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Pomagamo 
vam izkoristiti 
obdobje rasti!
 
Po letih suhih krav so gospodarske napovedi za letošnje 
in prihodnje leto izjemno pozitivne. Dobra volja se pozna 
povsod – pri povpraševanju, naročilih, načrtovanju 
investicij, zaposlovanju. A podjetniki se zdaj spopadajo 
s skrbmi, ki so še nedavno zvenele nerealno. Kje najti 
dober kader in kako ga obdržati? #znaministesami

Ker smo se v podjetju Data zavezali, da vam bomo 
pomagali v vseh situacijah – od ustanovitve podjetja do 
rasti –, vam priskočimo na pomoč tudi, ko kadrujete, 
zaposlujete, spreminjate podatke o svojih zaposlenih. 
#znaministesami

V letošnji brošuri smo zato znova zbrali napotke, ki 
vam lahko pomagajo pri poslovanju. Tokrat z vami 
razmišljamo, o čem morate premisliti, preden ustanovite 
podjetje. Svetujemo, kako ravnati, ko spreminjate 
obvezna zavarovanja zase ali za svoje zaposlene, 
spregovorimo o komunikaciji med podjetnikom in 
računovodjo ter o skrivnostih vaših zaposlenih, ki jih 
računovodji morate razkriti. S skrivnostmi se ukvarjamo 
tudi zaradi novih pravil varstva osebnih podatkov v 
digitalnem svetu, ki ga še najbolje predstavimo z 
raznolikostjo družabnih omrežij. V času, ko kadra 
primanjkuje, pa vam pomagamo tudi pri zaposlovanju 
delavcev iz tujine. #znaministesami

Podjetniki, dobro izkoristite obdobje rasti. Če imate 
poslovno idejo, ki je še niste uresničili – zdaj je pravi 
čas, da skočite v vodo. V podjetju Data vam bomo vedno 
pomagali s pravnimi, računovodskimi, marketinškimi 
nasveti, z izobraževanji o podjetništvu in tako, da 
vam bomo stali ob strani, medtem ko boste presegali 
napovedane meje rasti. #znaministesami

Vaša Data, d. o. o.

#znaministesami



mag. Anita Ličen Žagar, 
univ. dipl. oec.,
pomočnica direktorjev in 
prokuristka

Mag. Anita Ličen Žagar v podjetju Data 
kot pomočnica direktorjev opravlja 
najzahtevnejše vodstvene naloge. 
Dolgoletne izkušnje iz vodenja, 
organiziranja in upravljanja družb je 
pridobila v podjetjih različnih velikosti 
– od majhnih enoosebnih družb do 
multinacionalk, tako doma kot v tujini. 
Njena odlika je, da iz vsake poslovne 
težave naredi izziv in zanjo poišče 
rešitev. Bogate poslovne izkušnje deli 
z zaposlenimi v Dati, strankami, ki 
potrebujejo podjetniško svetovanje, 
in udeleženci njenih seminarjev. Je 
magistrica podjetniških znanosti, 
ki se lahko pohvali s pridobivanjem 
strokovnega znanja doma, v Združenih 
državah Amerike in Veliki Britaniji.

#znaministesami

Na stežaj odprta vrata v 
podjetništvo – točka VEM 
podjetja Data
Točka VEM podjetja Data predstavlja številnim podjetnikom vrata v 
podjetništvo. Zato se naši svetovalci ves čas izobražujejo in iščejo 
informacije, s katerimi lahko bodočim in obstoječim podjetnikom pomagajo 
pri njihovih birokratskih zagatah. Kako bo potekal postopek registracije 
podjetja ali samostojne dejavnosti, podjetnikom predstavimo vnaprej, nato 
pa vse postopke 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 stroškov 
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 dolgem imenu pa 
mora biti še vedno v slovenščini.

4. Vsako podjetje in s. p. potrebuje 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 enega meseca 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 družbe z omejeno odgovornostjo, 
iz katerih je bil ustanovni kapital umaknjen s posojilom družbenikom, 
poslovodjem ali njihovim družinskim članom. S tem želi preprečiti nakupe 
t. i. praznih podjetij in veriženje podjetij ter vrniti pomen ustanovnemu 
kapitalu.
2. S. p. in popoldanski s. p. se razen v višini prispevkov pravnoformalno v 
ničemer ne razlikujeta, niti ni iz poslovnega registra razvidno, ali gre za 
popoldanski ali polni s. p. Njun status je pravnoformalno enak, prav tako 
obveznosti.
3. Ob prvi ustanovitvi (polnega) s. p. lahko podjetnik uveljavlja oprostitev 
polovice plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
v prvem letu poslovanja in 30 odstotkov teh prispevkov v drugem letu 
poslovanja. Če ste kdaj v preteklosti s. p. že odprli in zaprli, te pravice 
nimate več. 
4. Mladi starši lahko tudi kot samostojni podjetniki uveljavljajo skrajšanje 
delovnega časa zaradi starševstva in tako plačujejo le polovico prispevkov 
za čas uveljavljanja te pravice. Največ do druge polovice prispevkov (tj. 
za 20 delovnih ur na teden) pa jih bo za podjetnika plačevala država od 
minimalne plače.
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Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja
Vsako sredo bodoče podjetnike seznanimo z vsemi podrobnostmi, ki jih morate poznati, preden pridete na 
točko VEM podjetja Data ustanovit 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!

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo
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 predstavimo možnosti, kako čim 
hitreje in najceneje – tudi s pomočjo ustreznih družabnih omrežij – doseči čim širši krog kupcev.

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačnoS
E
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Vsak vstop v podjetništvo se 
začne z načrtovanjem – v glavi, 
na papirju, med prijatelji, na 
spletu. Ko se odločate za vstop 
v podjetništvo, pa lahko najprej 
svojo poslovno idejo preprosto 
testirate s šestimi najosnovnejšimi 
vprašanji. Za začetek vam ni treba 
biti strokovnjak podjetniškega 
načrtovanja. Za odgovor na to, ali 
ste z razmišljanjem na pravi poti, 
da vam v podjetništvu uspe, bo 
dovolj, da si iskreno odgovorite na 
spodnjih šest vprašanj.

1. Kaj?
Če natanko veste, kaj želite 
delati oziroma kaj natanko je 
vaša podjetniška zamisel, ste že 
odgovorili na zajeten del uganke. 
Ljudem, ki nekaj bi, a ne vedo, 
kaj, bo težko uspelo na poslovni 
poti. Poskusite konkretizirati, kaj 

natanko boste delali. Osredotočite 
se na svoj cilj, ki ga želite s svojim 
podjetjem oziroma poslovno idejo 
doseči.

2. Kako?
Nato je čas, da si odgovorite na 
vprašanje, kako boste dosegli svoj 
cilj. Tu morate biti že konkretnejši. 
Odgovoriti si morate, kako boste 
izpeljali svoj posel in kaj vse 
potrebujete za uresničitev svoje 
podjetniške ideje, kako boste 
oblikovali ponudbo, kako bo 
videti izdelek ali storitev, kako 
boste izdelek ali storitev postavili 
na trg in ga predstavili, kako 
boste izdelek ali storitev tržili. 
Razmislite o tem, kakšno ceno 
lahko postavite.

3. Kdo?
Če ne veste, kdo so vaše bodoče 

5 K + 1 Z:  
Šest vprašanj 
pred vstopom 
v podjetništvo

Manca Borko Grimšič,
univ. dipl. nov.



Podjetnik sem, kaj pa zdaj?
Na začetku podjetniške poti je podjetnik pogosto v dvomih, ali sprejema take poslovne odločitve, ki mu bodo 
prinesle uspeh. Zato smo pripravili seminar, na katerem bo vsak podjetnik začetnik izvedel vse o postopkih po 
registraciji podjetja in o nalogah, ki ga čakajo v prvih mesecih poslovanja. Seznanili vas bomo tudi s tem, kje 
lahko pri poslovanju prihranite, kako lahko vodite poslovne knjige ter vam predstavili osnove o zaposlovanju 
sodelavcev.

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno

Funkcije za podjetnike
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 S
E
M
IN

A
R
J
I
5

stranke, ne morete naprej. 
Odgovorite si na vprašanje, 
kdo so vaše bodoče stranke ter 
kako jih boste našli, pridobili in 
obdržali. Razmišljajte o njih in 
nanje poglejte s perspektive naših 
vprašanj – kdo so, kaj potrebujejo, 
kako jim lahko pomagate, kje jih 
najdete, kdaj so najbolj dostopne 
ter zakaj bi se odločile za vas.

4. Kje?
Nato morate najti način, da boste 
svoj bodoči posel stestirali. To lahko 
najprej naredite v krogu prijateljev 
ali na družabnih omrežjih. Sem 
spada tudi premislek o tem, kako 
se boste vstopa v podjetništvo 
lotili. Boste odprli popoldanski 
s. p. ali se odločili za status 
samostojnega podjetnika? Bo 
priročneje, če odprete d. o. o.? 
Če ne veste, katera oblika bi bila 

najprimernejša za vas, se nam 
pridružite na našem brezplačnem 
skupinskem svetovanju!

