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     PODJETNIŠKE INFORMACIJE 

Spoštovani člani in članice, 

pred vami je naša 3. letošnja izdaja Podjetniških informacij, z zanimivimi in uporabnimi informacijami. Čas prvih jesenskih 
mesecev prinaša resnično veliko število dogodkov in bogato paleto izobraževalnih vsebin, ki smo jih pripravili za vas. 
Program bomo še dopolnjevali, zato vas prijazno vabimo, da si ga ogledate in se nam pridružite.  

V tem času smo nekoliko prenovili našo spletno stran (http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/), še nekatere 
spremembe so v teku.  Tudi vaši predlogi in pobude za naše delovanje so dobrodošli!  

Mirjam Božič, direktorica OZ za severno Primorsko 
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INFORMACIJE 

Oddajte svoj glas za najboljšo inovacijo 2015! 

 Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) bo tudi letos podelila priznanja za najboljše inovacije. 38 vrhunskih 
inovacij iz 12 slovenskih regij se poteguje za naslov zlatih priznanj Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za 
najboljše inovacije v Sloveniji, ki bodo nagrajene 16. septembra. Vseh 38 inovacij je že sedaj podrobno 
predstavljenih na spletni strani http://www.gzs.si/skupne_naloge/dogodki/vsebina/Predstavljamo-kandidate-
za-nacionalna-priznanja   
Že četrto leto zapored bo podelila tudi priznanje za najboljšo inovacijo po izboru javnosti. Glasovanje 
poteka preko portala http://www.gzs.si/skupne_naloge/dogodki/vsebina/Dan-inovativnosti/Glasovanje-za-

naj-inovacijo  oziroma FB strani GZS (http://www.facebook.com/GZSsi ) do 14. septembra 2015. 
 

Sprejet STANDARD IZVAJALCEV RAČUNOVODSKIH 
STORITEV 

 

Zaradi neznanja, nestrokovno opravljenih računovodskih storitev ali premalo 
izkušenih računovodij, se podjetja lahko znajdejo v resnih poslovnih težavah. V prvi 
vrsti prihaja do težav zato, ker lahko v Sloveniji odpre računovodski servis vsak, tudi 
brez ustrezne izobrazbe in delovnih izkušenj. Zato so v Zbornici računovodskih 
servisov, ob podpori drugih deležnikov, pripravili Standard izvajalcev računovodskih 
storitev, s katerim želijo prispevati k ureditvi in dvigu kakovosti dela v dejavnosti 

računovodskih storitev.  
Več o tem na: 
http://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/Novice/ArticleID/48406   
Standard izvajalcev računovodskih storitev: 
http://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/vsebina/Zastopanje-
interesov/Standard-izvajalcev-ra%C4%8Dunovodskih-storitev  

http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/
http://www.gzs.si/skupne_naloge/dogodki/vsebina/Predstavljamo-kandidate-za-nacionalna-priznanja
http://www.gzs.si/skupne_naloge/dogodki/vsebina/Predstavljamo-kandidate-za-nacionalna-priznanja
http://www.gzs.si/skupne_naloge/dogodki/vsebina/Dan-inovativnosti/Glasovanje-za-naj-inovacijo
http://www.gzs.si/skupne_naloge/dogodki/vsebina/Dan-inovativnosti/Glasovanje-za-naj-inovacijo
http://www.facebook.com/GZSsi
http://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/Novice/ArticleID/48406
http://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/vsebina/Zastopanje-interesov/Standard-izvajalcev-ra%C4%8Dunovodskih-storitev
http://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/vsebina/Zastopanje-interesov/Standard-izvajalcev-ra%C4%8Dunovodskih-storitev
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FAKTORING 
 

Po storitvi »FAKTORING«-a, ki vedno bolj zamenjuje klasični način financiranja in postaja priljubljen in uporaben za  podjetja različnih 
velikosti in statusnih oblik, lahko sedaj vprašate tudi v Novi Gorici. Ohranite dobro bonitetno oceno, premišljeno upravljajte s terjatvami in 
poslujte brez likvidnostnih težav! 
  
