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OPOMBA

Strokovno mnenje oz. gradivo je pripravljeno na podlagi naročila 
s strani naročnika. Gradivo je namenjeno naročniku in ga brez 

dovoljenja izdelovalca Janje Starc ni dovoljeno posredovati 
tretjim osebam. 



EKONOMSKI ODNOSI 

Blagovna menjava med Republiko Slovenije (RS) in Republiko Hrvaško (RH) 
je kljub pandemiji korona virusa v letu 2020 presegla 90% blagovne menjave 
iz leta 2019 in dosegla vrednost 4.258 milijarde evrov. Skupna trgovinska 
menjava (storitve in blagovna menjava) pa je dosegla 87,72 % trgovinske 
menjave iz leta 2019 (leta 2019 je bila 6,122 milijarde evrov). 

Zelo spodbudni so tudi podatki za blagovno menjavo (Statistični urad RS) 
za devet mesecev leta 2021 (blagovna menjava je presegla 3,8 milijarde 
evrov) in kažejo na to, da bo blagovna menjava v letošnjem letu presegla 
menjavo iz leta 2019. 



EKONOMSKI ODNOSI 

Slovenija je za Hrvaško med tremi najpomembnejšimi zunanje
trgovinskimi partnericami, Hrvaška pa za Slovenijo med 5.
najpomembnejšimi zunanjetrgovinskimi partnericami.

Za Slovenijo je Hrvaška na 1. mestu glede vrednosti naših
neposrednih naložb v tujini, za Hrvaško pa je Slovenija na 3.
mestu glede na vrednost neposrednih tujih naložb (RH beleži
podatke od vstopa RH v EU).



EKONOMSKI ODNOSI 

Slovenski turisti so na Hrvaškem, tako po obisku, kakor tudi po nočitvah na drugem
mestu (za Nemčijo).

Zelo aktivno poteka tudi sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško na področju
okoljevarstvenih projektov, energetike in digitalizacije.

Slovenska podjetja izvajajo na Hrvaškem več kot 10 večjih projektov, ki so
financirani s strani EU na področju čiščenja voda, kanalizacije in gospodarjenja z
odpadki. Dodatno se za večjo povezanost EU slovenska in hrvaška podjetja
povezujejo tudi na področju elektrogospodarstev (pametna elektro omrežja in
hranilniki energije). Podjetja iz obeh držav iščejo tudi skupne rešitve na področju e-
mobilnosti, racionalne porabe energije, pametnih mest in vasi ter logistike in
telekomunikacij. Nenazadnje poteka tudi komunikacija med lukami obeh držav
tako glede okoljevarstvenih vprašanj, kakor tudi glede konkretne varnosti plovbe
po Jadranskem morju.



EKONOMSKI ODNOSI 

Ekonomski svetovalec/pooblaščeni minister Bernard Šrajner, kot najpomembnejše
slovenske investicije v letu 2021 izpostavlja tri projekte.

V januarju 2021 je slovenska energetska družba Petrol d.d.(Petrol) prevzela hrvaško
trgovsko podjetje z naftnimi derivati Crodux derivati dva d.o.o. (Crodux) , ki je v
lasti hrvaškega generala Ivana Čermaka. Šlo je za prvo pomembnejšo poslovno
transakcijo v Republiki Hrvaški v letu 2021 in eno največjih v zadnjih petih letih.
Čeprav kupnina Petrola za Crodux ni znana, hrvaški mediji ocenjujejo, da je šlo za
kupnino v višini okoli 200 milijonov evrov. Petrol trenutno čaka še na soglasje
regulatorja trga ("Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja"), po prevzemu pa bo
Petrol imel na Hrvaškem preko 200 prodajnih mest (111 obstoječih bencinskih
servisov + 91 novih), njihov tržni delež na hrvaškem trgu naftnih derivatov pa se bo
povzpel na približno 23 odstotkov (do sedaj je Petrol imel okoli 14%, INA pa preko
30%). S prevzemom si je Petrol še okrepil drugo mesto na Hrvaškem na področju
naftnih derivatov (prva je domača družba INA, ki je v lasti madžarskega Mola), na
področju prodaje plina pa se prav tako počasi prebija na drugo mesto. Crodux
zaposluje 1.150 delavcev, družba pa je leta 2019 zaključila s 750 milijoni evrov
prihodkov iz poslovanja in skoraj 19 milijonov evrov čistega dobička (142 milijoni
kun).



EKONOMSKI ODNOSI 

IMPOL gradi v svojem podjetju TLM Šibenik novo livarno (investicija 
presega 80 mio. evrov), 

Ladjedelnica Iskra Šibenik (ISKRA brodogradilište 1" d.o.o. (v lasti 

slovenske Skupine ISKRA) se je v novembru 2021 lotila največje 

strateške naložbe v zgodovini podjetja. V Kijevu v Ukrajini so pred 

kratkim podpisali pogodbo z ukrajinsko ladjedelnico Pallada iz 

Khersona (Črno morje/reka Dnijeper) o izgradnji novega plavajočega 

doka (dolžina 120 m, širina 31 m) z zmogljivostjo dviganja ladij do 

5.000 t. Novi plavajoči dok, ki naj bi bil končan v začetku leta 2023 

(odprt naj bi bil leta 2024) bo omogočal servisiranje skoraj celotne flote 

trajektov hrvaškega ladijskega prevoznika Jadrolinije, vseh ladij 

hrvaške vojne mornarice, vključno z bodočim patruljnim čolnom in jaht 
daljših od 100 metrov.



Gospodarsko-statusna ureditev

Obrt ureja Zakon o obrtu.

Gospodarske družbe ureja Zakon o 
trgovačkim društvima.



OBRT

Obrt ureja Zakon o obrtu (NN, 143/2013,
127/2019, 41/2020). Obrt oziroma obrtnik je
gospodarski subjekt – fizična oseba, ki na trgu
samostojno in trajno opravlja dovoljeno
gospodarsko pridobitno dejavnost.



OBRT

Dve ali več oseb lahko skupaj opravljata-jo
obrt, s tem, da morajo medsebojna razmerja
urediti s pisnim sporazumom (pogodbo o
partnerstvu). Ena fizična oseba lahko
sodeluje v več takšnih obratovalnicah –
skupnih obratovalnicah. Obrtnik odgovarja s
svojim premoženjem.