5. Kdaj?
Sledi vprašanje kdaj. Kdaj je 
pravi trenutek, da vstopite v svet 
podjetništva? Če ste si konkretno 
odgovorili na zgornja vprašanja 
in prišli do sem, je pravi odgovor: 
zdaj. Vsekakor pa morate v 
poslovni svet vstopiti pripravljeni. 
Ali veste, kaj vas čaka? V 
podjetju Data vam ponujamo 
kup brezplačnih izobraževanj, s 
katerimi vas dobro pripravimo na 
vstop v podjetništvo.

6. Zakaj?
Na to, zadnje vprašanje ste si 
verjetno odgovorili, še preden 
ste začeli odgovarjati na prvo. 
Torej zakaj bi sploh vstopili v 

podjetništvo. 
Eno je intimen odgovor vsakega 

posameznika, kot je na primer, 
da želite več svobode, kot vam 
jo ponuja služba, želite več 
prihodkov, kot jih lahko ustvarite z 
mesečno plačo ali pa da preprosto 
želite delati v svojem podjetju. Še 
pomembnejši pa je ta, da vaša 
poslovna ideja ponuja izdelek 
ali storitev, ki je na trgu (vsaj v 
konkretno taki obliki) še ni, vi pa 
ste po tem, ko ste si odgovorili na 
vseh pet vprašanj, prepričani, da 
ga nujno potrebuje. 

Če idejo imate, pa še vedno 
ne veste, kje bi začeli njeno 
realizacijo, vam brezplačno 
pomagamo tudi v podjetju Data. 
Predstavimo vam korake, ki jih 
morate prehoditi od ideje do 
realizacije poslovne priložnosti 
na samostojni podjetniški poti. 

Pomagamo vam s konkretnimi 
nasveti, kje preveriti idejo in kako 
začeti ter kako si pri tem pomagati 
z različnimi spletnimi orodji. 

Že za obdobje, preden zares 
zakorakate v podjetništvo, smo 
za vas pripravili dva seminarja. 
Seminar Zasluži denar s svojim 
hobijem ali idejo smo pripravili za 
vse, ki si želijo začeti lasten posel, 
pa ne vedo, kako narediti prvi 
korak, na Skupinsko svetovanje 
pred registracijo podjetja pa 
vabimo vse tiste, ki so zamisel 
že razdelali, potrebujejo pa 
več informacij o birokratskih 
postopkih ob vstopu v podjetništvo.

#znaministesami



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

Točka VEM podjetja Data je največja in najboljša svetovalna točka 
VEM 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 točke VEM Data je 
tako prestopilo že deset tisoče podjetnikov, ki se k nam vračajo 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 dejavnost 
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, pa 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 
posamezen 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 pristojnim 
uradom, podjetnik oziroma podjetje pa na izbrani naslov prejme le 
še sklep o vpisu oziroma spremembah podatkov, ko so ti že vpisani v 
register Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).
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Odkar velja navodilo Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS), tj. od začetka leta 2016, 
da se morajo M-obrazci oddajati 
elektronsko, imamo referenti 
VEM točke podjetja Data veliko 
dela tudi s postopki prijave, 
odjave in spreminjanja podatkov 
za zaposlene v podjetjih. Gre za 
obrazec M1 za prijavo v zavarovanje, 
obrazec za odjavo iz zavarovanja M2 
in obrazec za spremembo podatkov 
zavarovanja M3.

M-obrazce morate podpisati
Delodajalci morajo, če želijo 
postopke, povezane z M-obrazci 
opraviti na VEM točki podjetja Data, 
k nam na postopek priti osebno, saj 
morajo vsak M-obrazec podpisati. 
Za prijavo delavca v zavarovanje na 
VEM točki podjetja Data potrebuje 
podjetnik za postopek podpisano 

pogodbo o zaposlitvi za zaposlenega 
in informacijo o zadnji formalno 
zaključeni izobrazbi delavca. Če 
želi delavca iz zavarovanja odjaviti, 
mora obrazcu M2 priložiti dokazilo, 
na podlagi katerega delavca odjavlja 
iz zavarovanja (odpoved, sporazum, 
iztek pogodbe za določen čas). 

Delodajalci pa podatke 
z obrazcem M3 največkrat 
spreminjajo, ker spremenijo 
trajanje pogodbe o zaposlitvi 
svojega delavca iz določenega v 
nedoločen čas. Tudi to spremembo 
morajo javiti ZZZS in k vlogi priložiti 
novo pogodbo o zaposlitvi.

Pravna služba, na pomoč!
V veliko pomoč podjetnikom pri 
pripravi ustrezne dokumentacije 
za prijavo, odjavo ali spremembo 
podatkov zavarovanja je naša 
pravna služba, ki podjetnikom 

M-obrazci na VEM točki 
podjetja Data –  

iz teorije v prakso
Bogdana Rejc,

univ. dipl. soc.



Bogdana Rejc, univ. dipl. soc.,
podjetniška svetovalka

Bogdana Rejc je že vrsto let podjetniška 
svetovalka, ki vsak dan pomaga pri postopkih 
registracije podjetij, spremembah podatkov 
že ustanovljenih podjetij in pri številnih drugih 
nujnih opravilih desetinam podjetnikov in 
bodočih podjetnikov, njena učinkovitost 
in uspešnost, kot tudi preostalih VEM-
svetovalcev podjetja Data, pa se iz dneva v 
dan, iz registracije v registracijo povečujeta. 
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 sociologinja 
se veseli vsakega srečanja z bodočimi 
podjetniki, reševanje njihovih zagat pa 
sprejme kot brezčasen izziv.

Rok Gros, univ. dipl. ekon.,
podjetniški svetovalec

Rok Gros je odprl vrata v podjetništvo 
že več kot 900 podjetnikom, ki so pri 
njem opravili registracijo dejavnosti 
ali družbe. Kot podjetniški 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 podjetja v Sloveniji pomaga 
tako tujcem kot slovenskim državljanom, 
o ustanovitvi podjetij in registraciji 
dejavnosti pa tudi predava in piše 
strokovne članke. Iz merjenja uspešnosti 
oglaševanja je diplomiral na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani. 

7

svetuje in na njihovo željo tudi 
pripravi specifične pogodbe o 
zaposlitvi, sklepe o odpovedi 
delovnega razmerja, sporazume 
o prekinitvi delovnega razmerja 
in podobno. Če se želijo podjetniki 
izogniti osebnemu obisku na VEM 
točki podjetja Data, pa lahko za 
procesna dejanja na e-VEM portalu 
tudi pooblastijo osebo v podjetju, 
ki nato kot pooblaščenec opravlja 
postopke, povezane z M-obrazci, v 
imenu podjetnika.

Dva primera iz prakse 
1. Podjetnica je dve leti delo opravljala 
kot samostojna podjetnica in si kot 
samozaposlena sama plačevala 
prispevke za socialna zavarovanja. Po 
dveh letih je dobila redno zaposlitev 
pri drugem delodajalcu, ki jo želi 
prijaviti v socialna zavarovanja. 

V tem primeru se mora 

podjetnica kot samozaposlena 
odjaviti iz zavarovanja. Na obrazcu 
M2 za odjavo iz zavarovanja mora 
biti datum – dan pred dnem, ko 
jo bo novi delodajalec prijavil v 
zavarovanje na stroške svojega 
podjetja. 

Če želi podjetnica obdržati 
popoldansko dejavnost, t. i. 
popoldanski s. p., bo morala 
opraviti tudi prijavo v zavarovanje 
za popoldanski s. p. na obrazcu 
M12. Datum na tem obrazcu bo 
isti kot datum, s katerim se bo 
zaposlila pri delodajalcu. Prispevki 
za socialno zavarovanje se bodo 
zmanjšali in bodo za popoldanski 
s. p. znašali 66,25 evra na mesec 
(oktober 2017). 

Če popoldanske dejavnosti 
ne želi več opravljati, lahko s. p. 
popolnoma zapre. Tudi to lahko 
brezplačno opravi na VEM točki 

podjetja Data. Tudi v tem primeru 
mora opraviti odjavo iz zavarovanja 
kot samozaposlena, hkrati pa 
o nameri obvestiti Agencijo 
RS za javnopravne evidence in 
storitve (Ajpes) vsaj 15 dni pred 
prenehanjem dejavnosti. 

2. Samostojni podjetnik je dobil 
priložnost, da se v drugem podjetju 
zaposli za 20 ur na teden, torej za 
polovični delovni čas. Kaj mora v tem 
primeru storiti s svojim zavarovanjem 
kot s. p.?