Več informacij: oz.sev-primorska@gzs.si  

SEMINARJI – DELAVNICE - DOGODKI   

PRAKTIČNA DELAVNICA 

»UPRAVLJANJE S ČASOM« z Miranom Moranom, 30. 9. 2015 
ob 9.00 uri na GZS OZ  

Prijave na:  http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49122/seminar-upravljanje-s-casom-
14-9-2015-ob-900-uri 

 
 

 

Vsi ljudje imamo nekaj skupnega: 24 ur dnevno. Nekateri se nenehno pritožujejo: "Nimam časa!", drugi si ga 
vzamejo. Vzemite si ga tudi vi in se nam pridružite na enodnevni učni delavnici! POMAGAL VAM BO: poiskati 

več časa v posameznem dnevu,  k (še) večji učinkovitosti,  živeti življenje, ki si ga želite. 

 
DELAVNICA JE NAMENJENA vsem zaposlenim! 

VSEBINA 

 Ljudje se ločimo na redoljubne in na spontane. Prednosti in slabosti enih in drugih. Na katero stran se bolj nagibam? 
Kaj mi lahko pomaga k boljši organiziranosti? 

 Kaj je učinkovitost in katere navade pomagajo k večji učinkovitosti. 

 Učinkoviti ljudje ne čakajo, ampak delujejo. 

 Tri veščine dejavnih ljudi. 

 Vsi imamo v sebi "kompas", vprašajmo se še: ali imamo v sebi tudi "pravi sever". 

 Moč izjave o poslanstvu. 

 Opredeljevanje ključnih področij odgovornosti v poklicnem in v zasebnem življenju 

 Določanje ciljev in oblikovanje akcijskih načrtov dejavnosti za doseganje ciljev. 

 Samodisciplina in ohranjanje vrednosti prednostnih nalog 

 Vrednost časa 

 Orodja za načrtovanje lastnega časa 

 Uporaba "krivulje učinkovitosti" pri izrabi časa 

 12 najpogostejših "tatov časa" 

 Preventiva in kurativa v boju s "tatovi časa" 

 Zakaj se bojimo delegirati? Učinkovito delegiranje 
 

DELAVNICO BO VODIL: Miran Morano, trener, predavatelj, izvajalec izobraževanj in moderator. Več informacij o 
izvajalcu: http://www.tangens.si/o-podjetju/miran-morano/ ali na:  http://www.tangens.si/2013/03/01/video-predstavitve/ 

KOTIZACIJA: 180,00 +  DDV /udeleženca;         Člani GZS in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja imajo 20 % 

popusta. Popusti se ne seštevajo. 

KAJ JE VŠTETO V CENO? Poleg izobraževanja še pisno gradivo, potrdilo o udeležbi, napitek ob prvem odmoru in kosilo. 
Več inf.: http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49122/seminar-upravljanje-s-casom-14-9-2015-ob-900-uri   

BREZPLAČNI DOGODEK 

 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije organizira 
brezplačni dogodek,14. 9. 2015, v Hotelu Perla  

 
 

 

Več informacij in prijave na:  
https://docs.google.com/forms/d/1keZGuGoOXRmwfSIOFejPKpxowWd3irDkgrougTWS6JI/viewform?c=0&w=1 
 

mailto:oz.sev-primorska@gzs.si
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49122/seminar-upravljanje-s-casom-14-9-2015-ob-900-uri
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49122/seminar-upravljanje-s-casom-14-9-2015-ob-900-uri
http://www.tangens.si/o-podjetju/miran-morano/
http://www.tangens.si/2013/03/01/video-predstavitve/
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49122/seminar-upravljanje-s-casom-14-9-2015-ob-900-uri
https://docs.google.com/forms/d/1keZGuGoOXRmwfSIOFejPKpxowWd3irDkgrougTWS6JI/viewform?c=0&w=1
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Z udeležbo na dogodku boste pridobili: 

1. znanje o aktivnem iskanju in ustvarjanju rešitev za vsakodnevne delovne probleme; 
2. veščine za bolj zavzeto in aktivno delo ter spoznali 7 P-jev motivacije; 
3. znanje o karizmatičnem vodenju. 