OBRT

VRSTE OBRTI:

• neregulirana obrt - samostojna obrt,

• regulirana dejavnost - obrt za katero je
potrebno izpolnjevati pogoje (strokovna
izobrazba in za 42 dejavnosti mojstrski izpit) in

• obrt za katero je potrebno imeti posebna
dovoljenja od pristojnega ministrstva ali
koncesijo.



OBRT

Obrtnik ima lahko podružnico oz.
poslovalnico, katera mora imeti imenovanega
poslovodjo, ki mora v primeru opravljanja
reguliranih dejavnosti izpolnjevati pogoje za
opravljanje te dejavnosti.



OBRT

Pravna oseba, ki opravlja obrt – regulirano, mora
imeti najmanj enega zaposlenega, ki izpolnjuje
pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti in si
pridobiti dovoljenje od pristojnega ministrstva.
Oseba, ki izpolnjuje izobrazbene pogoje, mora v
roku 3 let opraviti mojstrski izpit. Podružnica
pravne osebe, kjer se opravlja obrtna dejavnost
mora imeti strokovnega poslovodjo, ki izpolnjuje
pogoje.



OBRT

POGOJI ZA OPRAVLJANJE OBRTI:
a) Splošni pogoji za opravljanje obrti, ki jih mora vsakdo
izpolnjevati:
• da oseba ni s pravnomočno sodbo, odločbo o prekršku

ali odločbo častnega razsodišča izrečen varnostni ukrep
prepovedi opravljanja dejavnosti, dokler ta ukrep traja,

• da ima dovoljenje za uporabo prostora (uporabno
dovoljenje), velja za dejavnosti, za katere je za izvajanje
potreben prostor,

• Oseba mora izpolnjevati posebne zdravstvene pogoje, v
kolikor so ti predpisani.



OBRT

b) Posebni pogoji

Za opravljanje reguliranih obrti je potrebno
izpolnjevati posebne pogoje glede
usposobljenosti, potrebno je imeti ustrezno
strokovno izobrazbo, ustrezno strokovno
kvalifikacijo ali narejen mojstrski izpit strokovne
usposobljenosti. Te pogoje lahko izpolnjuje lastnik
obrti ali zaposleni s polnim delovnim časom, ki
izpolnjuje zgornje izobrazbene pogoje.



OBRT - TUJCI

Tujci (EU) lahko opravljajo obrtno dejavnost pod
enakimi pogoji kot hrvaški državljani (potrebujejo
izpolnjevati vse pogoje, ki jih predpisuje Obrtni
zakon) – to velja, če želijo na Hrvaškem odpreti
obrt. V primeru, da pa bodo na Hrvaškem izvajali
storitev z matičnim podjetjem (npr. iz Slovenije) pa
morajo izpolnjevati pogoje iz njihovega Zakona o
storitvah (začasno/občasno opravljanje dejavnosti).



GOSPODARSKE DRUŽBE

Ureja jih Zakon o trgovačkim društvima.

Zakon deli gospodarske družbe na:

- Podjetnik (trgovac pojedinac)

- Osebna družbe

- Kapitalske družbe



GOSPODARSKE DRUŽBE

KAPITALSKE DRUŽBE

• delniška družba,

• družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.),

• družba za vzajemno zavarovanje.



GOSPODARSKE DRUŽBE

DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (d.o.o.)

• Družbeniki so lahko pravne ali fizične osebe.  
• Družbo lahko ustanovi ena ali več oseb (maksimalno število 

ustanoviteljev ni omejeno).
• Status pravne osebe se pridobi z dnevom vpisa v sodni register, izgubi 

pa se ga z dnevom izbrisa.
• Družba odgovarja s premoženjem družbe.
• Ustanovitveni kapital znaša 20.000,00 KN (2.667€).
• Pred vpisom v sodni register se mora vplačati najmanj 1/2 vložka v 

denarju kar znese 10.000KN (1.334€)
• Ob ustanovitvi ni potrebno vplačati celotnega ustanovitvenega kapitala. 



GOSPODARSKE DRUŽBE

DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (d.o.o.)

Poenostavljen postopek HITRO.hr Servis, ki s Pravilnikom o
načinu vpisa u sodni register preko storitev e-Tvrtka
omogoča elektronsko odpiranje podjetja – pogoj je, da je
temeljni kapital denarni vložek (ne stvarni)

Takšen vpis se vrši po korakih (oddaja vloge je res
elektronska) je pa potrebno preko FINA-e oddati določene
dokumente overjene dokumente, plačati sodno takso…



GOSPODARSKE DRUŽBE

ENOSTAVNA GOSPODARSKA DRUŽBA 

Enostavna družba z omejeno odgovornostjo je družba
katere minimalni znesek ustanovitvenega kapitala znaša 10
KN, najnižja nominalna vrednost poslovnega deleža znaša 1
KN. Ustanovitveni kapital družbe mora biti v denarnem
vložku, družbe ni dovoljeno ustanoviti s stvarnim vložkom.

Družba ima lahko največ pet družbenikov, ima pa lahko le
enega ustanovitelja. Družbo se registrira preko obrazca, ki
je sestavni del Zakona. Obrazec se izpolni in vloži pri notarju.



ODPRTJE PODJETJA - TUJCI

Tujci – državljani držav članic Evropskega
gospodarskega prostora (EU in EFTA) in
Švicarske konfederacije lahko na Hrvaškem
odprejo podjetje pod enakimi pogoji kot
hrvaški državljani.



ODPRTJE PODJETJA - TUJCI

Postopek registracije podjetja:
• Družbeniki morajo predložiti osebni dokument (v primeru, da je 

družbenik fizična oseba) oziroma izpis iz sodnega registra za 
pravno osebo (izpis mora vsebovati podatke o lastnikih) – izpis
mora biti preveden (hrvaški jezik) in ne starejši od 30 dni,

• Za zakonitega zastopnika – direktorja se predloži osebni
dokument,

• Zakoniti zastopnik – direktor si mora predhodno pridobiti hrvaško
davčno številko – OIB,

• Rezervacija naziva – imena podjetja (potrebna je obrazložitev), 
• Vplačilo osnovnega kapitala na začasni račun, ki se ga odpre v RH 

(ustanovitveni kapital znaša 20.000 KN – cca. 2.667 €),
• Določitev sedeža, dejavnosti (glavna dejavnost se vpiše na 

statističnem uradu).



