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Brez skrbi ob 
ustanovitvi, brez 
skrbi pri poslovanju 
– točka Vem

Ena hiša, 
vse podjetniške 
storitve

Točka Vem podjetja Data – na njej vsako leto izpeljemo vsaj 1.500 
registracijskih postopkov – je ena od treh najbolje obiskanih točk 
Vem v državi. Bodoči podjetniki nam vsak dan zaupajo, da bomo 
postopek registracije podjetja ali statusa samostojnega podjetnika 
izpeljali hitro, pravilno in predvsem brez vsakih stroškov.

V podjetju Data dihamo s podjetniki in podjetništvom. 
Zato smo v eni hiši, na enem mestu zbrali vse stori-
tve, ki jih podjetja potrebujejo za uspešno poslovanje. 
Sledili smo filozofiji Vse na Enem Mestu (VEM) in ob-
likovali celovito podporno okolje za podjetnike. Vaše-
mu podjetju bomo stali ob strani v dobrih in slabih ča-
sih, od prvega dne do prvih uspehov. Zavezali smo se 
podjetništvu, podjetnikom in vašim podjetjem, zato si 
vsak dan za vas prizadevamo najti pozitivne rešitve. 
#znaministesami

Ovire na vaši podjetniški poti spreminjamo v stopnice 
k uspehu. Tukaj smo za to, da se lahko vi brez skrbi 
posvetite poslu, delate, ustvarjate in ste najboljši v 
svoji dejavnosti. Na enem mestu smo zbrali 
računovodstvo, pravno službo, marketinške storitve, 
oblikovanje spletnih strani, razpisni oddelek in 
izobraževalni center. Za vas spremljamo zakonodajne 
spremembe in spremembe standardov ter vas o njih 
pravočasno obveščamo. #znaministesami

Z vami in za vas rastemo že 25 let in prizadevali si 
bomo, da se bomo skupaj z vašim podjetjem starali še 
naprej. Ko potrebujete eno hišo za vse rešitve, pridite 
v podjetje Data. #znaministesami 

Vaša DATA, d. o. o.

Družba za 
300 evrov, 

zdaj obvezno 
vračilo 

posojila

Do avgusta 2016 bodo morali vsi 
podjetniki, ki so za nekaj sto 
evrov kupili že ustanovljeno druž-
bo z omejeno odgovornostjo (d. 
o. o.) in imeli zaradi tega v svojih 
poslovnih knjigah knjiženo poso-
jilo lastnikom oziroma družbeni-
kom do višine ustanovnega kapi-
tala, to posojilo vrniti podjetju. 

Avgusta letos je začela veljati 
novela Zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD-1I), ki v 495. členu 
pravi, da se v premoženje druž-
be, ki je potrebno za ohranitev 
najnižjega zneska osnovnega 
kapitala, ne štejejo več posojila 
družbe družbeniku, poslovodji ali 
njegovemu družinskemu članu. 
Minimalni osnovni kapital odslej 
ne bo mogel biti pravzaprav terja-
tev do družbenika.

Eno leto prehoda, nato globe
Vsi, ki so družbo kupili na način, 
ki je bil pred uveljavitvijo novele 

Manca Borko Grimšič

Kaj morate vedeti, preden se odločite za registracijo družbe z 
omejeno odgovornostjo (d. o. o.) ali statusa samostojnega 
podjetnika (s. p.)?

1. Registracija podjetja ali statusa s. p. je na točki Vem popolnoma 
brezplačna. Če boste odprli d. o. o., potrebujete 7.500 evrov usta-
novnega kapitala, za s. p. ustanovnega kapitala ne potrebujete. 

2. Kot samostojni podjetnik odgovarjate za obveznosti z vsem svo-
jim premoženjem, kot lastnik d. o. o. pa zgolj s tem, kar boste 
vložili v d. o. o. 

3. Po novem lahko domišljijska poimenovanja podjetja ob črkah 
slovenske abecede vsebujejo tudi črke X, Y, W in Q, ob registra-
ciji pa morate nujno izbrati kratko in dolgo ime, ki ob firmi vsebu-
je tudi vašo glavno dejavnost.

4. Če niste lastnik ali solastnik objekta, kjer želite imeti poslovni 
naslov, potrebujete ob registraciji podjetja ali statusa overjeno 
izjavo lastnika ali solastnika objekta, da lahko na njegovem na-
slovu prijavite poslovni naslov.

5. Pri registraciji statusa s. p. lahko datum vpisa v poslovni register 
določite do tri mesece vnaprej, pri d. o. o. te možnosti nimate.

6. Pri popoldanskem s. p. plačujete pavšalne prispevke, če niste več 
polno zaposleni, pa ga lahko preoblikujete v polni s. p., prek kate-
rega si nato plačujete polne prispevke za socialna zavarovanja.

7. Če d. o. o. ne preseže 50.000 evrov prihodkov na leto, lahko 
tako kot s. p. posluje na podlagi normiranih odhodkov.

Prijavite se na naše 
e-novice za podjetnike! 

O PODJETJU:

DATA, poslovne storitve, d. o. o.
Dunajska cesta 136
SI-1000 Ljubljana

www.data.si

ID za DDV: SI36402915
Matična številka: 5350883000
Telefon: +386 (0)1 6001 530 
Faks: +386 (0)1 6001 545
Elektronski naslov: data@data.si

Delovni čas: 
vsak delavnik od 8:30 do 16:00

POIŠČITE NAS NA:

Za več informacij 
kliknite
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Pred registracijo 
podjetja in po njej
– točka Vem
Točke Vem imajo vrata za podjetnike odprta tudi po ustanovitvi pod-
jetja. Točka Vem podjetja Data posluje, že odkar so bile pred dese-
tletjem odprte, do danes pa so se naši svetovalci srečali z več tisoč 
podjetniki. Ker se lahko pri nas naročite, ker so naši prostori ob eni 
od glavnih ljubljanskih prometnic in imamo veliko parkirišče, vse sto-
ritve na točki Vem pa so brezplačne, vam opravek pri nas prihrani 
čas in denar.

Katere podatke vam lahko pomagajo spremeniti naši svetovalci?
• ime firme
• naziv dejavnosti firme v dolgem imenu podjetja
• naslov podjetja
• sedež podjetja
• zastopnika podjetja 
• dejavnosti podjetja 
• kontaktne podatke podjetja

Podjetje bom 
registriral na 

točki Vem

Vrnimo se na začetek
Pred tisoč postopki, ki jih vsako 
leto izpeljemo na točki Vem, je 
bil eden prvi. Ob deseti obletnici 
je priložnost, da se spomnimo 
začetkov točke Vem. Zgodb pri 
delu s podjetniki tako ali tako ni-
koli ne zmanjka. 

Prva leta smo morali bodočim 
podjetnikom vsak dan pojasnje-
vati, da lahko na točki Vem po-
polnoma zakonito ustanovijo  
podjetje, bodoči podjetniki pa so 
želeli dokumentacijo, ki smo jo 
pripravili na točki Vem, vzeti s 
seboj in jo odnesti k notarju. Pri-
čakovali so, da jo bo notar oži-
gosal in prevezal z vrvico. Skep-
tikom smo sprva dan za dnem 
razlagali, da to ni potrebno in da 
bodo sklep o registraciji nasled-
nji dan po pošti prejeli v poštni 
nabiralnik (in pri tem upali, da 
poštar ne bo zbolel). 

Bodoči podjetniki, ki so priča-

kovali zapletene birokratske po-
stopke in so prišli na točko Vem, 
niso verjeli, da so lahko postopki 
tudi hitri in preprosti. Ko smo že 
vse zaključili, so obsedeli pred 
nami in spraševali, ali smo res 
opravili vse potrebno. Vsak pod-
jetnik, ki je na postopek registra-
cije prišel odpret dodatno podje-
tje, je povedal zgodbo o tem, 
kako so včasih vzeli dopust, da 
so zbrali vso potrebno dokumen-
tacijo za ustanovitev podjetja. 
Pridušali so se čez stroške, iz-
gubljen čas, živce in trkanje na 
ena in druga vrata.

Za vsakega podjetnika 
se najde dejavnost
Vsa leta smo svetovalci med po-
stopki na točki Vem srečevali za-
nimive sogovornike, inovativne 
posameznike, celotne družine, 
ki so na postopek spremljale bo-
dočega podjetnika, zaljubljene 

Bogdana Rejc, uni. dipl. soc.

Za vas lahko opravijo tudi: 
• objavo prostega delovnega mesta na Zavodu RS za zaposlovanje,
• prijave in odjave v najpogostejša socialna zavarovanja, 
• spremenijo podatke o zavarovani osebi,
• oddajo prijavo za vključitev v DDV-sistem,
• registrirajo podružnico oziroma poslovno enoto podjetja.

Na točki Vem svetovalec za podjetnika izpolni obrazce, podjetnik 
pa jih le še podpiše. V nekaj dneh nato na naslov podjetja prejme 
sklep o spremembah podatkov, ki so že vpisani v register podjetij 
Agencije RS za javnopravne evidence in storitve. Svetovalec podje-
tniku tudi pove, katere dokumente potrebuje v katerem postopku, 
kdo mora priti na podpis dokumentacije,  ali morda potrebuje sklep 
družbenikov in kdaj bodo spremembe vidne v registru podjetij.

Sklep družbenikov večosebne družbe podjetniki potrebujejo, če 
želijo spremeniti ime firme, sedež podjetja ali dejavnosti. Pripravijo 
ga lahko sami, tako da zapišejo sprejete sklepe in datum skupščine 
ter se podpišejo. Eden od družbenikov lahko nato navedene postop-
ke opravi na točki Vem.

že skoraj ustaljen, ali pa so si 
sami s posojilom izplačali vlože-
na sredstva, ki so potrebna za 
ustanovitev podjetja, bodo mo-
rali ta sredstva vrniti v enem letu 
od začetka veljavnosti zakona, 
določajo prehodne določbe. Vse 
posojilne pogodbe, s katerimi so 
si družbeniki »izposodili« vpla-
čan minimalni kapital, so glede 
na novelo zakona nične.