Program dogodka 

   8:30 - 9:00   Registracija in dobrodošlica  
   9:00 - 9:10   Učinki usposabljanja in izobraževanja v številkah.   
   9:10 - 9:30   Slovenija: zelena, aktivna, zdrava.  
   9:30 - 9:45   Predstavitev dobre prakse podjetij 
  9:45 - 10:45  Kako do motiviranih in zavzetih sodelavcev? 
10:45 - 11:15  Odmor 
11:15 - 13:00  Interaktivna delavnica pod vodstvom predavatelja: Bistri, inovativni, zavzeti!  
13:00 - 13:30  Sklepne misli delavnice 
13:30 - 14:30  Kosilo in druženje  
 

SREČANJE IZVAJALCEV RAČUNOVODSKIH STORITEV 

»AKTUALNO S PODROČJA DELA IZVAJALCEV RAČUNOVODSKIH 
STORITEV«, 15. 9. 2015 ob 13.00 uri na GZS OZ     

Prijave na: http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49177/srecanje-izvajalcev-
racunovodskih-storitev-na-temo-aktualno-s-podrocja-dela-izvajalcev-racunovodskih-storitev-15-9-2015  

 
 
 

Delo v računovodstvu terja nenehno spremljanje različnih novosti. Vsekakor vam bodo napotki tako s strani AJPES - 
a, kot FURS - a dobrodošli, zato vas vabimo na sproščen klepet, ki bo v torek dne 15. septembra 2015 ob 13.00 uri  
v prostorih GZS OZ za severno Primorsko, Sedejeva 2a, Nova Gorica. 
Z nami bo vodja izpostave  AJPES Nova Gorica, ga. Mara Kos Maver ter predstavnici FU Nova Gorica, ga. Martina 
Erzetič, vodja sektorja za davke in ga. Mojca Kragelj, finančni kontrolor-svetovalec. 
 
Dogodek bo priložnost, da pridobite odgovore na aktualna vprašanja in za izmenjavo strokovnih mnenj. Poudarki 
bodo predvsem na področju: 

 Davčne blagajne - FURS 

 Novosti ZGD-1 I na področju registracije s.p-jev in predložitve letnih poročil – AJPES 

 Druge novosti na področju dela AJPES 
 

SEMINAR  

BONITETE, DARILA IN DONACIJE V LUČI »DAVČNE 
ZAKONODAJE«, 17. 9. 2015 ob 13.00 uri na GZS OZ    

Prijave na:  http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/48964/seminar-bonitete-darila-in-
donacije-v-luci-davcne-zakonodaje 

Odločitev o tem ali zaposlenemu dovoliti uporabo službenega vozila tudi v zasebne namene, ga za »dobro 
delo« nagraditi z »vikend paketom« v Portorožu, ali pa mu preprosto »zvišati plačo«, ali motivirati zaposlene 
s pomočjo »izleta v neznano« ali organizacijo piknika, komu »donirati« sredstva, kaj podariti poslovnim 
partnerjem, zaposlenim, …,  je v veliki meri odvisna od obdavčitve posamezne vrste dohodka (boniteta- kaj je 
in kaj ni, drugi dohodek) ter »davčnega priznavanja« takšnega stroška-odhodka. 

Če se vam ob navedeni tematiki porajajo razna vprašanja, dileme, ali pa si le želite osvežiti svoje znanje o obdavčitvi 
oz. davčnem vidiku  bonitet, daril in donacij, Vas vabimo, da se udeležite seminarja-delavnice, na kateri bomo skupaj, 
s pomočjo primerov iz prakse, pojasnil in odgovorov, odgnali dvome o navedeni temi, ter vas opozorili na nejasnosti in 
pasti, ki pa jih žal v praksi ni malo! 

Ob tem pa vsekakor ne bomo pozabili tudi na najpogostejše »bonitete« in ugodnosti v praksi kot so: 

 uporaba službenega avtomobila za privatne namene (še vedno zelo aktualna boniteta ob kateri se 
vsakodnevno poraja na kupe vprašanj!) 

 nastanitev , plačilo najemnine za stanovanje, koriščenje počitniških hišic, apartmajev v lasti delodajalca, 

 plačilo zdravstvenih pregledov (managerski pregled, cepljenja…) 

 nakup »obleke« in »obutve« 

 obdarovanje poslovnih partnerjev 

SEMINAR JE NAMENJEN: vodjem financ, računovodstva in zaposlenim,  ki obračunavajo plače, povračila stroškov v 

zvezi z delom…, direktorjem in lastnikom družb, vodjem računovodskih servisov, svetovalcem in vsem, ki jih to 
področje zanima. 

