
Z vzpostavitvijo spletne trgovine vašim strankam omogočite, da se kar iz udobja svojih 
naslonjačev kadarkoli odpravijo po nakupih. Da vam olajšamo postopek vzpostavitve e-tr-
govine,  smo za vas pripravili “check-listo” pravnih zahtev ob odprtju e-trgovine po slovenski 
in evropski zakonodaji.

Seznam pravnih zahtev 
ob odprtju e-trgovine

Lemur Legal pravno svetovanje d.o.o.,
Breg 14, Ljubljana
Davčna št.: 53345304

Tel.: 0038631860634
E-mail: info@lemurlegal.com
Web: www.lemur.legal



Začetki
1. Registracija dejavnosti spletne trgovine v skladu 

z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1)
2. Priprava osnovnih pogodb v skladu z 

Obligacijskim zakonikom (OZ)
▪   Pogodba o spletnem gostovanju s 
ponudnikom internetnih storitev

▪   Pogodba o oblikovanju (dizajnu),  
programiranju in vzdrževanju spletnega mesta 
▪   Pogodba o plačevanju prek spleta z banko 
ali izdajateljem elektronskega denarja 

Če želite, da vam pomagamo pri vzpostavitvi spletne trgovine, smo vam na 
voljo! Pošljite nam e-pošto na info@lemurlegal.com in kmalu bo z vami eden 
od naših pravnih svetovalcev.

Vzpostavitev 
spletne trgovine
1. Avtorska pogodba,  če v spletno trgovino 

vključite elemente, ki jih niste ustvarili sami 
2. Obvezna objava naslednjih informacij:

▪   podatki o prodajalcu,
▪   informacije o blagu oziroma storitvah,
▪   informacije o možnosti in načinu odstopa 
kupca od pogodbe, 
▪   podatki o cenah, stroških in načinu plačila, 
▪   objava Kodeksov ravnanja, 
▪   informacije o dostavi in vračilu blaga,
▪   informacije o garanciji, 
▪   obvestilo kupcu, da ima možnost skleniti 
pogodbo v drugih jezikih, v kolikor to ponujate,
▪   navodila za prepoznavanje in popravo 
napak,
▪   ostale informacije, ki jih zahtevajo Zakon 
o elektronskem poslovanju (ZEPT),  Zakon 
o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakon o 
sodnem registru (ZSReg)

3. Vzpostavitev platforme za spletno reševanje 
sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem 
reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) 

4. Priprava in objava Splošnih pogojev 
poslovanja skladnih z ZVPot

5. Priprava Pravilnika o zasebnosti skladnega s 
Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 
(GDPR)

6. Vzpostavitev sistema davčne blagajne v 
skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju 
računov (ZDavPR) 

7. Obvestilo o dolžnosti prodajalca, da izda 
račun in dolžnosti kupca, da prevzame račun 

8. Zagotavljanje poslovanja v slovenskem 
jeziku (na območjih narodnih skupnosti tudi 
v jeziku narodne skupnosti) 

9. Avtentikacija kupca pri plačevanju v skladu 
z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah 
izdajanja elektronskega denarja in plačilnih 
sistemih (ZPIaSSIED) ter Delegirano uredbo 
Komisije (EU)