Če podjetniki posojil ne bodo 
vrnili družbi, jim grozijo globe – od 
1.000 do 6.000 evrov za mikro-
družbo, od 2.500 do 15.000 evrov 
za majhno družbo, od 10.000 do 
30.000 evrov za srednjo družbo in 
od 15.000 do 45.000 evrov za ve-
liko družbo. Kaznovana bo tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, 
in sicer z od 500 do 4.000 evri. 

Denar lahko po vračilu v družbo 
porabite za poslovanje
Država želi s tako ureditvijo pre-

prečiti veriženje družb. Do zdaj 
je bilo mogoče z enim osnovnim 
vložkom v višini 7.500 evrov 
ustanoviti več družb, ki so takoj 
nato ostale brez osnovnega ka-
pitala, saj je bil ta posojen druž-
benikom. To je bilo pravzaprav 
tudi v nasprotju z namenom 
ustanovnega kapitala d. o. o., ki 
naj bi vsaj minimalno zavaroval 
upnike in je namenjen poslova-
nju družbe. Po uveljavitvi novele 
zakona bo moral minimalni kapi-
tal ostati v družbi.

Po mnenju naših pravnikov lah-
ko osnovni kapital družba porabi 
za tekoče poslovanje oziroma za 
investicije – lahko ga porabi za na-
kup osnovnih sredstev, plačilo 
stroškov ali plač. 

S
EM

IN
A
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Vsako sredo vam povemo vse, kar morate vedeti, preden pridete na točko Vem ustanovit podjetje ali registrirat 
status samostojnega podjetnika. Povemo vam, kakšno mora biti ime podjetja, kje lahko imate sedež in katere 
dejavnosti lahko registrirate. Svetujemo vam, kako pridobite davčno številko in katera oblika računovodstva bo 
za vas najprimernejša. In najboljše – odgovorimo na vsa vaša vprašanja pred vstopom v podjetništvo!

Podjetnik v majhnem podjetju mora vsakodnevno nase prevzemati večino poslovnih funkcij, ki jih poznamo iz 
korporativnega sveta. V korporacijah so te funkcije porazdeljene med več ljudi, v majhnem podjetju pa jih 
mora opravljati le en človek ali pa si jih deli peščica ljudi. Majhen podjetnik je največkrat poslovni in finančni 
direktor, vodja kadrovske službe ter vodja marketinga in trženja. Na začetku je sam tudi skrbnik ključnih 
strank, vodja nabave in skladišča ter največkrat še tajnica in čistilka. Na seminarju vam predstavimo, katere 
so poslovne funkcije ter kako vplivajo na poslovanje podjetnika in njegovega podjetja. Poznati jih mora vsak 
podjetnik, saj vsaka od njih od njega vsakodnevno, tedensko ali mesečno zahteva ukrepanje in odgovornost.

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno

Skupinsko svetovanje 
pred registracijo podjetja

Funkcije podjetnika
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pare, ki so se fotografirali med 
postopkom registracije podjetja, 
in številne druge, ki so pri nas 
začeli pisati svojo podjetniško 
zgodbo. Vsem smo potrpežljivo 
pomagali in jim postopke razloži-
li temeljito, natančno in po kora-
kih, saj smo želeli prav vsem 
olajšati vstop v podjetništvo. 

Med podjetniki, ki so se podje-
tništvu zavezali pri nas, so bili 
tudi krotilci kač, slačifantje, inova-
torji, ki so šli prvi denar za razvoj 
podjetniške ideje zbirat na splet z 
množičnim financiranjem, najbolj 
znani slovenski glasbeniki, modni 
oblikovalci, politiki, profesorji s fa-
kultet in številni drugi.

Podjetnik podjetje 
ustanovi na točki Vem
To dejstvo po desetih letih rasti 
in razvoja točk Vem poznajo vsi, 
ki nameravajo odpreti podjetje 
ali so to že storili. Morda malo 

manj znano pa je dejstvo, da 
lahko podjetniki na točki Vem 
brezplačno spreminjajo podatke 
o že ustanovljenih podjetjih, pri-
javljajo in odjavljajo zaposlene v 
zavarovanje, dodajajo in brišejo 
dejavnosti podjetja, vpisujejo po-
slovne enote in podružnice pod-
jetij ter še marsikaj.

Točke Vem so v prvem desetle-
tju delovanja zagotovo upravičile 
svoj namen. Ko začne med ljudmi 
krožiti stavek »pojdi na točko Vem, 
tam ti bodo vse uredili«, je to znak, 
da stvar deluje. Na točki Vem pod-
jetnikom pomagamo, svetujemo, 
jim pripravimo dokumentacijo in jih 
vodimo skozi ves postopek usta-
novitve podjetja. Točka Vem podje-
tja Data je z leti postala tretje naj-
bolj priljubljeno mesto v državi za 
ustanovitev podjetij, prehiteli  sta 
nas le dve točki Vem pod okriljem 
javne uprave. Vsako leto na naši 
točki Vem izpeljemo več kot 4.000 

postopkov eVem in registriramo 
več kot 1.500 podjetij in oseb z de-
javnostjo.

To pomeni, da je v desetletju 
prag naše točke Vem prestopilo 
več deset tisoč podjetnikov. Za-
nje smo prek portala eVem opra-
vili praktično vse postopke, sve-
tovalci točke Vem pa se ves čas 
izobražujemo, spremljamo spre-
membe in nadgradnje portala ter 
o tem obveščamo podjetnike in 
bodoče podjetnike. Pomagamo 
jim osebno na točki Vem, prip-
ravljamo predavanja, sestavlja-
mo novice in se ves čas trudimo, 
da smo seznanjeni z vsemi no-
vostmi, ki bi utegnile koristiti 
podjetnikom. 

Vsak dan potrpežljivo čakamo 
nove podjetnike
Uspešnost točk Vem smo gradili 
za vas in z vami. Tudi v priho-
dnosti se bomo trudili, da bo po-

stopek registracije podjetja na 
naši točki Vem prijeten, pozitiven 
in učinkovit. Prizadevali si bomo, 
da bo podjetnik pri nas dobil vse 
potrebne informacije za zagon 
dejavnosti. Lahko rečemo in z 
gotovostjo trdimo, da se je točka 
Vem dobro umestila v celostno 
ponudbo storitev, ki jih v podjetju 
Data, nudimo podjetnikom. S 
tem sledimo poslanstvu podje-
tja, ki je celovita podpora posa-
mezniku ob vstopu v podje-
tništvo in pri delovanju podjetja.

Za odprtje podjetja ne potrebujete nobene posebne izobrazbe, vseeno pa se boste morali spoznati z 
osnovnimi obveznostmi, ki vas čakajo kot lastnika d. o. o. ali samostojnega podjetnika. Morali boste 
znati izstaviti račun, uveljavljati stroške, skrbeti za oddajo računovodskih izkazov, za izpolnjevanje davč-
nih obveznosti in drugih zahtev, ki vam jih nalaga zakonodaja. Z vsemi osnovnimi pojmi, obveznostmi in 
datumi, ki jih ne smete spregledati, vas seznanimo v naši podjetniški abecedi.

Vsi ljudje imamo ideje, zamisli in prebliske. Ker smo pogosto preveč previdni, so le redki izmed nas spo-
sobni v ideji prepoznati poslovno priložnost in jo izkoristiti. A če nekaj počnete dobro in s srcem, lahko iz 
hobija ustvarite delovno mesto sebi in še komu. Na seminarju vam pomagamo prepoznati pravo idejo, ki 
bo prerasla v dober posel, vam povemo, kje začeti in kako najceneje vstopiti na trg, ter vam predstavimo, 
kako najceneje in najlažje doseči čim več kupcev.

NALOŽBA V ZNANJE: 30 € + DDV, brezplačno za stranke računovodskega servisa!

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačnoS
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Zaslužite denar s 
svojim hobijem ali idejo

Izbira 
računovodskega 

servisa – tek na 
dolge proge

Skrbimo, 
da dobro spite 
– računovodski 
servis
Za vaše računovodske knjige v podjetju Data skrbi več izkušenih skupin 
računovodij in knjigovodij. Vas, podjetnike, podpiramo pri vaših ciljih in 
vam pomagamo, da jih dosežete. Računovodstvo smo v podjetju Data 
organizirali tako, da imamo vedno dovolj znanja in da smo vam vedno na 
voljo za pomoč. Zagotavljamo vam individualno obravnavo in se posve-
timo vsaki vaši težavi. Svoje delo imamo zavarovano in zanj prevzema-
mo vso odgovornost. Ob rednem delu vam ponujamo izdelavo finančnih 
projekcij, finančnega načrta in drugih izkazov, ki jih potrebujete za po-
slovno načrtovanje, pridobivanje financiranja ali poslovne partnerje. 

Pred ustanovitvijo podjetja ali registracije statusa s. p. vam svetujemo, 
katera oblika vodenja poslovnih knjig je za vas najprimernejša, vam raz-
ložimo osnove poslovodstva in odgovorimo na vaša vprašanja. Po usta-
novitvi natančno spremljamo vaše poslovne dogodke, rezultate pa sku-
paj analiziramo. Ves čas skrbimo, da vaše knjige vodimo v skladu 
zakonodajo in slovenskimi računovodskimi standardi.

Sklenitev pogodbe z računovod-
skim servisom je tek na dolge pro-
ge. Prav je, da ga izberete že pred 
registracijo podjetja, za zamenja-
vo pa se verjetno ne boste odločili 
kmalu in nikakor ne čez noč.

