
     

Sporočilo za javnost 

Uspeh se prične na Dnevnih podjetništva! 

7. oktober 2014 – Dnevni podjetništva, tradicionalni podjetniški dogodek v Ljubljani, so tudi tokrat 

privabili več kot 1.500 udeležencev vseh delavnic, željnih dodatnih podjetniških znanj in veščin. 

Že sedmo leto zapored Data d.o.o. v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana organizira Dneve 

podjetništva . Letošnji dvodnevni dogodek na Tehnološkem parku Ljubljana je zaznamovalo 12  

brezplačnih delavnic in predavanj z vidika posameznih faz razvoja podjetja in poslovanja. Namen 

dogodka je predvsem deljenje najnovejših informacij ter podjetniških izkušenj ter mreženje in 

povezovanje med udeleženci dogodka.  

 

Prvi dan smo oblikovali trendovsko, saj smo pripravili nabor delavnic s področja dizajna, metod in 

izbora načina plačevanja ter poslovanja prek spletne trgovine, prodajnih tehnik in uporabe družbenih 

omrežij za trženje. Na današnjih delavnicah, ki so jih tematsko povezovale finančne vsebine,  so se 

udeleženci seznanili s posebnostmi prijave davčne olajšave za raziskave in razvoj, na kakšen način 

izbrati najbolj primerno obliko zaščite intelektualne lastnine, ponudbo finančnih produktov Slovenske 

izvozne in razvojne banke ter financiranje razvojnih in raziskovalnih projektov v okviru evropskega 

programa Obzorje 2020. 

Ob uspešnem zaključku sedmih Dnevov podjetništva je Vera Nunić, vodja Start-up centra na 

Tehnološkem parku Ljubljana, izpostavila: »Veseli nas, da smo tudi tokrat v sodelovanju z našimi 



partnerji organizirali izvrstni podjetniški dogodek Le-ta dodatno obogati naše ustaljena programa za 

preverjanje podjetniške ideje Star:up Geek House in za hiter razvoj in internacionalizacijo poslovanja 

Go:Global Slovenia. Podjetniški vržvež, ki je še posebej prisoten ta dva dni na Tehnološkem parku 

Ljubljana je dokaz, da Ljubljana je pravo podjetniško mesto!«. 

Tomaž Bučar, prokurist DATA d.o.o. je dodal: »Tudi letošnji dvodnevni dogodek smo organizirali z 

namenom predstavitve ključnih vsebin podpornega podjetniškega okolja, krepitve podjetniške kulture 

in posredovanja sodobnega znanja s področja podjetništva. Veseli smo, da so udeleženci s pomočjo 

naših predavateljev osvežili in poglobili svoja znanja, ozavestili ključne usmeritve za uspešno 

podjetniško poslovanje in nadgradili svoje poslovne odnose za bodoča sodelovanja.« 

Dnevi podjetništva so tudi zaključni dogodek projekta INO 2013, ki se izvaja v okviru javnega razpisa v 

podporo nacionalnemu sistemu inovaciji, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo ter SPIRIT. Posamezne delavnice, ki so se vsebinsko nanašale na intelektualno lastnino, 

davčne olajšave in vitko podjetništvo so se izvedle v okviru transnacionalnega projekta PROFIS, ki ga 

sofinancira South East Europe Programme.   

 

 

        

 

-------- K O N E C -------- 

Kontakt za dodatne informacije o dogodku  

Mojca Korošec, vodja trženja 
Data d.o.o., Dunajska 136 1000 Ljubljana 
e-pošta: mojca.korosec@data.si, tel. 01 600 15 42  
in  
Kristina Ober, vodenje projektov, odnosov z javnostmi in marketinga   
Tehnološki park Ljubljana, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana 
e-pošta: kristina.ober@tp-lj.si, skype: kristina-tplj, tel. 051 372 811  

 

Dodatne informacije o DATA d.o.o. 

DNEVI PODJETNIŠTVA so tudi zaključni dogodek projekta INO 2013, ki se izvaja v okviru javnega razpisa v 
podporo nacionalnemu sistemu inovaciji, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
SPIRIT in ga izvaja podjetje DATA d.o.o.  v sodelovanju s projektnimi partnerji Ljubljanski univerzitetni inkubator 
in Plan E d.o.o. V tem projektu smo podprli ustanovitev 60 novih inovativnih podjetji in jim pri začetnih 
podjetniških korakih pomagali z različnimi storitvami. Pred registracijo podjetja smo jim svetovali na področju 
marketinga, finančnega poslovanja in računovodstva ter davkov, kadrovskih in pravnih vprašanj ter glede 
pridobivanja finančnih sredstev. 

DATA d.o.o. je letos že tretjič postala nacionalni zmagovalec v tekmovanju za prestižno Evropsko podjetniško 
nagrado, tokrat v kategoriji »Usmerjenost h kupcem«, na kar smo še posebej ponosni, saj je »European 

mailto:kristina.ober@tp-lj.si
http://www.southeast-europe.net/hu/
http://www.profisproject.eu/


Business Award – EBA« neodvisen program namenjen prepoznavanju in promoviranju odličnosti, najboljših 
praks in inovacij v evropski podjetniški skupnosti. 
 
