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Na stežaj odprta vrata 
v podjetništvo  
– VEM točka DATA 

V dobro  
vašega podjetja 
– z roko v roki

VEM točka DATA je za številne podjetnike vstopna točka v podje-
tništvo. Zato se naši svetovalci ves čas izobražujejo in iščejo informa-
cije, s katerimi lahko bodočim in obstoječim podjetnikom pomagajo pri 
njihovih birokratskih zagatah. Postopek registracije podjetja ali samo-
stojne dejavnosti podjetnikom predstavimo vnaprej, nato pa vse po-
stopke izpeljemo hitro, pravilno in brez dodatnih stroškov. 
Kaj o registraciji družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) ali statusa 
samostojnega podjetnika (s. p.) verjetno že veste?
1. Če se boste odločili za registracijo statusa s. p., ustanovnih stro-

škov ne boste imeli, za odprtje d. o. o. pa potrebujete 7.500 evrov 
ustanovnega kapitala.

2. D. o. o. odgovarja za poslovanje podjetja z ustanovnim kapitalom  
podjetja, s. p. pa jamči za svoje poslovanje z vsem svojim  
premoženjem.

3. Kratko ime podjetja lahko vsebuje tudi tuje besede in črke – X, Y, 
W in Q – ter je lahko v kateremkoli jeziku, glavna dejavnost v 

V našo hišo večina podjetnikov pride pred 
ustanovitvijo podjetja, uredi vse na enem mestu za 
odprtje podjetja ali samostojne dejavnosti in začne 
poslovanje. A prava podjetniška pot se tukaj šele 
začne. #znaministesami

Podjetje Data smo leta 1990 začeli graditi z mislijo 
na podjetnike, ki se bodo šele podali na podjetniško 
pot. Strankam smo želeli vsak dan ponujati celovito 
podporo z vsemi podjetniškimi storitvami na enem 
mestu ves čas poslovanja njihovih podjetij. Že takrat 
smo se zavedali, da je ključ do uspešnega poslovanja 
podjetja prava in celovita podpora podjetniku ter 
dovolj podjetniškega znanja. #znaministesami

V več kot dveh desetletjih in pol se je marsikaj 
spremenilo, vendar pa lahko danes podjetnikom 
obljubimo celovito podporo na enem mestu. V naši 
hiši zato nimamo le računovodskega servisa, ampak 
tudi podjetniški oddelek s pravno službo, oddelek za 
marketing, razvojno-razpisni oddelek in izobraževalni 
center. #znaministesami 

V naši brošuri smo znova zbrali vse informacije, ki 
vam bodo koristile na vaši podjetniški poti. Tukaj 
smo za vas, za vaša podjetja in vaše podjetniške 
sanje. Dovolite si upati. #znaministesami

Vaša DATA, d. o. o.

Manca Borko Grimšič

dolgem imenu pa mora biti še vedno v slovenščini.
4. Vsako podjetje in s. p. potrebujeta poslovni naslov – da ga prijavite, 

morate biti (so)lastnik objekta ali imeti overjeno izjavo  
(so)lastnika objekta, da vam dovoljuje prijavo poslovnega naslova.

5. Registracijo s. p. lahko naročite do tri mesece vnaprej, vpliva na 
datum vpisa d. o. o. v sodni register pa nimate.

Česa o registraciji d. o. o. ali s. p. morda še niste vedeli?
1. Država od avgusta 2016 sankcionira vsak d. o. o., iz katerega je 

bil ustanovni kapital umaknjen s posojilom družbenikom, poslo-
vodjem ali njihovim družinskim članom. S tem želi preprečiti naku-
pe »praznih podjetij« ter vrniti pomen ustanovnemu kapitalu.

2. S. p. in popoldanski s. p. se razen v višini prispevkov pravno-for-
malno v ničemer ne razlikujeta, niti ni iz poslovnega registra raz-
vidno, ali gre za popoldanski ali polni s. p. 

3. Ob prvi ustanovitvi s. p., torej ob prvem vpisu s. p. v poslovni re-
gister, lahko podjetnik v prvem letu poslovanja uveljavlja oprosti-
tev 50, v drugem letu pa 30 odstotkov plačila prispevkov za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje. Če ste v preteklosti s. p. že 
odprli in zaprli, te pravice nimate več.

4. Mladi starši lahko tudi kot s. p. uveljavljajo skrajšanje delovnega 
časa zaradi starševstva in tako plačujejo le polovico prispevkov 
za čas uveljavljanja te pravice. Največ do druge polovice prispev-
kov (tj. za 20 delovnih ur na teden) pa jih bo za podjetnika plače-
vala država od minimalne plače.

Prijavite se na naše 
e-novice za podjetnike! 

Za več informacij 
skenirajte QR-kode.

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:

Anita Ličen Žagar v podjetju Data kot pomoč-
nica direktorjev opravlja najzahtevnejše 
vodstvene naloge. Dolgoletne izkušnje iz vo-
denja, organiziranja in upravljanja družb je 
pridobila v podjetjih različnih velikosti – od 
majhnih enoosebnih družb do multinacio-
nalk, tako doma kot v tujini. Njena odlika je, 
da iz vsake poslovne težave naredi izziv in 
zanjo poišče rešitev. Bogate poslovne izku-
šnje deli z zaposlenimi v Dati, strankami, ki 
potrebujejo podjetniško svetovanje, in udele-
ženci njenih seminarjev. Je magistrica podje-
tniških znanosti, ki se lahko pohvali s pridobi-
vanjem strokovnega znanja doma, v 
Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji.

Anita Ličen Žagar, 
pomočnica direktorjev
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Kaj lahko naredi direktor?
Postopka v takem primeru ne 
predpisuje nobena zakonodaja, je 
pa težavo leta 2011 razrešilo vr-
hovno sodišče s sodbo. S tožbo je 
želel direktor namreč doseči izbris 
sebe kot poslovodje družbe z 
omejeno odgovornostjo iz sodne-
ga registra, da bi to lahko storil, pa 
bi potreboval sklep skupščine 
družbe ali drugega pristojnega or-
gana družbe, ne glede na razlog 
za prenehanje funkcije. To mu ni 
uspelo, vrhovno sodišče pa je v 
reviziji nato sklenilo: »Če lahko 
poslovodja z odstopno izjavo do-
seže prenehanje svoje funkcije, 
mu je treba, če skupščina ali drug 
pristojen organ na podlagi njego-
ve odstopne izjave ne sprejme 
sklepa iz 48. člena Uredbe (Ured-
be o vpisu družb in drugih pravnih 
oseb v sodni register, op. a.), ki je 
podlaga za njegov izbris iz sodne-
ga registra, zagotoviti sodno 

varstvo.« Pojasnili so, da je to »ne 
nazadnje utemeljeno tudi na na-
čelu zaupanja, v skladu s katerim 
se lahko vsak zanese, da so po-
datki, vpisani v sodni register, pra-
vilni in v javnem interesu, da se 
javno dostopno registrsko stanje 
uskladi z dejanskim stanjem v 
družbi«. 

Razrešitve direktorja si želijo 
lastniki ali družbeniki
Situacija pa je lahko tudi obratna, 
da se torej lastniki oziroma druž-
beniki odločijo, da bodo direktorja 
razrešili s funkcije, sprejeli sklep in 
ga izbrisali iz sodnega registra. V 
tem primeru morajo imenovati no-
vega zakonitega zastopnika druž-
be. Težava nastane, ko se direktor 
s to razrešitvijo ne strinja ali želi na 
lastno pest še vedno opravljati ka-
tere naloge, ki jih je imel kot direk-
tor. Vpis posameznega podatka v 
sodni register ima sicer pravni uči-

nek od dneva objave vpisa podat-
ka. Težava pa nastane, ker deni-
mo poslovni partnerji verjetno 
vsakodnevno ne preverjajo sod-
nega registra in tega, ali je nekdo 
še vedno zakoniti zastopnik ali so 
ga morebiti zamenjali.

Za neupravičeno zastopanje po 
pravico na sodišče
V naši pravni službi lastnikom sve-
tujemo, naj v prvi vrsti vse (po-
membne) poslovne partnerje o za-
menjavi zakonitega zastopnika 
pisno obvestijo takoj po sprejetju 
sklepa o razrešitvi direktorja. To je 
še posebno pomembno pri sodelo-
vanju z računovodskim servisom, 
bankami in večjimi strankami. 

Če obstaja sum, da se nekdanji 
direktor po razrešitvi še vedno 
predstavlja kot zakoniti zastopnik 
družbe, je vsekakor priporočljivo o 
tem obvestiti tudi preostale poslov-
ne partnerje. Takšna oseba družbe 

seveda ne more več veljavno zave-
zati ali zastopati, zato bo tudi more-
bitna pogodba, ki bi jo nekdanji za-
koniti zastopnik podpisal v imenu 
družbe, neveljavna. Pogodba, ki jo 
sklene oseba brez pooblastila v 
imenu drugega, zavezuje neupra-
vičeno zastopanega samo, če jo je 
ta pozneje odobril. Če je družbi s 
tem nastala škoda, pa lahko vloži 
tudi odškodninsko tožbo zoper 
nekdanjega direktorja. Če nekdanji 
direktor svojih dejanj ne preneha, 
pa mora družba ukrepati po sodni 
poti.