Pregovor pravi, da boš spal 
tako, kot si boš postlal, in pri izbi-
ri računovodskega servisa to še 
kako drži. Podjetnik (oziroma 
odgovorna oseba podjetja) – 
čeprav računovodstvo vodi tretja 
oseba oziroma podjetje – za ra-
čunovodske izkaze odgovarja 
sam. Na računovodski servis se 
torej morate zanesti vsaj toliko 
kot nase. 

Da bi lahko dobro spali ves čas 
poslovanja vašega podjetja, si mo-
rate pred izbiro računovodskega 
servisa odgovoriti na deset vpra-
šanj. Nič ne bo narobe, če vsaj ka-
kšnega od njih, preden se odločite 
za sklenitev pogodbe, zastavite 
računovodskemu servisu.
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1. Ali mi bo računovodski 
servis že pred začetkom 

poslovanja znal svetovati, katera 
oblika poslovanja je zame in za 
mojo dejavnost najboljša?
O računovodskem servisu in 
tem, katero obliko dejavnosti 
boste izbrali, bi morali razmišljati 
že pred registracijo podjetja. Do-
ber računovodja vam bo sveto-
val o tem, ali se vam glede na 
predvidene prihodke bolj izplača 
ustanoviti d. o. o., registrirati sta-
tus samostojnega podjetnika, 
izbrati normirano obdavčitev, vo-
diti enostavno ali dvostavno knji-
govodstvo, vstopiti v sistem dav-
ka na dodano vrednost in še 
marsičem.

2. S kakšnimi podjetji 
sodeluje računovodski 

servis? Pozna panogo  
mojega podjetja?
Zakonodaja za različne dejavno-

sti predpisuje vodenje dodatne 
oziroma za panogo specifične 
dokumentacije. Vaš računovodja 
ali računovodski servis mora 
imeti zato že dovolj znanja in iz-
kušenj, saj vam bo le tako znal 
svetovati, kaj vse potrebujete, 
da pri poslovanju ne boste prišli 
navzkriž z zakonodajo.

3. Ali mi bo računovodski 
servis lahko stal ob strani, 

ko bo moje podjetje raslo in se 
bo moja dejavnost razširila? 
Podjetja ne ustanovite niti z da-
nes na jutri niti za kratek čas. V 
podjetništvu boste vztrajali vsaj 
več let, če ne kar do upokojitve, 
in če boste dobro delali, bo vaše 
podjetje raslo. Enoosebni raču-
novodski servisi vam morda res 
lahko ponudijo vse, kar potrebu-
jete na začetku poslovne poti, 
ampak ali vam bodo znali sveto-
vati tudi, ko se bo vaše podjetje 

razširilo, ko boste morali zaposli-
ti nove sodelavce in boste imeli 
bistveno več prihodkov kot v za-
četnem obdobju vašega poslo-
vanja?

4. Ali bo moj računovodja 
lahko ves čas informiran 

o vseh spremembah zakonoda-
je in o tem, kaj te predstavljajo 
za moje podjetje?
Ena oseba težko spremlja vse 
zakonske spremembe, ki lahko 
vplivajo na vaše podjetje in po-
slovanje. Ob spremembah slo-
venskih računovodskih standar-
dov začne vsako leto veljati tudi 
več sprememb zakonov ali novih 
zakonov, uredb in drugih spre-
memb predpisov, ki jih kot podje-
tnik morate spoštovati. Ker sami 
verjetno nimate časa, da bi se 
ob poslu ukvarjali še z vsemi 
spremembami in podrobnostmi 
davčnih predpisov, delovnoprav-

ne zakonodaje, zakonodaje, po-
vezane s socialnimi zavarovanji, 
upravičeno pričakujete, da bo to 
za vas spremljal računovodja. 

5. Ali bo izbran računovodja 
lahko opravil knjigovod-

stvo in računovodstvo?
Računovodskega servisa ne 
boste najeli samo za to, da bodo 
vaši izdatki in prihodki knjiženi 
na pravih kontih. Od računovod-
skega servisa morate pričakova-
ti tudi, da vam bo pripravil pravil-
no, z zakonodajo skladno 
bilanco in davčna poročila, vam 
pripravljal medletna poročila o 
ključnih finančnih kazalcih, fi-
nančne projekcije za banke in 
podobno. Vaš računovodja mora 
biti vaš svetovalec in vas sezna-
njati z vsemi za vas uporabnimi 
informacijami, ki jih nujno potre-
bujete pri vaših poslovnih odlo-
čitvah.

Finančno 
svetovanje

Računovodsko 
svetovanje

Davčno 
svetovanje

Računovodski paketi

Urejene finance, urejeno podjetje. Pomagamo vam, da se lahko s po-
nosom podpišete pod to kratko, a resnično trditev. Finančno svetova-
nje je pri poslovnih odločitvah ključnega pomena, od kakovosti nasve-
ta pa sta pogosto odvisna prihodnost in razvoj vašega podjetja. 

Preden vam svetujemo, pregledamo in analiziramo obstoječe sta-
nje. Pripravimo vam kratkoročne in dolgoročne finančne načrte, izra-
čunamo denarni tok, pregledamo učinke investicij na prihodnjo fi-
nančno sliko vašega podjetja, pripravimo vso dokumentacijo za 
financiranje investicije, pomagamo vam pri izboljšanju likvidnosti in 
solventnosti podjetja, z vami upravljamo terjatve, odlive in prihranke, 
opravimo pa lahko tudi finančni nadzor. Svetujemo pri iskanju mogo-
čih virov financiranja, določanju ustrezne ročnosti in načrtovanju po-
treb financiranja.

Računovodstvo mora podjetniku pripravljati kakovostne in uporabne 
informacije, na podlagi katerih lažje sprejema poslovne odločitve. 
Pomagati mu mora pri reševanju težav, z njim iskati alternative, so-
delovati pri pripravi poslovnih načrtov, pripravi drugih izkazov in ana-
lizi rezultatov. Računovodja mora biti več kot le knjigovodja – ta je 
usmerjen v preteklost, saj knjiži že nastale poslovne dogodke, raču-
novodja pa zre v prihodnost in skrbi za računovodsko obračunava-
nje, predračunavanje in nadzor. 

Podjetnikom najpogosteje svetujemo v zvezi z investicijami in 
amortizacijo, stroški, obračunom plač, časovnimi razmejitvami, pot-
nimi stroški, drugimi z delom povezanimi stroški idr.

V podjetju Data imamo zaposlene davčne strokovnjake, ki v sodelo-
vanju z računovodskimi strokovnjaki našim strankam ponujajo celo-
vito podporo. S skrbnim načrtovanjem pomagamo podjetniku optimi-
zirati poslovanje in zmanjšati negativne davčne učinke. Svetujemo 
vam predvsem glede obračuna DDV, trošarin in davka od dohodka 
pravnih oseb ter drugih davčnih obveznosti. Svetujemo pri pravilnem 
uveljavljanju davčnih olajšav, obračunu dohodnine in drugih davkov 
fizičnih oseb, pomagamo pri davčnem načrtovanju, analiziranju sta-
nja ter ponujamo aktivno sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih. 

Osredotočamo se predvsem na preventivno svetovanje, kakšne 
davčne, računovodske in finančne posledice bo imela določena po-
slovna poteza. 

Vse kar  
potrebujete za  
izdajo računov, 
tudi na terenu. 

Pr
ip

ra

vljeno na davčne blagajne  

v  Slov en iji in na  Hrvaške m

Še nimate pametnega 
telefona ali tablice?
Izkoristite  
ugodno ponudbo!

Akcijski paket C
Tablica ODYS Mira 7” 
in tiskalnik TimPOS 58 U
Cena:106,00 € (brez DDV)

Akcijska ponudba do 1.12. 2015  
- BREZPLAČNA uporaba storitve
Velja za nove naročnike storitve Mobilna blagajna in za obstoječe 
naročnike Mobilna blagajna, ki dokupijo uporabniške licence. Po izteku 
akcijskega obdobja se mesečna naročnina zaračuna po veljavnem ceniku. 

www.datalab.si/retail | 01 25 28 950 | prodaja@datalab.si

Računovodske storitve: S. p. normiran S. p. D. o. o.
Knjiženje dokumentov v temeljne 
poslovne knjige, do 15 knjižb
Knjiženje dokumentov v temeljne 
poslovne knjige, do 90 knjižb
Mesečni obračun plače za zavezanca 
– nosilca dejavnosti
Mesečni obračun plače za enega 
zaposlenega ALI 
prispevkov za lastnika podjetja
Oddaja obračuna prispevkov/plač prek 
portala eDavki
Analitično evidentiranje  
stroškov in prihodkov
Spremljanje terjatev in obveznosti
Vodenje registra osnovnih sredstev
Obračun amortizacije osnovnih sredstev
Podpora in svetovanje (osebno, po 
telefonu ali prek e-pošte)

15 min 30 min 30 min

Analitično evidentiranje izdanih računov
Aktualna brezplačna izobraževanja in 
druge ugodnosti
Mesečni pavšal: 29 € + DDV 39 € + DDV 85 € + DDV

#znaministesami
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6. Ali mi bo računovodja 
lahko svetoval, če bom 

zašel v finančne težave, dobil 
obisk davčnega inšpektorja, 
razmišljal o širitvi poslovanja 
ali o sodelovanju s tujino?
Vsaka od teh situacij zahteva 
specifična znanja – kako poslu-
jejo banke, kako lahko rešite fi-
nančne težave, kje lahko najde-
te alternativne vire financiranja, 
kako potekajo davčni in drugi 
inšpekcijski postopki, kakšni so 
davčni predpisi v drugih drža-
vah – ter pregled nad gospo-
darskimi kazalniki in trendi. 
Navsezadnje bo računovodja 
tisti, ki bo najbolje poznal vaše 
računovodske knjige in finanč-
no stanje, zato bodo njegovi 
nasveti ključni za uspeh vašega 
podjetja. Vaš računovodja mora 
biti vaš sogovornik predvsem 
takrat, ko sprejemate po-
membne poslovne odločitve ali 

se spopadate s težavami.