ODPRTJE PODJETJA - TUJCI

Postopek registracije podjetja - stroški:

• en družbenik, en direktor (stroški notarja, objava v NN, takse… = 2.220 KN)

• dva družbenika, en direktor (stroški notarja, objava v NN, takse… = 2.315 KN)

• En družbenik, dva direktorja (stroški notarja, objava v NN, takse… = 2.432,50 KN) 

• Dva družbenika, dva direktorja (stroški notarja, objava v NN, takse… = 2.527,50 KN)

• Rezervacija imena – naziva (stroški: taksa 10,00 KN, statistika 55 KN)

• Žig 200 KN, e-podjetje 100,00 KN

• Odvetniški oz. notarski stroški: v višini od 2.500 KN do 3.200 KN. 



PODRUŽNICA

• Za opravljanje dejavnosti izven sedeža samostojnega
podjetnika ali gospodarske družbe – pravne osebe.

• To je organizacijska oblika izven sedeža ustanovitelja, kjer se
opravlja dejavnost družbe.

• Ni samostojna pravna oseba.
• Podružnica se vpiše v sodni register pristojnega sodišča.
• Podružnica ima lahko svojo firmo (naziv), vendar v njem

mora biti navedena skrajšana firma (skrajšan naziv) in
dejavnost.

• Tuja gospodarska družba (pravna osebe) lahko prav tako
odpre podružnico, vendar mora predložiti dokaz o
vzajemnosti.



ZASTOPNIŠTVO

• Tuje gospodarske družbe (pravne osebe) katere
opravljajo gospodarsko dejavnost.

• Zastopništvo je nižja pravna oblika kot podružnica.
• Ne pridobi pravice do opravljanja gospodarske

dejavnosti.
• Za registracijo mora biti vzpostavljena vzajemnost,

razen za države članice Svetovne trgovinske
organizacije.

• Zastopništvo se vpiše v register zastopništev tujcev,
ki ga vodi Ministrstvo za gospodarstvo, delo in
podjetništvo.



ZA KATERE DEJAVNOSTI SO POTREBNI 
MINIMALNI TEHNIČNI POGOJI?

• TRGOVINA

• GOSTINSTVO 

• TURISTIČNE AGENCIJE



TRGOVINA

Trgovec mora pred pričetkom opravljanja dejavnosti imeti
ustrezen prostor, ki skupaj z opremo izpolnjuje predpisane
pogoje. Na občini – oddelku za gospodarstvo se vloži vloga
za pregled prostorov, pristojni oddelek izda ustrezno
dovoljenje:

– fotokopija odločbe »Trgovačkog« sodišča (v Sloveniji Okrajno
sodišče) o vpisu podjetja v sodni register ali odločbo o vpisu
obrti v obrtni register,

– dokazilo o dovoljenju za uporabo prostora,
– poročilo o varnosti elektroinštalacij (meritve z poročilom),
– poročilo o ustreznosti plinskih inštalacij,
– poročilo o ustreznosti – neoporečnosti pitne vode,
– taksa (70 KN).



GOSTINSTVO

Za opravljanje gostinske dejavnosti je potrebno pridobiti ustrezno
dovoljenje o izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojev:

– odločbo »Trgovačkog« sodišča (v Sloveniji Okrajno sodišče) o vpisu podjetja
v sodni register (za pravne osebe, npr. d.o.o., d.d.),

– odločbo o vpisu v obrtni register (za fizične osebe, npr. kot pri nas s.p.),
– dovoljenje o uporabi prostora (uporabno dovoljenje),
– dokazilo o izobrazbi oziroma dokazilo o usposobljenosti za poslovodjo,
– spričevalo o opravljenem zaključnem izpitu končane srednje šole ali potrdilo o

strokovni usposobljenosti za samostojnega gostinca z dokazilom o enoletnih
delovnih izkušnjah pri vodenju gostinskega obrata (to se dokazuje s fotokopijo
delovne knjižice oziroma potrdilom hrvaškega ZPIZ-a ali overjenim potrdilom
gostinskega podjetja, kjer je zaposlen delal kot poslovodja v gostinstvu),

– poročilo o varnosti elektroinštalacij (meritve z poročilom),



GOSTINSTVO

– poročilo o pregledu učinkovitosti prezračevanja,
– poročilo o hrupu,
– poročilo o zvočni izolaciji,
– poročilo o onesnaženosti zraka zaradi emisij gostinskih

obratov, v katerih se pripravlja hrana,
– poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode – neoporečnosti

pitne vode, če gre za gostinske obrate, ki se prvič odpirajo,
– dokazilo o nepropustnosti vodovodne in kanalizacijske

inštalacije, če gre za gostinske obrate, ki se prvič odpirajo,
– dokazilo o nepropustnosti septične jame (greznice), velja za

objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo.



PROSTOR – UPORABNO DOVOLJENJE

Da se v objektu lahko opravlja dejavnost (obrt) mora objekt imeti odločbo za 
opravljanje dejavnosti (uporabno dovoljenje) skladno z Zakonom o prostornom
uređenju i gradnji (Zakon o prostorski ureditvi in gradnji), in sicer: 

• Za objekte zgrajene pred 15.02.1968: potrdilo od občinskega katastra, da je 
objekt vpisan v katastrskem registru pred 15.02.1968 (izpis iz katastrskega 
načrta, kot sestavni del potrdila – mapna kopija).

• Za objekte zgrajene od 16.02.1968 do 19.06.1991: uporabno dovoljenje ali 
pravnomočno gradbeno dovoljenje izdano do 19.06.1991 in potrdilo gradbene 
inšpekcije, da v zvezi s to gradnjo ni uveden inšpekcijski postopek.

• Za objekte zgrajene od 20.06.1991 do 01.10.2007: uporabno dovoljenje ali 
pravnomočno gradbeno dovoljenje izdano od 20.06.1991 do 30.09.2007 in 
potrdilo s katerim se potrjuje, da je objekt zgrajen v skladu z gradbenim 
dovoljenjem v smislu zunanjih izmer in namena gradnje.