S
EM
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Vsako sredo bodoče podjetnike seznanimo z vsemi podrobnostmi, ki jih morate poznati, preden pridete na VEM točko DATA usta-
novit podjetje ali registrirat status samostojnega podjetnika. Izveste, na katera vprašanja morate poznati odgovor, ko se odločite za 
registracijo podjetja ali samostojne dejavnosti, katere dokumente morate prinesti s sabo, kakšni so postopki pred in med registracijo 
ter po njej ter kaj vas čaka, ko postopek pri nas zaključite. Odgovorimo tudi na vaša vprašanja in razrešimo marsikatero dilemo!

Vsi ljudje imamo ideje in prebliske. O njih se pogovarjamo s prijatelji na kavi, a smo pogosto preveč previdni in le redki zberejo 
pogum, da v svojih idejah prepoznajo poslovno priložnost in jih uresničijo. Samo zamisel vam dobička ne bo prinesla, z njo boste 
začeli služiti, ko boste prešli od razmišljanja k dejanjem. Zato morate čim prej narediti prvi korak – ugotoviti, ali lahko svojo idejo ali 
svoj hobi spremenite v dober posel. Na seminarju vam pomagamo prepoznati dobro idejo, vam povemo, kje začeti, ter vam preds-
tavimo možnosti, kako čim hitreje in najceneje – tudi s pomočjo ustreznih družbenih omrežij – doseči čim širši krog kupcev.

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno

Skupinsko svetovanje 
pred registracijo podjetja

Zasluži denar s svojim 
hobijem ali idejo

Zapleti ob 
zamenjavi 

prvega moža 
podjetja

Direktor družbe z omejeno odgo-
vornostjo ni vedno tudi ustanovi-
telj ali družbenik, čeprav se mor-
da na prvi pogled to zdi pravilo. 
Pogosto tudi lastniki mikro- ali 
majhnih podjetij v svojem podje-
tju imenujejo drugo osebo za di-
rektorja, saj želijo zagotoviti pod-
jetju profesionalno vodenje in čim 
boljše rezultate. 

A pri tem lahko tudi nastanejo 
zapleti.
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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

Funkcije za podjetnike

Manca Borko Grimšič

Direktor ne želi več opravljati 
svoje funkcije
Eden od zapletov je odstop di-
rektorja oziroma zakonitega za-
stopnika družbe. Ta lahko lastni-
kom, torej ustanoviteljem ali 
družbenikom, preda odstopno 
izjavo s funkcije in podjetje za-
pusti. Vendar pa nobeno podje-
tje ne more biti vpisano v sodni 
in Poslovni register Slovenije, ne 
da bi imelo imenovanega zako-
nitega zastopnika družbe, torej 
direktorja. V praksi se zato do-
gajajo primeri, ko želi direktor 
zapustiti svojo funkcijo in se tako 
razbremeniti tudi odgovornosti 
za poslovanje podjetja, lastniki 
pa mu tega ne omogočijo. Ra-
zlogov za takšno ravnanje lastni-
kov je več, eden od njih so lahko 
nerazrešena medsebojna raz-
merja ali pa to, da ne najdejo 
druge osebe, ki bi prevzela vo-
denje podjetja.

4 5

http://data.si/izobrazevanje/zasluzi-denar-s-svojim-hobijem-ali-idejo/


#znaministesami

Družbo z omejeno odgovornostjo 
(d. o. o.) lahko registrirate na točki 
VEM ali pri notarjih, vendar ima 
prva možnost veliko prednosti.

Ne le, da je na točki VEM 
brezplačna že sama ustanovitev 
podjetja, že odločitev, da boste 
odprli podjetje na točki VEM, vam 
bo prinesla prihranke tudi med po-
slovanjem podjetja. Vsi postopki 
na točki VEM so brezplačni, notar-
ske storitve pa morate vedno  
plačati. 

V nekaterih primerih sicer res 
ne gre drugače, kot da podjetje re-
gistrirate pri notarju. Pri notarju 
morate podjetje odpreti, ko želita 
biti družbenika v podjetju mož in 
žena, ko želite v osnovni kapital 
vložiti stvarni vložek (nepremični-
ne ali druge predmete) ali če želite 
z družbeniki skleniti družbeno po-
godbo, v katero boste vašemu 
podjetju in razmerjem med druž-
beniki vnesli prilagojene člene. K 

notarju boste morali tudi, ko boste 
želeli družbo z omejeno odgovor-
nostjo izbrisati iz sodnega registra 
ali ko boste želeli s. p. le preobli-
kovati v d. o. o. brez zaprtja dejav-
nosti. 

Na točki VEM so  
spremembe brezplačne
Podjetje boste na točki VEM od-
prli na podlagi splošnega, stan-
dardiziranega akta o ustanovitvi, 
pri tem pa boste morali kot usta-
novni kapital obvezno vložiti 
7.500 evrov, ki jih boste nakazali 
na transakcijski račun podjetja. 
Če bo podjetje na točki VEM od-
prlo več družbenikov, bo tudi 
družbena pogodba večosebne 
d. o. o. v standardizirani, VEM 
obliki. Pozneje bodo v tej obliki 
tudi vsi drugi sklepi in akti  
podjetja.

Prednost odprtja standardizira-
ne družbe z omejeno odgovor-

nostjo na točki VEM je v času 
poslovanja podjetja predvsem v 
tem, da vam sprememb podat-
kov podjetja ne bo treba plačati. 
Med storitvami, ki jih za pri notar-
ju ustanovljeno družbo lahko tudi 
pozneje opravljate le pri notarju, 
tako med drugim spada spremi-
njanje naslova podjetja, dodaja-
nje dejavnosti, dodajanje podru-
žnice podjetja ali sprememba 
kontaktnih podatkov podjetja. Za 
družbo, odprto na točki VEM, pa 
so vse naštete spremembe – in 
številne druge – brezplačne! 

Z odprtjem elektronske knjige 
sklepov vam lahko notar omogo-
či, da boste tudi za družbo, usta-
novljeno pri notarju, vse našteto 
urejali na točki VEM. Podobno se 
lahko ustrezno preoblikuje tudi 
dokumentacija za večosebno 
družbo.

Odprta vrata za 
podjetnike tudi po 
registraciji podjetja  
– VEM točka DATA

VEM točka DATA je največja in najboljša svetovalna VEM točka v 
Sloveniji za registracijo podjetij in samostojnih dejavnosti v državi, 
naši svetovalci pa svoje delo predano opravljajo že, odkar točke 
VEM obstajajo, torej že več kot desetletje. Prag naše VEM točke 
DATA je tako prestopilo že deset tisoče podjetnikov, ki se k nam vra-
čajo tudi po registraciji podjetja.

Ne le, da je registracija podjetja na VEM točki DATA brezplačna, 
hitra in preprosta, enako lahko podjetniki za svoje podjetje ali dejav-
nost uredijo tudi druge spremembe in postopke. Pri nas se lahko za 
vse postopke naročite vnaprej, pred samostojno poslovno stavbo ob 
eni glavnih prometnic v državi – ob Dunajski cesti v Ljubljani, kjer vas 
bo pričakalo tudi prostorno parkirišče. 

Pri nas lahko poleg registracije podjetja ali statusa samostojnega 
podjetnika brezplačno uredite:
• spremembo firme (imena podjetja),
• spremembo naslova podjetja ali samostojne dejavnosti,
• spremembo sedeža podjetja ali samostojne dejavnosti, 
• spremembo zakonitega zastopnika, 
• spremembo dejavnosti, 
• spremembo kontaktnih podatkov.

Za vas pa opravimo tudi:
• objave prostega delovnega mesta na Zavodu RS za  

zaposlovanje,
• prijave in odjave vas in vaših zaposlenih v socialna zavarovanja,
• spremembe podatkov o zavarovani osebi,
• oddajo prijave za vključitev v DDV-sistem,
• registracijo podružnice oziroma poslovne enote podjetja.

Svetovalci vam povedo, katere dokumente potrebujete v katerem 
postopku, ali morda potrebujete sklep družbenikov, kdo lahko posa-
mezen postopek nato opravi in kdo mora biti pri njem še prisoten. Za 
vas svetovalec v postopku nato izpolni vse obrazce in jih natisne, vi 
pa jih le še podpišete. Nato jih iz VEM točke DATA pošljemo pristoj-
nim uradom, podjetnik oziroma podjetje pa na izbrani naslov prejme 
le še sklep o vpisu oziroma spremembah podatkov, ko so ti že vpisa-
ni v register Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Zakaj 
registrirati 

podjetje na 
točki VEM?