7. Je računovodja na voljo 
ves čas?

Ali ste lahko prepričani, da bodo 
vaši dokumenti pravočasno in 
pravilno oddani, če vodenje ra-
čunovodstva svojega podjetja 
zaupate računovodskemu servi-
su z enim ali le nekaj zaposleni-
mi? Kaj boste naredili, če oseba, 
ki vodi vaše računovodstvo, zbo-
li ali se odpravi na počitnice? Pri 
pripravi dokumentacije, ki jo 
zahteva zakonodaja, praviloma 
ne morete izbirati roka oddaje.

8. Ali računovodskemu 
servisu in računovodji 

zaupate, da bo varoval vaše 
podatke, jih varno spravil in 
vam bo na voljo,  
ko ga boste potrebovali?
Med poslovanjem morate biti 
vedno prepričani, da bo raču-

novodski servis svoje storitve 
opravil korektno, pravočasno, 
pravilno in vaših podatkov ne 
bo izgubil, založil ali izdal tre-
tjim osebam. Vsak računovod-
ski servis bi moral dobro poskr-
beti za varno shranjevanje 
podatkov in varnostne kopije, 
tudi ko zataji računalniška 
oprema.

9. Ali me bo računovodja 
opozoril na napake, ki 

sem jih morda naredil pri 
poslovanju in preprečil 
nepopravljive posledice?
Podjetnik, ki se spozna na svoj 
posel in svojo dejavnost, se ne 
spozna vedno tudi na finance, 
na vso zakonodajo in računo-
vodstvo. Izbrati morate računo-
vodjo, ki vas bo znal in utegnil 
opozoriti na napake, ki jih delate, 
in vam svetoval, kako jih najlažje 
(in najceneje) popravite.

10. Ali mi bo računovodja 
znal svetovati, kako 

optimizirati poslovanje?
Računovodja mora bolje od vas 
vedeti, kje lahko še prihranite 
kakšen evro in kje se vam sti-
skaštvo ne izplača. Ker pozna 
celotno finančno sliko vašega 
podjetja, bi vas moral pravočas-
no opozoriti na oboje – kdaj lah-
ko vlagate in kdaj je čas za var-
čevanje. 

Ob ustanovitvi podjetja si lahko stroške poslovanja znižate tako, da se odločite za samostojno vodenje 
enostavnega knjigovodstva. Te veščine se lahko hitro in preprosto naučite na naši peturni delavnici, na 
kateri rešujete konkretne primere, dogodke sami vpisujete v knjige; torej se učite iz prakse. Opozorimo 
vas na to, kdaj in o čem morate obveščati državne ustanove, katere knjige morate voditi, kako jih voditi 
in kako dolgo jih morate hraniti, ter povemo, ali ima vaš bodoči posel kakšno knjigovodsko posebnost.

Odločili ste se, da boste poslovali na podlagi normiranih odhodkov, saj vaši letni prihodki ne bodo prese-
gli 50 tisoč evrov. Na seminarju vam predstavimo, kakšne so vaše obveznosti do države, kako izstavite 
račun, kakšne obveznosti imate z DDV, kaj pomenijo osnovni knjigovodski pojmi in katerih rokov nikakor 
ne smete zamuditi. Natančno vam povemo, katere evidence morate voditi, kako se plačuje akontacija 
dohodnine in še marsikaj, kar vam bo olajšalo vstop med normirance.

Ne glede na velikost podjetja bodo morali vsi, ki poslujejo z gotovino, od 1. januarja 2016 uporabljati 
elektronske davčne blagajne oziroma elektronsko potrjevati račune pri Finančni upravi RS. Na uvedbo 
se morajo pripraviti tako podjetniki, ki že izdajajo elektronske račune, kot tisti, ki tega doslej še niso po-
čeli. Informacije o tem, kdo so zavezanci in kdo spada med izjeme, kaj vse čaka zavezance ter kdaj in 
kakšne so globe za prekrškarje, smo strnili v uro in pol. Na seminarju izveste tudi, kako poteka postopek 
preverjanja računov, kakšne so obveznosti vaših kupcev, kakšne možnosti imajo zavezanci, ki izdajo 
zelo malo računov, in kaj jih čaka po zaključku prehodnega obdobja. 

Zaradi nepravilno izpolnjenih in vodenih potnih nalogov dodatno plačilo davka običajno doleti ne samo 
podjetje, ampak tudi zaposlenega. Nepravilnosti pri izpolnjevanju potnih nalogov davčni inšpektor z lah-
koto odkrije, zato se je dobro pravočasno poučiti o tem, kdaj se potni nalog sestavi, ali ga morate sesta-
viti za vsako pot posebej, katere stroške lahko uveljavljate na poslovni poti, kdaj ima lahko podjetje 
službeno vozilo in katere stroške lahko uveljavite pri vožnji z njim. 

NALOŽBA V ZNANJE: 130 € + DDV NALOŽBA V ZNANJE: 48 € + DDV

NALOŽBA V ZNANJE: 50 € + DDV, brezplačno za stranke računovodskega servisa! NALOŽBA V ZNANJE: 30 € + DDV, brezplačno za stranke računovodskega servisa!

Kako voditi svoje enostavno 
knjigovodstvo? //DELAVNICA

Na kaj moram biti 
pozoren kot normiranec?

Davčne blagajne Potni nalogiS
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#znaministesami

Svetovanje na  
enem mestu 
– podjetniški 
oddelek

V podjetju Data smo oblikovali Podjetniški oddelek, ki poskrbi za vse 
pravne in kadrovske zadeve vašega podjetja ter vam svetuje pri prip-
ravi dokumentacije, ki jo potrebujete za zakonito poslovanje.

Podjetniško svetovanje
Ob ustanovitvi podjetja vam na področju gospodarskega prava sve-
tujemo pri izbiri statusne oblike podjetja ter vam poiščemo in preds-
tavimo vse pogoje za opravljanje izbrane dejavnosti.

Poslovanje 
brez 

pravnega 
strokovnjaka 

vas lahko 
veliko stane

Kadrovsko svetovanje
Ko v podjetju zaposlujete, vam pomagamo pri pripravi pogodb o za-
poslitvi in vseh drugih dokumentov z delovnopravnega področja. 
Pripravimo vam notranje akte, pravilnik in vse evidence s področja 
dela – evidenco zaposlenih, stroškov dela in izrabe delovnega časa. 
Svetujemo vam glede drugih oblik dela, sestavimo avtorske in pod-
jemne pogodbe ter pogodbe o poslovodenju.

Pravno svetovanje
Sestavimo vam najemne, prodajne, posojilne, mandatne, licenčne in 
druge pogodbe oziroma jih pregledamo, če jih je za vas napisala 
nasprotna stranka. Pomagamo vam pri sklenitvi pogodb o poslov-
nem sodelovanju, registraciji blagovne znamke in vseh drugih po-
godbenih razmerjih s področja obligacijskega prava.

Naši pravniki vam svetujejo, če naletite na težave in v primeru in-
špekcijskih postopkov. Ob razhodu z delavcem ali poslovnim par-
tnerjem vam v skladu z zakonodajo pripravijo odpovedi pogodb. 

Darja Golob Koritnik, univ. dipl. prav.

Pomoč pravnika se podjetniki na 
začetku poslovne poti praviloma 
odločijo poiskati šele, ko se znaj-
dejo v težavah, iz katerih sami 
ne najdejo izhoda. Torej – ko je 
že prepozno. Večinoma se zave-
dajo, kako pomembno je, da iz-
berejo prave dejavnosti, dobre-
ga računovodjo in da v širitev 
poslovanja vložijo ves svoj čas 
in denar. Le redko pa vedo, kako 
zelo pomembno in predvsem ko-
ristno bi bilo, če bi ob sebi že od 
samega začetka imeli izkušene-
ga pravnega strokovnjaka.

Strošek ali korist?
Vsak pravnik bo svoje nasvete 

in storitve zaračunal, praviloma 
bo računal celo več, kot boste za 
uro dela odšteli računovodji ali 
informatiku. Ker lahko številne in-
formacije dobite zastonj od prija-
teljev ali na spletu in tam najdete 
razne vzorce pogodb, morda 

ocenjujete, da je ta strošek previ-
sok. A ko se bo zalomilo, nihče od 
prijateljev, avtorjev zapisov na fo-
rumih in avtorjev vzorcev pogodb 
ne bo prevzel odgovornosti za 
vaš položaj. Takrat boste ostali 
sami in nemočni, pravna pomoč 
pa vas bo stala precej več, kot bi 
vas nasvet pravnika, preden se je 
stanje zapletlo. Stroški pravnikov 
in sodnih postopkov pa pogosto 
niso največja težava, saj je lahko 
škoda, ki lahko nastane zaradi 
pravne nevednosti, ogromna; v 
najslabšem primeru ste lahko ob 
celoten posel. 

Kje vse se lahko zalomi?
Zalomi se lahko povsod. Zalomi 
se lahko tudi pri na videz najbolj 
nepomembnih vprašanjih. 

Naj naštejem le nekaj primerov. 
• Prijatelj iz otroštva
Domislili ste se čudovitega posla 

in si našli primernega poslovne-
ga partnerja. Ker se poznata iz 
otroštva, sta se o vaši ideji in iz-
peljavi posla pogovarjala bolj ali 
manj neformalno. Niti pomislili 
niste na to, da bi podpisali spo-
razum o nerazkritju informacij in 
se z njim ustrezno zavarovali. 
Vaš znanec pa je bil korak pred 
vami in je vašo idejo prodal nap-
rej. Žal se boste morali s tem 
sprijazniti. Brez ustrezne doku-
mentacije boste namreč na sodi-
šču težko dokazali, da je bila v 
resnici ideja vaša in da vam jo je 
znanec ukradel.

