prav tako izgubijo pravico 

do otroškega dodatka 

 



Naštejmo še dobre stvari. 

• študent podjetnik vplačuje v pokojninsko blagajno, kar pomeni, da mu teče delovna doba, 
• študent podjetnik se lahko prijavlja na razne podjetniške razpise in kandidira za nekatere subvencije. 

Obdavčitev zasebnikov z upoštevanjem normiranih odhodkov 

Zasebniki lahko ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem 80-odstotnih normiranih odhodkov, če njihovi 
prihodki niso višji kot 50 tisoč evrov. Davčna stopnja je 20-odstotna   (4-odstotna efektivna davčna stopnja) in 
pomeni dokončno obdavčitev, kar pomeni, da se dobiček ne všteva v dohodnino. 

Pomembna sprememba: Leta 2015 začne veljati ugodnejša davčna obravnava normirancev, ki velja samo 
za tiste davčne zavezance, ki bodo v davčnem letu vsaj 5 mesecev prijavljeni v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za polni delovni čas, zanje se bo zvišal prag letnega prometa, in sicer na 100.000 evrov.    

Zasebnikom ni potrebno voditi poslovnih knjig, Ministrstvo za finance pa predpiše, katere evidence je potrebno 
voditi. Toda v tem primeru ni možnosti upoštevati davčnih olajšav za dejavnost, možnosti upoštevanja splošne 
olajšave in drugih osebnih davčnih olajšav. V tem primeru se davek plača tudi v primeru, če podjetje izkaže več 
odhodkov kot prihodkov. 

Zasebnik mora preiti na sistem obračuna davka na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, če bo v poslovnem 
letu presegel 50 oz. 100 tisoč evrov prihodkov, vendar šele po tem, ko bo v izkazu poslovnega izida izkazoval 
prihodke nad 50 oz. 100 tisoč evrov za dve leti zapored. 

»Normiranci« so tako skladno s pravilnikom dolžni za poslovne in davčne namene voditi naslednje evidence: 

• evidenco izdanih knjigovodskih listin; 
• evidenco osnovnih sredstev in 
• morebitne druge evidence, v kolikor to zahtevajo posebni predpisi s področja, na katerem poslujejo. 

V kolikor je »normiranec« registriran za DDV, je poleg zgoraj navedenih evidenc dolžan voditi tudi 
vse evidence v skladu z DDV predpisi. Pravilnik pri vsaki izmed evidenc predpisuje tudi minimalen 
obseg podatkov in obliko, v kateri morajo biti evidence vodene. 

Ustanovitev d.o.o. 

Družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) je možno brezplačno registrirati na kateri koli vstopni točki VEM, 
vendar le pod pogojem, da se ustanovitelj odloči, da bo imel  akt o ustanovitvi  sprejet na obrazcu VEM. Da se 
lahko d.o.o. brezplačno ustanovi na točki VEM je prav tako potrebno vplačati celotni osnovni vložek v denarju. 
Za ustanovitev d.o.o. je ta minimalno 7.500 EUR 

Ker je tak postopek izredno enostaven in hiter, se zanj odloča večina podjetnikov ki ustanavljajo d.o.o. Podjetnik 
po uskladitvi termina pride na vstopno točko le z osebnim dokumentom in davčno številko. Vse ostale 
dokumente potrebne za registracijo pa pripravi referent na vstopni točki. 

Družbena pogodba ali akt o ustanovitvi na obrazcu VEM vsebujejo le bistvene sestavine, ki so po Zakonu o 
gospodarskih družbah potrebni za ustanovitev, če pa želijo ustanovitelji nekatera vprašanja oz. dogovore urediti 
drugače, morajo pogodbo skleniti v obliki notarskega zapisa pri notarju. Enako velja, če se ustanovitveni kapital 
(vložki) ne vplačajo v celoti v denarju ampak kot stvarni vložki.  
 
Pravice in obveznosti so podobne kot pri samostojnem podjetniku, le da mora d.o.o. voditi poslovne knjige ne 
glede na to, ali se odloči plačevati davke ko »pavšalist« ali ne. 
 
 
Za vse informacije nas lahko poiščete na znanih številkah in naslovih. 
 
 
Begunje, januar 2015 
         Irena Pogačnik, direktorica 



 
 

s.p. d.o.o.

odgovornost
samostojni podjetnik odgovarja za 
svoje poslovanje z vsem svojim 

premoženjem

lastnik odgovarja za pslovanje družbe 
z premoženjem družbe /ne s svojim 

ustanovni kapital 0 € 7.500 €

kako ga ustanoviti brezplačno
preko točk VEM (Obrtna zbornica, 
Upravna enota) in preko spleta s 
pomočjo eVem

preko točk VEM (Obrtna zbornica, 
Upravna enota) in preko spleta s 
pomočjo eVem

pomoč podjetja Cifra ob ustanovitvi, 
če bi jo potrebovali

40 € 40 €

obračun prispevkov za zaposlenega 
oz. za zavezanca mesečno

26 € 26 €

računovodstvo

vodenje klasičnih poslovnih knjig ni 
potrebno, enkrat letno se pripravi 
davčni obračun cena obračuna letno      
=39 €

vodenje poslovnih knjig je potrebno, 
cena vključno z bilancami in davčnim 
obračunom      =27 € mesečno

katere evidence je potrebno voditi

knjiga izdanih računov, register 
osnovnih sredstev, druge evidence, ki 
jih predpisujejo drugi predpisi za 
določne dejavnosti 

klasične poslovne knjige, register 
osnovnih sredstev, druge evidence, ki 
jih predpisujejo drugi predpisi za 
določne dejavnosti 

sredstva na računu
sp prosto razpolaga s sredstvi na 
računu

poslovanje s sredstvi je omejeno le 
na poslone namene

davčna osnova
prihodki 1000  * normirani odhodki 
(80%) =800 osnova za davek 200  * 
davek 20%   = 40  

prihodki 1000  * normirani odhodki 
(80%) =800 osnova za davek 200 * 
davek 17%   =  34 

davek in druge obveznosti

davek je dokončen, drugih obdavčitev 
ni, dohodki se ne vševajo v 
dohodnino, se pa vštevajo v osnovo 
za socialne transfere

ob izplačilu dobička plača prejemnik 
25% davka, izplačilo se ne všteva v 
dohodnino, se pa všteva v osnovo za 
socialne transfere

obvezno zavarovanje
obvezno zavarovanje, plačilo 
prispevkov mesečno najmanj = 
316,86 €  (mesečno se spreminja)

če je lastnik in direktor ista oseba, je 
zaposlitev obvezna, najnižja bruto 
plača znaša =841,98 €

pavšalna obdavčitev (do 50.000€ letno oz. do 100.000 v primeru, da je vsaj ena oseba zaposlena najmanj 5 
mesecev)

RAZLIKE MED SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM (s.p.) in DRUŽBO d.o.o.  (cenik velja samo za člane ŠS Cifra)

 