Tudi v tem primeru se mora 
samostojni podjetnik najprej 
odjaviti iz polnega zavarovanja 
(tj. 40 ur) z obrazcem M2. Tudi 
tukaj bo datum odjave en dan 
pred nastopom zaposlitve za 20 
ur na teden. Delodajalec ga mora 
z dnem začetka dela prijaviti z 
obrazcem M1 v zavarovanje za 20 

ur na teden, hkrati pa bo podjetnik 
oddal še en obrazec M1 z istim 
datumom za prijavo v zavarovanje 
kot samozaposleni za 20 ur na 
teden. Tako bo imel ta podjetnik 
polovico prispevkov za socialna 
zavarovanja plačanih iz zaposlitve 
pri delodajalcu, drugo polovico pa 
iz naslova samozaposlitve za 20 ur 
na teden. Pri tem naj opozorimo, 
da bi lahko bilo to razmerje med 
zaposlitvijo in samozaposlitvijo tudi 
drugačno.

#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 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. Zagotavljamo vam individualno obravnavo in se posvetimo 
vsaki vaši težavi. Svoje delo imamo zavarovano in zanj prevzemamo 
vso odgovornost. Ob rednem delu, ki je zajeto v računovodskih 
pavšalih, prilagojenih različnim potrebam podjetnikov, vam ponujamo 
izdelavo finančnih projekcij, finančnega načrta in drugih izkazov, ki 
jih potrebujete za poslovno načrtovanje, pridobivanje financiranja ali 
poslovne partnerje. 

Pred ustanovitvijo podjetja ali registracijo statusa s. p. vam svetujemo, 
katera oblika vodenja poslovnih knjig je za vas najprimernejša in 
odgovorimo na vaša vprašanja. Po ustanovitvi natančno spremljamo 
vaše poslovne dogodke, rezultate pa skupaj analiziramo. Ves čas 
skrbimo, da vaše knjige vodimo v skladu zakonodajo in slovenskimi 
računovodskimi standardi.
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Temelj dobrega sodelovanja 
z računovodskim servisom in 
vašim računovodjem boste morali 
zacementirati že pred ustanovitvijo 
podjetja ali registracijo samostojne 
dejavnosti. Še preden podpišete 
ustanovitvene papirje, se zato 
s svojim računovodjem iskreno 
pogovorite o svojih načrtih.

Temelji poslovanja
Računovodja vam bo znal 
svetovati, katera oblika podjetja 
je za vas in vašo poslovno idejo 
najprimernejša, kakšen način 
vodenja poslovnih knjig je zanjo 
priporočljivo izbrati ter kakšen je 
najugodnejši način ugotavljanja 
davčne osnove. Pomagal vam bo 
napovedati prihodke in odhodke v 
prvem letu vašega poslovanja. 

Uvodni sestanek je še posebno 
pomemben za vse, ki se bodo 

ukvarjali s trgovino zaradi obveznih 
trgovinskih evidenc. Ne izpustite 
ga niti podjetniki, ki nameravate 
poslovati s podjetji iz Evropske 
unije, zaradi davka na dodano 
vrednost. Zelo ga priporočamo 
tudi bodočim podjetnikom, ki 
bodo dejavnost opravljali ob redni 
zaposlitvi. Ni namreč nujno, da je 
tisto, kar je videti ugodno na prvi 
pogled, dejansko tudi najugodnejše 
za vaše poslovne načrte.

Vse je v glavi
Po uvodnem spoznavanju in prvih 
nasvetih se dolgotrajen odnos z 
vašim izbranim računovodjem 
šele začne. Iskrena, pravočasna 
in celovita komunikacija je temelj 
dobrega sodelovanja. Računovodja 
bo lahko pri vašem poslovanju 
pomagal le na podlagi podatkov, ki 
mu jih boste zagotovili. 

Ključ do dobrega 
sodelovanja – vzajemna 

komunikacija
Jure Filip, 

Manca Borko Grimšič,
univ. dipl. nov.



Jure Filip,
računovodski, davčni in finančni 
svetovalec

Jure Filip je računovodski, davčni in finančni 
svetovalec, ki v podjetju Data vsakodnevno 
skrbi za najzahtevnejša vprašanja podjetnikov 
z omenjenih področij. Na najrazličnejša 
vprašanja o računovodstvu in davkih 
podjetnikom odgovori prijazno in razumljivo, 
srečate pa ga lahko tudi na seminarjih s 
področja računovodstva, financ in davkov. 
Doslej jih je izvedel že več kot 300 in se na 
njih srečal z najrazličnejšimi podjetniškimi 
zagatami. Vpisan je v register računovodij pri 
Odboru za poenotenje računovodske poklicne 
skupine, zaključuje študij na Visoki šoli za 
računovodstvo in je v sklepni fazi pridobivanja 
certifikata za certificiranega poslovodnega 
računovodjo.

Sabina Dimnik, dipl. ekon., 
računovodska, davčna in finančna 
svetovalka

Sabina Dimnik je strokovna svetovalka 
z zavidljivimi izkušnjami s področja 
računovodstva in davkov. V podjetju Data 
že več kot 22 let sodeluje s podjetniki 
in jim pomaga pri razvoju njihovih 
podjetij, zato pozna vse pasti in prednosti 
podjetništva. Svoje strokovno znanje 
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 pridobitvijo naziva svetovalca 
in referenta za točko VEM. Diplomsko 
nalogo je pripravila na temo projekta VEM, 
še preden je ta v Sloveniji zares zaživel. 
Kot certificiran računovodja specialist je 
vpisana v register pri Odboru za poenotenje 
računovodske poklicne skupine.
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Redno mu morate posredovati 
vso dokumentacijo podjetja, saj vas 
bo lahko le tako pravočasno opozoril 
na morebitne napake in druge 
posebnosti. Pogosto podjetja, ki 
si ne vzamejo časa za pravočasno 
dostavo dokumentacije, presežejo 
prag za identifikacijo za DDV in si z 
zamudo naredijo izgubo. 

Ker so najpomembnejše 
odločitve podjetnika pravzaprav 
skupki njegovih razmišljanj, pa je 
zelo pomembno, da računovodji 
poveste, kako razmišljate o svojem 
podjetju, kaj želite doseči, kakšni so 
vaši načrti in cilji. Z njim se morate 
pogovoriti, kako si predstavljate 
rast svojega podjetja in kakšne 
poslovne dogodke pričakujete 
– nameravate investirati, se 
zadolžiti, zaposlovati, kupovati 
osnovna sredstva.

Računovodja vam bo znal 

izračunati, kakšne bodo 
bodoče gospodarske koristi iz 
posameznega osnovnega sredstva. 
Osnovno sredstvo namreč ne sme 
podjetju le povrniti svoje vrednosti, 
ampak mu mora pomagati 
ustvarjati dobiček.

Desna roka uprave
Funkcija računovodje ni le 
knjiženje preteklih dogodkov, saj je 
knjigovodstvo le del računovodstva. 
Njegova funkcija je predvsem 
svetovanje podjetniku ali upravi pri 
sprejemanju občutljivih poslovnih 
odločitev. 

Pomembno je, da podjetnik 
in računovodja iskreno in redno 
komunicirata ves čas poslovanja 
podjetja. Nobena cena enournega 
svetovanja namreč ni tako visoka, 
kot je lahko cena poslovne 
odločitve, ki je sprejeta na podlagi 

občutka, in ne konkretnega 
izračuna.

Tudi ko že vse veste …
Poglobljen pogovor podjetnika z 
računovodjo je na mestu tudi, ko 
nameravate ob obstoječem odpreti 
novo podjetje. Z računovodjem 
boste presodili, ali bo lahko novo 
podjetje poslovalo na podlagi 
normiranih odhodkov, ali bo 
moralo takoj postati zavezanec za 
DDV in podobno. Vsekakor se z njim 
posvetujte, ko se odločate o prodaji 
deleža podjetja ali če nameravate 
celotno podjetje ali delež v njem 
podariti. 

Vsaj enkrat na leto morate s 
svojim računovodjem narediti 
medletni pregled poslovanja 
svojega podjetja. Na njem 
pregledate trenutni poslovni izid 
in projekcije, kakšen bo izid konec 

leta. Le tako lahko do izteka leta 
še karkoli spremenite – zmanjšate 
izgubo, optimizirate dobiček.

Ko se poslovno leto sklene 
in vam računovodja pripravi 
obračunske izkaze, pa vam lahko 
hkrati pripravi tudi predračune. Ti 
so podlaga za uspešno poslovanje 
v prihajajočem poslovnem letu.

#znaministesami



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, 
sodelovati pri pripravi poslovnih načrtov, pripravi drugih izkazov in 
analizi rezultatov. 

Računovodja mora biti več kot le knjigovodja – ta je usmerjen v 
preteklost, saj knjiži že nastale poslovne dogodke, računovodja pa zre v 
prihodnost in skrbi za računovodsko obračunavanje, predračunavanje 
in nadzor.