• (Ne)podpisana pogodba
Pravočasno ste pomislili na to, 
da morate določeno pravno raz-
merje urediti s pisno pogodbo. 
Pogodbo ste napisali, jo podpi-
sali in poslali nasprotni stranki, ki 
pa vam podpisanega izvoda ni 
nikoli vrnila. Sklepali ste, da si je 

premislila in z vami ne želi sode-
lovati. Nanjo ste že skoraj poza-
bili, nato pa se lepega dne pojavi 
s podpisano pogodbo, ki vas, ne 
da bi vedeli, da je bil posel de-
jansko veljavno sklenjen, zave-
zuje že od dne, ko je bila podpi-
sana. Od vas zato zdaj zahteva 
izpolnitev vseh obveznosti po 
pogodbi – tudi za nazaj, od tre-
nutka podpisa pogodbe. Izkušen 
pravnik bi vam takšno ravnanje 
ob podpisovanju pogodbe vse-
kakor preprečil.

• Zavežite se pravilno
Odločili ste za sodelovanje s 
samostojnim podjetnikom, ki bo 
za vas postavil in optimiziral 
spletno stran. Od znanca ste 
dobili osnutek pogodbe o po-
slovnem sodelovanju in jo brez 
večjih prilagoditev uporabili. 
Ampak, ali ste v pogodbi dovolj 
natančno opredelili medsebojne 
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Samozaposlitev prinaša svobodo, izzive, večje dohodke, a tudi večjo negotovost, neurejen delovnik in marsi-
katero drugo tegobo, s katero se zaposleni ne spopadajo. Če se zaposlimo, dobimo dopust, socialno varnost, 
delo po ustaljenem urniku in … šefa. Na seminarju vam predstavimo finančne in organizacijske prednosti in 
slabosti samozaposlitve. Razkrijemo vam, kako je sestavljena plača, kolikšen delež morate odtegniti državi in 
koliko ostane vam, kako lahko kljub samozaposlitvi poskrbite za pokojnino in številne druge podrobnosti.

Na seminarju ne naštevamo vseh zakonov, ki uravnavajo poslovanje podjetij pri nas, razkrijemo pa vam, na 
katere dele slovenske zakonodaje morate biti še posebej pozorni, katere inšpektorje lahko pričakujete, da 
vam bodo vsaj enkrat v podjetniški karieri potrkali na vrata, in kaj narediti, ko se to zgodi. Na seminarju na 
kratko pregledamo zakonske predpise, ki jih morate nujno poznati, vam predstavimo organiziranost inšpek-
cijskih služb ter kakšne so vaše obveznosti in pravice v primeru inšpekcijskega nadzora.

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno

NALOŽBA V ZNANJE: 49 € + DDV, brezplačno za stranke računovodskega servisa!

Prednosti in slabosti 
samozaposlitve

Podjetnik med zakoni in 
inšpektorati
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Zaupajte izkušenim
– R&R in projektni 
oddelek

Subvencije 
za financiranje 
vaših investicij 

Poleg tega, da najprej preverite, 
ali izpolnjujete osnovne admini-
strativne, finančne, kadrovske in 
druge pogoje za prijavo, je prva 
stvar, ki jo morate imeti, inovativna 
in relevantna projektna ideja. Pod-
pira naj cilje razpisa ter strateške in 
izvedbene dokumente, na podlagi 
katerih je razpis objavljen. Drugič 
– projekt mora izhajati iz strategije 
vašega podjetja, prav tako pa mo-
rate imeti dovolj primernih referenc 
s področja vsebine razpisa. Tretjič 
– če razpis spodbuja oblikovanje 
konzorcijev, potem je zelo po-
membno, katere partnerje boste 
povabili k sodelovanju. Zaželeno 
je, da imajo močne reference in da 
ste z njimi v preteklosti že uspešno 
sodelovali na podobnih področjih. 
In nazadnje – razpisna komisija 
vloge ocenjuje glede na to, kar pre-
bere. Zato je izjemno pomembno, 
kako je projekt predstavljen – ali 
gre zgolj za enolično predstavitev 

zastavljenih načrtov ali za prepri-
čljiv in ambiciozen nagovor, ki bo 
komisijo navdušil in s tem povečal 
možnost, da bo vašo vlogo ocenila 
bolje. 

Različne spodbude 
za različne cilje
Spodbude za podjetnike so raz-
lične. Potegujete se lahko za kre-
dite s subvencionirano obrestno 
mero ter za nepovratna sredstva, 
ki lahko pokrivajo 50, 85 ali celo 
100 odstotkov vse naložbe. Raz-
pisi so lahko lokalni, regionalni ali 
nacionalni, s pravim projektom in 
primernimi referencami pa se je 
mogoče prijaviti tudi na centralizi-
rane razpise Evropske komisije 
neposredno v Bruselj. Na nekate-
re razpise se lahko prijavite sami, 
medtem ko na centraliziranih raz-
pisih ne boste konkurenčni, če 
niste del močnega konzorcija re-
levantnih partnerjev. 

Špela Grošelj, mag. pol.; mag. Dario Berginc

V oddelku za razvoj in razpise podjetja Data vam pomagamo pri ce-
lotnem postopku prijave na različne razpise: za vas spremljamo ak-
tualne razpise, glede na vaše potrebe preverimo možnost prijave na 
katerega od njih, s pomočjo e-orodja DATATEKA nato ocenimo idejo 
in prijavitelja ter poskrbimo za izdelavo projektne dokumentacije in 
poslovnega načrta. Predvsem se veselimo izvirnih, inovativnih idej, 
ki so konkurenčne tudi na evropski ravni in primerne za prijavo na 
razpise Evropske komisije (npr. Obzorje 2020). 

Če menite, da imate tovrstno idejo, nas preprosto kontaktirajte. 
Poslali vam bomo povezavo na e-orodje DATATEKA, ki je doživelo 
zelo pozitiven odziv naših strank. Z njegovo pomočjo bomo lažje 

pravice in obveznosti? Ste se 
izognili uporabi vseh izrazov, ki 
jih lahko vi in samostojni podje-
tnik razumeta in tolmačita raz-
lično? Ste ustrezno uredili pre-
nos vseh avtorskih pravic ali pa 
boste čez en teden le nemočno 
opazovali, kako bo konku-
renčno podjetje postavilo skoraj 
identično spletno stran? Ste 
ustrezno zavarovali svoje po-
slovne skrivnosti? Ste vašega 
izvajalca zavezali k varstvu 
osebnih podatkov, s katerimi se 
bo seznanil pri svojem delu za 
vas, v skladu z veljavno zako-
nodajo s področja varstva oseb-
nih podatkov? Kako ste uredili 
možnost enostranskega odsto-
pa od pogodbe? Ste iz pogodbe 
resnično izključili vse elemente 
delovnega razmerja? Našteto 
sploh še ni vse, na kar bi morali 
biti pozorni ob sklepanju takšnih 
pravnih razmerij.

• Ko se zaplete med delavci 
in delodajalci

Še posebno občutljivo je podro-
čje zaposlovanja delavcev v skla-
du z veljavno delovnopravno za-
konodajo. Pogodbe o zaposlitvi 
imamo že vsi doma, vzorec pa 
lahko kupite celo v knjigarni. Drži, 
veljavna je tudi pogodba, ki vse-
buje le obvezne sestavine po Za-
konu o delovnih razmerjih (ZDR-
1). Vendar pa se lahko stvari 
precej zalomijo, če že pred skle-
nitvijo pogodbe ne pomislite na 
vse mogoče črne scenarije, na 
katere vas bo dober in izkušen 
pravnik pravočasno opozoril.

Pravno razmerje delavec-de-
lodajalec je občutljivo in strogo 
urejeno, delavec je v njem pos-
tavljen v položaj šibkejšega in je 
zato bolj varovan. Številni podje-
tniki, ki so že zaposlovali, pa so 
se počutili ravno nasprotno. Ob-
čutili so nemoč, ko so delavci 

uveljavljali samovoljo in niso sle-
dili navodilom delodajalca ali pa 
so mu celo namenoma povzro-
čali škodo, podjetnik pa ni mogel 
ali znal ustrezno ukrepati. 

Eden od takih primerov je kon-
kurenčna klavzula, ki zavezuje 
delavca, da po prenehanju de-
lovnega razmerja pri delodajalcu 
ne sme izkoriščati poslovnih 
znanj ali poslovnih zvez, ki jih je 
pridobil pri njem. Konkurenčna 
klavzula zavezuje le, če je pisno 
dogovorjena v pogodbi o zapo-
slitvi in če je dogovorjena v skla-
du z določili ZDR-1. Če se o kla-
vzuli ne dogovorite ali se o njej 
ne dogovorite ustrezno, boste 
lahko le nemočno opazovali 
nekdanjega delavca, kako se bo 
zaposlil pri vaši neposredni kon-
kurenci.

Imate v vaših pogodbah o za-
poslitvi določene pogodbene 
kazni? Poznate razliko med od-

škodninsko odgovornostjo in po-
godbeno kaznijo? Veste, da je 
delavec že po zakonu odgovoren 
za škodo, ki vam jo povzroči na-
menoma ali iz hude malomar-
nosti? Ste kdaj že zahtevali delno 
povračilo izplačanega regresa 
delavcu, ki mu je med letom pre-
nehalo delovno razmerje? Ali 
uporabljate institut poskusnega 
dela, ki vam omogoča, da delav-
ca preizkusite in mu, če se ne iz-
kaže, odpoveste pogodbo o za-
poslitvi s sedemdnevnim 
odpovednim rokom zaradi neu-
spešno opravljenega poskusne-
ga dela?

Vsi našteti primeri so dokaz, da 
so nasveti in pomoč pravnega 
strokovnjaka zagotovo strošek, s 
katerim lahko ogromno prihranite!