Monika Kern

Rok Gros je odprl vrata v podjetništvo že več 
kot 900 podjetnikom, ki so pri njem opravili 
registracijo dejavnosti ali družbe. Kot podje-
tniški svetovalec bodoče podjetnike spremlja 
pri prvih korakih ob ustanovitvi podjetja ali 
registraciji dejavnosti ter jim s skrbnostjo in 
potrpežljivostjo pomaga čez vse birokratske 
postopke. S svetovanjem ob ustanovitvi pod-
jetja v Sloveniji pomaga tako tujcem kot slo-
venskim državljanom, o ustanovitvi podjetij in 
registraciji dejavnosti pa tudi predava in piše 
strokovne članke. Iz merjenja uspešnosti 
oglaševanja je diplomiral na Ekonomski fa-
kulteti Univerze v Ljubljani. 

Bogdana Rejc je že vrsto let podjetniška sveto-
valka, ki vsak dan pomaga pri postopkih registra-
cije podjetij, spremembah podatkov že ustano-
vljenih podjetij in pri številnih drugih nujnih 
opravilih desetinam podjetnikov in bodočih podje-
tnikov, njena učinkovitost in uspešnost, kot tudi 
preostalih VEM-svetovalcev podjetja Data, pa se 
iz dneva v dan, iz registracije v registracijo pove-
čujeta. Bodoče podjetnike na vrsti predavanj in 
delavnic po vsej Sloveniji seznanja s postopki 
ustanovitve podjetja in jih izobražuje, kako naj se 
lotijo razvoja podjetniških zamisli. Z nenehnim 
izpopolnjevanjem lastnega znanja ohranja stik s 
podjetniškimi smernicami, ves čas pa spremlja 
tudi vse spremembe v birokratskih postopkih in 
zakonodaji. Kot univerzitetna diplomirana socio-
loginja se veseli vsakega srečanja z bodočimi 
podjetniki, reševanje njihovih zagat pa sprejme 
kot brezčasen izziv.

Rok Gros,  
podjetniški svetovalec

Bogdana Rejc, 
podjetniška svetovalka
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mo. O tem morate razmisliti tudi, 
če nameravate več poslovati s 
pravnimi osebami. Za vstop v 
sistem DDV morate podjetja iz-
polniti primeren obrazec, ga 
posredovati Finančni upravi RS 
(Furs), ta pa vas lahko pozove 
tudi k posredovanju nekaj preje-
tih ali izdanih računov ali pogod-
be, s katero dokazujete poslova-
nje podjetja. DDV lahko nato 
obračunavate, izkazujete na ra-
čunih in si ga odbijate šele po 
datumu, ki je zapisan na odločbi 
Fursa. 

3. Kolikšen je strošek minimal-
ne plače? Kolikšen je strošek 
plače 1.000 evrov neto?
Minimalna plača v letu 2016 
znaša 790,73 evra bruto , delo-
dajalci pa morate ob tem obra-
čunati prispevke od nekoliko viš-
je osnove (809,06 evra), hkrati 
pa delavcu izplačati tudi nado-

mestilo za malico in prevoz na 
delo. Najnižji znesek za malico 
je predpisan s panožno kolektiv-
no pogodbo (npr. za negospo-
darstvo določa 3,62 evra na 
dan), medtem ko znaša najvišji, 
še neobdavčen znesek za mali-
co, 6,12 evra na dan.

Delodajalec lahko delavcu 
izplačuje nadomestilo za pre-
voz na delo glede na ceno jav-
nega prevoza ali kilometrino – 
ta znaša za prevoz na delo 
0,18 evra za vsak polni kilome-
ter. Strošek minimalne plače za 
delodajalca je tako okoli tisoč 
evrov za dvajset delovnih dni, 
če ima zaposleni do službe pet 
kilometrov in se vozi z lastnim 
prevozom. Strošek pri neto pla-
či delavca 1.000 evrov pa je z 
minimalno malico in povračilom 
prevoznih stroškov za pet kilo-
metrov dobrih 1.848 evrov (v 
letu 2016).

4. Kako poteka sodelovanje z 
računovodskim servisom?
Podjetniki morate računovod-
skemu servisu vsak mesec re-
dno prinašati vso dokumentaci-
jo. Za pretekli mesec morate vse 
prejete in izdane račune, bančne 
izpiske ter drugo računovodsko 
dokumentacijo v našem računo-
vodskem servisu oddati do 10. 
dne v tekočem mesecu, saj se 
mora dokumentacija knjižiti 
sproti. Podatke, ki jih potrebuje-
mo za izplačilo plače, pa nam 
morate podjetniki dostaviti vsaj 
dva do tri delovne dneve prej, 
preden želite svojim zaposlenim 
izplačati plače. 

5. Pri kolikšnem obsegu 
poslovanja se mi še izplača 
najemati računovodski servis 
in kdaj je bolje zaposliti 
lastnega računovodjo?
Za računovodjo, ki bo zaposlen 

v podjetju, se podjetniki največ-
krat odločite takrat, ko strošek 
računovodstva preseže strošek 
plače za zaposlitev kakovostne-
ga računovodje. Vendar pa se je 
pri tem treba zavedati, da je v 
računovodskem servisu zbranih 
več znanja in izkušenj, zakono-
daja in standardi se spremljajo 
sproti, hkrati pa se vam ne more 
zgoditi, da bi čez noč zaradi raz-
ličnih neprilik ostali brez računo-
vodje. Prav tako pri najemanju 
računovodskega servisa ne bos-
te imeli težav ob dopustih, bol-
niških in drugih odsotnostih. Tež-
ko je sicer oceniti, kdaj je 
presežen prag obsega poslova-
nja, ko je bolje najeti lastnega 
računovodjo, saj je to lahko od-
visno ali od količine dokumenta-
cije ali od števila zaposlenih. Ko 
se enkrat odločite za zaposlitev 
lastnega računovodje v podjetju, 
pa je običajno dobro ohraniti 

#znaministesami

Skrbimo, da dobro spite 
– računovodski servis
Za vaše računovodske knjige v podjetju Data skrbi več izkušenih 
skupin računovodij in knjigovodij. Vas, podjetnike, podpiramo pri va-
ših 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 posvetimo vsaki vaši težavi. Svoje delo imamo za-
varovano in zanj prevzemamo vso odgovornost. Ob rednem delu 
vam ponujamo izdelavo finančnih projekcij, finančnega načrta in dru-
gih izkazov, ki jih potrebujete za poslovno 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.

Prva vprašanja 
podjetnikov 

računovodjem 
(in odgovori nanje)

1. Koliko me bo stalo  
vodenje računovodstva?
Strošek vodenja računov je odvi-
sen od obsega poslovanja pod-
jetja oziroma količine mesečne 
dokumentacije, ki jo je treba 
obravnavati v računovodskem 
servisu, in števila zaposlenih, za 
katere je treba obračunati plače 
in prispevke ter obveznosti  
poročanj.

2. Kako pridobim  
številko za DDV?
V sistem DDV morate podjetja 
ali podjetniki obvezno vstopiti, 
ko promet podjetja preseže 
50.000 evrov v zadnjih 12 mese-
cih. Pred tem se lahko podjetniki 
sam odločite, ali želite postati 
zavezanci za plačilo DDV, obi-
čajno pa se to izplača tistim pod-
jetjem in podjetnikom, ki imajo 
večje zneske stroškov poslova-
nja ali investirajo v različno opre-Jure Filip, Manca Borko Grimšič

Sabina Dimnik je strokovna svetovalka z za-
vidljivimi izkušnjami s področja računovod-
stva in davkov. V podjetju Data že 21 let so-
deluje s podjetniki in jim pomaga pri razvoju 
njihovih podjetij, zato pozna vse pasti in 
prednosti podjetništva. Svoje strokovno zna-
nje deli s strankami, znotraj podjetja ter na 
številnih predavanjih in seminarjih, redno pa 
pripravlja tudi strokovne članke v novicah 
podjetja Data. Svojo formalno ekonomsko 
izobrazbo je nadgradila tako s certifikatom 
Gospodarske zbornice Slovenije za vodjo 
računovodskega servisa kot tudi s pridobitvi-
jo naziva svetovalca in referenta za točko 
VEM. Diplomsko nalogo je pripravila na temo 
projekta VEM, še preden je ta v Sloveniji za-
res zaživel.

Jure Filip je računovodski, davčni in finančni sve-
tovalec, ki v podjetju Data vsakodnevno skrbi za 
najzahtevnejša vprašanja podjetnikov z omenje-
nih področij. Na najrazličnejša vprašanja o raču-
novodstvu in davkih podjetnikom odgovori prija-
zno in razumljivo, srečate pa ga lahko tudi na 
seminarjih s področja računovodstva, financ in 
davkov. Doslej jih je izvedel že več kot 250 in se 
na njih srečal z najrazličnejšimi podjetniškimi za-
gatami. Trenutno zaključuje študij na Visoki šoli 
za računovodstvo in je v sklepni fazi pridobivanja 
certifikata za certificiranega poslovodnega raču-
novodjo.

Sabina Dimnik,  
računovodska,  
davčna in finančna svetovalka

Jure Filip, 
računovodski,  
davčni in finančni svetovalec
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vsaj sodelovanje z računovod-
skim servisom, ki vam bo lahko 
pomagal pri bolj zapletenih raču-
novodskih vprašanjih, pri sesta-
vljanju bilanc ali drugih poročil 
ter s svetovanjem. 