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

Računovodja 
mora 

poznati vse 
skrivnosti 

zaposlenih
Sabina Dimnik, 

dipl. ekon.

Ob rasti ali širitvi podjetja se 
praviloma pokažejo potrebe po 
novih kadrih, okrepitvi človeških 
virov. Podjetnik se mora o 
postopkih, obveznostih, pravicah 
in možnostih posvetovati s 
pravnim strokovnjakom, ki pozna 
delovno-pravno zakonodajo, in z 
računovodjo. Informacije, ki jih bo 
pridobil od njiju, bodo pomembno 
vplivale na odločitve pri kadrovanju 
in zaposlovanju.

Večino podatkov potrebuje 
računovodja takoj
Računovodja ima znanje glede 
višine plač, dodatkov, nadomestil 
ter seveda dajatev in prispevkov, 
kar pomaga podjetju pri opredelitvi 
in načrtovanju stroškov za 
novega zaposlenega. Prav tako 
ima računovodja izkušnje s 
sodelovanjem z delovno inšpekcijo, 
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Davčno svetovanje

V podjetju Data imamo zaposlene davčne strokovnjake, ki vam 
v sodelovanju z računovodskimi strokovnjaki ponujajo celovito 
podporo. S skrbnim načrtovanjem pomagamo podjetniku optimizirati 
poslovanje in zmanjšati negativne davčne učinke.  

Svetujemo vam predvsem glede vodenja davčnih evidenc, obračuna 
DDV, dohodnine 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 stanja ter ponujamo aktivno 
sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih.
 
Osredotočamo se predvsem na preventivno svetovanje, kakšne 
davčne, računovodske in finančne posledice bo imela določena 
poslovna poteza.

Finančno svetovanje

Urejene finance, urejeno podjetje. Pomagamo vam, da se lahko s 
ponosom podpišete pod to kratko, a resnično trditev. Finančno 
svetovanje je pri poslovnih odločitvah ključnega pomena, od 
kakovosti nasveta pa sta pogosto odvisna prihodnost in razvoj 
vašega podjetja. 

Preden vam svetujemo, pregledamo in analiziramo obstoječe 
stanje. Pripravimo vam kratkoročne in dolgoročne finančne načrte, 
izračunamo denarni tok, pregledamo učinke investicij na prihodnjo 
finančno 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 financiranja, določanju ustrezne ročnosti in 
načrtovanju potreb financiranja.

zato ve, katera dokazila in izračune 
je treba predložiti ob nadzoru.

Podjetnik mora po 
pravnoformalnih postopkih za 
zaposlitev predložiti računovodji 
vse potrebne podatke za obračun 
plače in drugih prejemkov iz 
delovnega razmerja. Posredovati 
mu mora pogodbo o zaposlitvi, ki 
vsebuje vse osebne podatke novega 
zaposlenega, in dogovorjeni 
datum izplačila plače. Med njimi 
je številka bančnega računa, 
kamor se plača nakazuje, višina 
plače in morebitnih dodatkov. 
Sem spadajo še stroški za prevoz 
na delo in prehrano med delom, 
regres za letni dopust, stimulacije 
… Računovodji mora podjetnik 
posredovati tudi nekatere druge 
podatke o novem zaposlenem. 
Povedati mu mora, ali bo nov 
sodelavec uveljavljal davčne 

olajšave zase in za družinske člane 
ter ali ima kakšne administrativne 
prepovedi, na primer kredit na 
banki.

Pred obračunom še tekoče 
informacije
Računovodja nato prejete podatke 
vnese v računovodski program, 
s pomočjo katerega vsak mesec 
pripravlja obračun plač za vse 
zaposlene v nekem podjetju. Iz 
podjetja morajo še pred pripravo 
obračuna sporočiti računovodji vse 
posebnosti preteklega meseca. 
Običajno gre za različne odsotnosti, 
kot so službene poti, na podlagi 
katerih se obračunajo dnevnice, ali 
pa za bolniške odsotnosti, dopuste 
in delo v tujini. Podjetnik mora 
računovodji sporočiti tudi podatke 
o morebitnem nagrajevanju 
zaposlenih.

Kaj vse je za obračunom plače?
Priprava obračuna plače zajema 
obdelavo delovnih ur, ur odsotnosti, 
izračun dodatkov ter pripravo 
dokumentacije za podjetje, 
zaposlenega in poročil za zunanje 
ustanove (za Finančno upravo 
RS in Agencijo RS za javnopravne 
evidence in storitve). 

Podjetju računovodja pripravi 
kumulativni pregled plače, ki 
obsega bruto plačo, prispevke 
zaposlenega in delodajalca, 
dohodnino, neto plačo, dodatke ter 
znesek celotnega stroška plače, 
ki bremeni delodajalca. Prav tako 
prejme podjetnik od računovodje 
UPN-plačilne naloge v elektronski 
obliki, ki jih prek sistema svoje 
e-banke uvozi, digitalno podpiše 
in izvrši. Zaposleni prejme svojo 
plačilno listo s predpisanimi 
podatki o svoji plači, prispevkih, 

davku in datumu nakazila.
Najkasneje na dan izvršitve 

nakazila mora podjetnik ali v 
njegovem imenu računovodja 
o podrobnih podatkih za vse 
izplačane plače za pretekli mesec 
poročati tudi Fursu in do konca 
meseca izplačila še Ajpesu. 

Ste vedeli, da lahko zaposlite 
osebo tudi za manj kot polni 
delovnik, ki je 40 ur na teden? 
Seveda – pogodba o zaposlitvi 
se lahko sklene za toliko ur, 
kolikor dodatne pomoči dejansko 
potrebujete v svojem podjetju!

#znaministesami
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Abeceda poslovanja
Za odprtje podjetja ne potrebujete nobene posebne izobrazbe, vseeno pa boste morali spoznati osnovne 
obveznosti, ki vas čakajo pri poslovodenju d. o. o. ali s. p. Morali boste znati izstaviti račun, uveljavljati 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: 49 € + DDV, za stranke računovodstva brezplačno

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?
Odločili ste se, da boste poslovali na podlagi normiranih odhodkov, saj predvidevate, da vaši dejanski stroški 
ne bodo presegali 80 odstotkov ustvarjenih prihodkov. Čeprav boste imeli dela z vodenjem knjig manj, kot če 
bi poslovali na podlagi enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva, imate določene obveznosti. 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. V seminar vključujemo 
tudi aktualne zakonodajne spremembe!

NALOŽBA V ZNANJE: 48 € + DDV

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 lahkoto odkrije, 
zato se je dobro pravočasno poučiti o tem, kdaj se potni nalog sestavi, ali ga morate sestaviti 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: 49 € + DDV, za stranke računovodstva brezplačno
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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.

NALOŽBA V ZNANJE: 130 € + DDV

Zaključna bilanca 2017
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, že vrsto let izvajamo delavnico 
o pripravi 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. Delavnico smo oblikovali tako, da smo jo razdelili na teoretični in praktični del, s pridobljenim znanjem 
pa boste usposobljeni, da letna poročila pripravite sami.

NALOŽBA V ZNANJE: 160 €+ DDV

Davčni obračun za normirance 2017
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. Udeležence delavnice bomo seznanili tako s teoretičnimi podlagami kot s pojmi, ki jih morajo pri 
pripravi poznati, nato pa bomo podrobno pregledali, kako se izdela davčni obračun in kako se pripravi izračun 
zavarovalne osnove.

NALOŽBA V ZNANJE: 70 € + DDV D
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#znaministesami



Podjetniško svetovanje
Ob ustanovitvi podjetja vam na področju gospodarskega prava 
svetujemo pri izbiri statusne oblike podjetja ter vam poiščemo in 
predstavimo vse pogoje za opravljanje izbrane dejavnosti.

Kadrovsko svetovanje
Ko v podjetju zaposlujete, vam pomagamo pri pripravi pogodb o zaposlitvi 
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 
podjemne 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 poslovnem 
sodelovanju, registraciji blagovne znamke in vseh drugih pogodbenih 
razmerjih s področja obligacijskega prava.

Naši pravniki vam svetujejo, če naletite na težave in ob morebitnih 
inšpekcijskih postopkih. Ob razhodu z delavcem ali poslovnim 
partnerjem vam v skladu z zakonodajo pripravijo odpovedi pogodb. 
Prav tako vam lahko pomagajo pri izterjavi vaših dolžnikov z vložitvijo 
izvršbe na podlagi verodostojne listine.
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Stari predpisi o varstvu osebnih 
podatkov so zavirali razvoj 
digitalnega gospodarstva. Večina 
posameznikov in uporabnikov 
spleta je ob tem ocenila, da nimajo 
popolnega nadzora nad podatki, 
ki jih posredujejo prek spleta. Tudi 
zato je na ravni Evropske unije 
sprejeta Splošna uredba o varstvu 
osebnih podatkov (ang. General Data 
Protection Regulation – GDPR), ki bo 
začela veljati 25. maja 2018 v vseh 

državah članicah. Njena določila 
neposredno veljajo za slovenski 
pravni prostor. 

