
Kako naj se podjetnik pripravi na prvi 
sestanek z računovodjo

ali kako se je na ta sestanek pripravil Marko? 



Marko se je odločil za samostojno poslovno 
pot. Prijatelji so mu svetovali, da naj si še pred 
ustanovitvijo podjetja izbere računovodjo. Ta 
mu lahko zelo pomaga pri odločitvi, kako sploh 
začeti s poslovanjem.

Znašel se je pred dilemo. Kako sploh izbrati 
pravo računovodstvo? 

Markova zgodba 
Marko 
podjetnik



Kje sploh začeti in kako izbrati računovodjo? 

Prijatelji so bili polni modrosti. Nekateri so mu svetovali, da 

naj se odloči na podlagi najnižje cene, drugi glede na bližino, 

tretji pa ...  

Marko ni bil povsem prepričan. Na srečo je na spletu našel 

blog  Kaj preveriti, preden se odločite za sodelovanje z 

računovodskim servisom, ki mu je odgovoril na nekatere 

dileme. 

Na podlagi zbranih podatkov je izbral tri potencialne 

računovodske servise in jim poslal nekaj vprašanj. 

Najboljši odgovor je prejel od računovodje Valerije, ki mu je 

dala naslednje napotke: 

http://www.minimax.si/blog-kaj-preveriti-preden-se-odlocite-za-sodelovanje-z-racunovodskim-servisom/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_prvi_sestanek_racunovodja_podjetnik&utm_campaign=blog_kaj_preveriti_pri_RS


Valerija
računovodja

Spoštovani Marko, 

veseli me, da ste se obrnili na nas že pred ustanovitvijo podjetja. Preden se srečava in skupaj poiščeva odgovore, vam 

priporočam, da se seznanite z naslednjimi vsebinami:

• v inkubatorjih preverite brezplačna izobraževanja na temo podjetništva, računovodstva in osnov DDV-ja,  

• pogovorite se z drugimi podjetniki in jih vprašajte, s kakšnimi izzivi se srečujejo, 

• priporočam, da preverite razlike med normiranim in navadnim s. p.-jem oziroma d. o. o.-jem, ki so opisane v tem               

E-priročniku, 

• pozanimajte se, kakšni so pogoji odprtja poslovnega računa na različnih bankah.  

Svojim strankam vodim računovodstvo v programu Minimax. Večina ga tudi uporablja za izdajo računov, potnih 

nalogov in preko njega poteka izmenjava dokumentacije. Z uporabo tega programa se bova izognila dvojnemu delu in 

si omogočila optimalno sodelovanje. Svetujem vam njegovo uporabo. Kako deluje, pa lahko preverite v brezplačnem 

preizkusu. 

Lepo vas pozdravljam, 

Valerija 

http://www.minimax.si/ebook-ustanavljam-podjetje-izbrati-s-p-ali-d-o-o/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_prvi_sestanek_racunovodja_podjetnik&utm_campaign=ebook_doo_ali_sp
http://www.minimax.si/demo/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_prvi_sestanek_racunovodja_podjetnik&utm_campaign=demo


Valerijini nasveti so bili koristni. Na izobraževanjih

je pridobil pomembna znanja in v pogovorih s 

podjetniki je ugotovil, da se mora o podjetništvu 

še veliko naučiti.

Vse pridobljene informacije so mu pomagale, da se 

je lahko pripravil na prvi pogovor z računovodjo. 

Ker je bila Valerija edina, ki mu je poslala nekaj 

konkretnih nasvetov, se je odločil za sodelovanje z 

njenim računovodskim servisom.    



Kaj je Valerija pričakovala od Marka?



Medsebojni odnos gradita od prvega dne, pri čemer je ključna 

učinkovita komunikacija. Naj gre za izkušenega podjetnika ali 

nekoga, ki se na podjetniško pot podaja prvič, bodo informacije, ki 

jih prejme od svojega računovodje, koristne le v primeru, ko bo ta 

seznanjen z vsemi podrobnostmi poslovanja. Od dejavnosti podjetja 

je odvisno, kako obsežno bo računovodenje in kaj je treba pred 

začetkom poslovanja urediti. 

Zato je Marka prosila, naj ji predstavi, kako vidi poslovanje v 

prihodnje.  

Zaradi boljšega 
sodelovanja je dobro, da 
računovodje čim bolje 
poznajo poslovanje 
podjetnika. 

Uspešno sodelovanje med podjetnikom in 
računovodjo je ključnega pomena za oba. 



Kakšna je poslovna ideja?  
Natančna predstavitev poslovne ideje pripomore k 

celovitejšemu razumevanju in svetovanju. Računovodja 

lahko pravočasno opozori na morebitne dodatne 

obveznosti, zahteve, dovoljenja, pravilnike, ki jih je treba 

na nekem področju upoštevati. Na primer uporaba 

davčne blagajne pri poslovanju z gotovino, pravočasna 

pridobitev številke DDV ali spoštovanje delovne 

zakonodaje. 

Kakšna bo oblika podjetja? 
Izbira oblike podjetja (s. p. ali d. o. o.) vpliva na način in 

višino obdavčitve, vodenje računovodskih evidenc, 

odgovornost nosilca, povračila in še marsikaj. 

Kdo bodo kupci in dobavitelji?
Z vidika davčne zakonodaje, zlasti Zakona o davku na 

dodano vrednost, so pomembne informacije o tem, kdo 

bodo podjetnikovi dobavitelji in kupci. Bo posloval doma 

ali tudi v tujini? Od tega je namreč odvisno, ali mora 

podjetnik že ob začetku poslovanja postati zavezanec za 

DDV. Pomembno je tudi, ali so kupci fizične ali pravne 

osebe, ali bo opravljal dobave blaga ali storitev oziroma 

tudi elektronske ali druge posebne vrste storitev. 

Koliko prometa pričakuje v prvem letu 

poslovanja? 
Predviden dobiček vpliva na akontacijo dohodnine

oziroma davka od dohodka. Za računovodstvo je

pomembno tudi okvirno število mesečnih izdanih in 

prejetih računov, dokumentov, kot so potni nalogi, bančni 

izpiski … Pomembna je tudi informacija o številu zaposlenih, 

saj to vpliva na število obračunov plače ali drugih prejemkov, 

ki jih pripravijo v računovodstvu.

Kaj je želela vedeti? 

1. 

2. 

3. 

4. 



To so izhodišča za 
pripravo osnovnega 
dogovora in ponudbe. Ko 
podjetnik začne s 
poslovanjem, se odpirajo 
tudi nova vprašanja. 



Kako se je pripravil Marko?



Imel bom spletno trgovino z 

opremo za kolesarjenje. Za 

pogovor z Valerijo sem si 

zapisal naslednja izhodišča. 





Valerija, ali imate 
dovolj informacij? 

Da. Sedaj bova 
lahko zastavila 

kakovostno 
sodelovanje!  



Veselje in zadovoljstvo je delati s podjetnikom, ki 

spoštuje dogovore in se zaveda svoje odgovornosti. 

Računovodje smo tukaj zato, da podjetniku 

pomagamo in svetujemo pri njegovi poslovni poti.

Z Markom še vedno dobro sodelujeva in izmenjava 

dokumentov poteka tekoče in hitro. Pripravila sva 

priročnik, kako si lahko uredite tovrstno sodelovanje 

tudi vi.  

Priročnik: 
Prednosti Nabiralnika za 

računovodjo in podjetnika

http://www.minimax.si/sl/ebook-prednosti-nabiralnika-za-racunovodjo-in-podjetnika?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_prvi_sestanek_racunovodja_podjetnik&utm_campaign=ebook_prednosti_nabiralnika


Priročnik smo pripravili v sodelovanju z 
licencirano davčno svetovalko Mojco Vincek, 
direktorico računovodskega servisa Kleos. 



Izjava o omejitvi odgovornosti 
Saop d. o. o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri razumevanju vsebine in ne kot glavni 
vir informacij, namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali tolmačenju obstoječe 
vsebine. Za ostale napotke in podrobnejši vpogled v obravnavano problematiko vam 
svetujemo posvet s strokovnjaki.



Saop d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50
info@minimax.si 
www.minimax.si
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