6. Kako si lahko podjetje zniža 
strošek računovodenja pri večji 
količini dokumentacije?
V nekaterih podjetjih se odločijo, 
da bodo dokumentacijo – prejete 
in izdane račune – vnašali inter-
no, v računovodskem servisu pa 
jih bodo nato samo poknjižili, ob-
računali DDV in plače. Tako si 
lahko podjetja znižate stroške za 
računovodski servis, vendar pa 
morate tudi v tem primeru neko-
ga v podjetju plačati za to delo. 
Kjer zaposleni to počnejo, težav 
pri sodelovanju ni, če uporablja-
te iste računovodske programe 
ali pa računovodski program 
podjetja omogoča izvoz datote-

ke v primerni obliki, ki jo nato 
lahko uporabite v računovod-
skem servisu v svojem računo-
vodskem programu. Računo-
vodski servis se običajno z 
vsakim podjetjem že ob sklenitvi 
sodelovanja dogovori, kaj bodo 
delali interno in kaj bo za podje-
tje delal računovodski servis.

7. Ali so katere dejavnosti, pri 
katerih lahko kot računovodski 
servis vnaprej svetujete 
določeno obliko sodelovanja?
Če se podjetje ukvarja s trgovino 
ali gostinstvom, je dobrodošlo, če 
podjetje samo vnaša prejete in 
izdane račune (vodi  blagovno 
knjigovodstvo), računovodski se- 
rvis pa zanje izvaja kontroling 
(nadzor) ter računovodenje (ana-
lize, poročanja …). Pri storitvenih 
dejavnostih pa sta sprejemljivi 
obe obliki sodelovanja – vnaša-
nje vse dokumentacije ali zgolj 

obravnava že vnesenih računov, 
saj taka podjetja običajno nimajo 
velike količine dokumentacije.

8. Ali lahko podjetju pomagate 
pri davčni optimizaciji?
Računovodja lahko poskusi dav-
čno optimizirati vsak poslovni 
izid. Temu so namenjeni medletni 
računovodski pregledi, da se 
najprej sredi poslovnega leta in 
nato še enkrat na treh četrtinah 
poslovnega leta preveri, kako se 
lahko doseže za podjetje najopti-
malnejši poslovni izid. Če investi-
rate, lahko uveljavlja investicijsko 
olajšavo, če raziskujete, pa olaj-
šavo za raziskave in razvoj. Pog-
ledamo lahko tudi možnosti za 
oblikovanje rezervacij za garanci-
je za bodoče posle, jubilejne na-
grade ali odpravnine in zmanjše-
vanje doseženega dobička z 
izgubo iz preteklih let. Redna ko-
munikacija med podjetnikom in 

računovodjem je zelo pomemb-
na, saj lahko podjetniki le tako v 
pravem trenutku dobite informa-
cije, ki jih potrebujete.

9. Kako lahko računovodja 
podjetju pomaga, ko mu ne gre 
najbolje?
Računovodja lahko podjetniku v 
prvi vrsti pomaga poiskati razlog, 
zakaj je rezultat negativen. Pog-
leda lahko, kje ima podjetje previ-
soke stroške glede na konkuren-
co in kateri so tisti ukrepi, ki jih 
lahko sprejme za znižanje stro-
škov. Skupaj s podjetnikom lahko 
pripravi sanacijski načrt, vendar 
morate ukrepe, ki jih želite izpe-
ljati, sprejemati podjetniki, ki ste 
odgovorni za posel. Podjetnikom 
lahko pomagamo tudi z informa-
cijami o tem, kolikšen promet bi 
moralo imeti podjetje, kolikšen 
dobiček in kakšen bi moral biti 
denarni tok, da bi lahko podjetje 

Finančno 
svetovanje

Davčno 
svetovanje

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 finanč-
no 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 mogočih virov finan-
ciranja, določanju ustrezne ročnosti in načrtovanju potreb financiranja.

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. 

Računovodsko 
svetovanje

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.

Računovodski paketi
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

doseglo zastavljeni cilj. Izpeljava 
načrta je nato naloga podjetnika. 

Podjetniki v težavah sicer naj-
večkrat čakate predolgo, preden 
računovodjo zaprosite za pomoč. 
Ta vidi, kdaj podjetniki zaidete v 
težave, podjetnike na to tudi opo-
zori, vendar ti pogosto najprej 
začnejo prav z zniževanjem stro-
škov za računovodenje. Večina 
podjetnikov v rdečih številkah 
želi, da zanje delamo minimalno 
ali pa najdejo nekoga, ki jim raču-
novodstvo vodi za zelo nizko 
ceno. To je pravzaprav v takšni 
situaciji kontraproduktivno, saj bi 
ravno v kriznih trenutnih podje-
tnik potreboval najboljšega raču-
novodjo z največ znanja. 

10. Kdaj naj se podjetje odloči 
za računovodsko svetovanje?
Podjetniki bi se morali za računo-
vodsko svetovanje odločiti že ob 
začetku poslovanja, saj mora pod-

jetje že takrat sprejeti nekatere 
računovodske usmeritve. Tako se 
morate v podjetju že ob nakupu 
osnovnih sredstev odločiti, v koli-
kšnem času se naj zamortizirajo, 
saj zakon predpisuje samo naj-
krajšo dobo amortizacije. Z raču-
novodskim servisom naj se podje-
tje posvetuje tudi takrat, ko se 
odloča za investicije, in se pogo-
vori o investicijskih olajšavah. Po-
svetovanje je nujno tudi, če name-
rava podjetje čez leto ali dve 
najeti kredit, saj morate imeti že 
prej primerno urejene bilance, ki 
bodo potrdile kreditno sposobnost 
podjetja, in imeti pripravljen de-
narni načrt ter predračun denarnih 
tokov, s katerimi bo kredit odpla-
čalo. Dobro je, da se podjetje pos-
vetuje s finančnimi strokovnjaki 
pred vsako pomembno poslovno 
odločitvijo. Računovodja mora biti 
desna roka direktorja ali predse-
dnika uprave, saj je usmerjevalec,  

ki lahko podjetniku pove, kako 
najhitreje, najceneje in najlažje 
doseči zastavljene cilje. 

Dobro je, če se podjetniki z ra-
čunovodjo posvetujete tudi, ko 
imate pred sabo priložnost za t. 
i. sanjski posel. Vsak posel na-
mreč za sabo potegne določeno 
investicijo, za katero je treba 
vnaprej izračunati, koliko denar-
ja bo prinesla podjetju z upošte-
vanjem vseh stroškov. Izračunati 
je mogoče najboljši in najslabši 
scenarij, vedno pa je pri tem bo-
lje biti malo bolj pesimističen. 
Posvetovanje je seveda nujno 
tudi pri vseh tistih odločitvah, ki 
lahko vplivajo na dolgoročno po-
slovanje podjetja.
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NALOŽBA V ZNANJE: 49 € + DDV, za stranke računovodstva brezplačno

Abeceda poslovanja
Za odprtje podjetja ne potrebujete nobene posebne izobrazbe, vseeno pa boste morali spoznati osnov-
ne obveznosti, ki vas čakajo pri poslovodenju d. o. o. ali s. p. Morali boste znati izstaviti račun, uveljav-
ljati stroške, skrbeti za pravilno in pravočasno oddajo računovodskih izkazov, za izpolnjevanje davčnih 
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.

NALOŽBA V ZNANJE: 48 € + DDV

Na kaj moram biti  
pozoren kot normiranec?
Odločili ste se, da boste poslovali na podlagi normiranih odhodkov, saj vaši letni prihodki ne bodo pre-
segli 50 tisoč evrov. Čeprav boste imeli dela z vodenjem knjig manj, kot če bi poslovali na podlagi 
enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva, imate določene obveznosti. Na seminarju vam predstavi-
mo, 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 pove-
mo, katere evidence morate voditi, kako se plačuje akontacija dohodnine in še marsikaj.

NALOŽBA V ZNANJE: 49 € + DDV, za stranke računovodstva brezplačno

Potni nalogi
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: 160 €+ DDV

Zaključna bilanca 2016
Tudi podjetniki, ki ste se odločili za samostojno vodenje knjigovodstva, morate ob koncu poslovnega leta 
pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha. Da bi vam pri tem čim bolj pomagali, smo pripravili delavnico o prip-
ravi letnih poročil. Zajema sestavo, obračun in izdelavo letnih poročil za zunanje ustanove, kot sta Finančna 
uprava RS (Furs) in Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Vsi podjetniki in podjetja jih 
morate oddati najpozneje do 31. marca vsakega leta za preteklo leto, ne glede na sistem vodenja poslovnih 
knjig. S pridobljenim znanjem boste lahko letna poročila pripravili sami.

NALOŽBA V ZNANJE: 70 € + DDV

Davčni obračun  
za normirance 2016
Ob koncu poslovnega leta imajo obveznosti tudi samostojni podjetniki in podjetja, ki poslujejo na podlagi normiranih 
odhodkov, t. i. normiranci. Finančni upravi RS (Furs) morajo oddati davčni obračun in določiti zavarovalno osnovo 
za prihodnje poslovno leto. Davčni obračun oziroma obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti se pripravi na 
podlagi evidence izdanih računov, na podlagi tega pa se nato določi še zavarovalno osnovo. Po predelani teoriji 
nato bomo podrobno pregledali, kako se izdela davčni obračun in kako se pripravi izračun zavarovalne osnove. 

