
Dober dan na 
pomladnem srečanju 

ZRS Minimax



Dnevni red 

• Kaj vse zmoremo skupaj? Nekaj zanimivih podatkov. 

• Dokumenti v Minimaxu

• Predavanje NLB

• Novi MSRP standardi

• Vpliv uredbe GDPR na poslovanje računovodskih servisov 

in podjetnikov,

• Novosti v Minimax v povezavi z GDPR in ZVOP, 

• Čustvena agilnost – veščina za uspeh v medosebnih 

odnosih in poslovnem okolju



Kaj vse zmoremo 
skupaj?

Petra Šinigoj, direktorica Saop



Skupaj smo veliko prepotovali

Potni nalogi 

4253 203.202

l. 2017l. 2007



Izdajamo vse več računov

Izdani računi

49.014 2.700.318

l. 2017l. 2007



Obračunavamo DDV 

Obračunani DDV-ji

1.499 71.744

l. 2017l. 2007



Oddajamo bilance 

Oddane bilance

103 12.911

l. 2017l. 2007



Minimax je v letu 2017 
skupaj pripravil skupaj

9.787.701 
temeljnic



Povprečno število uporabnikov
– 2000 

Največje število sočasnih uporabnikov
- 3100 



Nikoli niste sami 

1. januarja  2017 

296 uporabnikov

1. maja 2017 
334 uporabnikov



Naša ekipa 

• 11 zaposlenih v razvoju 

• 5 zaposlenih v prodaji 

• 3 zaposleni v podpori

9300



Dokumenti v Minimaxu

Matija Ščuka, Saop d.o.o.   



Novosti v Minimaxu

• Prenova komponente za pošiljanje dokumentov iz 

programa

• Nova komponenta za ogled priponke

• Vpeljava komponente za ogled priponke na izbrane 

izpise

• Nov status za administratorje računovodskih servisov

• Prenovljen vnos relacij na službenih potovanjih

• Tiskanje in pogled bruto bilance

• Nabiralnik



Nova paketna ponudba 
pravnih oseb 

Nives Ilc, 
razvoj in upravljanje prodaje

NLB  

Nadgradnja paketov s plačilnimi transakcijami



Zakaj paketi?

• Danes se na trgu srečujemo z množico paketnih ponudb, ki 

jih oblikujejo ponudniki. Tudi  bančništvo pri tem ni izjema. 

• Bančni paketi predstavljajo za stranko cenovno ugodnejšo 

ponudbo v primerjavi s produkti izven paketa ter enostaven 

pregled nad stroški vsakodnevnega poslovanja. 

• Paketi tako predstavljajo ponudbeno rešitev, ki stranki 

prinaša koristi

• Paketi so namenjeni  obstoječim in novim strankam. 



Paketna ponudba
16

NLB Poslovni začetek
Osnovni
Mobilni 

Napredni 

NLB Poslovni paket
Osnovni
Celoviti 

Paketna ponudba zadosti potrebam strank iz segmenta malih 
podjetij. 

Za novoustanovljena 
podjetja, podjetnike in zasebnike, ki 
poslujejo manj kot 12 mesecev 

Za vse pravne osebe, obstoječe in nove 
stranke



Paketna ponudba 17

A. Produkti za vsakodnevno poslovanje 

✓ Poslovni račun in BA Maestro kartica
✓ NLB Proklik in NLB Klikpro
✓ E-plačilne transakcije
✓ Izpiski po elektronski pošti  
✓ SMS-Alarm o uporabi kartice

B. Dodatni produkti po izbiri stranke 

✓ Limit na  poslovnem računu
✓ NLB Poslovni MasterCard 
✓ POS terminal
✓ NLB  Paket za osebni namen 
✓ NLB Vita Tujina 
✓ NLB Vita Odgovorna +NLB Vita Nezgoda

C. NLB Center inovativnega podjetništva

✓ Uporaba prostorov 
✓ Izobraževanja s podjetniškimi vsebinami
✓ Vključevanje v mrežo podjetnikov
✓ Podjetniški dogodki

Nižje cene

Cenovne ugodnosti so 
enkratne in časovno 

omejene

Brezplačne izobraževalno 
svetovalne storitve

Nižji stroški 
vsakodnevnega 

poslovanja 

Koristi za stranko  

Cenejše financiranje  
poslovanja ter cenejše 

poslovanje za osebni namen 

Cenovni vidik  

Širjenje podjetniškega 
znanja ter vključevanje v 

mrežo podjetnikov

Paketi predstavljajo ponudbeno rešitev, ki stranki prinaša koristi. 