• Za objekte zgrajene od 01.10.2007: uporabno dovoljenje.  



PROSTOR – UPORABNO 
DOVOLJENJE

Za objekte do 400 m2 – odločba o gradbenih pogojih (kot gradbeno
dovoljenje) in poročilo nadzornega pri gradnji o izvedeni gradnji z
dokazilom, da je investitor predložil navedeno poročilo pristojnem
organu za gradbeništvo.

Nekatere obrti – dejavnosti se lahko opravljajo v stanovanjskih
objektih.

Seznam teh dejavnosti, ki se jih lahko izvajajo v stanovanjskih
objektih je določen s Pravilnikom o obrtima koji se mogu objavljati u
stambenim prostorijama (Pravilnih o dejavnostih, ki se lahko
opravljajo v stanovanjskih objektih).



DAVČNI SISTEM

Davek iz dejavnosti (dohodnina)

Zavezane za davek je:

- Fizična oseba, ki ustvarja prihodke,

- Več fizičnih oseb,

- Naslednik za vse davčne obveznosti 
ustanovitelja. 



DAVČNI SISTEM

VIRI DOHODNINE (davka iz dejavnosti) 

• iz naslova zaposlitve,

• iz samozaposlitve, 

• iz lastnine in lastninskih pravic,

• iz kapitala,

• iz zavarovanja,

• drugi prihodki.



DAVČNI SISTEM

Zavezanec za davek iz dejavnosti (dohodnina) vodi
poslovne knjige po sistemu enostavnega
knjigovodstva:
• Knjiga prihodkov in odhodkov (obrazec KPI).
• Knjiga prometa – evidenca dnevnega prometa

(obrazec KPR).
• Popis osnovnih sredstev (obrazec DI).
• Evidenca terjatev in obveznosti.
• Evidenca o nabavi in uporabi repromateriala in

potrošnega materiala, ter pijač in napitkov.



Stopnja davka Mesečna davčna osnova Letna davčna osnova

20% (lani 24%) do 30.000 KN (4.053€) do 360.000 KN (48.643€)

30% (lani 36%) nad 30.000 KN (4.053€) nad 360.000 KN (48.643€)

STOPNJE DOHODNINE (DAVKA IZ DEJAVNOSTI)

Do vključno leta 2016 so bile stopnje 12%, 25%, 40%.



PAVŠALNA OBDAVČITEV

POGOJI:
• Da ni zavezanec za davek na dodano vrednost
• Skupni prihodki preteklega leta ne presegajo 300.000 KN

(40.000€)
• Da nima podružnice ali poslovne enote

PAVŠALNO NE MORAJO BITI OBDAVČENI PODJETNIKI:
• KI OPRAVLJAJO GOSTINSKO ALI TRGOVINSKO DEJAVNOST
• Tisti podjetnik, ki prične opravljati samostojno dejavnost s

pavšalno obdavčitvijo in je zanjo dolžan voditi poslovne
knjige, ta ni več upravičen do pavšalne obdavčitve.



PAVŠALNA OBDAVČITEV

Letni pavšalni dohodek:
1. v znesku 12.750,00 kun, kar je razlika med prejemkom v višini 85.000,00 kun in
davčno priznanimi odhodki v višini 85%, če davčni zavezanec v davčnem obdobju
realizira skupni letni prejem do 85.000,00 kun,
2. v višini 17.250,00 kun, kar je razlika med prejemkom v višini 115.000,00 kun in
davčno priznanimi odhodki v višini 85%, če zavezanec v davčnem obdobju ustvari
skupni letni dohodek nad 85.000,00 kun do 115.000,00 kun,
3. v višini 22.425,00 kun, kar je razlika med prejemkom v višini 149.500,00 kun in
davčno priznanimi odhodki v višini 85%, če zavezanec v davčnem obdobju ustvari
skupni letni dohodek nad 115.000,00 kun do 149.500,00 kun.
4. v višini 34.500,00 kun, kar je razlika med prejemkom v znesku 230.000,00 kun in
davčno priznanimi odhodki v višini 85%, če zavezanec v davčnem obdobju ustvari
skupni letni dohodek nad 149.500,00 kun do 230.000,00 kun.
5. v višini 45.000,00 kun, kar je razlika med prejemkom v znesku 300.000,00 kun in
davčno priznanimi odhodki v višini 85%, če zavezanec v davčnem obdobju ustvari
skupni letni dohodek nad 230.000,00 kun do 300.000,00 kun.



PAVŠALNA OBDAVČITEV

Letna pavšalna dohodnina se določi z odločbo pristojne izpostave davčne uprave z
uporabo 10% (znižana iz 12%) davčne stopnje v skladu z Zakonom o dohodnini.
Odločba poleg tega določa tudi znesek mesečnega pavšalnega davka od
dohodnine glede na sedež davčnega zavezanca in roke plačila.

SKUPNI PRIHODKI LETNA DAVČNA OSNOVA LETNI PAVŠALNI DAVEK IZ 
DOHODKA

od 0,00 do 85.000,00 12.750,00 1.504,50 kn

od 85.000,01 do 115.000,00 17.250,00 2.035,50 kn

od 115.000,01 do 149.500,00 22.425,00 2.646,15 kn

od 149.500,01 do 230.000,00 34.500,00 4.071,00 kn

od 230.000,01 do 300.000,00 45.000,00 5.310,00 kn



Davek na dobiček

Stopnja davka sta dve:
- 10% (12% - 2020) (ustvarjeni prihodki do 7.500.000KN – 1 

milijon €)

- 18% (ustvarjeni prihodki večji 7.500.000,01KN)

Zavezanec za plačilo davka od dobička vodi knjige 
po sistemu dvostavnega knjigovodstva na 

podlagi Zakona o računovodstvu.



Davek na dobiček po odtegljaju

• 15%, razen za dividende in deleže dobička, pri katerih 
se plača davek po odtegljaju po stopnji 10%.

• 20% na vse storitve in vse vrste pristojbine, ki se 
obdavčijo po tem Zakonu, če se plačajo osebam, ki 
imajo sedež v državah, ki so na davčnem seznamu EU in 
seznamu RH o izogibanju dvojnega obdavčevanja. 