NALOŽBA V ZNANJE: 130 € + DDV

Kako voditi svoje enostavno 
knjigovodstvo?
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 in dogodke sami vpisujete v knjige. 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.

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

NALOŽBA V ZNANJE: 85 € + DDV

Do enostavnega poslovnega 
načrta že v 4 urah
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#znaministesami

Vse 
obveznosti 

delodajalca ob 
zaposlovanju 

Darja Golob Koritnik, univ. dipl. prav.

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.

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, pravilnike 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 ob morebitnih 
inšpekcijskih postopkih. Ob razhodu z delavcem ali poslovnim par-
tnerjem vam v skladu z zakonodajo pripravijo odpovedi pogodb. 
Prav tako vam lahko pomagajo pri izterjavi vaših dolžnikov z vložitvi-
jo izvršbe na podlagi verodostojne listine.

Zaposlitev delavca je zagotovo 
pomemben korak za podjetnika. 
Vseeno pa se podjetniki premalo 
zavedajo, kaj vse zaposlitev pote-
gne za sabo in katere obveznosti 
s tem prevzame podjetnik. Ko 
postane delodajalec, vstopi v de-
lovnopravno razmerje z delav-
cem, zavezujejo ga določbe Za-
kona o delovnih razmerjih 
(ZDR-1), morebitne kolektivne 
pogodbe dejavnosti, pogodbe o 
zaposlitvi ter tudi določila drugih 
zakonov, ki za delodajalce določa-
jo drugačne obveznosti kot za 
podjetnike, ki ne zaposlujejo (npr. 
Zakon o varnosti in zdravju pri 
delu (ZVZD-1)). 

Zaposlitev prvega delavca
Predpogoj za dobro urejene 
medsebojne pravice in obvezno-
sti ter tudi za medsebojne odno-
se delavca in delodajalca je goto-
vo skrbno pripravljena pogodba o 

zaposlitvi. ZDR-1 res predpisuje 
obvezne sestavine pogodbe o 
zaposlitvi, vendar je za ustrezno 
ureditev delovnih razmerij v po-
godbi treba urediti tudi vsa druga 
pomembna vprašanja.

Zlasti je pomembno, da se s 
pogodbo delodajalec zavaruje 
pred delavčevimi kršitvami ob-
veznosti iz delovnega razmerja. 
ZDR-1 dobro ščiti delavce, med-
tem ko mora delodajalec v po-
godbi o zaposlitvi sam poskrbeti, 
da delavca zaveže k izpolnjeva-
nju obveznosti. Seveda morajo 
biti vse obveznosti delavca na-
tančno opredeljene, da pozneje 
ni dvomov in sporov o tem, kaj je 
bila obveznost delavca. Pravnik 
z izkušnjami s področja delovne-
ga prava bo pri pripravi pogodbe 
o zaposlitvi za posamezne de-
lavčeve kršitve obveznosti iz de-
lovnega razmerja prav gotovo 
predpisal tudi ustrezne sankcije 

in opredelil odškodninsko odgo-
vornost.

Delavcu mora delodajalec tudi 
odmeriti letni dopust, pri tem pa 
mora znova dobro poznati zako-
nodajo. Dolžina letnega dopusta 
je namreč odvisna od okoliščin, 
ki jih za odmero dopusta določa-
jo ZDR-1, morebitna kolektivna 
pogodba, ki zavezuje delodajal-
ca, morebitni interni akti deloda-
jalca in pogodba o zaposlitvi. 

Delodajalec pa nima obvezno-
sti zgolj po ZDR-1, temveč tudi 
po drugih zakonih. Delavca 
mora delodajalec, v skladu z do-
ločili ZVZD-1, še pred nastopom 
dela napotiti na zdravniški pre-
gled na medicino dela ter na 
usposabljanje iz varstva pri delu. 
Poleg tega z dnem, ko podjetnik 
postane delodajalec, zanj veljajo 
drugačne (strožje) obveznosti 
po ZVZD-1, katerih nespoštova-
nje ima lahko za delodajalca 

precej hude posledice.  
ZVZD-1 delodajalcu nalaga 

sprejetje ukrepov za prepreče-
vanje, odpravljanje in obvlado-
vanje primerov nasilja, trpinče-
nja, nadlegovanja in drugih oblik 
psihosocialnega tveganja na de-
lovnih mestih, ki lahko ogrozijo 
zdravje delavcev. Delodajalci 
običajno v ta namen sprejmejo 
ustrezen pravilnik, ki mora biti 
dostopen delavcu oz. delavcem. 

Med obveznosti, ki jih ZVZD-1 
nalaga delodajalcem, je tudi 
opredelitev postopka in načina 
ugotavljanja, ali je delavec na 
delovnem mestu pod vplivom al-
kohola, drog in drugih prepove-
danih substanc, ter postopkov 
ravnanja ob tem. Te ukrepe 
mora delodajalec vpisati v interni 
akt. 

Ko podjetnik postane deloda-
jalec, mora začeti ustrezno vodi-
ti tudi kadrovsko evidenco in 

Sabina Dimnik,  
računovodska,  
davčna in finančna svetovalka
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Darja Golob Koritnik je diplomirana pravnica, 
ki v podjetju Data vodi podjetniški oddelek ter 
vsakodnevno svetuje podjetnikom, kako ure-
jati pravna razmerja s poslovnimi partnerji in 
z zaposlenimi, pripravlja pogodbe in pravilni-
ke ter sestavlja odškodninske in druge zah-
tevke. Je tudi strokovnjakinja za poslovno 
migracijo tujcev v Slovenijo in je pooblašče-
na za opravljanje vseh postopkov na točki 
VEM. Več kot desetletje izkušenj na področju 
delovnega, civilnega in gospodarskega pra-
va je pridobila v gospodarstvu. V preteklosti 
je bila pravna svetovalka in vodja oddelka za 
stike z zavarovanci na pokojninski družbi in 
strokovna sodelavka revije Pravna praksa, 
pripravljala pa je tudi komentarje zakonov. 
Med dvoletnim pripravništvom na Višjem so-
dišču v Ljubljani je spremljala obravnave, 
dežurala na brezplačni pravni pomoči in pi-
sala sodbe, ki so bile vselej ocenjene z odli-
ko. Tudi na Pravni fakulteti Univerze v Lju-
bljani je ob zaključku študija diplomirala z 
najvišjo oceno »cum laude«.

Ana Marija Pavlović podjetnikom svetuje na 
področjih gospodarskega, izvršilnega in delov-
nega prava ter na drugih področjih civilnega 
prava. Ukvarja se tudi s pogodbenimi razmerji, 
zaradi večletnih izkušenj iz gospodarstva pa 
zna podjetnikom prisluhniti in razumeti njihova 
vprašanja. Po končanem študiju se je namreč 
kot pravnica zaposlila v gospodarstvu in delala 
v različnih slovenskih podjetjih, kjer se je posve-
tila predvsem izvršilnemu, pogodbenemu, go-
spodarskemu in insolvenčnemu pravu. Svoje 
bogate izkušnje zdaj uspešno uporablja pri svo-
jem delu pravne svetovalke v podjetju Data, 
strankam pa lahko ob slovenskem jeziku pris-
luhne tudi v angleščini, hrvaščini in srbščini. 
Naziv univerzitetne diplomirane pravnice je pri-
dobila na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, 
kjer je opravila tudi strokovni izpit iz splošnega 
upravnega postopka. Na Višjem sodišču v Lju-
bljani je opravila sodniško pripravništvo.

Darja Golob Koritnik,  
vodja podjetniškega oddelka in  
pravne službe

Ana Marija Pavlović, 
pravna svetovalka
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Poznate vse oblike dela in  
zaslužka ter njihovo obdavčitev?

V izogib sporom med delavci, 
obtožbam, da niso vsi delavci 
enako obravnavani, in za zago-
tovitev enotnih pravil za vse za-
poslene, je priporočljivo, da de-
lodajalec sprejme ustrezne 
pravilnike oz. interne akte, v ka-
terih natančno opredeli medse-
bojne pravice in obveznosti ter 
seveda tudi ustrezne sankcije za 
posamezno kršitev. Delodajalec 
lahko sprejeme en pravilnik, v 
katerem uredi vsa pomembna 
vprašanja, od prihoda na delo in 
odhoda z dela, koriščenja odmo-
ra za malico, pravil vedenja in 
oblačenja, pravilnega komunici-
ranja znotraj podjetja in navzven 
nasproti tretjim osebam, pravice 
do letnega dopusta in pravice do 
koriščenja itn. Lahko pa se odlo-
či in sprejme več različnih pravil-
nikov, s katerimi uredi posame-
zna področja. 