To pomeni, da morajo podjetja 
do začetka veljavnosti ne glede na 
slovensko zakonodajo uskladiti svoje 
poslovanje z uredbo in uvesti precej 
novosti. 

Novost 1: Izrecna privolitev 
posameznika 
Po novem se bodo lahko osebni 
podatki zbirali in obdelovali samo 
na podlagi izrecne privolitve 
posameznika. Podjetja bodo zato 
morala preveriti veljavnost in 
skladnost z zahtevami iz uredbe tudi 
za že pridobljene privolitve. 

Vsaka privolitev za zbiranje 
in uporabo osebnih podatkov bo 
morala biti dana jasno, prostovoljno 
in nedvoumno. To pomeni, da bo 
moral na primer posameznik na 

Zaščita osebnih podatkov 
za 21. stoletje

Nikola Georgievski,
mag. prava

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 pripravi 
dokumentacije, ki jo potrebujete za zakonito poslovanje. Če se odločite za pravni pavšal, vam ta zagotavlja, da bo vaša pravna poslovna 
dokumentacija vedno ustrezno urejena.



Ana Marija Pavlović, 
univ. dipl. prav.,
pravna svetovalka

Ana Marija Pavlović podjetnikom svetuje 
na področjih gospodarskega, izvršilnega in 
delovnega 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 
posvetila predvsem izvršilnemu, pogodbenemu, 
gospodarskemu in insolvenčnemu pravu. Svoje 
bogate izkušnje zdaj uspešno uporablja pri 
svojem delu pravne svetovalke v podjetju Data. 
Naziv univerzitetne diplomirane pravnice je 
pridobila na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, 
kjer je opravila tudi strokovni izpit iz splošnega 
upravnega postopka. Na Višjem sodišču v 
Ljubljani je opravila sodniško pripravništvo.

Darja Golob Koritnik,
univ. dipl. prav.,
vodja podjetniškega oddelka in 
pravne službe

Darja Golob Koritnik je diplomirana pravnica, 
ki v podjetju Data vodi podjetniški oddelek ter 
vsakodnevno svetuje podjetnikom, kako urejati 
pravna razmerja s poslovnimi partnerji in z 
zaposlenimi, pripravlja pogodbe in pravilnike ter 
sestavlja odškodninske in druge zahtevke. Je 
tudi strokovnjakinja za poslovno migracijo tujcev 
v Slovenijo in je pooblaščena za opravljanje 
vseh postopkov na točki VEM podjetja Data. 
Več kot desetletje izkušenj na področju 
delovnega, civilnega in gospodarskega prava 
je pridobila v gospodarstvu. V preteklosti je bila 
pravna svetovalka in vodja oddelka za stike z 
zavarovanci v pokojninski družbi in strokovna 
sodelavka revije Pravna praksa, pripravljala 
pa je tudi komentarje zakonov. Med dvoletnim 
pripravništvom na Višjem sodišču v Ljubljani je 
spremljala obravnave, dežurala na brezplačni 
pravni pomoči in pisala sodbe, ki so bile vselej 
ocenjene z odliko. Tudi na Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani je ob zaključku študija 
diplomirala z najvišjo oceno »cum laude«.
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spletni strani obkljukati, da se strinja 
z obdelavo svojih osebnih podatkov, 
vnaprej označena okenca ali molk pa 
se ne bodo šteli za soglasje. Uredba 
določa, da mora posameznik vnaprej 
vedeti, komu in zakaj daje svoje 
osebne podatke.

Podjetja, ki upravljajo osebne 
podatke, bodo morala to izrecno 
privolitev, če bo potrebno, tudi 
dokazati. Novost bi lahko zelo 
vplivala na poslovanje podjetij, 
ki osebne podatke uporabljajo v 
marketinške ali prodajne namene, 
predvsem tistih, ki pri svojem 
poslovanju uporabljajo neposredno 
trženje posameznikom prek 
različnih kanalov, na primer pošte 
ali spletne pošte.

Novost 2: Evidenca dejavnosti 
obdelave
Upravljavci osebnih podatkov bodo 

morali najkasneje od 25. maja 2018 
voditi evidenco o obdelavi osebnih 
podatkov, tj. natančno vedeti, katere 
zbirke podatkov imajo, kje in zakaj. 
Obdelovalci osebnih podatkov pa 
bodo morali voditi evidenco vseh vrst 
obdelave. Evidence bodo morale biti 
v pisni in elektronski obliki. Nadzor 
nad novo uredbo bo imel pri nas 
informacijski pooblaščenec RS, ki 
bo lahko v primeru nadzora zahteval 
vpogled v to evidenco.

Vodenje take evidence bo obvezno 
za delodajalce, ki zaposlujejo več 
kot 250 delavcev. Enako bo veljalo 
za podjetja, če iz njihove dejavnosti 
izhaja večje tveganje za zlorabo 
osebnih podatkov in če se podatki 
obdelujejo redno.

Mala in srednja podjetja bodo 
morala voditi evidenco, če se 
osebni podatki obdelujejo redno 
ali če obdelava ogroža pravice in 

svoboščine ljudi. Podjetja bodo 
morala obvezno voditi take evidence, 
če zbrani podatki razkrivajo rasno ali 
etnično poreklo, politično mnenje, 
versko ali filozofsko prepričanje 
ali članstvo v sindikatu. Enako bo 
veljalo, če gre za obdelavo genetskih 
podatkov, biometričnih podatkov za 
namene edinstvene identifikacije 
posameznika, podatkov v zvezi 
z zdravjem ali podatkov v zvezi s 
posameznikovim spolnim življenjem 
ali spolno usmerjenostjo ter 
podatkov iz kazenskih evidenc. 

Novost 3: Odgovorna oseba za 
varstvo podatkov 
V določenih primerih bodo morala 
podjetja imenovati pooblaščeno 
osebo za varstvo osebnih podatkov. 
Imeti ga bodo morali vsi upravljavci 
in obdelovalci podatkov v javnem 
sektorju in vsi, ki v sklopu opravljanja 

svoje glavne dejavnosti redno, 
sistematično in obsežno spremljajo 
in obdelujejo osebne podatke. 

Ta novost bo vplivala predvsem na 
podjetja s področja informacijskih 
tehnologij, računovodske servise, 
zasebne zdravstvene domove, 
spletne trgovine, trgovce, ki 
imajo klube zvestobe, banke, 
zavarovalnice, kadrovske agencije 
in podobna podjetja. Pooblaščena 
oseba bo morala delovati neodvisno 
in za svoje delo ne bo smela 
prejemati navodil ali biti zaradi 
svojega delovanja kaznovana.

Novost 4: Obveznost obveščanja o 
kršitvah varstva 
Če bo prišlo do kršitev varstva 
osebnih podatkov, bo moral 
upravljavec oziroma obdelovalec 
o kršitvi nemudoma ali najpozneje 
v 72 urah o tem obvestiti organ 

#znaministesami



Prednosti in slabosti samozaposlitve
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 odsotnost, 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.

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno 

Varstvo in zdravje pri delu
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.

NALOŽBA V ZNANJE: 30 € + DDV
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za varstvo osebnih podatkov. V 
določenih primerih bo moral 
obvestiti tudi posameznika. Tako bo 
moral ukrepati, kadar bo obstajala 
možnost, da bi kršitev varstva 
osebnih podatkov povzročila veliko 
tveganje za pravice in svoboščine 
posameznikov.

Novost 5: Pravica do prenosljivosti 
in izbrisa
V primerih, ko bodo osebni podatki 
obdelovani avtomatično, bo lahko 
posameznik od upravljavca zahteval, 
da mu zagotovi dostop do njegovih 
osebnih podatkov in jih posreduje 
drugemu upravljavcu. Podatki bodo 
zato morali biti v strukturirani in 
strojno berljivi obliki. Ta pravica bo 
veljala v primeru, ko je posameznik 
te podatke zagotovil na podlagi 
privolitve ali kadar je obdelava 
potrebna za izvajanje pogodbe. 

Posameznik bo imel tudi pravico do 
seznanitve s podatki, ki so zbrani o 
njem, do omejitve uporabe, izbrisa, 
popravka, prenosa.

Novost 6: Sankcije
Kot smo že omenili, bo imel 
nadzor nad novo uredbo pri nas 
informacijski pooblaščenec RS. 
Za najhujše kršitve bo lahko kazen 
znašala do štiri odstotke skupnega 
letnega prometa kršitelja ali do 20 
milijonov evrov. Med hujše kršitve 
sicer med drugim po uredbi spada 
tudi obdelava osebnih podatkov brez 
soglasja posameznika!
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Virtualna pisarna
Ob glavni prometnici v prestolnici Slovenije, na Dunajski cesti v 
Ljubljani,  smo za podjetja, ki potrebujejo poslovni naslov in so stranke 
našega računovodskega servisa, pripravili storitev, imenovano 
virtualna pisarna.