http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49177/srecanje-izvajalcev-racunovodskih-storitev-na-temo-aktualno-s-podrocja-dela-izvajalcev-racunovodskih-storitev-15-9-2015
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49177/srecanje-izvajalcev-racunovodskih-storitev-na-temo-aktualno-s-podrocja-dela-izvajalcev-racunovodskih-storitev-15-9-2015
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/48964/seminar-bonitete-darila-in-donacije-v-luci-davcne-zakonodaje
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/48964/seminar-bonitete-darila-in-donacije-v-luci-davcne-zakonodaje
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PREDAVATELJICA: Jana Galič, dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe, 

zato strokovne vsebine na predavanjih nenehno prepleta s praktičnimi primeri iz poslovanja.  

KOTIZACIJA: člani GZS: 75,00 EUR+DDV na udeleženca;    nečlani: 110,00 EUR+DDV na udeleženca. 

Več informacij: http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/48964/seminar-bonitete-darila-in-
donacije-v-luci-davcne-zakonodaje  
 

BREZPLAČNI POSVET 

NOVOSTI NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA TUJCEV, 21. 9. 2015, ob 13. 00 

uri v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornica Nova Gorica, Ulica 

Gradnikove brigade 6  

Prijave na:  kontaktni.center@ess.gov.si  

S 1. septembrom letos se bo začel uporabljati novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki 

prinaša vrsto novosti. 

Med glavne spremembe sodi uvedba enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujcev. To pomeni, da tujci, ki bodo 

prišli v Slovenijo z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, ne bodo več potrebovali dveh različnih dovoljenj, kar 

bistveno poenostavi postopek pridobitve dovoljenja. Delovna dovoljenja pa se bodo, tako kot do sedaj, še vedno 

izdajala za državljane Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, kot tudi za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni. 

Zato da boste čim bolje obveščeni, kako bo zaposlovanje tujcev urejeno po novem, vabljeni na posvet!  

Več o dogodku in prijave:  http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49132/brezplacni-posvet-novosti-na-

podrocju-zaposlovanja-tujcev-21-9-2015-ob-1300-uri     

 

SEMINAR 

REŠEVANJE KONFLIKTOV IN VODENJE TEŽAVNIH 
SODELAVCEV, 24. 9. 2015, ob 9.00 uri na GZS OZ  

Prijave na: http://kadrovanje.com/delavnice/resevanje_konfliktov_in_vodenje_tezavnih_zaposlenih/ 

Na enostaven način boste lahko izvedeli: 
·         kako vaše konflikte narediti bolj konstruktivne, 
·         kako pristopati h konfliktom bolj racionalno in strukturirano, 
·         kako se lahko naučimo novega načina reševanja konfliktov, 
·         kako postanemo v konfliktih bolj suvereni in samozavestni, 
·         razvili boste pomembne veščine za reševanje konfliktov, 
·         naučili se boste kako zaznati, da bo do konflikta prišlo, 
·         kako reagirati, ko do konflikta pride in kaj vse imamo takrat na voljo, 
·         kako vodimo pogovor v konfliktu, kaj je takrat najbolj pomembno, kako se na pogovor pripravimo, 
·         vodje: kako vzpostaviti klimo v podjetju, kjer boste zlahka obvladovali konflikte in jih zlahka reševali, 
·         vodje: kako voditi vedenjsko težavne sodelavce, 
·         zaposleni: kako upravljati vedenjsko neprimerne sodelavce. 

 
Delavnico organizira kadrovski in karierni center Kragelj & Kragelj. 
Več informacij in prijava na 
http://kadrovanje.com/delavnice/resevanje_konfliktov_in_vodenje_tezavnih_zaposlenih/ ali 
po telefonu: (01) 430 17 87 ali 041 360 069 ali email: snezana.kragelj@kadrovanje.com 

PREDSTAVITEV Z DISKUSIJO 

Z zelenimi delovnimi mesti do novih zaposlitev na Goriškem: 
KAJ LAHKO SKUPAJ NAREDIMO ZA ZELENO 