Tako lahko na primer spreje-

me pravilnik o delu ali pravilnik o 
delovnih razmerjih, v katerem 
uredi delovni čas, prihod na delo 
in odhod z njega, odmor za mali-
co, nadomeščanje v času odsot-
nosti, druga pomembna vpraša-
nja ter seveda sankcije za 
posamezne kršitve. Zelo pripo-
ročljivo je, da delodajalec že 
vnaprej čim natančneje predpi-
še, kdaj je delavcu mogoče od-
povedati pogodbo o zaposlitvi iz 
krivdnih razlogov in kdaj je mo-
goče delavcu podati izredno od-
poved pogodbe o zaposlitvi. Če 
bodo ti razlogi že vnaprej predpi-
sani in delavcu predstavljeni, bo 
dokazovanje dopustnosti odpo-
vedi v morebitnem delovnem 
sporu bistveno lažje, kot bi bilo 
sicer.

Delodajalec lahko sprejme 
tudi pravilnik o plačah, drugih 
prejemkih in stroških v zvezi z 
delom, v katerem uredi vsa po-

membna vprašanja glede višine 
plač delavcev, pravico do dodat-
kov k plači, opredeli druge pre-
jemke iz naslova delovnega raz-
merja ter uredi tudi vsa vprašanja 
v zvezi s povračilom stroškov v 
povezavi z delom. 

Zelo priporočljivo je, da s pra-
vilnikom o nagrajevanju deloda-
jalec uredi tudi morebitno pravi-
co do nagrade, njeno višino ter 
opredeli pogoje, kdaj posame-
znemu delavcu pripada nagrada 
in v kakšni višini. Le tako se bo 
lahko izognil dvomom in sporom 
med delavci glede pravičnega 
obračunavanja nagrad.

V pravilniku o letnem dopustu 
delodajalci opredelijo, kdaj de-
lavcem pripadajo dodatni dnevi 
letnega dopusta, kdaj lahko de-
lavci koristijo letni dopust, kako 
mora biti urejeno nadomeščanje 
v času odsotnosti posameznega 
delavca, kakšen je postopek za 

odobritev koriščenja letnega do-
pusta ter druga vprašanja v zve-
zi s pravico do letnega dopusta 
in njegovega koriščenja.

Vse pogosteje se delodajalci 
odločajo tudi za uvajanje t. i. ko-
deksov oblačenja in vedenja. V 
ta namen lahko sprejmejo pra-
vilnik, v katerem natančno opre-
delijo, kako morajo biti zaposle-
ni oblečeni in urejeni na 
delovnem mestu oziroma kakšni 
obleka, obutev, pričeske in ličila 
na delovnem mestu niso spre-
jemljivi. V pravilniku se lahko 
opredeli tudi pravila medseboj-
nega vedenja, kako morajo biti 
urejeni posamezno delovno 
okolje in posamezni poslovni 
prostori ter kako pravilno komu-
nicirati s strankami (ustna ko-
munikacija, pisna komunikacija, 
osebni sprejem strank …).

Vsem naštetim pravilnikom 
oziroma internim aktom deloda-

jalca je skupno to, da delavce 
zavezujejo in se delodajalec lah-
ko na njih veljavno sklicuje le, če 
so določila pravilnikov in aktov 
delavcem vnaprej poznana in so 
pravilniki in akti v vsakem trenut-
ku delavcem dostopni tako, da 
jih lahko v miru in brez nadzora 
pregledujejo.

Več kot 10 zaposlenih prinaša 
nove zahteve
Ko delodajalec preseže mejo 
desetih zaposlenih, mora v skla-
du z določilom drugega odstav-
ka 22. člena ZDR-1 s splošnim 
aktom določiti pogoje za opra-
vljanje dela na posameznem de-
lovnem mestu oziroma vrsto 
dela. Gre za t. i. akt o sistemiza-
ciji delovnih mest, ki je obvezen 
za vse delodajalce z več kot de-
set zaposlenimi. V aktu se opre-
delijo posamezna delovna mes-
ta, pogoji za zasedbo 

posameznega delovnega mesta 
in tarifni razredi zanje.

Podjetnik ima s trenutkom, ko 
postane delodajalec, ogromno 
obveznosti, ki jih mora v skladu z 
veljavno zakonodajo spoštovati. 
Področje obveznosti delodajalca 
ureja širši krog zakonskih in pod-
zakonskih predpisov, katerih ne-
poznavanje lahko delodajalca 
drago stane. Z večanjem števila 
zaposlenih se obveznosti delo-
dajalca ter potreba po čim bolj 
sistematični in natančni ureditvi 
medsebojnih pravic in obvezno-
sti le še povečajo. Podjetniku 
zato svetujemo, naj si za uredi-
tev odnosov z delavci poišče po-
moč pravnega strokovnjaka z 
izkušnjami z delovnopravnega 
področja, saj bo le tako lahko 
učinkovito zaščitil svoje interese 
ter se hkrati izognil visokim ka-
znim ob morebitnih obiskih in-
špektorjev.

Varstvo in zdravje 
pri delu

Samozaposlitev prinaša svobodo, izzive, večje dohodke, a tudi večjo negotovost, neurejen delovnik in 
marsikatero drugo tegobo, s katero se zaposleni ne spopadajo. Če se zaposlimo, dobimo dopust, plačano bolniško od-
sotnost, 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.

Prednosti in slabosti  
samozaposlitve
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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 inšpekcijskih služb ter katere so vaše obveznosti in pravice v 
primeru inšpekcijskega nadzora.

NALOŽBA V ZNANJE: 49 € + DDV, za stranke računovodstva brezplačno

Podjetnik med  
zakoni in inšpektorati

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno 

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec zagotoviti vsem svojim 
delavcem, tudi študentom, dijakom in honorarnim sodelavcem, teoretično in praktično usposabljanje ter 
preverjanje 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. S

EM
IN

A
R

JI

Imate podjetniško idejo, a še na razmišljate o ustanovitvi podjetja? Trgu in drugim podjetjem jo lahko predstavite in sklene-
te 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 naju-
godnejša v katerem primeru.

NALOŽBA V ZNANJE: 45 € + DDV

NALOŽBA V ZNANJE: 30 € + DDV

poskrbeti za ustrezno arhiviranje 
vseh dokumentov in osebnih po-
datkov delavca v skladu z Zako-
nom o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1).

Dodatni zaposleni, dodatne ob-
veznosti
Takoj ko se v podjetju zaposli več 
delavcev, pa čeprav gre le za tri ali 
štiri zaposlene, bo moral deloda-
jalec sistematično urediti številna 
vprašanja. Hitro lahko nastanejo 
težave pri vprašanjih, kot so: kdaj 
lahko kdo koristi pravico do letne-
ga dopusta, kdo nadomešča 
koga, kdaj gre lahko posamezni 
delavec na malico, kakšne so od-
govornosti posameznega delav-
ca, kakšen je kodeks oblačenja pri 
delodajalcu, kako sankcionirati 
delavca, ki zamuja na delovno 
mesto, da ne bodo začeli zamuja-
ti še preostali delavci, ter še števil-
na druga vprašanja. 
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Zaupajte izkušenim
– R&R in projektni 
oddelek

čezmejno sodelovanje (programi 
Interreg: Srednja Evropa, Podo-
navje, Mediteran, Adrion itd.). Sle-
dnji spodbujajo predvsem pove-
zovanje partnerjev iz različnih 
držav Evropske unije na področ-
jih, kot so naravna in kulturna de-
diščina, inovacije in znanje, pro-
met ter trajnostni razvoj. 

V Sloveniji za podjetništvo naj-
več razpisov objavijo Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo, SPIRIT Slovenija in Sloven-
ski podjetniški sklad. Za svoje na-
ložbe lahko pridobite nepovratna 
oziroma delno povratna sredstva 
v obliki kreditov s subvencionirano 
obrestno mero. 

Da lahko podjetje kandidira na 
razpisu, mora ustrezati pogojem, 
ki so navedeni v razpisu. Potreb-
no je navesti primerne reference 
in dokazati, da ste sposobni izves-
ti projekt in doseči cilje, ki so zah-
tevani v razpisu.  Pomembno je 
tudi, da imate že ob prijavi učinko-

vito projektno ekipo, ki bo ob mo-
rebitni odobritvi projekta le-tega 
tudi uspešno izvedla. 

Ob prijavi na razpise morate biti 
pozorni tudi na to, da bo prijava 
napisana v jeziku, ki ga razume 
razpisna komisija. Projekt mora 
biti predstavljen na način, da so 
cilji jasni in rezultati preverljivi. 
Ocenjevalci morajo dobiti ravno 
dovolj argumentov za odločitev, 
da je vaša projektna ideja primer-
na za sofinanciranje. 

Evropska 
sredstva za 

financiranje vaših 
investicij

S poslovnim načrtom se podjetnik pripravi na prihodnje korake na svoji poslovni poti in začrta smer razvoja 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.