• 10% (15% - 2020) za nastope tujih izvajalcev



PLAČILO PRISPEVKOV

PRISPEVKI, KI GREDO V OBČINSKI PRORAČUN:

• dodatek davka od dohodnine,

• davek na porabo,

• davek na počitniške hiše,

• davek na promet nepremičnin,

• davek na ime podjetja (naziv – firma 
podjetja),

• davek za uporabo javnih površin.



DAVKI – PRIHODKI ŽUPANIJ

Županije prejmejo posebne davke, ki so izvirni
prihodek županije:

• Davek od dedovanja in od daril,

• Davek na cestna motorna vozila,

• Davek na igralne avtomate,

• Davek na plovila.



DAVKI – PRIHODKI OBČIN IN MEST

• Dodatni davek od dohodnine,

• Davek na porabo,

• Davek na ime oziroma naziv podjetja, 

• Davek za uporabo javnih površin

• Davek od počitniških objektov,

• Davek od podeljenih koncesij,

• Davek od prometa z nepremičninami.



STOPNJE NAKATERIH DAVKOV

DOHODEK STOPNJA

Dohodek od najemnin (zakupov) 10%

Dohodek od lastninskih pravic 20%

Dohodek od odtujitve nepremičnin in 
lastninskih pravic

20%

Dohodek od kapitala (dividende in 
delež dobička)

10%



ČLANARINE IN DRUGE OBREMENITVE

• članarine,

• prispevki,

• pristojbine,

• spomeniška renta,

• članarina turističnim ustanovam. 



POSEBNI DAVKI - TROŠARINE

• Posebni davki na avtomobile, ostala 
motorna vozila, plovila in letala. 

• Posebni davek na alkohol.

• Posebni davek na pivo.

• Posebni davek na brezalkoholne pijače.

• Posebni davek na kavo.



Davek na dodano vrednost

Lahko se prijavijo v sistem zavezancev DDV-ja
pred oziroma s pričetkom opravljanja pridobitne
dejavnosti – prostovoljen vstop v sistem
zavezancev za davek na dodano vrednost .

OBVEZNO se morajo podjetniki vključiti v sistem
zavezancev za davek na dodano vrednost, če so v
preteklem obdobju presegli prihodke v višini
300.000,00 KN (cca. 40.536,00€) v letu 2017 je bil
prag 230.000,00 KN (cca. 31.000€).



Davek na dodano vrednost

Stopnje davka na dodano vrednost:

• 5% 

• 13 % 

• 25 %
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Davek na dodano vrednost

STOPNJA 5%:

- kruh,

- mleko,

- knjige (znanstvene, kulturne),

- Zdravila in medicinska oprema

- implatanti,

- znanstvena literatura (časopisi)

- kino vsotpnice.



Davek na dodano vrednost

STOPNJA 13%:

- namestitve, storitve polpenziona in polnega prenziona, storitve turističnih
agencij, 

- časopisi in revije,
- gostinske storitve,
- dobava vode, elektrike, komunala,
- otroška hrana, sedeži, plenice,
- trsni sladkor in sladkor iz sladkorne pese
- jedilna olja in masti rastlinskega in živalskega izvora, 
- karte za koncerte,
- sadike in semena, določena gnojila,
- meso in mesni izdelki, ribe, morski sadeži
- sveža zelenjava in sadje
- avtorji
- žare in truge.



Davek na dodano vrednost

STOPNJA 25% - vse 
ostalo.



DAVČNE BLAGAJNE

KDO JE ZAVEZANEC ZA VODENJE DAVČNIH BLAGAJEN :
• fizične osebe, ki so zavezanci za davek iz dejavnosti na podlagi

opravljanja samostojne dejavnosti,
• za vse dejavnosti za katere je potrebno obvezno izdajati račune in

voditi evidence pri gotovinskem poslovanju v skladu s posebnimi
predpisi,

• pravne in fizične osebe – zavezanci za davek iz dobička,
• gospodarska družba in druga pravna in fizična oseba – rezident

Republike Hrvaške, katera opravlja pridobitno gospodarsko
dejavnost samostojno, trajno in z njo ustvarja dogodek,

• zavezanci za davek na dobiček – po odločbi davčne uprave,
• zavezanec za davek na dobiček = zavezanec za vodenje davčne

blagajne.



DAVČNE BLAGAJNE

KDO NI ZAVEZANEC ZA DAVČNE BLAGAJNE
(FISKALIZACIJO)?

• osebe, ki določajo prihodke na način, ki je
predpisan za samostojne dejavnosti, to so
npr. davčni zavezanec, ki določa prihodke od
najemnin na podlagi poslovnih knjig;
pavšalisti, kateri ustvarjajo prihodke od
dajanja v najem npr. stanovanj, sob, postelj
in organiziranje taborov…



DAVČNE BLAGAJNE

Zavezanci za vodenje davčnih blagajn so 
dolžni:

• sprejeti interni akt, 

• uskladiti vsebino računa,

• imeti obvestilo, da morajo potrošniki prejeti 
in vzeti račun. 



Prispevki in davki na plače in na 
plače zaposlenih - delavcev

Delodajalci so dolžni plačati prispevke na plačo 
zaposlenega: 

• Prispevek za zdravstveno zavarovanje 16,5%

• Prispevek na poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni 0,5% (ni ga več od 2019)

• Prispevek za zaposlovanje 1,7% (ni ga več od 2019)



Prispevki in davki na plače in na 
plače zaposlenih - delavcev

Pokojninsko zavarovanje

Poznajo tri stopnje (prva in druga je obvezna)

- Prva stopnja je 15%

- Druga stopnja je 5% (pokojninski stebri, ki 
niso v državni lastnini)

Tretji pokojninski steber – stopnja je 
prostovoljna



PLAČILO PRISPEVKOV - obrtniki

Osnova za izračun prispevkov za vsa obvezna 
zavarovanja v RH se določi za vsako leto in je vezano 
na povprečno mesečno plačo. 
Obvezni prispevki so:
• pokojninsko zavarovanje na podlagi generacijske 

solidarnosti 15%
• pokojninsko zavarovanje na podlagi individualnih 

kapitaliziranih prihrankov po stopnji 5%,
• obvezno zdravstveno zavarovanje po stopnji 

16,5%.