Paketna ponudba za pravne osebe

Poslovni 
začetek  
Osnovni

Poslovni 
začetek 
Mobilni

Poslovni 
začetek 
Napredni

Poslovni 
paket 
Osnovni

Poslovni 
paket 
Celoviti

Cena paketa/mesečno 1 EUR 6 EUR 7 EUR 13 EUR 19,50 EUR

Produkti obvezni 

NLB Poslovni račun ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NLB Poslovna kartica BA Maestro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NLB Proklik - pristopnina +  uporabnina ✓ ✓

NLB Klikpro - uporabnina + varnostni element ✓ ✓ ✓

Prejemanje dnevnih izpiskov po e-pošti ✓ ✓ ✓

SMS - Alarm o uporabi kartice BA Maestro ✓ ✓

Plačilne e/m transakcije vsak mesec x brezplačno

odlivi - domača ne nujna plačila do 50.000 v EUR
prilivi - domača plačila v EUR

10 10 10 20

Produkti po izbiri 

Limit na POR - oprostitev nadomestila za prvo odobritev* 50% 50%
Limit na POR do 1.000 EUR - oprostitev nadomestila za prvo 

odobritev*

100% 100% 100% 100% 100%

NLB Poslovni MasterCard - članarina za prvo leto* 50% 50% 50% 50% 50% 
Nakupi na obroke do 24 mesecev s Poslovno MC* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NLB Paket za osebni namen za nove stranke - oprostitev 
nadomestila ob sklenitvi paketa 

3 mesece 3 mesece 3 mesece 3 mesece 3 mesece

NLB Paket za osebni namen za obstoječe stranke – 15% znižanje 

nadomestila za paket
6 mesecev 6 mesecev

POS terminal – namestitev 1 terminala z izobraževanjem za uporabo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NLB Teledom - pristopnina ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NLB Vita Tujina Multitrip-enoletna individualna s 15 % popustom na 

premijo z zavarovalno vsoto 30.000 EUR , za vse zaposlene pri PO
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NLB Vita Odgovorna+NLB Vita Nezgoda s 15% popustom na celotno

nezgodno prvo letno premijo enoletnega zavarovanja s podaljševanjem 

ne glede na izbrani paket, za vse zaposlene pri PO

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Brezplačna uporaba NLB Centra inovativnega podjetništva s 

podjetniškimi informacijami in znanji ter vključevanjem v mrežo 

podjetnikov

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Veljavnost 18 mesecev

Oprostitev nadomestila za vodenje paketa Člani OZS - 1 mesec
*ob izpolnjevanju pogojev



Prehodi med paketi 

Paketna ponudba ob nadgradnji bančnega poslovanja strankam omogoča prehajanje med paketi

19



Koristi za imetnika paketa

• Cenejše poslovanje in enostaven pregled nad stroški 
vsakodnevnega poslovanja

• Določen obseg e/m-plačilnih transakcij brez nadomestila
• Izbira ustrezne različice paketa glede na potrebe
• Dodatne storitve s cenovnimi ugodnostmi 
• Cenovne ugodnosti pri financiranju poslovanja
• Cenovne ugodnosti za poslovni kot tudi osebni namen
• Cenovne ugodnosti pri sklenitvi zavarovanj
• Preko  NLB Centra inovativnega podjetništva brezplačen dostop 

do: 
• aktualnih podjetniških informacij
• širitev znanja o podjetništvu
• vključevanje v mrežo podjetnikov 



Hvala.



MRSP 9
novi MSRP standardi

Silva Koritnik Rakela
Izobraževalna hiša Cilj 



Vsebina
• Postopek sprejemanja standardov

• MSRP 9 – Finančni instrumenti

• MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci

• MSRP 16 –Najemi

• Kdaj lahko pričakujenmo spremembe SRS



• MSRP se sprejemajo glede na

problematiko

• Pozor: MRS 1 in MSRP 1 sta dva različna 

standarda
• MRS 1 – Predstavitev računovodskih izkazov

• MSRP 1 – Prva uporaba MSRP



2002

MRS (IAS) MSRP (IFRS)

SOP (SIC) OPMSRP (IFRIC)



LONDON

MSRP

BRUSELJ

MSRP 
v EU

LJUBLJANA

MSRP 
v EU









MSRP 9

Definicija finančnih instrumentov

MSRP 9 – Primerjava z MRS 39 – kaj je isto in kaj drugače 



• Nekoč je bil par MRS 32/39, nato se je iz 

MRS 39 izluščil MSRP 7

• MSRP 9 zamenjuje MRS 39 in ne MRS 32!

• MRS 32 ostaja in še vedno govori o 

predstavljanju finančnih sredstev, finančnih 

obveznosti in kapitala s strani izdajatelja, ter 

povezanih učinkov v izkazu poslovnega izida

MRS32/39



• Finančni instrumenti = vsaka pogodba 

na podlagi katere nastane finančno 

sredstvo enega podjetja, ki je hkrati 

finančna obveznost ali kapitalski 

inštrument drugega podjetja

Definicije
[MRS 32.11]



• Finančno sredstvo = denar, delnica, 

pogodbena pravica, da dobim denar ali 

neko sredstvo ….

• Finančna obveznost = pogodbena 

obveza, da dam denar, svoje delnice ali 

neko drugo sredstvo …

• Kapitalski instrument = pogodba, ki 

rezultira v preostalem deležu sredstev 

podjetja po odštetju vseh obveznosti

Definicije
[MRS 32.11]



ZBIRANJE DT ZBIRANJE DT IN PRODAJA NE ENO IN NE DRUGO

• Namen poslovodstva in 
dokazi za ta namen 
(predvsem zgodovina in 
poslovanje)

• Lahko tudi če se 
pričakuje nekaj prodaj
(standard ne opredeljuje 
natančno, načeloma:

• kreditno 
tveganje

• blizu zapadlosti

• Portfelj ki se uporablja 
za uravnavanje ročnosti,
doseganje donosa ali 
zagotavljanje likvidnosti

• Ta skupina je izbrana na 
podlagi modela in ni 
„preostalo“ kot je sedaj 
RZP

• Namenjeno trgovanju

• Spet mora biti 
dokazljivo, da se redno 
trguje.