V naši sodobno opremljeni poslovni hiši s parkiriščem lahko 
podjetniki najamejo poslovni naslov in s tem povezane storitve. 
Obveščamo jih o prispeli pošti in jo prepošiljamo na elektronski naslov 
ali drug izbrani naslov ter zanje opravljamo druge pisarniške storitve.



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 
zaposlovanja in dela tujcev v Sloveniji in Evropski uniji prek 
slovenskih in tujih podjetij, pri pridobitvi enotnega dovoljenja za 
prebivanje in delo, drugih delovnih dovoljenj ter pri prijavi dela. 
Tujcem svetujemo tudi v postopkih pridobivanja dovoljenj za 
bivanje na drugih osnovah. 
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Odpiramo vrata tujim podjetjem, 
poslovnežem in naložbam
V podjetju Data ponujamo tujim fizičnim in pravnim osebam vso pomoč in podporo pri ustanovitvi podjetja, registraciji statusa 
samostojnega podjetnika ali odprtju podružnice tujega podjetja v Sloveniji.

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 podjetništvo v 
Sloveniji.

Slovenski trg je v zadnjih letih na 
široko odprl pot tujim investicijam 
in izvajalcem, ki želijo svoje storitve 
opravljati na teritoriju naše države. 
Več ko je bilo podjetij, ki so želela priti 
v Slovenijo opravljat svojo dejavnost, 
več smo imeli v podjetju Data 
vprašanj glede pogojev za izvajanje 
čezmejnih storitev pri nas.

Vprašanja nam zastavljajo tako 
slovenski naročniki kot tuja podjetja. 
Naročniki iz Slovenije in iz Evropske 
Unije vse pogosteje angažirajo 
podjetja iz tretjih držav za izvajanje 
storitev predvsem zaradi kakovostno 
opravljenega dela, strokovnosti in 
cenovne dostopnosti. Tuja podjetja pa 
nam zastavljajo vprašanja v povezavi 
s postopki in dokumentacijo, saj 
želijo povpraševanju ustreči z 
zakonitim opravljanjem storitev ter 
urejeno dokumentacijo podjetja in 
zaposlenih.

Najprej informacije, nato postopek
Najprej mora tuje podjetje, ki želi 
v Sloveniji opravljati svoje storitve, 
pravočasno pridobiti vse potrebne 
informacije. Postopek pridobivanja 
dovoljenja za čezmejno izvajanje 
storitev za tuje podjetje, ki ima sedež 
v državi, ki ni članica EU, traja dlje 

kot za podjetja iz držav članic EU. 
Običajno postopek traja 30 dni. 

Preden podjetje začne postopek, 
mu predlagamo, da se posvetuje 
tudi z davčnim svetovalcem. Ta 
bo podjetju svetoval, kdaj in kako 
pridobiti številko za namene DDV v 
Sloveniji. Če morda še niste vedeli, 
naj vas opozorimo, da kadarkoli 
opravite kakšno delo na nepremičnini 
v Sloveniji, se pridobitvi DDV-številke 
ne boste mogli izogniti, čeprav bo 
storitev trajala le en dan ali nekaj ur!

Vas zanimajo pogoji? 
Podjetja, ki želijo opraviti storitev 
na teritoriju Republike Slovenije in 
ta storitev ne bo trajala dlje od treh 
mesecev, lahko pridobijo dovoljenje 
za izvajanje čezmejnih storitev v 
Sloveniji. Vendar pa morajo biti njihovi 
napoteni delavci v matičnem podjetju 
zaposleni najmanj devet mesecev 

pred vložitvijo prošnje za dovoljenje. 
Podjetje mora imeti sklenjeno tudi 
pogodbo za opravljanje storitev v 
Sloveniji ali drugi državi EU. 

Če gre za dolgoročen projekt, 
lahko podjetja pridobijo dovoljenje 
za čezmejno opravljanje storitev 
tudi za dlje kot tri mesece, če 
odprejo kapitalsko povezano 
podjetje. Podjetje iz tujine torej 
lahko v Sloveniji odpre podružnico 
ali hčerinsko podjetje ter tako za 
svoje zaposlene pridobi dovoljenja 
za izvajanje čezmejnih storitev tudi 
do enega leta za vodstveni kader, 
za kader s posebnim znanjem in za 
kader, ki bo usposabljal v poslovnih 
in poklicnih tehnikah. Pri vseh teh 
postopkih lahko podjetnikom iz tujine 
v podjetju Data ponudimo celovito 
podporo.

Tuja podjetja 
vstopajo na  

slovenski 
trg

Svetlana Lukić

#znaministesami



Aleksandra Đurđević,
univ. dipl. med. odn.,
skrbnica tujih strank

Aleksandra Đurđević je skrbnica tujih 
strank, podjetnikov, ki v Slovenijo prihajajo 
iz tujine. Specializirana je za migracijske 
politike in poslovno migracijo v Slovenijo. 
Je strokovnjakinja za mednarodne odnose, 
ki verjame, da je doživljanje in sprejemanje 
novih kultur in tujega okolja ključno za 
vsestransko napredovanje v življenju 
vsakega posameznika. Del tega udejanja 
s komuniciranjem v angleškem, ruskem 
in srbskem jeziku, potrudila pa se bo tudi 
komunicirati v nemščini. Poglobljeno znanje in 
razumevanje notranjih politik in mednarodnih 
odnosov je pridobila s študijem doma in v 
tujini.

Svetlana Lukić,
svetovalka tujim strankam za 
vstop na slovenski trg

Svetlana Lukić je že vrsto let svetovalka 
tujim pravnim in fizičnim osebam, ki 
se odločijo začeti 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 svetuje o registraciji različnih 
oblik podjetja v Sloveniji, korakih in 
postopkih pred registracijo podjetja, o 
vzpostavljanju poslovanja po registraciji 
podjetja in o načinih in pogojih dela ter 
zaposlovanja tujcev v Sloveniji. Aktivna 
je na področju spremljanja zakonodaje in 
postopkov. S svojim znanjem in bogatimi 
izkušnjami pa daje popolno podporo tujim 
strankam v poslovanju in delu ter svetuje 
tudi o pogojih za opravljanje dejavnosti, ki 
jih tuje stranke najpogosteje opravljajo v 
Sloveniji in EU.
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    Slovenski podjetniki vse težje 
najdejo ustrezen kader na 
slovenskem trgu in se zato 
pogosto obrnejo po pomoč tudi na 
podjetje Data. Z iskanjem imajo 
težave predvsem v gradbeništvu 
in transportu ter nekaterih drugih 
sektorjih. Podjetniki na Zavodu RS 
za zaposlovanje (ZRSZ) pogosto ne 
najdejo primernih delavcev ali pa so 
ti neodzivni, kakovosten kader pa 
je že zaposlen ali je šel obetavnim 
priložnostim naproti v tujino.

Države, ki še niso v Evropski 
uniji, pa ponujajo kakovosten 
in raznovrsten kader. Vendar 
ti delavci za zaposlitev pri nas 
potrebujejo dovoljenje za delo 
in bivanje v Sloveniji. Želijo se 
zaposliti v eni izmed držav članic 
EU, ki jim ponuja več možnosti 
pri delu in strokovnem razvoju. 
Slovenski delodajalci bi te delavce z 

veseljem zaposlili, vendar nekateri 
ne vedo, kako je mogoče zaposliti 
tujca, ki ni državljan EU. Največkrat 
ne poznajo pogojev za njihovo 
zaposlitev ter se ustrašijo že ob 
frazi zaposlitev s kontrolo trga dela. 

Bogate izkušnje na voljo vsem
V podjetju Data že vrsto let nudimo 
celovito podporo v procesu dela in 
zaposlovanja tujcev. Delodajalcem 
zato svetujemo, ali da prepustijo 
celoten proces zaposlovanja tujcev 
nam ali da jim pri zaposlovanju 
tujcev svetujemo v postopku. 
Pri zaposlovanju tujcev iz tretjih 
držav delodajalcem ne koristi 
le naše poznavanje postopkov, 
ampak predvsem izkušnje, zbrane 
med že opravljenimi postopki v 
preteklosti. Institucije pogosto 
od delodajalcev ali delavcev 
zahtevajo tudi kakšno manj znano 

Kdaj lahko slovenski 
delodajalec v podjetju 

zaposli tujca?
Svetlana Lukić
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Alja Arko,
podjetniška svetovalka

Alja Arko tujim podjetnikom svetuje pri 
registraciji podjetij in jim pomaga izbrati 
optimalno pot poslovne migracije. Za tuje 
podjetnike pripravlja potrebno dokumentacijo 
za registracijo podjetja ter svetuje na področju 
pridobivanja dovoljenja za delo in bivanje v 
Sloveniji. Strankam v angleškem, ruskem 
in nemškem jeziku svetuje o različnih 
možnostih registracije podjetja in pripravlja 
variacije, skladne z željami tujih podjetnikov. 
Aktivno spremlja zakonodajo s področja 
poslovne migracije ter se izobražuje o 
postopkih pridobitve dovoljenj za delo in 
bivanje. Strankam poskuša olajšati razširitev 
poslovanja ali prenos poslovanja na slovenski 
trg. 