Podjetje DATA, poslovne storitve, d.o.o. je bilo ustanovljeno  leta 1990 je že desetletja pomemben ter 
nepogrešljiv dejavnik podjetniškega podpornega okolja v Sloveniji. Naše osnovno poslanstvo je ponuditi 
podjetnikom celostno in kakovostno podporo na enem mestu. Naši ključni cilji so pripomoči k večjemu številu 
novoustanovljenih podjetij, pripomoči k rasti zaposlenosti oziroma vzpostavljanju novih delovnih mest ter 
hitrejšemu razvoju malih inovativnih podjetij. 
 
Poslovni model, na katerem smo zasnovali svojo dejavnost, je edinstven v Sloveniji, saj podporo inovativnim 
podjetnikom usmerjamo v vse faze razvoja njihovih podjetij - „pred ustanovitvijo podjetja, med in po 
ustanovitvi podjetja”. 

Kot druga največja vstopna točk VEM (Vse na Enem Mestu) v Sloveniji, za stranke brezplačno izvajamo 
postopke ustanovitve podjetja in pripravimo vso potrebno dokumentacijo. Letno nudimo brezplačno pomoč pri 
ustanovitvi podjetja preko 1.500 podjetnikom, obravnavamo preko 5.000 postopkov in opravimo preko 20.000 
ur specialističnih podjetniških svetovanj. V preteklem letu smo izvedli 215 podjetniških seminarjev,  ki se jih je 
udeležilo 3.130 predstavnikov delujočih podjetij in bodočih podjetnikov, kar nas postavlja na prvo mesto med 
izvajalci podjetniških izobraževanj in usposabljanj v Sloveniji.  
 
Na podlagi dolgoletnih izkušenj smo razvili podjetniški, računovodski, marketinški in projektni oddelek. Pri 
svojem delu sodelujemo s številnimi javnimi institucijami podpornega okolja podjetništva,  z Zavodom za 
zaposlovanje, z izobraževalnimi ustanovami in bankami. 
 
Smo skupina preko 40 visoko usposobljenih strokovnjakov, ki smo zavezani k ponudbi celostnih podjetniških 

storitev najvišje možne kakovosti. V podjetju DATA stalno poteka razvoj novih podjetniških podpornih storitev 

in novih pristopov podajanja podjetniških znanj in veščin. 

Trgu ponujamo širok nabor storitev, ki so ključne za kakovost, učinkovitost in uspešnost podjetniškega 
delovanja. Svetovanja obsegajo različna področja, s katerimi se podjetniki srečujejo pred ustanovitvijo podjetja, 
v postopkih registracije in v začetnem ter zrelem obdobju delovanja:  
- ustanovitev podjetja  
- računovodski servis  
- davčno svetovanje  
- pravno in kadrovsko svetovanje  
- marketinško svetovanje in spletni nastop  
- storitve za tujce, virtualna pisarna  
- evropski in nacionalni razvojni programi, razpisi in projekti  
- izobraževanja  

 
Z nami niste nikoli sami – Skrbimo za Vašo uspešno in varno podjetniško prihodnost«. 
 
Več na: www.data.si 

 

Dodatne informacije o Tehnološkem parku Ljubljana 

Tehnološki park Ljubljana, ustanovljen leta 1995, je sodoben znanstveno tehnološki park tretje generacije, 

podporno in stimulativno poslovno okolje najvišje kakovosti za razvoj vrhunskega tehnološkega podjetništva. 

Tehnološki park Ljubljana z bogatimi izkušnjami na področju razvoja podjetništva je ključen člen v nacionalnem 

podjetniškem ekosistemu. Poslovne storitve, ki jih ponuja vključenim podjetjem, ki jih je trenutno 281, za razvoj 

delovanja, nadgrajuje in razvija v okviru strateškega sodelovanja s Tovarno podjemov ter z Razvojnim centrom 

za informacijske in komunikacijske tehnologije, ob podpori resornih državnih institucij. Posebno pozornost 

Tehnološki park Ljubljana namenja podpori prenosu znanja, izkušenj in tehnologij v gospodarstvo. S tem 

prispeva k večji konkurenčnosti podjetništva v regiji, pospešuje nastajanje novih, na rasti in znanju temelječih 

podjetij ter zagotavlja prenos raziskovalnih izsledkov in inovativnih poslovnih zamisli na globalni trg. Storitve 

nadgrajuje in zagotavlja tudi z izvajanjem transnacionalni projektov, kot so Erasmus za mlade podjetnike, 

http://www.data.si/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=SI&country=Slovinsko#.U-oGjmPC3Eg


ACCELMED - Acceleration for Mediterranean Companies, PROFIS - Promotion of Financing Innovation in South-

East Europe. 

Spletno mesto: www.tp-lj.si  
Program Go:Global Slovenia za mlade podjetniške talente in start-up ekipe:  
http://www.goglobal.si/skupnost/idealno-mesto-za-kreativne-talente 
Facebook stran: https://www.facebook.com/Tehnoloski.park.Ljubljana 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/technology-park-ljubljana 
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