poslovni model -
povzetek



kaj je isto in kaj  
drugače v 

primerjavi z MRS 
39

PRIMERJAVA Z MRS 39

Področje uporabe Isto

Pripoznanje in odpripoznanje Isto

Klasifikacija in merjenje finančnih 
sredstev

Nov model:
• poslovni model
• pogodbene lastnosti denarnih tokov instrumenta

Klasifikacija in merjenje finančnih 
obveznosti 

• klasifikacija ni sprememb
• pri merjenju samo za „lastno kreditno tveganje“ 

v primeru PV

Vgrajeni izvedeni instrumenti
Ni potrebno oddeliti, če je osnovna pogodba finančno 
sredstvo

Odplačna vrednost Isto

Slabitve Model pričakovanih izgub (incurred/expected)

Varovanje pred tveganji
Poenostavljeno in bolj usklajeno z aktivnostmi
upravljanja s tveganji



MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci

Nekaj definicij

Kaj se spreminja



• MRS 18 – Prihodki

• MRS 11 – Pogodbe o gradbenih delih

• SOP 27 – Ocenjevanje vsebine transakcij, ki 
vključujejo pravno obliko najema

• SOP 31- Prihodki – transakcije neposredne
zamenjave, ki vključujejo storitve oglaševanja

• OPMSRP 13 – Programi zvestobe kupcev

• OPMSRP 15 – Dogovori o izgradnji nepremičnin

• OPMSRP 18 – Prenosi sredstev od strank

Kaj se od 1 .1 .2018 
ne uporablja



• Pogodba je dogovor med dvema ali več 

strankami, ki ustvarja izvršljive pravice 

in obveze.

• Kupec je stranka, ki je s podjetjem

sklenila pogodbo za pridobitev blaga

ali storitev, ki so rezultat rednega

poslovanja podjetja, v zameno za

nadomestilo

Definicija 
pogodbe in kupca



• Izvršitvena obveza je obljuba

v pogodbi s kupcem, da se bo na kupca

preneslo bodisi:

• blago ali storitev (ali skupina

blaga ali storitev), ki sta ločena, 

ali

• niz ločenega blaga ali storitev, 

ki so v bistvu enake ter imajo

enak vzorec prenosa kupcu.

DEFINICIJA 
IzvršitvenE

obvezE



Model petih 
korakov



MSRP 16 - NAJEMI

Kdaj govorimo o najemih in zakaj spremembe

Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16

Računovodenje pri najemodajalcih 



• Skoraj vsi najemi bodo pripoznani v 

bilanci stanja najemnika

• Obsežnejša razkritja

• Za najemodajalce ni veliko sprememb

KAJ ‘POPRAVLJA’ 
nova rešitev



Kaj je najem



VELJAVNI 
STANDARDI 

MRS 17 in SRS



• SRS 1.60 - 62

• MRS 17.10  - 11

• MSRP 16.61 – 70

ZGLEDI 
OKOLIŠČIN ZA 

RAZVRSTITEV V 
FINANČNI 

NAJEM ostajajo 
nespremenjeni



• Zadošča ena izmed okoliščin za finančni 

najem:
• prenos lastništva do konca trajanja najema;

• obstaja možnost nakupa sredstva –

odkupna cena ni poštena vrednost na dan 

odkupa in je gotovo, da bo najemnik to 

možnost izrabil;

• trajanje najema zajema večji del dobe 

gospodarne uporabe sredstva;

• ob sklenitvi najema je sedanja vrednost 

najemnin skoraj enaka celotni pošteni 

vrednosti sredstva; in

• Sredstvo je posebne narave in zanj ni 

alternativne rabe

Pet okoliščin,  ki 
kažejo na 

finančni najem



• Znaki okoliščin, ki lahko vplivajo v 

razvrstitev v finančni najem:
• če lahko najemnik odpove najem, 

najemodajalčeve izgube, povezane z 

odpovedjo, bremenijo najemnika;

• dobički ali izgube zaradi nihanja 

poštene preostale vrednosti 

pripadajo najemniku;

• najemnik lahko podaljša najem v 

naslednje obdobje za najemnino, ki 

je pomembno nižja od tržne.

TRI dodatne 
okoliščine,  ki 

kažejo na 
finančni najem



• Pogodba vsebuje najem, če se z njo

prenaša pravica do uporabe 

določenega predmeta najema za 

določeno dobo in določeno

nadomestilo.

Kdaj govorimo o 
najemu

[MSRP 16]



SPREMEMBE V 
BILANCI STANJA 

NAJEMNIKA

Vir: Project Summary and Feedback StatementI, IASB 2016



Nekateri 
kazalniki se bodo 

spremenili  
(Najemnik)

SRS 2016

MRS 17 MSRP 16 RAZLIKA

SREDSTVA 160.000 250.000 90.000

Opredmetena osnovna sredstva 100.000 190.000 90.000

Ostala sredstva 60.000 60.000 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 160.000 250.000 90.000

Kapital 110.000 110.000 0

Obveznosti 50.000 140.000 90.000

Delež obveznosti v strukturi virov 31% 56%



VPLIV NA izkaz 
poslovnega izida

NAJEMNIKA

Vir: Project Summary and Feedback StatementI, IASB 2016



PREHOD NA NOV 
STANDARD O NAJEMIH 
BO SPREMENIL BILANCE 

STANJA 

AMORTIZACIJA BO ŠE 
POVZROČALA TEŽAVE

PRODATI IN VZETI V 
POVRATNI NAJEM – NI 

VSEENO KDAJ

FINANČNI ALI POSLOVNI 
NAJEM? TO ZA 

NAJEMNIKE KMALU NE 
BO VEČ VPRAŠANJE.

www.ihc.si



WEBINAR
NOV STANDARD MSRP 16 

(NAJEMI)

e-PAKET
ZGLEDI KNJIŽENJ 

POSLOVNIH DOGODKOV

www.ihc.si



HVALA ZA POZORNOST!