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec zagotoviti vsem svojim de-
lavcem, tudi študentom, dijakom in honorarnim sodelavcem, teoretično in praktično usposabljanje ter pre-
verjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela. Izpit morajo opraviti tudi odgovorne osebe v d. o. o. 
in samostojni podjetniki. Usposabljanje morajo zaposleni ponoviti ob menjavi delodajalca, nato pa ga  
obnavljati praviloma na dve leti.

NALOŽBA V ZNANJE: 30 € + DDV

Varstvo in zdravje pri delu
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Imate podjetniško idejo, a še na razmišljate o ustanovitvi podjetja? Trgu in drugim podjetjem jo lahko 
predstavite in sklenete sodelovanje s pomočjo katere od različnih oblik dela in zaslužka, ki jih pozna 
slovenska zakonodaja. Bi radi ob službi zaslužili še kakšen evro? Na seminarju izveste, katere oblike 
dela poznamo pri nas, kako so obdavčene in katera je najugodnejša v katerem primeru.

NALOŽBA V ZNANJE: 45 € + DDV

Poznate vse oblike dela in 
zaslužka ter njihovo obdavčitev?

ocenili idejo in možnost prijave na izbrani razpis. Naslednji korak bo 
sestanek v naših prostorih, kjer bomo predstavili bistvene pogoje 
razpisa ter se dogovorili glede administrativnega, vsebinskega, fi-
nančnega in časovnega poteka projekta. 

Pomagali vam bomo pri preoblikovanju projektne ideje v zah-
tevano projektno dokumentacijo – skupaj bomo izpolnili prijavni-
co, pripravili poslovni in investicijski načrt ter vse priloge in od-
dali prijavo. Po odobritvi projekta lahko prevzamemo finančno in 
administrativno vodenje projekta. Administracijo prepustite nam, 
vi pa se lahko v celoti posvetite kakovostni izvedbi začrtanega  
projekta.

Ko načrtujete investicijo v osnov-
na sredstva ali potrebujete zgolj 
pomoč pri financiranju obratnih 
sredstev, ko imate inovativno 
idejo, ki je ne morete financirati 
sami, ali ko želite zaposliti nov 
kader, je dobro najprej pomisliti 
na možnosti dodatnega vira fi-
nanciranja, ki ga lahko pridobite 

na različnih razpisih. Nanje mo-
rate pomisliti tudi, ko želite svoje 
zaposlene dodatno izobraziti na 
specifičnih področjih. 

Vsak razpis je poglavje zase. 
Vendar pa lahko na podlagi 
dolgoletnih znanj in izkušenj 
trdimo, da obstajajo nekatere 
skupne točke uspešnih prijav. 
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S poslovnim načrtom se podjetnik pripravi na prihodnje korake na svoji poslovni poti in začrta smer ra-
zvoja poslovanja podjetja. V poslovnem načrtu podjetnik preveri svojo poslovno idejo, oceni prodajo in 
stroške ter tveganja, s katerimi se bo moral spoprijeti. Na tem seminarju vas pripravimo na delavnico, na 
kateri pod našim mentorstvom napišete poslovni načrt.

Za nepovratna sredstva lahko kandidirate in jih prejmete tudi mikro in majhna podjetja, vendar je dobro, če se 
na razpise pravočasno pripravite. Nepovratna sredstva so postala pomemben del razvoja in rasti uspešnih 
podjetij v EU, svojo konkurenčnost pa lahko z njimi okrepite tudi v vašem podjetju, ne glede na njegovo velikost.

Program delavnice je zasnovan kot kombinacija seminarja in praktičnega dela. Po predstavitvi teoretične 
osnove in praktičnega primera udeleženci s pomočjo mentorja sami sestavljajo poslovni načrt za svojo 
podjetniško idejo. V načrt vključijo SWOT-analizo, začrtajo poslanstvo, vizijo, cilje, analizo trga in konku-
renco svojega podjetja, pripravijo trženjski splet, napoved prodaje in stroškov, organizacije podjetja ter 
vključijo kritična tveganja in terminski načrt.

Evropska in nacionalna sredstva so odličen dodaten vir financiranja razvoja in rasti podjetij, tudi najmanjših.  
V prejšnjem obdobju je bilo v Sloveniji s sredstvi evropske kohezijske politike podprtih več kot 3.100 projektov 
majhnih in srednjih podjetij. Slovenija v obdobju 2014–2020 razpolaga s kar 3,255 milijarde evrov sredstev iz 
evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Če želite biti tudi vi med prejemniki evropskih ali nacio-
nalnih razvojnih sredstev, je nujno, da dobro poznate programe in razpise, zanimive za vaše podjetje. 

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno

NALOŽBA V ZNANJE: 85 € + DDV

NALOŽBA V ZNANJE: 85 € + DDV
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Kako pripraviti uspešen 
poslovni načrt

Nepovratna sredstva so na voljo, 
ste pripravljeni?

Do preprostega poslovnega 
načrta že v 4 urah //DELAVNICA

Financirajte svoje naložbe z 
nepovratnimi sredstvi //DELAVNICA

Prodajajte z 
vsebino

Vsebinski marketing je v zadnjih 
letih klasičnemu oglaševanju uk-
radel »šov«. Bodočim kupcem 
namesto prazne hvale prinaša 
vsebino – dodano vrednost in 
korist –, še preden se odločijo za 
nakup določenega izdelka ali 
storitve. 

Običajno oglaševanje prekinja 
tok misli, se človeku vsiljuje, ko 
želi pravzaprav prebrati ali pog-
ledati nekaj drugega, a ga zapo-
sli le za kratek čas in je običajno 
zelo drago. Vsebinski marketing 
pa svetuje, rešuje težave, pred-
stavlja prednosti ene ali druge 
rešitve, zabava in informira va-
šega bodočega kupca, ko se on 
za to odloči in išče informacije 
prav o vaši storitvi ali izdelku. 

Včasih so kupci odšli v trgovi-
no ali poiskali podjetje, ki ponuja 
neko rešitev. Tam so se s posve-
tovali, ali naj kupijo ta ali oni iz-
delek oziroma za katero storitev 

Manca Borko Grimšič 

Pomagamo vam 
povečati prodajo 
– marketing in 
spletni nastop

Vašemu podjetju pomagamo do večje prepoznavnosti, več kupcev in 
večje prodaje. Poznamo orodja in načine, kako se trgu in potencial-
nim strankam predstavite tako, da dobite največ za vaš denar, učin-
ke pa lahko sproti spremljate in merite. Podjetnikom pomagamo prip-
raviti marketinški načrt, komunikacijsko strategijo, zasnovati spletno 
stran in vam zaupamo, kako se lotiti vsebinskega marketinga.

Svetujemo vam pri pripravi celovitega spletnega nastopa na druž-
benih omrežjih in vam razkrijemo, kako jih uporabljati v poslu. Izdela-
mo vam spletno stran ali pa vas naučimo, kako to storite sami. Zanjo 

vam pomagamo pripraviti vsebino, ki bo zanimiva za vaše stranke, in 
vam zaupamo osnove optimizacije, ki bo povečala število prikazov 
vaših vsebin na spletnih iskalnikih. Svetujemo vam pri izbiri ključnih 
besed in tem, kako se lotiti usmerjenega oglaševanja z Google 
Adwordsom. Naučimo vas uporabljati orodja, s katerimi lahko analizi-
rate uspešnost vaših spletnih dejavnosti.

Za vas lahko analizo spletnega nastopa in prepoznavnosti pripravi-
mo tudi mi in oblikujemo individualne smernice, s katerimi boste še 
uspešnejši.
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Pridobivanje 
sledilcev na 

družbenih 
omrežjih

Na Facebooku ima svoj profil 850 
tisoč Slovencev – okoli 290 tisoč 
jih je iz Ljubljane in okolice –, 
približno sto tisoč Slovencev pa 
pošilja svoje mnenje prek Twitter-
ja. Na Instagram je bilo naloženih 
že 30 milijard fotografij, Pinterest 
pa je svoje občinstvo našel med 
ženskami, saj jih je med njegovi-
mi uporabniki kar 85 odstotkov. 
Na LinkedInu svoje poslovne pri-
ložnosti išče 200 tisoč Slovencev. 

Ne glede na to, ali opravljate 
storitve, izdelujete svoje izdelke 
ali trgujete z izdelki drugih, pro-
dajate znanje ali delo z rokami, 
vaši kupci vas bodo najprej poi-
skali na spletu. Če nimate veliko 
denarja za oglaševanje, lahko 
dober glas prek družbenih omre-
žij seže zelo daleč.

Najprej morate izbrati najpri-
mernejše omrežje, na katerem 
boste začeli graditi svojo sple-
tno prisotnost. 

Borut Ratej 

Povprečen bralec bo vašemu besedilu namenil približno 15 sekund. Če ga ne prepričate s prvim stav-
kom, lahko vaše podjetje izgubi kupca in denar. Na seminarju vam povemo, s katerimi informacijami 
začeti besedilo, kaj izpostaviti, kakšen naslov mu dati in čemu se izogibati. Na kratko izpostavimo najpo-
gostejše slovnične napake in povemo nekaj besed o optimizaciji besedil za splet.

Spletno stran, ki bo postala vaš najboljši prodajalec, si lahko izdelate sami. Za to ne potrebujete predznanja 
– dovolj je osnovno poznavanje delovanja operacijskega sistema Windows. Na dvodnevni delavnici vam 
pokažemo, kako samostojno, hitro in preprosto ustvarite spletno stran, naučite se njenega urejanja in do-
dajanja vsebin. S strokovnjakom na delavnici postavite svojo spletno stran, domov pa odidete s pisnimi 
navodili za pomoč pri nadaljnjem delu. 