ZAPOSLOVANJE NA GORIŠKEM?, 8. 10. 2015, ob 11.00 uri 

http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/48964/seminar-bonitete-darila-in-donacije-v-luci-davcne-zakonodaje
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/48964/seminar-bonitete-darila-in-donacije-v-luci-davcne-zakonodaje
mailto:kontaktni.center@ess.gov.si
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49132/brezplacni-posvet-novosti-na-podrocju-zaposlovanja-tujcev-21-9-2015-ob-1300-uri
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49132/brezplacni-posvet-novosti-na-podrocju-zaposlovanja-tujcev-21-9-2015-ob-1300-uri
http://kadrovanje.com/delavnice/resevanje_konfliktov_in_vodenje_tezavnih_zaposlenih/
http://kadrovanje.com/delavnice/resevanje_konfliktov_in_vodenje_tezavnih_zaposlenih/
mailto:snezana.kragelj@kadrovanje.com
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na GZS OZ 
 

Prijave na: http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49028/posvet-z-zelenimi-delovnimi-
mesti-do-novih-zaposlitev-na-goriskem-kaj-lahko-skupaj-naredimo-za-zeleno-zaposlovanje-na-goriskem-v-

cetrtek-8-oktobra-2015-ob-11-ure 
Program 

11.00 - 11.15 Uvodni pozdrav organizatorjev 

11.15 - 11.30 Trg dela na Goriškem – ZRSZ, OS Nova Gorica 

11.30 - 12.00 Kaj so zelena delovna mesta?– Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

12.00 - 12.15 Predstavitev stališč lokalnih skupnosti glede priložnosti odpiranja zelenih delovnih mest na 

Goriškem – predstavnik lokalnih skupnosti 

12.15 - 12.45 Odmor 

12.45 - 13.15 Predstavitev izkušenj »zelenega zaposlovanja« 

13.15 - 13.30  
Olajšave in spodbude za razvoj zelenih delovnih mest  

13.30 - 14.00 Zaključek z diskusijo 

 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da vašo prisotnost potrdite najpozneje do 
5. oktobra 2015 na el. naslov: martina.pozgaj@ess.gov.si.   
 

PRAKTIČNA DELAVNICA 

»USPEŠNA KOMUNIKACIJA  JE TEMELJ USPEŠNOSTI 
ORGANIZACIJE«, 15. 10. 2015, ob 13.00 uri na GZS OZ     

 
Prijave na:  http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49127/seminar-uspesna-

komunikacija-je-temelj-uspesnosti-organizacije-26-11-2015  
 
Komunikacija je temelj uspešnosti delovanja ne le posameznikov ampak celih skupin. Udeleženci bodo 
pridobili temeljna spoznanja, kako varno in uspešno komunikacijo ustvariti ozračje in odnose z drugimi 
ljudmi ter se tako izogibati nepotrebnim nesporazumom, ki so zelo pogosto neposredni povod nastanka 
konfliktnih situacij. 
 

DELAVNICA JE NAMENJENA vsem, ki vodijo sodelavce in kadrovskim strokovnjakom 

 
Kratek pregled vsebine: 

 Pomen zaupanja in sodelovanja za doseganje ciljev organizacije… 

 Kako komuniciramo in kje nastajajo problemi (oddajnik, sprejemnik, sporočilo in povratna informacija)… 

 Kanali komuniciranj (besede, ton glasu, govorica telesa)… 

 Temeljne zakonitosti uspešnega komuniciranja (aktivno poslušanje, spraševanje in izmenjava položajev)… 

 Nesporazumi, temeljni vzrok konfliktnih situacij in kako jih premagovati? 

 Aksiomi komuniciranja… 

 Prirojene in pridobljene lastnosti ali princip ledene gore… 

 Zlato pravilo uspešne komunikacije (ni res, kar oseba a meni, da je povedal osebi b, ampak je res, kar je 
oseba b razumela!)… 

 Osebnostni tipi (vizualni, avdio in kinestetični tipi in njihove značilnosti)… 

 Ovire za uspešno komunikacijo in kako jih odpravimo? 
 

DELAVNICO BO VODIL: Tomica Dumančić, univ. dipl. sociolog, izkušen predavatelj na Poslovno tehnični fakulteti 

Univerze v Novi Gorici (Sociologija organizacije in poslovno komuniciranje ter Ravnanje z ljudmi pri delu ali HRM). 
 

KOTIZACIJA: 75,00 +  DDV za člane GZS/udeleženca,         110,00 + DDV ostali/udeleženca 

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka TRR NLB 
d.d.:02924-0017841495, sklic 3080 + matična številka podjetja. 