Silva Koritnik Rakela
silva@ihc.si

Vsa vaša vprašanja in razmišljanja pričakujem na forumu

www.ihc.si/forum

http://www.ihc.si/


Vpliv uredbe GDPR na poslovanje 
računovodskih servisov in 

podjetnikov

Jana Štolfa, Saop



Dnevni red

• Vpliv zakonodaje na razmerje računovodski servis: 
podjetnik

• Zbirke, upravljavci osebnih podatkov, odgovorne osebe
• Kdo kaj obdeluje, s kakšnim namenom, kakšna soglasja, 

privoljenja potrebuje? Kdaj je zakonska podlaga dovolj?
• Zakaj moramo skleniti pogodbo o obdelovanju osebnih 

podatkov? 
• Zunanji ponudniki storitev, ki jih uporabljata servis, 

podjetnik 
• Trženje računovodskih storitev 
• Hramba dokumentov, podatkov



Pregled najpogostejših izrazov



Izrazoslovje

• ZVOP, GDPR

• Osebni podatek (OP)

• Občutljivi OP / posebne vrste OP

• Obdelava OP

• Upravljavec OP 

• Obdelovalec OP 



Kaj je OP?

Je katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo 

fizično osebo, ne glede na obliko, v kateri je izražen:

• identifikacijske številke: ime in priimek, podatki o lokaciji, 

EMŠO, davčna številka, služben in privatni e-mail, 

psevdonim, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska 

številka, registrska številka vozila…

• sklicevanje na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, 

fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno 

identiteto: zaposlitev, naslov, funkcija, položaj ali status v 

določenem subjektu, ipd. …



Splošna Uredba odpravlja dvome in med OP uvršča 

tudi

• spletne identifikatorje

• ID piškotkov

• IP naslov

• RFID oznake



Občutljivi OP (posebne vrste OP)

• Zdravstveno stanje

• Članstvo v sindikatu

• Rasno ali etnično poreklo

• Politično mnenje

• Versko ali filozofsko prepričanje

• Genetski in biometrijski podatki

• Spolno življenje oz. spolna usmerjenost

Ti podatki morajo biti posebej označeni, posebej 

varovani



Kakšne so razlike 
med ZVOP in GDPR?



ZVOP-1

Zakon o varstvu osebnih podatkov 

• ZVOP-1 iz leta 2004, spremembe 2007

• katalogi, evidence obdelav, (registri)

• pogodbe o obdelavi (stranke, partnerji)

• izjave zaposlenih, privoljenja strank

• revizijska sled, sledljivost, ozn. obč. OP



Kaj pa  ZVOP-2?

Ne glede na to, ali bo  ZVOP-2 sprejet ali ne, 

je za vseh nas in vas uredba obvezujoča.

ZVOP-2 lahko samo še viša zahteve, 

nižati jih ne more.



GDPR

General Data Protection Regulation

Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov

• večje pravice posameznika (privoljenje, namen 

obdelave, razumevajoč jezik, popravki - pravica do 

pozabe: izjave)

• višje kazni: do 4 % letnega prihodka podjetja ali 20 mio € 

• DPO pooblaščena oseba 

• ocena učinka

• samoprijava v 72 urah



Pooblaščena oseba za varstvo 
osebnih podatkov (DPO)

• Obvezno javni sektor 

• Zasebni subjekti, katerih temeljne dejavnosti zajemajo 

dejanja obdelave, kot je:

• redno in sistematično obsežno spremljanje 

posameznikov (kadrovske agencije, spletne trgovine, 

trgovski centri, banke, zavarovalnice, …), 

• ali obsežno obdelavo občutljivih/posebnih vrst podatkov 

• Javno objaviti na spletni strani in IP



Ocena učinka (DPIA)

Obvezna za določene Upravljavce, kjer bi lahko vrsta 

obdelave, zlasti z uporabo novih tehnologij, povzročila veliko 

tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, npr:

• sistematično in obsežno vrednotenje osebnih vidikov v 

zvezi s posamezniki, avtomatizirana obdelava, oblikovanje 

profilov (klubi zvestobe, banke, operaterji,…) 

• obsežne obdelave posebnih vrst podatkov (članstvo v 

sindikatu, zdravstveni podatki, ….)