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno

Kako pripraviti  
uspešen poslovni načrt
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Nastia Flegar, mag. Dario Berginc

Dario Berginc je poslovni in podjetniški sve-
tovalec, ki je izdelal že več kot sto poslovnih 
načrtov in razpisnih vlog za podjetnike. Pri-
dobljena znanja in izkušnje koristno deli z 
udeleženci seminarjev in delavnic ter tako 
uspešno povezuje teorijo in prakso. Odlikuje-
jo ga močne raziskovalne in analitične spo-
sobnosti ter širina poznavanja podjetniških 
področij. Je avtor in soavtor številnih znan-
stvenih in strokovnih člankov s področja pod-
jetništva. Dario Berginc je magistriral na Eko-
nomski fakulteti Univerze v Ljubljani, v sklopu 
doktorske disertacije na Fakulteti za družbe-
ne vede Univerze v Ljubljani pa proučuje 
strateško naravnanost menedžerjev, njihov 
pogled na prihodnost, način odločanja ter nji-
hov pogled na uspešnost podjetja.

Dario Berginc,  
vodja R&R in projektnega oddelka 

Nastia Flegar ima večletne izkušnje s pridobiva-
njem sredstev v sklopu centraliziranih razpisov, 
kot so Interreg Mediterranean, Central Europe, 
Horizon 2020, Interreg Danube, Interreg cross-
-border cooperation, Erasmus + in Life. Sodelo-
vala je pri pripravi projektnih dokumentacij iz 
različnih področij, kot so inovacije, kulturna in 
naravna dediščina, podjetništvo, okolje in mla-
dinska politika. Odlikujejo jo tudi izkušnje iz pro-
jektnega vodenja, saj je uspešno izpeljala mno-
go evropskih projektov. Svoje znanje nenehno 
nadgrajuje s seminarji in izobraževanji po Evro-
pi. Nastia Flegar je univerzitetna diplomirana 
profesorica sociologije in slovakistka z diplomo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Nastia Flegar, 
svetovalka za javne razpise

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 
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 zahteva-
no projektno dokumentacijo – skupaj bomo izpolnili prijavnico, prip-
ravili poslovni in investicijski načrt ter vse priloge in oddali prijavo. Po 
odobritvi projekta lahko prevzamemo njegovo finančno in admini-
strativno vodenje. Administracijo prepustite nam, vi pa se lahko v 
celoti posvetite kakovostni izvedbi začrtanega projekta.

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno

Evropska sredstva so  
na voljo, ste pripravljeni?
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. Na seminarju vam predstavimo, kje najdete aktualne razpise, kako se 
lotite besedila prijave na razpis in na kaj morate biti pri tem pozorni. Odločevalci bodo vašo poslovno idejo in podjetje namreč spozna-
li le prek oddane prijave.

Ste že kdaj razmišljali, da bi za 
vaše investicije pridobili dodatna 
finančna sredstva? Evropska 
sredstva so na voljo za različne 
vrste investicij, na primer za širitev 
podjetja, zaposlovanje novih kad-
rov, izobraževanje zaposlenih, 
gradnjo poslovnih prostorov, ra-
zvoj novih storitev in produktov, 
sodelovanje na mednarodnih sej-

mih, vstop na tuje trge itd. 
Evropska komisija razpisuje 

razpise za več področij: podje-
tništvo (program Cosme – pro-
gram za konkurenčnost podjetij), 
raziskave in inovacije (program 
Obzorje 2020), mobilnost, izobra-
ževanje in usposabljanje mladih 
(program Erasmus +), okolje in 
podnebni ukrepi (program Life), 
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na nakupne odločitve ob konkret-
nih lastnostih storitve ali izdelka 
vedno bolj vpliva tudi mnenje ljudi, 
ki jih kupci poznajo, ali mnenja tis-
tih, ki so se za nakup istovrstnega 
izdelka ali storitve že odločili. Če je 
bil nekoč glavni vir informiranja tr-
govec, danes kupci poiščejo infor-
macije pri različnih virih, torej tudi 
na različnih spletnih straneh in pri 
različnih posameznikih. Bolj kot v 
preteklosti na odločitev za nakup 
vplivajo tudi nenapisana družbena 
pričakovanja in nenapisane druž-
bene norme. Kupci se ob tem raje 
odločajo za izdelke in storitve, ki jih 
obvladajo in razumejo brez napora 
in so preproste za uporabo. 

Kaj se lahko podjetniki  
iz tega naučijo?
1. Poskrbite za pozitivno podobo 
podjetja na različnih platformah. 
Na družbenih omrežjih in med va-
šimi potencialnimi kupci bo tekla 

beseda o vas z vami ali brez vas. 
Če ste zraven, pa imate možnost 
vplivati na to, kako vas kupci doje-
majo.
2. Sami objavite čim več informacij 
o vaših izdelkih ali storitvah. To so 
lahko opisi, navodila za uporabo, 
uporabni članki. Saj želite, da jih 
kupci najdejo pri vas in ne pri kon-
kurenci, kajne?
3. Poskrbite, da bodo kupci takoj ra-
zumeli, kaj jim ponujate s katerim 
izdelkom ali storitvijo ter kaj so nje-
gove/njene prednosti. Naj bo že od 
daleč jasno, kaj bo kupec z odločitvi-
jo za vaš izdelek ali storitev pridobil.
4. Naj se potencialni kupci ob vas 
počutijo prijetno, ne glede na to, ali z 
vami komunicirajo po telefonu ali 
elektronski pošti, si ogledujejo vašo 
spletno stran ali vas obiščejo na se-
dežu vašega podjetja. To pomeni, 
da ves čas skrbite za prijazno ko-
munikacijo na vseh kanalih, ki jih 
uporabljate.

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 lahko z malo denar-
ja predstavite trgu in potencialnim strankam. Podjetnikom pomagamo 
pripraviti marketinški načrt, komunikacijsko strategijo, zasnovati sple-
tno 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 aktivnosti.

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.

Spremembe v 
komuniciranju, 
spremembe pri 

nakupovanju

Odpiramo vrata 
tujim podjetjem, 
poslovnežem in 
naložbam

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.

Nova 
zakonodaja 

olajšala prihod
tujih podjetnikov

Nov Zakon o zaposlovanju, sa-
mozaposlovanju in delu tujcev 
(ZZSDT), ki je začel veljati jeseni 
2015, je po naših opažanjih na-
redil predvsem selekcijo med 
podjetji in podjetniki, ki želijo res-
no poslovati in širiti poslovanje in 
s tem namenom odpirajo podje-
tje ali organizacijsko enoto v Re-
publiki Sloveniji, in med tistimi 
posamezniki, ki želijo registrirati 
podjetje v Sloveniji le za to, da bi 
pridobili delovno dovoljenje. 

Zaostreni pogoji na silo odvrnili 
podjetnike 
Zadnji so pred začetkom veljav-
nosti novega zakona pogosto od-
pirali podjetja, da bi lahko delali 
na določenem delovnem mestu, 
običajno le za enega naročnika, v 
Sloveniji ali še največkrat v dru-
gih državah članicah EU, pred-
vsem v Nemčiji. V ta namen so 
registrirali podjetje in pridobili do-

voljenje za delo tujega zastopni-
ka ali delovno dovoljenje za ve-
činskega lastnika, ki so ga sicer 
ukinili že februarja 2015, torej še 
pred začetkom veljave novega 
zakona. Že to, da so imeli dovo-
ljenje za delo tujega zastopnika, 
opravljali pa vsa druga dela, kot 
so gradbinec, monter, voznik itd., 
ni bilo v skladu z namenom teda-
nje zakonodaje. 

V vsakem primeru pa so bili to 
posamezniki, ki so običajno 
kmalu ugotovili, da ni preprosto 
upravljati podjetja, plačevati ra-
čunovodje, poslovnega sedeža, 
izplačevati plač in plačevati pri-
spevkov, ter so to le stežka 
zmogli ali pa zaradi tega celo 
niso delovali v skladu z zakoni in 
predpisi Republike Slovenije in 
si ustvarili precej dolgov. 

V novem zakonu pa je kot po-
goj za pridobitev dovoljenja za 
delo in prebivanje tujega zastop-

Manca Borko Grimšič

Svetlana Lukić

Kar 79 odstotkov Slovencev, ki 
uporabljajo internet, gre pred na-
kupom po informacije na splet, 
ugotovitvam iz tujine pritrjuje 
raziskava, opravljena med Slo-
venci. Osem od desetih sloven-
skih uporabnikov interneta se 
namreč na spletu samostojno 
informira o izdelku in storitvah 
pred nakupom, ugotovitve pa 
vplivajo tako na običajne kot na 
spletne nakupe. 

Slovenci za brskanje za infor-
macijami največkrat uporabljajo 
spletne brskalnike, kot je Google, 
vedno bolj pa so v uporabi tudi 
spletni primerjalniki – uporablja jih 
tretjina spletne populacije, ugota-
vljajo raziskovalci v slovenski razi-
skavi Shopper's mind (sMind). 

Kaj vse vpliva na odločitev  
o nakupu danes?
V tujini že dlje ugotavljajo tudi, da 

V podjetju Data ponujamo tujim fizičnim in pravnim osebam vso 
pomoč in podporo pri ustanovitvi podjetja, registraciji statusa samo-
stojnega podjetnika ali odprtju podružnice tujega podjetja v Slove-
niji. 