PRAKTIČNA DELAVNICA 

»LETNI RAZGOVORI IN OCENJEVANJE SODELAVCEV – 
METODE, TEHNIKE IN ORODJA«, 27. 10. 2015, ob 9.00 uri na 

http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49028/posvet-z-zelenimi-delovnimi-mesti-do-novih-zaposlitev-na-goriskem-kaj-lahko-skupaj-naredimo-za-zeleno-zaposlovanje-na-goriskem-v-cetrtek-8-oktobra-2015-ob-11-ure
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49028/posvet-z-zelenimi-delovnimi-mesti-do-novih-zaposlitev-na-goriskem-kaj-lahko-skupaj-naredimo-za-zeleno-zaposlovanje-na-goriskem-v-cetrtek-8-oktobra-2015-ob-11-ure
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49028/posvet-z-zelenimi-delovnimi-mesti-do-novih-zaposlitev-na-goriskem-kaj-lahko-skupaj-naredimo-za-zeleno-zaposlovanje-na-goriskem-v-cetrtek-8-oktobra-2015-ob-11-ure
mailto:martina.pozgaj@ess.gov.si
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49127/seminar-uspesna-komunikacija-je-temelj-uspesnosti-organizacije-26-11-2015
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49127/seminar-uspesna-komunikacija-je-temelj-uspesnosti-organizacije-26-11-2015
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GZS OZ     
 

 

Prijave na:  http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49029/seminar-letni-razgovori-in-
ocenjevanje-sodelavcev-metode-tehnike-in-orodja-27-10-2015 

 
Letni razvojni razgovor je eno od najučinkovitejših orodij vodenja in motiviranja. Z rednimi letnimi razgovori 
vzpostavimo osnove ciljnega vodenja, določimo jasne cilje zaposlenim, vzpostavimo konkretne kriterije 
uspešnosti, zagotovimo objektivno nagrajevanje po učinku in razvijamo potenciale zaposlenih, skladno z 
dejanskimi zahtevami delovnih mest. 
 
DELAVNICA JE NAMENJENA direktorjem in lastnikom podjetij, vodjem in kadrovskim strokovnjakom. 
 

Kratek pregled vsebine: 

 Letni razgovor kot motivacijsko orodje 

 Trije ključni časovni preseki in tri ključna vsebinska področja, 

 Medosebna komunikacija in odnosi pri letnem razgovoru LR 

 Metode, orodja ter ocenjevalni pripomočki in predloge 

 Razvojni vprašalnik za samooceno sodelavca 

 Ocenjevalni listi za vodenje letnega razgovora 

 Aktivnosti pred izvedbo letnega razgovora 

 Postopek izvedbe letnega razgovora – struktura, vsebina, potek 

 Aktivnosti po zaključku razgovora 

 Poročilo o opravljenem letnem razgovoru in razvojni načrt sodelavca 
Na delavnici bomo oborožili s konkretnimi predlogami, ocenjevalnimi listi, metodami, tehnikami in orodji za 
učinkovito izvedbo letnega razgovora. 
 
Podrobnejši program delavnice na: 
http://kadrovanje.com/delavnice/uspesno_vodenje_letnega_razgovora_in_ocenjevanje_sodelavcev/ 
  
DELAVNICO BO VODIL: Radovan Kragelj, univ. dipl. psiholog, ki se 25 let  ukvarja s specialističnim kadrovskim 

svetovanjem in velja za enega najvidnejših slovenskih strokovnjakov na področju ocenjevanja kadrovskih in razvojnih 
potencialov. Več o predavatelju: http://kadrovanje.com/o_nas/kdo_smo/  
 

KOTIZACIJA: 214,00 +  DDV za člane GZS/udeleženca, 240,00 + DDV ostali/udeleženca 
 

Več informacij o delavnici na: http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49029/seminar-letni-
razgovori-in-ocenjevanje-sodelavcev-metode-tehnike-in-orodja-27-10-2015  

 

 

Brezplačno svetovanje na GZS OZ za severno Primorsko 
 

 