Pravice lastnikov osebnih podatkov

• Pravica do dostopa 

• pravica do popravka

• pravica do izbrisa ‘‘pravica do pozabe“

• pravica do omejitve obdelave

• pravica do prenosljivosti podatkov

• pravica do ugovora

• pravica do obveščanja v zvezi s popravkom ali 

izbrisom



Pravica do pozabe/izbrisa 
• upravljavec osebne podatke posameznika izbriše brez 

nepotrebnega odlašanja
• Izjema:

• če se podatki vodijo na podlagi zakona (npr. davčno, delovnopravno 
področje), izbris na zahtevo posameznika ni možen, 

• podatki v javnem interesu, zgodovinsko-raziskovalni nameni …

Pravica do popravka 
• pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, 

da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne 
osebne podatke v zvezi z njim



Prenosljivost osebnih podatkov 
• posameznik prejme osebne podatke v zvezi z njim, v 

strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
• pravica, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da 

bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral (ko obdelava temelji na 
privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi)

Pravica do dostopa 
• pravica do dostopa do osebnih podatkov, namena njihove 

obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, uporabnikov ali 
kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni 
podatki



Upravljavec OP

Fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo 

telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in  

sredstva obdelave

„Lastnik podatkov“



Obdelovalci OP

Kaj je obdelava OP: 

Ali imamo zakonsko podlago za obdelavo? 

Ali obdelava izhaja iz pogodbenih obveznosti?

Imamo privoljenje (možnost pozabe)?



Kaj je obdelava OP?

Zbiranje, pridobivanje, vpis, beleženje, urejanje, 

strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje, priklic, uporaba, 

razkritje s posredovanjem, prilagajanje, kombiniranje, 

razvrstitev, povezovanje, anonimiziranje, izbris ali uničenje

Minimizacija – manj je več, brisanje po preteku namena

Že samo vpogled v OP je obdelava OP

(4. čl.)



Kdaj je obdelava zakonita?

Če je izpolnjen vsaj 1 od pogojev:

• izpolnitev zakonske obveznosti 

npr. ZPIZ, FURS, ZZZS, ZDR, DDV, …

• izpolnitev ali izvajanje pogodbe 

npr. pogodba o zaposlitvi, pogodba s kupcem/dobaviteljem

• posameznik je privolil v obdelavo 

izjava, soglasje, kjer ni zakonske podlage

• obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov ali 

izpolnitev nalog javnega interesa



Vaja1: Ali potrebujemo privoljenje - izdaja računa fizični 

osebi?

• Ne – 6. člen uredbe (brez osebne privolitve je dopustna 

obdelava osebnih podatkov, ki je potrebna za izvajanje 

pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na 

katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov 

na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe)

• Pozor: kaj podjetje s temi podatki počne (brisanje po preteku 

rokov hrambe, ali profiliramo oz. pošiljamo prilagojene 

ponudb, privoljenje?)



Vaja2: Kdaj potrebujemo privoljenje in kdaj ne?

• Podatki sodelavca – podatki za obračun plače

• CV potencialnih sodelavcev

• Objava slik sodelavcev

• Uporaba e-naslova za druge komercialne namene 

(dodatna ponudba)



Pogodbeni obdelovalec OP

Obdelovalec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, 

agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu 

Upravljavca;  

ERP dobavitelji, hosting, spletna orodja, računovodski servis, 

e-hramba, odvetniki, revizijske hiše, tiskanje položnic, 

uničevanje dokumentacije, …

Pogodba o obdelavi OP



Kaj moramo urediti 
Upravljavci in Obdelovalci?



Kaj moramo urediti

• Popisati evidence dejavnosti in urediti roke 
hrambe/brisanje 

• Pogodbe z obdelovalci OP
• Preveriti/urediti veljavnost trenutnih privoljenj 

(zaposleni, stranke, ….)

Podrobnosti na naslednjih straneh



Kaj moramo urediti

• Preveriti/urediti veljavnost trenutnih privoljenj 

(zaposleni, stranke, ….)

• Popisati evidence dejavnosti in urediti roke 

hrambe/brisanje

• Pogodbe z obdelovalci OP 

• Ureditev ukrepov varovanja in varnostne politike

• *DPO pooblaščena oseba za varstvo OP

• *DPIA ocena učinka



Trajanje implementacije

Dejavniki, ki vplivajo na trajanje:

• Obseg osebnih podatkov

• Število pogodbenih obdelovalcev

• V kolikšni meri smo do sedaj 

upoštevali ZVOP-1

Več kot je neskladij, 
daljše je časovno 

obdobje 
implementacije in 

večji so stroški. 



Kako popišemo procese z OP?

• Opredelitev procesov z OP in odgovorne osebe
• KA J počenjamo z OP? 

• Katere OP zbiramo in kako jih zbiramo?
• Kako jih obdelujemo, kaj vse delamo z OP in zakaj?
• Kdo izven naše organizacije  jih še obdeluje in zakaj?
• Kdo vse do njih dostopa (zaposleni, zunanja 

podjetja/institucije)?
• Kdo jih posreduje, kdo jih briše?
• Kaj pa roki hrambe?
• Kje in kako jih varujemo?

Rezultat - dokument: Popis evidenc z OP



Primeri evidenc

Evidenca dejavnosti 
obdelave podatkov o:
• zaposlenih delavcih
• usposabljanju za varno delo 

in preizkusih praktičnega 
znanja

• preventivnih zdravstvenih 
pregledih delavcev

• iskalcih zaposlitve
• plačah, potnih nalogih in 

drugih mesečnih izplačilih

• pravici vstopa
• izrabi delovnega časa
• terjatvah do fizičnih oseb in 

plačilih
• reklamacijah
• poslovnih partnerjih, 

kontaktnih osebah pri 
poslovnih partnerjih

• imetnikih digitalnih 
certifikatov

• poslani pošti



Kje lahko še najdemo brezplačne 
informacije o GDPR in ZVOP?

