
                                                                                                                                            
Obvezne sestavine listin, ki jih izstavljajo podjetja in podjetniki po 
Zakonu o gospodarskih družbah  
 
Za družbe: 

 Na vseh dopisih, ki jih družba pošlje naslovniku, morajo biti poleg celotne firme in sedeža družbe 

navedeni tudi registrski organ, pri katerem je družba vpisana in matična številka družbe; pri d.o.o. in d.d. 

je treba navesti tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov. 

Za samostojne podjetnike: 

 Na sporočilih, ki jih podjetnik pošlje posameznemu naslovniku, morajo biti navedeni firma in sedež 

podjetnika ter njegova matična številka. 

 Na sporočilih, ki se pošiljajo v okviru obstoječih poslovnih stikov, morata biti navedena le firma in sedež. 

Za podružnice tujih podjetij: 

 Na vseh sporočilih, uradnih dopisih, naročilnicah in drugih listinah podružnice mora biti poleg firme 

podružnice naveden register, v katerem so shranjene listine o podružnici, skupaj s številko podružnice v 

tem registru. 

Če zakonodaja države, ki velja za tuje podjetje iz tretje države, zahteva vpis podjetja v register, morata biti 

navedena tudi register, v katerem je vpisano tuje podjetje iz tretje države, in njegova registrska številka v tem 

registru. 

ZGD-1 v 686. členu v prvem odstavku opredeljuje, da se z globo od 6.000 do 30.000 EUR za prekršek kaznuje 

velika družba, z globo od 4.000 do 20.000 EUR srednja družba, z globo od 1.000 do 10.000 EUR majhna družba 

in z globo od 500 do 5.000 EUR mikro družba, če na dopisih, ki jih pošilja družba, ni podatkov iz prvega odstavka 

45. člena tega zakona. 

V ZGD-1 sicer eksplicitno ni navedeno, kateri dokumenti se štejejo za dopise in ali sodijo pod dopise tudi izdani 

računi .Med dopise se, skladno s drugim odstavkom 45.člena ZGD-1 šteje tudi naročilnica. 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem določb prvega odstavka 45. člena 

ZGD-1, je zavzel stališče, da morajo tudi izdani računi vsebovati predpisane sestavine 45. člena ZGD-1. 

 