Minimalna plača v 2021

Minimalna plača na Hrvaškem 
znaša 4.250KN - bruto(566€). 

Neto = 3.400 KN (453€)



OPRAVLJANJE 
DELA NA 

HRVAŠKEM -
POGOJI



PRIDOBITEV DAVČNE ŠTEVILKE

Hrvaška davčna številka se imenuje OIB.

Slovenski podjetnik, ki na Hrvaškem opravlja 
dejavnost za katero je potrebno obračunati 
davek na Hrvaškem (npr. opravlja gradbeno 

storitev, prevoz oseb z avtobusi ali pri 
poslovanju prejema gotovino) mora pridobiti 

OIB.



PRIDOBITEV DAVČNE ŠTEVILKE

OIB številko pridobi tako fizična oseba, kot
tudi pravna oseba.

V primeru, da fizična oseba opravlja
samostojno dejavnost (v našem primeru
s.p.) je OIB številka, ki jo pridobi kot fizična
oseba, enaka tudi za s.p.



PRIDOBITEV DAVČNE ŠTEVILKE

OIB – davčno številko za fizično osebo (velja 
tudi za s.p.), se pridobi:

- vloga,

- kopija osebnega dokumenta.



PRIDOBITEV DAVČNE ŠTEVILKE

OIB – davčno številko za pravno osebo se pridobi:

- vloga,

- kopija osebnega dokumenta zakonitega 
zastopnika – direktorja,

- redni izpis iz sodnega/poslovnega registra (izpis 
ne sme biti starejši od 3 mesecev in mora biti 
uradno preveden od sodnega prevajalca v hrvaški 
jezik)



PRIDOBITEV DAVČNE ŠTEVILKE

OIB se pridobi na “poreznih upravah” –
finančnih upravah

OIB številko se pridobi osebno ali preko 
pooblaščenca



PRIDOBITEV ID ŠTEVILKE ZA DDV

Hrvaška identifikacijska 
številka za namene DDV-ja je 
sestavljena iz oznake HR+OIB



PRIDOBITEV ID ŠTEVILKE ZA DDV

Identifikacijsko številko za DDV se pridobi:

- vloga,

- kopija OIB-a,

- original ali overjena kopija potrdila, da je v državi v 
kateri ima sedež vključen v sistem zavezancev za DDV in 
da ima izdano ID DŠ (potrdilo mora biti v hrvaškem 
jeziku, prevedeno od sodnega prevajalca),

- izkazati je potrebno upravičenost namena registracije 
za namene DDV (pogodba, izjava, utemeljitev...).



PRIDOBITEV ID ŠTEVILKE ZA DDV

ID za DDV se pridobi osebno ali 
preko pooblaščenca



PRIDOBITEV ID ŠTEVILKE ZA DDV

Identifikacijska številka za PDV 
se pridobi na “porezni upravi v 

Zagrebu” – finančna uprava 
Zagreb.



PRIDOBITEV CERTIFIKATA

V primeru uporabe davčne blagajne morate 
predhodno pridobiti digitalno kvalificirano 
potrdilo – certifikat.

Digitalno potrdilo je namensko potrdilo in se 
ga pridobi na FINA-i.

Certifikat velja 5 let. 



POROČANJE – OBRAČUN DDV

Poroča oziroma obračun DDV-ja se 
odda preko spletnega portala –

aplikacije

E-POREZNA



POROČANJE – OBRAČUN DDV

Za poročanje je potrebno hrvaško digitalno
potrdilo, ki se ga potrebujeje za vstop v "e-
porezna" preko katere se naredi obračun...
ali pooblaščenca, npr. računovodski servis
(pooblastilo), da opravi to storitev, ki zajema
knjigo izdanih računov - knjiženje, obračun...,
na koncu se naredi obračun in plača PDV-ja.



Prijava dela za tujce
To področje urejata dva zakona, in sicer zakon
o tujcih in zakon o napotitvi delavcev in sodita
pod področje hrvaškega ministrstva za
notranje zadeve.

Oba zakona sta letos nova in drugače urejata
področja dela tujcev, predvsem določata
posebne pogoje za tujce – delavce iz tretjih
držav.
Star hrvaški zakon o tujcih je določal, kdaj je potrebna prijava delavcev na policiji (30, 

60, 90 dni), določene dejavnosti in delavci iz tretjih držav.



Prijava dela za tujce

Zakon o tujcih velja od 1.1.2021 in ne predvideva
nobenih posebnih postopkov za državljane
članice EU-ja. Predvideva pa posebne postopke za
delavce iz tretjih držav.

Zakon določa, da brez dovoljenja za prebivanje in
delo in brez potrdila o prijavi dela, lahko dela
državljan tretje države, če ima v RH odobreno
začasno bivališče kot napoteni delavec.



Prijava dela za tujce

Zakon o tujcih dodatno določa, da je potrebno
za tujce iz tretjih držav pridobiti potrdilo o
prijavi dela, ki ga izdajajo pristojne policijske
uprave oz. postaje, in sicer velja za primere, kot
jih določa zakon. Potrdilo se lahko izda za
izvrševanje dogovorjenih del za 90 oziroma 30
dni v koledarskem letu.



Prijava dela za tujce

Prijava dela do 90 dni v koledarskem letu je potrebna:

- turistične predstavnike agencij na Hrvaškem

- znanstveniki, ki sodelujejo pri pomembnejših projektih
za RH

- predavatelji, učitelji…, ki sodelujejo z izobraževalnimi
institucijami, če imajo v RH podružnice

- akreditirani dopisniki

- umetniki (tudi osebje, ki sodeluje pri snemanju filmov)

- strokovnjaki iz področja kulturne dediščine, knjižničarji
in arhivarji



Prijava dela za tujce

Prijava dela do 30 dni v koledarskem letu je potrebna:

- zaposleni v tujih podjetjih, ki proizvajajo stroje in
opremo in prihajajo v RH z namenom montaže oz.
servisa in je to delo vezano na zagotavljanje garancije

- izvajanje pogrebne dejavnosti oz. prevoz pokojnikov

- razstavljavci - sodelujoči na sejemskih in razstavnih
dogodkih

- snemanje modnih in promocijskih filmov

- avtorji in izvajalci na področju glasbe, plesa…

- revizorji in konzultanti



Prijava dela tujcev

Za izvajanje teh del je potrebno pridobiti
dovoljenje, pri pristojni policijski upravi oz.
postaji, kjer se bo delo izvajalo. Gre za t.i.
dovoljenje za delo oz. potrdilo o prijavi dela in
velja za državljane tretjih držav, za katere
imate v Sloveniji pridobljeno delovno
dovoljenje.