Danijela Mitrović,
podjetniška svetovalka

Danijela Mitrović je svetovalka 
podjetnikom, ki svojo poslovno pot 
začnejo ali nadaljujejo v Sloveniji. 
Svetuje jim o obliki podjetja, registraciji 
in potrebnih dokumentih ter o načinih 
pridobivanja dovoljenja za delo in bivanje 
zanje in za njihove delavce. Aktivno 
spremlja spremembe v slovenski 
zakonodaji na področju gospodarskega 
in migracijskega prava. Tako pomaga 
reševati dileme tujih podjetnikov na 
njihovi podjetniški poti v Sloveniji. Ker 
se je tudi sama pred leti odločila za 
selitev v Slovenijo, ji danes ta izkušnja 
omogoča popolno razumeti težave tujih 
podjetnikov. Iz svoje izkušnje črpa znanje, 
da lahko z razumevanjem nudi podporo 
podjetnikom v vseh življenjskih situacijah 
pri nas. Svojim strankam pomaga v 
angleščini in srbščini, uči se tudi ruščino.

dokazilo ali dodatno dokazilo, 
ki ni navedeno v zahtevanem 
seznamu dokumentacije, predložiti 
pa ga morajo. Pomanjkljiva 
dokumentacija vedno znova 
podaljša rok za reševanje vloge. 

Pogoji za slovenskega delodajalca, 
ki želi zaposliti tujca
Delodajalec, ki želi zaposliti tujca, 
mora najprej dokazati, da aktivno 
posluje. To pomeni, da je bila v 
njegovem podjetju zaposlena vsaj 
ena oseba za polni delovni čas 
v zadnjih šestih mesecih pred 
vložitvijo vloge. Ta zaposlena oseba 
mora biti državljan EU oziroma 
je lahko državljan države, ki ni 
članica EU, če ima že urejen status 
v Sloveniji. 

Drugi način dokazovanja 
aktivnega poslovanja je s prilivi 
podjetja. To pomeni, da je imel 

delodajalec v vsakem od zadnjih 
šestih mesecev pred vložitvijo 
vloge prilive iz naslova opravljanja 
dejavnosti v višini najmanj 10 tisoč 
evrov na transakcijski račun, odprt 
v Sloveniji.

Tretja možnost pa se lahko 
uporabi v primeru, če ste 
delodajalec, ki še ni registriran 
šest mesecev. Pogoj za zaposlitev 
tujca je v tem primeru izpolnjen, 
če ste investirali najmanj 50 tisoč 
evrov v dejavnost, v okviru katere 
bo tujec opravljal delo.
Ob izpolnjevanju enega od teh 
treh pogojev morate imeti na 
dan vložitve vloge poravnane vse 
davčne obveznosti in plačane vse 
prispevke za zaposlene.

Kako se spoprijeti s kontrolo trga 
dela
Delodajalce najbolj prestraši pogoj 

kontrole trga dela. Kontrola trga 
dela pomeni, da imajo slovenske 
brezposelne osebe, prijavljene na 
ZRSZ, prednost pred zaposlitvijo 
tujca. Čeprav mnogi menijo, da ga 
je najtežje izpolniti, naše izkušnje 
kažejo drugače. 

Ko ne najdete primernih 
kandidatov, ki bi izpolnjevali vaše 
pogoje, a so ti neustrezni kandidati 
vseeno napoteni k vam iz ZRSZ, 
vam ravno to olajša celoten proces 
kontrole trga dela. 

Zavedati se morate, da ste vi 
delodajalec, ki odloča o tem, koga 
želite imeti v svojem podjetju 
zaposlenega. To zavedanje je 
pomembno, ker boste vi sprejemali 
odločitev, ali boste zaposlili z ZRSZ 
napotene kandidate, ki so po 
vašem mnenju neustrezni, ali ne.

V vsakem primeru je smiselno, 
da ko želite prihraniti čas in ne 

želite izgubljati potrpljenja z 
birokratskimi ovirami, postopek 
prepustite oddelku za tujce in 
pravni službi podjetja Data. Samo 
tako boste ustrezen kader iz tujine 
lahko zaposlili v svojem podjetju v 
najkrajšem mogočem času.

#znaministesami



dr. Dario Berginc,
vodja R&R in projektnega oddelka 

Dr. Dario Berginc je poslovni in podjetniški 
svetovalec, ki je izdelal že več kot sto 
poslovnih načrtov in razpisnih vlog za 
podjetnike. Pridobljena znanja in izkušnje 
koristno deli z udeleženci seminarjev 
in delavnic ter tako uspešno povezuje 
teorijo in prakso. Odlikujejo ga močne 
raziskovalne in analitične sposobnosti ter 
širina poznavanja podjetniških področij. 
Je avtor in soavtor številnih znanstvenih 
in strokovnih člankov s področja 
podjetništva. Dario Berginc je doktoriral 
na fakulteti za družbene vede s področja 
strateške naravnanosti menedžerjev. 

Nasveti iz prve roke – 
R&R in projektni oddelek

V oddelku za raziskave in razvoj poskrbimo za to, da dobite bistvene 
informacije o vseh aktualnih podjetniških in drugih razpisih, ki so 
trenutno na voljo. 

O novih razpisih vas sproti obveščamo s pomočjo elektronskih 
novic, informacije o njih pa lahko najdete tudi na naši spletni strani. 
Ponujamo vam svetovanja o pridobivanju evropskih sredstev, pri 
čemer za vaše podjetje preverimo možnost prijave na posamezne 
razpise. Veseli smo, če vam lahko pomagamo pri uresničevanju 
izvirnih in inovativnih idej. 

Če menite, da imate tako idejo, se lahko kadarkoli obrnete na nas. 
Skupaj bomo ocenili možnost prijave na določen razpis. Tistim, ki 
odpirate novo podjetje, pa v našem oddelku svetujemo tudi pri pripravi 
poslovnega načrta.
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Evropska 
sredstva za 

vaš razvoj
dr. Dario Berginc



Kako pripraviti uspešen poslovni načrt 
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 preprost poslovni načrt.

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno

Nepovratna 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 spoznali le prek oddane 
prijave.

NALOŽBA V ZNANJE: brezplačno S
E
M
IN

A
R
J
I
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Prijave na razpise so lahko novo 
poglavje v razvoju vašega podjetja. 

Nacionalna in evropska sredstva 
so na voljo za različne namene, od 
financiranja razvoja novih izdelkov 
in storitev, nakupa opreme pa do 
izobraževanja, usposabljanja in 
zaposlovanja, vstopa na tuje trge, 
okoljskih naložb itn.

Podpore so različne, med njimi 
pa so najbolj zaželene tiste v obliki 
nepovratnih sredstev. Podpore v 
obliki delno povratnih sredstev 
se pojavljajo v obliki kreditov s 
subvencionirano obrestno mero. 

Od razpisa do razpisa se razlikuje 
tudi intenzivnost podpore, ki je 
lahko od nekaj 10 pa tudi do 100 
odstotkov upravičenih stroškov. 

 

Posredno ali neposredno 
financiranje iz EU
V osnovi ločimo razpise, ki jih 
razpisujejo nacionalni organi, ter 
razpise, ki jih razpisuje Evropska 
komisija. Nacionalne razpise, ki 
so pogosto tudi sofinancirani iz 
EU-skladov, razpisujejo pristojne 
ustanove na državni, regionalni 
ali lokalni ravni. To so ministrstva, 
nacionalne agencije, regionalne 
razvojne agencije, občine ali skladi. 
Na nacionalne razpise se lahko 
prijavijo podjetja in organizacije, 
registrirane v Sloveniji.

Drugače pa je pri prijavah na 
razpise Evropske komisije, kamor 
se lahko prijavijo podjetja in 
organizacije iz vseh članic Evropske 
unije, prijava pa poteka neposredno 
prek Bruslja. Tam je konkurenca 
prijav neprimerno večja, večji pa so 
tudi zneski nepovratnih sredstev. 

Nadnacionalno povezovanje se 
izplača
Evropska komisija še posebno 
spodbuja evropsko dimenzijo 
projektov in s tem tudi povezovanje 
projektnih partnerjev iz različnih 
evropskih držav. Največje možnosti 
za uspeh na razpisih imajo tiste 
projektne ideje, ki ponujajo 
inovativne rešitve ter so tržno, 
trajnostno in okoljsko naravnane. 
Kot prijavitelj ali projektni partner 
morate pri tem dokazati, da imate 
vse potrebne reference in vire za 
izvedbo projekta. 