Stranke in poslovni partnerji bodo na spletu preverjali, kdo 
ste, kaj počnete in kaj ponujate. Zato je zelo pomembno, 
katere informacije o vaših storitvah, izdelkih in referencah 
bodo našli na vaši spletni strani. Kaj bodo iskali, kaj jih bo 
zanimalo in kako to najučinkoviteje predstaviti, vam pove-
mo na seminarju. Vsekakor se morate tudi pri predstavitvi 
na spletu držati določenih pravil in smernic, ob tem pa ne 
pozabiti na optimizacijo za iskalnike in vzdrževanje. Ni 
nova, a vseeno drži – če vas ni na spletu, ne obstajate.

NALOŽBA V ZNANJE: 39 € + DDV

NALOŽBA V ZNANJE: 163,12 € + DDV

NALOŽBA V ZNANJE: 40 € + DDV

Napišite zgodbo  
svojega podjetja

Spletna stran 
TO GO //DELAVNICA

Kako pristopiti 
k izdelavi dobre 
spletne strani?

S
EM

IN
A

R
JI

S
EM

IN
A

R

IN
 D

EL
AV

N
IC

E

naj se odločijo. Danes se usede-
jo k računalniku ali odprejo spe-
cializirano revijo, berejo bloge, 
spremljajo Facebook, Twitter, 
Instagram in druga družbena 
omrežja, nato pa se o svojem 
bodočem nakupu pogovarjajo s 
prijatelji – na spletu in v živo. Da 
bi našli rešitev za svojo težavo, 
na spletu pogooglajo tisto, kar jih 
zanima. To počnete tudi vi, ne 
glede na to, ali kupujete zase ali 
za svoje podjetje.

Nakupovanje pred nakupom
Še preden se kupec odloči, da 
prestopi prag trgovine ali doda 
izdelek v košarico v spletni trgo-
vini, opravi od 60 do 90 odstot-
kov nakupnega postopka. Glede 
na podatke spletne strani Mar-
keto več kot 81 odstotkov kup-
cev podatke za svoj naslednji 
nakup najprej poišče na spletu, 
pred nakupom pa brskajo za po-

datki o izdelku ali storitvi v pov-
prečju kar 79 dni.

K temu je pripomogel tudi vse-
binski marketing. Ker kupcu sve-
tuje že pred nakupovanjem, po-
večuje zavedanje o blagovni 
znamki in lojalnost do nje. Če 
pripravljate zanimive in zabavne 
vsebine, lahko obenem te posta-
nejo viralne in se po spletu širijo 
tako rekoč same. Stroški vsebin-
skega marketinga so velikokrat 
nižji, kot če se odločite za klasič-
no oglaševanje, njegovi pozitivni 
učinki pa sežejo veliko dlje od 
prodaje enega izdelka. 

In kako naj se tega lotim?
Najlažje in najceneje se boste 
vsebinskega marketinga lotili s 
spletno stranjo, blogom in ogla-
ševanjem na družbenih omrež-
jih. Nato se lahko odločite tudi za 
ciljano oglaševanje in pripravo 
zapletenejših vsebin – speciali-

ziranih revij, e-knjig, infografik, 
videov ali podcastov. Za svoje 
bodoče kupce redno pripravljajte 
zanimive vsebine, ki bi jih želeli 
prebrati, ne glede na to, ali se 
bodo odločili za nakup izdelkov 
ali storitve vašega podjetja. Bolj 
ko bodo koristne, zanimive in za-
bavne, prej jih bodo delili s svoji-
mi prijatelji in znanci, s tem pa se 
bo povečeval krog vaših poten-
cialnih strank.

Izdelava 
spletnih strani

Vaša spletna stran bo največkrat prvi stik med vami in vašim 
kupcem. V podjetju Data vam ponujamo vse na enem mestu. Za 
vas registriramo domeno, uredimo gostovanje na strežnikih, 
stran pa vam nato tudi – brez skritih stroškov – izdelamo. Lahko 
vam napišemo besedilo in stran optimiziramo za spletne iskalni-
ke, vanjo vgradimo elemente, ki jih potrebujete, in jo uskladimo 
z vašo celostno grafično podobo. Ker uporabljamo odprtokodni 
sistem za upravljanje vsebin, lahko pozneje spletno stran ureja-
te sami. Vaša spletna stran je vaša last.
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Doseg in število kupcev sta pri fizični trgovini omejena s kilometri, pri trgovini v oblaku pa vas od kup-
cev ločijo le iznajdljivost pri uporabi spletnih orodij in poštne storitve. V prvem delu predavanja vam 
predstavimo, na katere formalne omejitve morate biti pozorni, ko se odločate za spletno trgovino. V 
drugem delu pa, kako čim ceneje »zgraditi« trgovino v oblaku in kako z njo poslovati.

Facebook ima pri nas približno 850 tisoč uporabnikov, zato lahko, če objavljate ali oglašujete na njem, dose-
žete zelo širok krog obstoječih in bodočih strank. Na seminarju vam predstavimo, kako pripravite Facebook 
stran za podjetje, izdelek ali poslovno znamko, pridobite nove všečke in na njem promovirate svoje izdelke 
ali storitve.

Družbena omrežja so postala del vsakdana in če želite biti kot podjetniki vidni, morate biti prisotni tudi 
na njih. Kot trženjski pripomoček so neprecenljiva, saj vam omogočajo promocijo z zelo omejenimi 
sredstvi, kar je še posebej dragoceno za majhna podjetja. Izdatno pripomorejo k interakciji med vami 
in kupci ter vplivajo na obiskanost spletne strani in prodajo. Na seminarju vam predstavimo, kako 
družbena omrežja uporabiti za povečanje prepoznavnosti podjetja in prodaje.

Ob zagonu novega podjetja, blagovne znamke ali uvajanju novega izdelka na trg morate poskrbeti, da za 
to izve čim več ljudi. Klasično oglaševanje (produkcija oglasov za tisk, radio in televizijo) je lahko za manj-
ša podjetja predrago, hkrati pa je uspešnost takih oglasov težko izmeriti. Če imate za oglaševanje omeje-
na sredstva, razmislite o spletnem oglaševanju z iskalnikom Google, ki ima v Sloveniji največji tržni delež. 
Na seminarju vam predstavimo, kako z Google AdWordsom ciljano oglašujete, kako izberete prave bese-
de, določite ceno za klik in oglaševalski proračun ter kako v realnem času spremljate učinkovitost  
oglaševanja.

NALOŽBA V ZNANJE: 49 € + DDV NALOŽBA V ZNANJE: 49 € + DDV

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno NALOŽBA V ZNANJE: 49 € + DDV

Spletna 
trgovina

Osnove Facebooka
za podjetnike

Družbena omrežja 
za podjetnike

Osnove AdWords oglaševanja

Zelo verjetno bo to za začetek 
najbolj priljubljen Facebook, 
vendar glede na svojo dejavnost 
razmislite tudi o uporabi drugih 
družbenih omrežij v skladu z nji-
hovimi značilnostmi in pred-
nostmi. 

Na izbranem omrežju najprej 
poskrbite za podrobno izpolnjen 
profil – vpišite čim več kontaktnih 
podatkov vašega podjetja, vnesite 
naslov, povezavo do spletne stra-
ni, dodajte fotografije podjetja, za-
poslenih in izdelkov. Greste lahko 
tudi korak dlje in na spletni strani 
podjetja k posameznim člankom 
in podstranem dodate gumbe za 
deljenje ali všečkanje ter tako 
spodbudite in aktivirate svoje kup-
ce in uporabnike.

Aktivirajte lastno 
družbeno mrežo
Ko boste začeli graditi krog svojih 
sledilcev na vaši strani, najprej 

povabite vse sorodnike, prijatelje, 
znance, zaposlene in poslovne 
partnerje. Poprosite jih, naj vaše 
objave delijo s svojimi prijatelji in 
jih povabijo k všečkanju vaše 
strani. Poskušajte navezati stike 
s sorodnimi podjetji ali ponudniki 
in vzpostaviti vzajemno oglaše-
vanje – ponudnik pleskarskih sto-
ritev na primer lahko promovira 
prodajalca barv in obratno. Upo-
rabite lahko tudi kontakte iz dru-
gih baz, ki jih že imate v podjetju 
(CRM, e-novice).

Najpomembnejša je vsebina
Nihče vam ne bo dolgo sledil, če 
ne boste povedali ali pokazali 
nič za vaše sledilce pomembne-
ga, zato je eno od glavnih vodil 
pri pojavljanju na družbenih 
omrežjih priprava in objava zani-
mivih in kakovostnih vsebin ter 
redna aktivnost. Zavedati se mo-
rate, da so družbena omrežja 

dodaten komunikacijski kanal z 
vašimi strankami, ki ga morate 
spremljati tako pogosto kot po-
gosto uporabljate elektronsko 
pošto, dvigujete telefon ali jih ste 
prisotni v poslovalnici. Raziska-
ve kažejo, da več všečkov in ko-
mentarjev pritegnejo objave s 
fotografijami. Pogosteje so ko-
mentirane krajše objave z 80 
znaki ali manj in objave, ki vse-
bujejo vprašanje in vabijo sledil-
ce k odgovoru ali izražanju mne-
nja. Objave poskušajte – glede 
na to, za katero omrežje ste se 
odločili – pravilno umeščati gle-
de na dan v tednu in uro dneva.
 
Všečkarje lahko nagrajujete
Verjetno ste že kdaj sodelovali v 
kateri od nagradnih iger na Face-
booku, ki vabijo k vščekanju stra-
ni v zameno za možnost, da za-
denete vinjeto, iPhone ali 
Samsung Galaxy? Verjetnost, da 

je taka nagradna igra prava, je 
zelo majhna. V vedno več prime-
rih gre tu le za zbiranje všečkov, 
ki bodo nato preprodani naprej. 
To seveda ne pomeni, da so vse 
tovrstne igre lažne, a izjemo pre-
vidni morate biti, preden se odlo-
čite za sodelovanje. Organizira-
nje nagradne igre je sicer eden 
od načinov za pridobivanje sledil-
cev, a pri tem se morate držati 
predpisov. Obvezno morate na-
vesti organizatorja, objaviti splo-
šne pogoje sodelovanja in poskr-
beti za davčni vidik. Pri tem je 
bolje, da je nagrada izdelek ali 
storitev, ki jo svojim kupcem po-
nujate tudi sicer, saj boste tako 
pridobili sledilce, ki jih vaša po-
nudba zanima in v igri ne sodelu-
jejo le zaradi nagrade.