- Vzorci dokumentov ?
- Primeri iz praske ?

- Odgovori na pogosta vprašanja ? 



Dodatne vsebine

• Spletna stran informacijskega pooblaščenca

• 10 korakov – kaj moramo narediti za GDPR

• najpogostejša vprašanja in odgovori

• smernice in mnenja

• vzorčni dokumenti pravilnika/evidenc/pogodb

• priročniki in smernice 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/GDPR/GDPR_TOP10_14sep2017.pdf
https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori/
https://www.ip-rs.si/vop/
https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/
https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/


Ureditev pogodbenega razmerja
„Računovodski servis : Podjetnik“



Vpliv zakonodaje na razmerje rač. servis: podjetnik



Kaj
zahteva zakonodaja? (GDPR, ZVOP)

V kakšnem obsegu 
smo izpostavljeni spremembi zakonodaje?

Ali smo do danes že upoštevali 

ZVOP-1. 



Krovna pogodba

+ 

Pogodba o obdelavi osebnih podatkov



Ureditev pogodbenega 
razmerja

„Kdo so lahko še naši 
pogodbeni obdelovalci?“



Popis ostalih partnerjev/dobaviteljev

• Dobavitelj IT 
• ERP
• e-hramba
• hosting
• spletna stran, spletna orodja, ankete
…pozor tretje države!

• Zunanja podjetja za uničevanje dokumentacije
• Tiskanje posebnih položnic
• Kadrovska agencija
• Revizijska hiša
• Odvetniki ….



Rezultat - dokument: Pogodba o obdelavi OP

Priporočljivo branje: smernice IP (priročnik in kontrolna lista) 



Trženje storitev 
(računovodski servisi, 

podjetniki)



Privoljenja za marketinške namene

• Preverite ali podatke zbirate na podlagi privolitev

• Jasno morate povedati

• zakaj jih zbirate

• kdo jih zbira

• če jih želite zbrati za več namenov, privolitev za vsak namen

• Privolitev ni molk ali neaktivnost



Privolitve

• Privolitev mora biti ločena od splošnih pogojev

• (opt in), možnosti niso predhodno obkljukane

• Možnost zavrnitve privolitve brez posledic

• Privolitev ne sme biti pogoj za storitev ali produkt

• Jasen, enostaven in razumljiv jezik

• Seznaniti moramo z možnostjo preklica za posamezen namen 

• Navesti vse obdelovalce

• Navesti razloge:
• zakaj potrebujemo osebne podatke in kaj bomo z njimi počeli,

• Vsak namen, vsako vrsto obdelave ločeno navesti

• Starši privolitve za mladoletne otroke do 15 let



Klicanje obstoječih strank

Vprašanje:
V Prodaji občasno Prodajni referent pokliče obstoječo stranko po telefonu, 
vljudnostni klic, kjer pa mimogrede omeni še dodatno ponudbo za kakšen nov 
modul, ki ga stranka še nima kupljenega in ji potem pošlje še dodatne informacije 
po e-pošti, lahko pa takšen klic nadomesti tudi e-pošta. Kako v tem primeru?

Odgovor:
Potrebno je upoštevati Zakon o elektronskih komunikacijah, zlasti člen 158. (neželena 
komunikacija) v povezavi s členom 150. (imeniki). Izvajamo lahko govorne telefonske klice 
tudi brez predhodne seznanitve stranke z informacijami iz 13, 14 in 15. člena GDPR, v 
kolikor stranke niso uveljavljale možnosti, da prepovedo uporabo svojih osebnih podatkov za 
klice, ki imajo komercialni ali raziskovalni namen.



Primer: Mnenje IP na spletni strani

Datum: 02.03.2018
Naslov: javno objavljeni e-naslovi
Številka: 0712-3/2018/72
Vsebina: Elektronska pošta, Delovna razmerja, Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Vprašanje
• kako se skladno z določili Uredbe obravnava javno objavljene naslove službene 

elektronske pošte in kakšna je lahko njihova obdelava,
• ali lahko smatrate, da obdelava na spletnih straneh javno objavljenih naslovov 

službene elektronske pošte ni dovoljena,
• ali je dovoljeno, da se na javno objavljene naslove službene elektronske pošte pošlje 

besedilo, v katerem se posameznika vpraša, če se želi naročiti na novice oziroma če 
želi, da se ga preko tega naslova obvešča o novostih.



Odgovor

E- naslov uslužbenca, npr. ime.priimek@podjetje.si, je OP, saj vsebuje informacijo 

o imenu, priimku in zaposlitvi osebe in s tem je osebo mogoče določiti ali pa 

postane vsaj določljiva. 

Za zakonito obdelavo je potrebno imeti pravno podlago, tudi, če je naslov javno 

objavljen na spletnih straneh. 

Glede na določbe ZVOP-1 (106. člen) in ZEKom-1 (158. člen) je za namene 

neposrednega trženja dopustna uporaba tistih osebnih elektronskih naslovov 

uslužbencev oziroma predstavnikov, ki jih pravne osebe zakonito javno objavljajo 

kot kontaktne podatke za poslovanje s pravno osebo.