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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Virtualna 
pisarna
Ob glavni prometnici v prestolnici Slovenije, na Dunajski cesti v Lju-
bljani,  smo za podjetja, ki potrebujejo poslovni naslov in so stranke 
našega računovodskega servisa, pripravili storitev, imenovano virtu-
alna pisarna.

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 in jo prepošiljamo na elektronski naslov ali drug 
izbrani naslov ter po dogovoru sprejemamo telefonske klice ter zanje 
opravljamo druge pisarniške storitve.

(ZRSZ), vendar pa tujec ali nje-
gov zastopnik sodeluje le z UE. 
Ta lahko takoj začne postopek in 
ji ni treba čakati na soglasje 
ZRSZ.

Po novem sta tujcu, ki ima iz-
dano enotno dovoljenje, omogo-
čeni tudi zamenjava delovnega 
mesta pri istem delodajalcu ter 
zamenjava delodajalca. Pridobi-
tev enotnega dovoljenja za pre-
bivanje in delo je olajšana tudi 
tujcem, ki pri nas že zakonito 
prebivajo na kateri drugi pravni 
podlagi. Da bi zaprosili za eno-
tno delovno dovoljenje za prebi-
vanje in delo, jim ni več treba 
zapustiti Slovenije, tam zaprositi 
za enotno dovoljenje in ga poča-
kati zunaj države, ampak lahko 
to storijo iz Slovenije.

Prednost tudi tistim, ki jim je bil 
prej otežen vstop v podjetništvo
Zakon je prinesel pozitivne spre-

membe tudi za tiste podjetnike, 
ki nimajo zaključene srednje 
šole oziroma poklicne izobraz-
be, ter tiste, ki težko pridobijo vi-
sokošolsko diplomo v svoji drža-
vi. Ti lahko zdaj pridobijo osebno 
delovno dovoljenje po 30 mese-
cih zavarovanja v zadnjih treh 
letih in jim ni treba več čakati 
stalnega prebivanja.

Pozitivna sprememba je se-
veda tudi prijava kratkotrajnega 
dela tujega zastopnika, ki se 
uredi kar neposredno na spletni 
strani ZRSZ v zgolj minuti, za-
stopniku pa dovoli, da opravlja 
svoje delo do tri mesece v kole-
darskem letu. Prej te možnosti 
sploh ni bilo in je zastopnik mo-
ral pridobiti ustrezno dovoljenje 
za delo. Pogosto so zato za-
stopniki podjetij iz tujine v real-
nosti opravljali delo brez prija-
ve, saj drugih možnosti niti niso 
imeli.

Aleksandra Đurđević je skrbnica tujih strank, 
podjetnikov, ki v Slovenijo prihajajo iz tujine. 
Specializirana je za migracijske politike in po-
slovno migracijo v Slovenijo. Je strokovnjaki-
nja za mednarodne odnose, ki verjame, da je 
doživljanje in sprejemanje novih kultur in tu-
jega okolja ključno za vsestransko napredo-
vanje v življenju vsakega posameznika. Del 
tega udejanja s komuniciranjem v angle-
škem, ruskem in srbskem jeziku, potrudila pa 
se bo tudi komunicirati v nemščini. Pogloblje-
no znanje in razumevanje notranjih politik in 
mednarodnih odnosov je pridobila s študijem 
doma in v tujini. 

Svetlana Lukić je že vrsto let svetovalka tujim 
pravnim in fizičnim osebam, ki se odločijo za-
četi svojo podjetniško pot v Sloveniji, razširiti 
svoje poslovanje ali izvajati storitve in dela na 
območju Republike Slovenije. Tujim strankam 
v srbskem, hrvaškem in angleškem jeziku sve-
tuje o registraciji različnih oblik podjetja v Slo-
veniji, korakih in postopkih pred registracijo 
podjetja, o vzpostavljanju poslovanja po regi-
straciji podjetja in o načinih in pogojih dela ter 
zaposlovanja tujcev v Sloveniji. Aktivna je na 
področju spremljanja zakonodaje in postop-
kov. S svojim znanjem in bogatimi izkušnjami 
pa daje popolno podporo tujim strankam v po-
slovanju in delu ter svetuje tudi o pogojih za 
opravljanje dejavnosti, ki jih tuje stranke najpo-
gosteje opravljajo v Sloveniji in EU.

Aleksandra Đurđević,  
skrbnica tujih strank

Svetlana Lukić,  
svetovalka tujim strankam za vstop na 
slovenski trg

Regina Fakhrutdinova tujim podjetnikom svetu-
je pri registraciji podjetij ter zanje pripravlja vse 
dokumente za delo in prebivanje v Sloveniji. 
Vsaki stranki se osebno posveti, ji prisluhne in 
vedno poišče odgovore na vsa vprašanja tujih 
podjetnikov, ki širijo svoje poslovanje v Sloveni-
ji. Nenehno spremlja spremembe zakonodaje 
ter širi svoje znanje na področjih poslovnega in 
migracijskega prava, saj lahko le tako rešuje 
vse zagate tujih podjetnikov. V zadnjih letih je 
spoznala značilnosti življenja, kulture in dela v 
različnih evropskih državah, komunikacijske 
spretnosti pa razvila z organizacijo različnih do-
godkov v več državah, s prostovoljnim delom in 
udeležbo na mednarodnih konferencah. 

Regina Fakhrutdinova, 
svetovalka za delo s tujci 

Več potrpljenja za  
združitev družine
Nekoliko težje pa je zaradi nove 
zakonodaje podjetnikom, ki si 
želijo pri nas živeti s svojo druži-
no. Po novem lahko za združitev 
družine zaprosijo šele po enem 
letu od začetka veljavnosti eno-
tnega dovoljenja za prebivanje 
in delo in le, če so ga že podalj-
šali ter pridobili novega, ki naj bi 
tudi veljalo najmanj eno leto. Na 
slabšem so zato podjetniki, ki so 
še v skladu s prejšnjo zakonoda-
jo pridobili dovoljenje za delo tu-
jega zastopnika, saj morajo zdaj 
zato čakati še dlje, ker se jim da-
tumi na delovnem dovoljenju in 
na dovoljenju za prebivanje ne 
ujemajo. 

Kaj pravi statistika?
V prvih šestih mesecih leta 2016 
je bilo sicer izdanih 3.231 prvih 
enotnih dovoljenj za prebivanje 

in delo, še 5.000 pa jih je bilo po-
daljšanih, kažejo podatki MNZ. 
Leto prej je bilo še po stari zako-
nodaji v istem obdobju izdanih 
2.641 prvih dovoljenj za začasno 
prebivanje zaradi zaposlitve ali 
dela, še 4.414 pa jih je bilo po-
daljšanih. Hkrati je v istem ob-
dobju prvih šestih mesecev lan-
skega leta pred začetkom 
veljavnosti novega zakona 
ZRSZ izdal 8.496 osebnih delov-
nih dovoljenj, dovoljenj za zapo-
slitev, za delo, prijav dela tujcev, 
modrih kart in delovnih dovoljenj 
po mednarodni pogodbi z Bosno 
in Hercegovino. 

resno lotili poslovanja, pa lahko 
zaradi nove zakonodaje enotno 
dovoljenje za prebivanje in delo 
pridobijo preprosteje in hitreje. 
Ob izpolnitvi že naštetih pogojev 
se je čas za izdajo enotnega do-
voljenja za prebivanje in delo 
skrajšal iz štirih do pet mesecev 
na približno polovico; na Ministr-
stvu za notranje zadeve (MNZ) 
pravijo, da v povprečju vsaj za 
30 do 40 dni.

Postopek je zdaj poenostav-
ljen, saj se enotno dovoljenje za 
prebivanje in delo izdaja po na-
čelu Vse na Enem Mestu. Tujec 
ali njegov delodajalec vložita 
enotno vlogo pri upravni enoti ali 
pri pristojnem diplomatskem 
predstavništvu ali konzulatu RS 
v tujini, pred tem pa jima ni treba 
zaprositi za izdajo delovnega 
dovoljenja. Upravna enota (UE) 
pri izdaji še vedno sodeluje z Za-
vodom RS za zaposlovanje 

nika zahtevana investicija v vred-
nosti 50.000 evrov v prvih šestih 
mesecih od registracije podjetja 
ali aktivno poslovanje. Aktivno 
poslovanje pomeni, da je bila v 
podjetju najmanj ena oseba za-
poslena za polni delovni čas zad-
njih šest mesecev pred vložitvijo 
vloge za dovoljenje za delo in 
prebivanje tujega zastopnika, ali 
pa, da je imelo podjetje 10.000 
evrov prilivov iz naslova dejavno-
sti v vsakem mesecu od zadnjih 
šestih mesecev pred vložitvijo 
vloge. Med drugim tako opažamo 
tudi, da ni več posameznikov, ki 
bi pridobili dovoljenje za delo tu-
jega zastopnika, opravljali pa vsa 
preostala dela. Zaradi zaostritve 
pogojev so drastično upadli tudi 
nakupi in prodaje podjetij. 

Olajšanje za podjetnike,  
ki vedo, kaj počnejo
Podjetniki, ki se bodo v Sloveniji 
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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

Aktivnost sofinancirana s strani Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

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

POIŠČITE NAS NA:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  