Zmagali pa boste s prepričljivo 
projektno idejo, ki zna pokazati 
ambicioznost, da si želi in tudi 
zasluži pridobiti podporo za 
projekt.

#znaministesami



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 denarja 
predstavite trgu in potencialnim strankam. Podjetnikom pomagamo 
pripraviti marketinški načrt, komunikacijsko strategijo, zasnovati 
spletno stran in vam zaupamo, kako se lotiti vsebinskega marketinga. 

Svetujemo vam pri pripravi celovitega spletnega nastopa na družbenih 
omrežjih in vam razkrijemo, kako jih uporabljati v poslu. Izdelamo 
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 analizirate uspešnost 
vaših spletnih aktivnosti.

Za vas lahko analizo spletnega nastopa in prepoznavnosti pripravimo tudi 
mi in oblikujemo individualne smernice, s katerimi boste še uspešnejši. 

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 iskalnike, vanjo vgradimo elemente, 
ki jih potrebujete, in jo uskladimo z vašo celostno grafično podobo. 
Ker uporabljamo prosto dostopen sistem za upravljanje vsebin, lahko 
pozneje spletno stran urejate sami. Vaša spletna stran je vaša last.
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Danes za podjetnika ni več 
vprašanje, ali se bo pojavil na 
družabnih omrežjih. Vprašanje je – 
na katerem.

Vsako od družabnih omrežij 

ima svoje zakonitosti delovanja in 
s tem svoje občinstvo. Nekatera 
so si po funkcionalnostih precej 
podobna, ampak so zaradi spleta 
okoliščin ali lokacije pridobila prvo 
mesto med konkurenti. Tako je 
med širšo javnostjo manj znano, 
da je pred Facebookom že obstajal 
s podobnim namenom ustvarjen 
MySpace ter da so po priljubljenosti 
v Rusiji daleč pred Facebookom 
Vkontakti ter na Kitajskem Qzone. 

V vsakem primeru morate, še 
preden naredite stran ali profil 
svojega podjetja na družabnem 
omrežju, razmisliti, koliko časa 
ste pripravljeni investirati v 
njihovo upravljanje in kako boste 
komunicirali s svojimi strankami. 
Komunikacija je namreč največkrat 
dvosmerna, zato ni smiselno, da se 
registrirate na vseh, nobenega pa 
zares ne uporabljate.

1. Facebook
Na Facebooku je trenutno že skoraj 
milijon Slovencev, več kot pol 
milijona pa ga uporablja dnevno*. 
Čeprav se je organski doseg 
objav v zadnjih letih eksponentno 
skrčil, plačane objave pa precej 
podražile, lahko še vedno za nizko 
ceno dosežete široko občinstvo. 
Podjetniki morate biti na začetku 
pozorni na to, da ustvarite za svoje 
podjetje ali dejavnost stran (ang. 
page), in ne profila, ki je namenjen 
fizičnim osebam. 

2. LinkedIn
LinkedIn je namenjen predvsem 
iskalcem zaposlitve, iskanju 
zaposlenih oziroma kadrovanju in 
povezovanju podjetnikov med sabo. 
Na njem ima profil več kot 135 
tisoč Slovencev. Podjetnik si lahko 
ustvari osebni profil in z njim nato 

Družabno 
omrežje za 

podjetje? 
Izberite 

pametno!
Manca Borko Grimšič,

univ. dipl. nov.



Marko Baloh, dipl. inž. rač.,
marketinški svetovalec

Marko Baloh je marketinški svetovalec, ki se 
vsakodnevno ukvarja z odgovori na vprašanje, 
kako kar najbolje predstaviti izdelek ali storitev 
na spletu. Vsakodnevno skrbi za spletno 
oglaševanje na slovenskem medmrežju in v 
tujini. Podjetnikom svetuje pri izdelavi spletnih 
strani, pri izbiri komunikacijskih kanalov, 
ki so najprimernejši za posel določenega 
podjetja, ter pripravi čim boljše in karseda 
učinkovite spletne uporabniške izkušnje. 
Zaključil je študij na fakulteti za računalništvo 
in informatiko v Ljubljani. Svetuje vam v 
slovenskem, angleškem ali hrvaškem jeziku. 
Njegov cilj je pomagati podjetnikom, da 
postanejo čim bolj prepoznavni na spletu.

Manca Borko 
Grimšič, univ. dipl. nov.,
projektni vodja

Manca Borko Grimšič je ves čas na 
preži za informacijami, ki koristijo 
podjetnikom. V podjetju Data skrbi 
za vsebinsko optimizacijo strani ter 
za Facebook, Twitter in druge profile 
na družabnih omrežjih. Po dobrem 
desetletju, ki ga je kot novinarka 
in urednica preživela v uredništvih 
dnevnoinformativnih časopisov, se zdaj 
posveča optimizaciji besedil za spletne 
iskalnike, vsebinskemu marketingu in 
analitiki spletnih mest. Pisanje besedil, 
ki vsak dan prinašajo nove, preverjene in 
relevantne informacije bralcem, ostaja 
njeno najljubše opravilo. Iz novinarstva 
je diplomirala na Fakulteti za družbene 
vede Univerze v Ljubljani.
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ureja stran podjetja. Na LinkedInu 
z deljenjem strokovnih vsebin 
povečujete prepoznavnost svoje 
blagovne znamke in tržite tako 
produkte in storitve med poslovno 
javnost.

3. Twitter
Na Twitterju ima mnogo Slovencev 
profile, dnevno pa ga uporablja le 
peščica, okoli 33 tisoč ljudi. S svojo 
kratkostjo sporočil je priljubljen 
med vplivneži (ang. influencerji), 
namenjen pa je predvsem izmenjavi 
hipnih vtisov. Podjetje lahko največji 
doseg doseže, če mu uspe ujeti 
val aktualnega dogajanja in mu 
priključiti svoje vsebine.

4. Instagram
Če je Facebook namenjen 
povezovanju, Twitter pripombam, 
je Instagram razkazovanju. Njegov 

format je fotografija, ki mora biti 
avtorska, všečna, estetska. Na 
njem je vse povezano s podobo 
in videzom, tako da boste morali 
razmisliti, kaj in kako pokazati. 
Instagram je pravi naslov, če 
prodajate kakršnekoli izdelke 
ali storitve, ki jih lahko estetsko 
predstavite.

5. Pinterest
Pinterest je prodajno naravnana 
različica Instagrama, podjetniki pa 
ga lahko uporabijo kot izložbeno 
okno. Vse stavi na slikovni material, 
ki ga tja pripenjajo uporabniki iz 
blogov, spletnih trgovin in drugih 
spletnih strani, uporabniki pa nato te 
fotografije pripenjajo v svoje mape. 
Kot nekakšna razpoloženjska tabla 
služi zbiranju inspiracij za nove 
projekte, shranjevanje bodočih 
nakupov … in ravno to je tisto, kar 

lahko izkoristijo podjetniki. 

6. Tumblr
Mikroblogerska platforma Tumblr 
nekako združuje funkcionalnosti 
drugih družabnih omrežij, a v teoriji 
bolj stavi na vsebino, predvsem 
tisto iz res specifičnih niš. Omogoča 
objavljanje in nato deljenje krajših 
zapisov, videov in fotografij. Doseg 
v Sloveniji je majhen, saj aktivno 
uporablja Tumblr le okoli 15 tisoč 
uporabnikov.

7. Snapchat
Če želite s svojo znamko doseči 
najstnike, morate na Snapchat. 
Posebnost Snapchata je ta, da 
multimedijska vsebina – predvsem 
fotografije in kratki videi – iz njega 
po določenem času izginejo, 
razen če si jo uporabniki pred 
tem shranijo v mape. Letos je bila 

časovna omejitev odstranjena, 
dodana pa možnost, da se objave 
povežejo s spletno stranjo. Pri nas 
ga dnevno uporablja več kot 66 
tisoč ljudi.

8. YouTube
Na vseprisotno platformo za 
deljenje videoposnetkov, ki hkrati 
deluje tudi kot družabno omrežje, 
je vsako minuto naloženih za 300 
ur videov! Na njem lahko odprete 
svoj kanal in objavljate svoje videe, 
ki jih nato delite na svojih spletnih 
straneh ali drugih družabnih 
omrežjih. Prek Googlovih AdWords 
pa lahko na njem tudi oglašujete 
podobno kot na televiziji. Saj veste, 
da najstniki poznajo več YouTube 
zvezd kot televizijskih?

*Podatki o uporabnikih so povzeti po raziskavi 
Media+, ki jo je opravil Valicon v letu 2016.

#znaministesami



Aktivnost je sofinancirana s strani Spirit Slovenija, Javne agencije RS za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, in Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo RS. 

O PODJETJU:

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

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:

Prijavite se na naše e-novice za 
podjetnike na spletni strani:

www.data.si