Prijava napotenih delavcev
Napotovanje delavcev ureja nov zakon o napotovanju
delavcev v RH in čezmejnem izvajanju odločb in
sodelovanju o izrečenih globah.

Zakon je v veljavi od 1.1.2021 in ureja napotovanje
delavcev v RH, plačilo za delo, upoštevanje kolektivnih
pogodb in delovno-pravne zakonodaje RH (npr.
potrebno je upoštevati praznike in dela proste dneve
na Hrvaškem), obveznost prijave delavcev, imenovanje
pooblaščenca – zastopnika in ostalo.



Prijava napotenih delavcev

Delavce napotene v tujino je potrebno prijaviti –
napoteni delavci (velja za vse napotitve, razen
mednarodnih voznikov) na pristojno inšpekcijo za
delo, pred nastopom dela napotenih delavcev
(POZOR: potrebno je sporočiti vsako spremembo!!! V
roku 3 dni). Prijava se izvrši preko obrazca izjave o
napotenih delavcih.

Potrebno je imeti zastopnika – pooblaščenca 
(POOBLASTILO)!



Prijava napotenih delavcev
Za napotene delavce je potrebno imeti naslednje dokumente
(dostopni pooblaščencu):

- pogodba o zaposlitvi in aneks k pogodbi o zaposlitvi

- obračun plače – plačilno listo in dokazilo o izplačilu plače
(bančni izpisek)

- evidenco delovnega časa (počitek, začetek in konec
delovnega časa)

- potrdilo A1, M1

- oceno tveganja iz varnosti pri delu in zdravstvenega
varstva z vsemi dokazili (pregledi, izpiti…)



Prijava napotenih delavcev

POOBLAŠČENEC mora imeti na razpolago vso
dokumentacijo, ki se nanaša na napotene delavce.

Praviloma je potrebno imeti vso dokumentacijo v
jeziku države v kateri napotujete delavce.

Hramba dokumentacije napotenih delavcev je 2 leti.



Prijava napotenih delavcev
Delodajalec je za napotene delavce dolžan zagotavljati minimalne
pogoje dela na Hrvaškem:

- delovni čas in odmori ter počitki

- zagotavljanje minimalnega letnega dopusta

- plačilo za opravljeno delo in plačilo nadurnega dela

- zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

- plačilo potnih stroškov, prehrane, namestitve

Določene so izjeme (letni dopust in nadurno delo) pri napotitvah
krajših od 8 dni, v primeru, da gre za zaokrožitev dobave blaga in
storitve (npr. prodaja stroja in opreme za katero podjetje zagotavlja
tudi zagon tega stroja), vendar to ne velja pri gradbenih delavcih.



Prijava napotenih delavcev

PLAČILO ZA DELO – splošno pravilo je, da se
upošteva plača v državi v kateri se izvaja delo.

V primeru, da je ta nižja se upošteva tista
plača, ki je ugodnejša za delavca.



Prijava napotenih delavcev

IZVAJALEC – PODIZVAJALEC

Solidarnostna odgovornost v primeru 
neplačila napotenega delavca. 



Prijava napotenih delavcev

Zakon pozna termin „dolgotrajni napoteni
delavec“ – delo nad 12 mesecev.

Tu je poseben postopek in prijava takšnega
delavca z dolgotrajno napotitvijo.



Prijava napotenih delavcev iz tretjih 
držav

Napoteni delavci, ki prihajajo iz tretjih
držav in katerih napotitev traja več kot 90
dni so dolžni urediti začasno bivališče kot
napoteni delavci oz. je zanje potrebno
pridobiti dovoljenje za delo po hrvaški
zakonodaji.

Določene dejavnosti – kvote



Prijava napotenih delavcev - GLOBE
Neupoštevanje zakona predvideva globe in izvršljivost le-teh.

Globa v znesku od 4.130€ do 6.700€ se izreče osebi, ki:

- ne prijavi napotitev delavcev z izjavo pristojnem organu

- ne sporoči spremembe v roku 3 dni

- ne vroči pisnega pooblastila pooblaščencu oz. zastopniku

- ne dostavi zahtevane dokumente

Globo lahko plača tudi naročnik storitev, v primeru, da napoteni
delavec ni v delovnem razmerju.



OBRAZEC A1

Delodajalec dolžan za vsakega delavca, ki bo
napoten na delo v tujino, pred napotitvijo
pridobiti potrdilo o predpisih o socialni
varnosti, ki se uporablja za imetnika
(obrazec A1).



OBRAZEC A1

Obrazec A1 pridobite na ZZZS, 
preko e-vem portala (spot 

registracija) in za npr. serviserje, 
montažerje, prevoznike – 13. člen 

Uredbe ES št. 883/2004



Pogodba o zaposlitvi

Delodajalec lahko začasno napoti delavca na
delo v drugo državo članico EU v skladu s
pogodbo o zaposlitvi. V kolikor pogodba o
zaposlitvi ne predvideva možnosti dela v
tujini (208. do 210. člen ZDR-ja), morata
delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo
o zaposlitvi.



OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI – TUJA PODJETJA

Zakon o storitvah predpisuje in določa katere
pogoje morajo izpolnjevati tuja podjetja, ki želijo
poslovati na področju R Hrvaške. Gre za t. i. prijavo
občasnega ali začasnega dela. S prijavo takšnega
dela se preprečuje monopol, zavezuje se k
upoštevanjem predpisov iz delovno-pravnega
področja, iz kazenskega prava, iz davčnega področja
in ostalih področij. S posebnimi predpisi (zakoni) se
določi pogoje priglasitve za opravljanje določenih
dejavnosti (npr. področje gradbeništva).



OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI – TUJA PODJETJA

Tuja podjetja lahko pod pogojem priglasitve
občasnega oz. začasnega dela (v kolikor je to
določeno) opravljajo dela na Hrvaškem pod enakimi
pogoji, razen za določene dejavnosti za katere ne
zadostuje pogoj priglasitve, kot so npr. poštne
storitve, storitve v elektroenergetskem sektorju
(oskrba z elektriko), oskrba s plinom, komunalne
storitve in oskrba z vodo, gospodarjenje z odpadki…



Gradbena dejavnost

Hrvaška gradbena zakonodaja določa,
da si morajo gradbena podjetja, ki bodo
na Hrvaškem opravljala gradbene
storitve, ki po NKD sodijo pod področje
gradbeništva pridobiti t.i. dovoljenje
(priglasitev).



Gradbena dejavnost

Postopek priglasitve gradbene dejavnosti:

- vloga,

- pooblastilo hrvaškemu odvetniku, notarju, 
zadrugi... (dovoljenja ne morete pridobiti sami!)

- Evropsko potrdilo,

- zavarovanje odgovornosti proti tretjim osebam 
in proti investitorju,

- taksa.



Gradbena dejavnost

• Vsi dokumenti morajo biti prevedeni od
sodnih prevajalcev!

• Evropsko potrdilo izda OZS v hrvaškem
jeziku in je kot takšno verodostojno (ni
potrebno posebnega prevoda).



Gradbena dejavnost

Odgovorni vodja gradbišča – nadzorni vodja:

- potreben je vpis v pristojno inženirsko 
zbornico, ob izpolnjevanju pogojev

- vpisuje se izključno fizična oseba, ki mora biti 
v delovnem razmerju



Gradbena dejavnost
Kaj naj imajo podjetja še s seboj?:

- pogodbe o zaposlitvi (pogodba mora 
vsebovati klavzulo, da delavec dela tudi v 
tujini, skladno z Zakonom o delovnih 
razmerjih), 

- evidenca delovnega časa, 

- ocena tveganja iz varnosti in zdravja pri delu,

- obrazce A1, 



Gradbena dejavnost

- evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja, 

- M1 obrazce, 

- potrdila o opravljenih izpitih iz varstva pri 
delu, oceno tveganja varstva pri delu, 
zdravniška spričevala

- naročilnico, pogodbo z naročnikom…



GOSTINSKA DEJAVNOST

Za izvajanje gostinske dejavnosti je potrebno:

- pridobiti odločbo o izpolnjevanju minimalnih 
sanitarno-higienskih pogojev (pristojna 
služba županije),

- prijava obratovalnega časa,

- opravljen higienski minimum (sanitarna 
knjižica),

- HACCP sistem.



PODPORNE INSTITUCIJE

- Obrtničko poduzetnička zadruga Mreža –
Zagreb

- SLO CRO Poslovni klub



- usluge vođenja poslovanja,
- tržišno povezivanje
- Pravne savjete
- vođenje poslovnih knjiga
- korištenje EU sredstava
- korištenje potpora u poslovanju
- provođenje mjera zaštite na radu
- kako poslovati na tržištima u Sloveniji, Italiji, SR Njemačkoj  – na tržištu  EU
- marketinški plan / izradu web stranica, marketinško predstavljanje, sajmovi i dr.
- organizacija poslovnih susreta
- Zajednički tražimo učinkovitija, održiva inovativna rješenja u Vašem poslovanju
- cijeloživotno učenje
- mogućnost ponuda usluga i proizvoda u javnim natječajima
- propisi u zaštiti potrošača.



- PRIDOBIVANJE DOKUMENTACIJE ZA DELO NA HRVAŠKEM (gradbeno ministrstvo, OIB, 
PDV, digitalna potrdila)

- STORITEV ZASTOPNIKA NAPOTENIH DELAVCEV

- UPRAVLJAVEC POČITNIŠKIH KAPACITET – ZAKUPNIK

- ISKANJE POSLOVNIH PARTNERJEV

- STROKOVNO SVETOVANJE 



KONTAKT





O nas…
• SLO CRO poslovni klub je  bil ustanovljen leta 

2002 kot neprofitna organizacija z namenom 
krepitve gospodarskega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo i Republiko Hrvaško.

• Glavni cilj kluba je poslovno  poslovno
povezovanje in mreženje   

Organiziranje promocijskih poslovnih 
dogodkov (konference,  kongresi, 
prezentacije, okrogle mize )
• svetovanje in poslovna usmeritev.  

Izmenjava poslovnih kontaktov in 
informacij                   

• Medijska promocija podjetij in 
gospodarske dejavnosti obeh držav  

Dejavnost 



DOGODKI
• SLO CRO Poslovni klub je v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije  sofinanciral raziskavo  -

skeniranje - potresnega območja  v  Petrinji,  kot prispevek k bodoči potresni varnosti v regiji. 

• Dogodka se je udeležil minister za gradbeništvo in državno premoženje Republike Hrvaške Darko 
Horvat, ki se je zahvalil za sodelovanja in poudaril pomembnost  medsebojne komunikacije med 
akademsko skupnostjo, podjetniki in javnimi ustanovami. 



DOGODKI
Predstavitev delovno pravne 
zakonodaje
na hrvaškem Veleposlaništvu v Ljubljani

Konferenca o celoletnem turizmu



Predstavitev podjetja Intereuropa

Izdaja letnega časopisa Gospodarsko zrcalo

DOGODKI



Srečanje gospodarstvenikov in diplomatov na Vigredi v Zagrebu 

Predstavitev vinarjev,  turistične in 
kulinarične ponudbe  Bele krajine 



Kontakt:
Koturaška ul. 69

10000 Zagreb, Hrvatska

poslovniklub@slo-cro-klub.hr

+385 99 2021 400

Spremljajte nas na:

www.slo-cro-klub.hr

Twiter: @SloCroPoslovKlb

Instagram: slocroposlovniklub

FB: SLO CRO Poslovni klub 

Partner:

Video na You Tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=wn19rBtq
lz4

https://www.youtube.com/watch?v=wn19rBtqlz4




HVALA

Dodatne informacije dobite:
Območni obrtno-podjetniški zbornici Krško

Tel. 00386 7 4925343, 4901220
Mob. 00386 40 163 163
Mail: janja.starc@ozs.si

mailto:janja.starc@ozs.si