Klicanje potencialnih strank 
(javna baza)
• Pogoje za obdelavo javno objavljenih osebnih 

podatkov opredeljuje 106. čl. ZVOP-1, 158. člen 

ZEKom. 

• Po veljavni zakonodaji lahko kličemo (če je oseba v 

javnem imeniku ni prepovedala obdelavo, informirati 

o 13. členov Uredbe – upravljavec, namen, obdobje 

hrambe)



Trženje po klasični pošti

Po veljavnih predpisih je neposredno trženje po 

klasični pošti zgolj z uporabo osebnega imena in 

naslova stalnega ali začasnega prebivališča dovoljeno 

tudi brez osebne privolitve, če je podjetje osebne 

podatke posameznikov zbralo iz javno dostopnih virov 

ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti. 

Ob pogoju, da seveda posameznik lahko kadarkoli 

zahteva prenehanje takšne obdelave.



Hramba dokumentov in 
podatkov



Dragoceni podatki za statistiko, 
analitiko?

• Uredba zahteva spoštovanje rokov hrambe 
• Anonimizacija je alternativa izbrisu: 

• posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
ni več določljiv. 

• v redkih primerih bo morda dovolj, da pobrišemo ime 
in priimek, v nekaterih primerih pa bomo lahko 
pustili en sam podatek, a bo še vedno razkrival, na 
koga se oziroma bi se lahko nanašal

• podatki še vedno lahko dragoceni za statistiko, 
analize, integriteto baz …



Kako uničiti/izbrisati osebne podatke

• GDPR ne daje konkretnih napotkov

• Izbris oziroma uničenje = trajna odstranitev osebnih 

podatkov, na način, da jih ni več mogoče obnoviti.

• Med procesom uničevanja mora biti dobro 

poskrbljeno za varnost osebnih podatkov (npr. prevoz 

s kamionom, tovor).



Priložnosti, ki jih prinaša zakonodaja



• Posodobitev procesov 

• Brez prekomerne hrambe 

• Boljša izkoriščenost virov in nižji stroški na dolgi rok 

• Ureditev pogodbenih odnosov z obdelovalci OP

• Utrjevanje/povečanje ugleda podjetja

• Potrditev ali smo izbrali zaupanja vrednega 

partnerja/dobavitelja



Vprašanja? 



ČUSTVENA AGILNOST
Veščina za uspeh v medosebnih odnosih in poslovnem okolju.

Jan Kovačič, univ. dipl. psih.
svetovalec in vodja projektov 

Taktika plus
E-pošta: jan.kovacic@taktika-plus.si
Splet: www.taktika-plus.si
Tel: 01 42 14 300

mailto:jan.kovacic@taktika-plus.si
http://www.taktika-plus.si/
http://egomax.si/
http://taktika-plus.si/


GLOBALNO OKOLJE. PRILOŽNOSTI.

SPREMEMBE. PRISTNOST.

ZAKAJ AGILNOST?
Zakaj je tako pomembna za delo in življenje?

http://taktika-plus.si/


KAJ JE AGILNOST?
Zakaj točno se zavzema človek, ki gradi veščino agilnosti?

https://www.youtube.com/watch?v=yJ8ZzrO8Sx0&t=3s

http://taktika-plus.si/
https://www.youtube.com/watch?v=yJ8ZzrO8Sx0&t=3s


Agilnost je sposobnost hitrega
prilagajanja na spremembe v okolici.

Predstavlja prepoznavanje in krepitev učinkovitih ter
opuščanje nekoristnih vedenj in slabih navad. 

http://taktika-plus.si/


Čustvovanje 

Kako obvladujemo odnose?

Mišljenje

Kako rešujemo probleme?

Motivacija

Kako dosegamo cilje?

Osebnostna agilnost
je sestavljena iz agilnega čustvovanja, agilnega mišljenja in agilnega motiviranja.

https://taktika-plus.si/domov/blog/
https://egomax.si/
https://taktika-plus.si/organizacijske-vrednote-in-vodenje/
https://taktika-plus.si/osebnostna-odlicnost-agilnost-cvrstost-odpornost-prilagodljivost/
http://taktika-plus.si/


POVEZANOST. OSAMLJENOST.

OSREDOTOČAMO. TAKOJ!

ZAKAJ ČUSTVENA AGILNOST?
Zakaj je tako pomembna za delo in življenje?

http://taktika-plus.si/


EQ – čustvena inteligentnost 
kot osnova za čustveno agilnost

1. PREPOZNAVAJO in 
razumejo lastna čustva in 

občutke.

3. Usmerjajo
čustveno energijo in 
MOTIVIRAJO sebe. 

2. Spoštljivo RAVNAJO in 
sprejemajo

lastna čustva.

5. Uspešno SODELUJEJO in 
vplivajo na druge ljudi.

4. RAZUMEJO
in empatično doživljajo 

čustva drugih oseb.

Daniel Goleman

http://taktika-plus.si/


Susan David

Angleško zasledimo izraz „getting unhooked“, ki 

je značilen za čustveno agilne ljudi. Takšni ljudje 

bodo zelo dobro obvladovali svoje čustvovanje, 

mišljenje in vedenje ter vplivali na druge ljudi.

„Čustveno agilni ljudje 
bolje sprejemajo

sebe, druge ljudi in 
situacije, v katerih se 

znajdejo.“

http://taktika-plus.si/


„Čustveno agilni 
ljudje lažje dosežejo 
osebne, karierne in 
podjetniške cilje.“ 

Čustvena agilnost je zelo učinkovit način  
čustvovanja, mišljenja in vedenja, ki je značilen za 
osebe z visoko razvito čustveno inteligentnostjo. 
Ob tem bodo to ljudje, ki bolje obvladajo stres, 
doživljajo prijetna čustva in so optimistični, lažje 
sprejemajo odločitve in odgovornosti.

http://taktika-plus.si/


ŽIVIJO TUKAJ IN SEDAJ. ZAVZEMAJO PERSPEKTIVO.

SPREJEMAJO ODLOČITVE. PRIZADEVAJO SI ZA (MALO) VEČ.

ČUSTEVNO AGILNI LJUDJE
Uporabljajo štiri učinkovita vedenja in gradijo veščino

(trening veščin čustvene agilnosti po J. Kovačič)

http://taktika-plus.si/


Živijo tukaj in sedaj
To pomeni, da se osredotočajo na tisto na kar imajo 

pomemben vpliv.

• Kaj lahko storim danes / v tem trenutku, da se približam 

svojemu cilju?

• Kaj točno me ovira, da se ne lotim reševanja problema?

• Kaj lahko storim neodvisno od drugih ljudi?

• Kje si lahko zagotovim vire?

Ne obremenjujejo se s preteklostjo (npr. depresivno razpravljajo 

o tem, kaj vse je šlo narobe), niti ne načrtujejo vseh možnih 

izidov prihodnjih situacij (npr. jih skrbi in anksiozno razmišljajo, 

kaj vse bi lahko šlo narobe). Spreminjajo sebe in ne drugih.

http://taktika-plus.si/


Zavzemajo perspektivo

Veliko sprašujejo, se vživijo s situacijo in v druge ljudi ter 

raziskujejo različne ideje po poti do cilja.

• Kako mi je? Kako se počutim jaz?

• Kako se počutijo drugi vpleteni ljudje v tej situaciji?

• Katere podobne situacije sem že uspešno obvladal?

• Kdo so osebe, ki mi lahko pomagajo pri doseganju cilja?

• Kaj bi mi svetoval partner / prijatelj / sodelavec / vodja?

Čustveno agilni ljudje dobro razumejo kako se počutijo. Razumejo tudi, kako 

se počutijo drugi ljudje, na katere ima situacija vpliva. To storijo tako, da sebi 

in drugim ljudem postavljajo odprta vprašanja ter se poskušajo vživeti v 

drugo osebo in situacijo doživeti skozi oči drugega.

http://taktika-plus.si/


Sprejemajo odločitve
Odločitve sprejemajo skladno z vrednotami in vizijo. To 
pomeni, da sprejmejo odgovornost za svoje vedenje.

• Zakaj mi je pomembno, da izpolnim zastavljen cilj?

• Kaj sem pripravljen storiti, da bo cilj dosežen?

• Čemu sem se pripravljen odpovedati, da bi bilo lažje po poti do cilja?

• Kaj je moj naslednji korak v strategiji doseganja cilja?

Osebna agilnost se jasno vidi takrat, ko je treba sprejeti odločitve ali 
priznati odgovornost za napako. Odločanje čustveno agilnih ljudi bo 
asertivno in samozavestno. Ob tem pa bo čutiti, da jih vodi notranja 
motivacija, saj bodo delovali skladno s svojimi vrednotami.

http://taktika-plus.si/


Se zavzemajo za (malo) več

To pomeni, da stalno skrbijo, da bi bili najboljša verzija sebe. Se 
spodbujajo, stalno učijo in tvegajo, da bi dosegli odličnost.

• Kaj bi zame pomenila presežena pričakovanja?

• O čem razmišljam pa še nisem na glas spregovoril?

• Kako lahko priskočim na pomoč, kaj drugi potrebujejo od mene?

• Kako se lahko še izboljšam, kaj se lahko še naučim?

Čustveno agilne osebe bodo strmele k odličnosti v postavljanju in doseganju 
ciljev ter v medosebnih odnosih. Spoznali jih boste skozi njihove izziv in po tem, 
da bodo o svojih izzivih, močeh in šibkostih iskreno govorili.

http://taktika-plus.si/


V DOSEGANJU CILJEV. V RAZUMEVANJU STRANK.

V BLIŽINI S STRANKAMI. V ODLIČNOSTI STORITVE.

KJE BOM OPAZIL KORISTI 
ČUSTVENE AGILNOSTI?

http://taktika-plus.si/


Vabljeni k nadaljnjem branju:
O osebnostni odličnosti: https://taktika-plus.si/osebnostna-odlicnost-agilnost-cvrstost-odpornost-prilagodljivost/ 

O agilnem čustvovanju: /

O agilnem mišljenju: https://taktika-plus.si/kdor-najde-pot/ in https://egomax.si/ 

O agilnem motiviranju: https://taktika-plus.si/organizacijske-vrednote-in-vodenje/ 

O čustveni inteligentnosti na delovnem mestu: https://taktika-plus.si/ovrzimo-prepricanje-custva-ne-

sodijo-na-delovno-mesto/ 

https://egomax.si/


Hvala, ker ste bili z nami



Saop d.o.o.

Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

080 13 20
info@saop.si 
www.saop.si