Oglašujte usmerjeno
Spletna omrežja vam tudi omo-
gočajo preprosto pripravo ogla-

sov in sponzoriranih objav, s ka-
terimi privabite veliko novih ljudi 
in s tem potencialnih strank. 
Čeprav oglaševanje ni brezplač-
no, je v primerjavi s klasičnimi 
mediji, kot so tisk, radio ali televi-
zija, izjemno poceni. Poleg tega 
vam omogoča, da z oglasi ciljate 
točno določene skupine ljudi , ki 
jih zanima prav tisto, kar vi pro-
dajate – če je to hrana za pse, 
boste ciljali na ljudi, ki so všeč-
kali strani, označene s »psi«. 
Prednost spletnega oglaševanja 
je tudi ta, da je mogoče njegove 
učinke natančno izmeriti – pre-
gledate lahko število prikazov, 
klikov na oglas in obiskov vaše 
strani. Tako hitro ocenite, ali je 
oglaševalska kampanja uspe-
šna ali ne.

Nekateri bi všečke raje kupili
Na spletu se pojavljajo oglasi, s 
katerimi poskušajo prodati Face-

book všečke ali sledilce na  
Twitterju. Na spletni strani  
Fiverr.com najdete cel kup ogla-
sov, ki za dolarskega petaka po-
nujajo 100, 200 ali 500 všečkov 
na Facebooku ali celo deset ti-
soč sledilcev na Twitterju. 
Preprosto in le klik stran. A taka 
ponudba je preveč dobra, da bi 
bila resnična. Običajno je večina 
tako dodanih profilov namišljena 
ali pa so to računi ljudi, ki jih 
vaše storitve in izdelki sploh ne 
zanimajo. Število vaših sledilcev 
res hitro postane impresivno, a 
večje koristi od tega nimate, saj 
ti ljudje oz. profili ne sodelujejo, 
ne sprašujejo, ne delijo vaših ob-
jav, ne kupijo vašega izdelka ali 
koristijo storitve. Družbena 
omrežja lažne profile tudi brišejo 
in kupljene sledilce lahko izgubi-
te čez noč. Zagotovo se bolj 
izplača vlagati denar v vsebino 
in sodelovanje z všečkarji. 
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http://data.si/izobrazevanje/osnove-facebooka-za-podjetnike/
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http://data.si/izobrazevanje/druzbena-omrezja-za-podjetnike/
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Odpiramo vrata 
tujim podjetjem, 
poslovnežem in 
naložbam

Virtualna 
pisarna

V podjetju Data ponujamo tujim fizičnim in pravnim osebam vso po-
moč in podporo pri ustanovitvi podjetja, registraciji statusa samostoj-
nega podjetnika ali odprtju podružnice tujega podjetja v Sloveniji. 

Ob glavni prometnici v prestolnici Slovenije, v Ljubljani na Dunajski 
cesti, podjetnikom omogočamo najem virtualne pisarne. 

V naši sodobno opremljeni poslovni hiši s parkiriščem lahko podje-
tniki najamejo poslovni naslov in s tem povezane storitve. Obvešča-
mo jih o prispeli pošti, jo prepošiljamo na elektronski naslov ali drug 
izbrani naslov, sprejemamo telefonske klice in fakse, jim jih posredu-
jemo ter zanje opravljamo druge pisarniške storitve.

Dobrodošlica 
tujim podjetjem 
in podjetnikom

Pred registracijo:
• pridobimo slovenske davčne številke za fizične in pravne osebe;
• pridobimo potrdila o nekaznovanosti za vse tuje družbenike; 
• rezerviramo ime podjetja;
• pridobimo EMŠO-številko, če je potrebna;
• poskrbimo za prevod dokumentacije;
• podjetje registriramo; 
• pomagamo pri odprtju poslovnega računa na banki.

Po registraciji:
Po ustanovitvi podjetja strankam svetujemo v postopkih zaposlova-
nja in dela tujcev v Sloveniji in Evropski uniji prek slovenskih in tujih 
podjetij, pri pridobitvi enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, dru-
gih delovnih dovoljenj ter pri prijavi dela. Tujcem svetujemo tudi v 
postopkih pridobivanja dovoljenj za bivanje na drugih osnovah. 

Tujim podjetnikom, ki so v Sloveniji odprli podjetje, svetujemo tudi 
glede obdavčitve, slovenske delovnopravne in druge zakonodaje ter 
jim ponujamo celovito podporo pri poslovanju v naši državi. Trudimo 
se, da smo vsem tujim podjetnikom enotna vstopna točka v podje-
tništvo v Sloveniji.

Maja Erčulj, Aleksandra Đurđević, Manca Borko Grimšič

Slovenijo in povedali, kako so 
jim pri tem pomagali v podjetju 
Data.

Navdušeni nad točko Vem
»Preprosto najboljši ste pri regi-
straciji podjetja in pripravi doku-
mentacije za priseljevanje v Slo-
venijo,« je podjetje Data 
neskromno pohvalil Kenny Wad-
hwa iz Indije, pri nas lastnik pod-
jetja Aviken, d. o. o. Čeprav nje-
gova selitev še ni zaključena 
zaradi birokratskih postopkov, je 
Wadhwa navdušen nad tem, da 
je lahko v podjetju Data uredil 
vse na enem mestu in svoje 
podjetje registriral v naši hiši, na 
točki Vem. 

S prepričljivimi odgovori so 
naše sodelavke v pisarni za tuj-
ce svetovale tudi Ukrajincu Vla-
dimirju Kopytinu, ki je v Sloveniji 
registriral podjetje Automodern, 
d. o. o. »Ker sem bil prepričan v 

profesionalnost zaposlenih v 
podjetju Data, nisem bil nikoli 
zaskrbljen. Podjetje so registri-
rali v roku, za katerega smo se 
dogovorili, postopek poslovne 
selitve pa še teče,« je povedal 
Kopytin, ki je z rezultatom naše-
ga dosedanjega sodelovanja 
zelo zadovoljen.

Čas teče počasi, ko čakaš
Zadovoljna sta tudi Elena in Va-
lerii Starsev iz podjetja DAO,  
d. o. o., ki sta se za selitev v Slo-
venijo odločila po tehtnem pre-
misleku. Zadnjih 15 let sta veliko 
potovala po Evropi, se vsako 
leto spraševala o selitvi v drugo 
državo, dokler se nista na prvi 
pogled zaljubila v Slovenijo. »Ko 
se odločaš, da boš tako drastič-
no spremenil svoje življenje, je 
zelo pomembno, da so ob tebi 
ljudje, ki jim lahko popolnoma 
zaupaš. Ljudje, ki sva jih spo-

znala v podjetju Data, so bili 
glavni razlog za to, da sva se od-
ločila za sodelovanje. Na to je 
pomembno vplivala tudi jasnost 
postopka in prepričanje, da bo 
rezultat pozitiven,« sta pojasnila 
Starseva. 

Čeprav jima je med čakanjem 
na dovoljenje za bivanje čas mi-
neval zelo počasi, sta bila mirna 
in prepričana, da se bo vse dob-
ro izteklo. Kot sta dejala, so jima 
pogum vlivali strokovni odgovori 
naših sodelavk. S poslovanjem 
pri nas sta komaj začela, a na-
meravata podjetju Data zaupati 
tudi v prihodnosti in napoveduje-
ta, da bosta izbrala tudi naše 
druge storitve.

Prvi stik je najpomembnejši
Ismail Bakici iz Turčije ni bil nikoli 
v Sloveniji, dokler se ni odločil, da 
bo sem preselil svoj posel. Slove-
nijo je za svoje poslovanje izbral 

zgolj na podlagi informacij s sple-
ta in nato pri nas odprl podjetje 
BMR skupina, d. o. o. »Ljudje tu-
kaj radi pomagajo in so zelo umir-
jeni, poslovanje pa je preprosto. 
V treh dneh sem registriral podje-
tje in po šestih mesecih dobil do-
voljenje za delo. V drugih evrop-
skih državah to ne bi bilo mogoče, 
čeprav bi vas tam nekdo priporo-
čil,« je izpostavil prednosti selitve 
posla v Slovenijo. »Kadarkoli 
sem imel težave, sem poklical 
podjetje Data. Vedno so mi odgo-
vorili in rešili moje težave,« je 
svoje dobre izkušnje strnil Bakici, 
ki prav zaradi našega podjetja 
tudi drugim tujcem priporoča po-
slovanje v Sloveniji.

Ko se podjetniki odločijo, da 
bodo svoje poslovanje prenesli v 
tujino ali v tujini odprli podružni-
co, potrebujejo na cilju sogovor-
nika, ki razume njihove straho-
ve, pozna lokalno okolje in 
zakonodajo ter jim pri selitvi po-
maga. 

Dober glas je segel v deveto 
vas in podjetje Data ima med 
svojimi strankami veliko zado-
voljnih tujcev, ki so z veseljem 
pristali na to, da bodo delili svo-
je izkušnje s selitvijo podjetja v 

22 23

http://data.si/podjetniske-storitve/storitve-za-tujce/
http://data.si/podjetniske-storitve/virtualna-pisarna/


O PODJETJU:

DATA, poslovne storitve, d. o. o.
Dunajska cesta 136
SI-1000 Ljubljana

www.data.si

ID za DDV: SI36402915
Matična številka: 5350883000
Telefon: +386 (0)1 6001 530 
Faks: +386 (0)1 6001 545
Elektronski naslov: data@data.si

Delovni čas: 
vsak delavnik od 8:30 do 16:00

POIŠČITE NAS NA:


