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Vaše vprašanje: 

  

Zanima nas da li imate zakonom napisano kako se kod vas prati tijek robe, da li je obvezno 

kada dođe inspekcija imati knjigu popisa? 

 

 

ODGOVOR: 

(Skladno s pripravo odgovorov v sodelovanju s programskim partnerjem za davčno področje, 

TZS za pravilnost odgovorov ne odgovarja.)  

 Vprašanje je izredno splošno, zato bomo v nadaljevanju predpostavljali, da osebo A, ki izvaja 

dejavnost trgovine v R Sloveniji zanima, kakšna je regulativa na področju poslovnih knjig, 

povezanih z manipulacijo blaga v trgovini. 

 

Zakon (Zakon o tržni inšpekciji) določa, da mora odgovorna oseba zavezanca dati na zahtevo 

in v roku, ki ga določi inšpektor, pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva. 

Zakon o gospodarskih družbah določa, da mora sleherna družba sprejeti tudi interne akte, v 

katerih določi način vodenja in hrambe poslovnih listin.  

 

Na podlagi navedene zakonodaje ter tudi in predvsem davčne zakonodaje (Zakon o davčnem 

postopku), mora tako sleherna družba oz. podjetje, ki se ukvarja s trgovino, voditi poslovne 

knjige na področju gibanja trgovskega blaga na način, kot je to določeno, praviloma v 

Pravilniku o računovodstvu. 

 

Zakon o trgovini pa podrobneje določa, da morajo biti določene listine v prostoru, kjer se 

izvaja trgovska dejavnost (v nadaljevanju trgovinske evidence), izjemoma pa mora navedene 

evidence predložiti trgovec nadzornemu organu v roku 24 ur, v kolikor trgovec evidenc (v zvezi 

s spremembo cen) ne vodi na prodajnem mestu (7. člen Zakona o trgovini).  

 

Zakon je v tem delu nejasen, saj v 2. odstavku govori o evidencah, ki zajemajo količine in 

cene, v zadnjem odstavku, ki ureja možnost naknadne dostave evidenc, pa govori izključno o 

evidencah v zvezi s spremembo cene. 

 

SKLEP: 

Predlagamo, da podjetje vodi evidence, kot so določene v 7. členu Zakona o trgovini 1 na 

prodajnem mestu. V primeru, ko in če pogoji to ne dovoljujejo, pa predlagamo, da na Tržni 

                                                 

1 (2) Trgovec mora na prodajnem mestu zagotoviti pristojnim inšpekcijskim organom 

naslednje podatke o stanju blaga: 
-        številko in datum prevzemnega dokumenta, 
-        ime dobavitelja, 
-        številko in datum dobaviteljevega dokumenta, 
-        ime, mersko enoto in količino blaga, 
-        prodajno ceno blaga, 
-        podatke o spremembi prodajne cene blaga. 
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inšpektorat pošlje vprašanje ali lahko vse evidence vodi na sedežu podjetja. Z navedenim 

vprašanjem bo zavezanec pridobil pravno varnost v primeru inšpekcijskega nadzora.  

 

 

Vir: Povzeto po odgovoru programskega partnerja Taxin d.o.o, november 2019 

                                                                                                                                                                  
 