NAJAVA DOGODKOV 

 DOGODEK DATUM KRAJ Izvajalec/organizator 

1 
Obisk gospodarske delegacije iz Jaroslaveljske 
regije (Rusija) 

Predvidoma 
oktober 

Nova Gorica GZS OZ  

2 
Predstavitev dobre prakse ravnanja z ljudmi  
Primer KOLEKTOR (organiziran prevoz iz Nove 
gorice)    

13. 10. 2015 Idrija GZS OZ  

3 
»Točno opoldne« - pogovor s kadrovskim 
strokovnjakom, g. Radovanom Kragelj 

21.10.2015 Nova Gorica GZS OZ 

4 SEMINAR: "Čustvena inteligenca"  22. 10. 2015 Nova Gorica GZS OZ  

5 SEMINAR "Mobbing na delovnem mestu"  5. 11. 2015 Nova Gorica GZS OZ 

6 
PRAKTIČNA DELAVNICA "Samozavesten in 
uglajen poslovni korak"  

12. 11. 2015 Nova Gorica GZS OZ  

7 
SEMINAR: "Vodenje posameznikov in skupin k 
skupnemu cilju" 

26. 11. 2015 Nova Gorica  GZS OZ  

OBVESTILA - POVABILA 

http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49029/seminar-letni-razgovori-in-ocenjevanje-sodelavcev-metode-tehnike-in-orodja-27-10-2015
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49029/seminar-letni-razgovori-in-ocenjevanje-sodelavcev-metode-tehnike-in-orodja-27-10-2015
http://kadrovanje.com/delavnice/uspesno_vodenje_letnega_razgovora_in_ocenjevanje_sodelavcev/
http://kadrovanje.com/o_nas/kdo_smo/
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49029/seminar-letni-razgovori-in-ocenjevanje-sodelavcev-metode-tehnike-in-orodja-27-10-2015
http://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/49029/seminar-letni-razgovori-in-ocenjevanje-sodelavcev-metode-tehnike-in-orodja-27-10-2015


SEPTEMBER-OKTOBER 17/2015 
                                                                                              

7 

 

 
 

GZS OZ ZA SEVERNO PRIMORSKO NOVA GORICA, partner v okviru projektu ADRIATINN 
omogoča podjetjem  

na področju GOSPODARSKEGA PRAVA in FINANČNO/ADMINISTRATIVNIH ZADEV in 

BREZPLAČNO POMOČ pri iskanju: 

virov financiranja za razvojne in raziskovalne aktivnosti; 

potencialnih partnerjev - B2B in 

vključevanju v oblikovanje mednarodnega konzorcija in drugih priložnosti za sodelovanje. 

Priznani strokovnjaki so vam na razpolago preko elektronske pošte: oz.sev-primorska@gzs.si ali 
na tel: 05 330 60 30 ali fax: 05 330 60 31 ali osebno na sedežu OZ:  

 vsak prvi ponedeljek v mesecu (razen julija in avgusta) - za področje gospodarskega prava 

 vsak prvi torek v mesecu (razen julija in avgusta) - za področje finančno/administrativnih zadev 

 vsak dan po dogovoru - brezplačna pomoč  

Priporočamo, da se predhodno prijavite s priloženo elektronsko prijavnico!  
  
VLJUDNO VABLJENI! 

  
Brezplačno svetovanje bo na razpolago za podjetja do porabe predvidenih sredstev.  
 
Projekt ADRIATinn[1], ki je delno sofinanciran iz Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007-2013, je namenjen spodbujanju razvojnih in inovativnih aktivnosti v 
malih in srednje velikih podjetjih. Tako lahko tudi vašemu, inovativno in razvojno naravnanemu podjetju,ponudi pomoč, ki jo velja izkoristiti. 
  
[1] An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competetivness and 
Technological Capacity of SMEs 
 

JAVNI RAZPIS za dodelitev kreditov s subvencionirano 
obrestno mero za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva v občini Tolmin v letu 2015  
Več informacija na: http://www.tolmin.si/sl/214/o/572  

Predmet javnega razpisa so sredstva Nove kreditne banke Maribor d.d. in Abanke Vipa d.d. ter proračunska 
sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2015 subvencionirala obrestno mero. 
 

 2. DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA  26. 11. 2015  

 

V lanskem letu smo skupaj izpeljali naš prvi Dan odprtih vrat Slovenskega gospodarstva za mladino in starše.  

Za osvežitev spomina: sodelovalo je 176 podjetij iz vse Slovenije, obiskov v podjetjih se je udeležilo več kot 
2.500 učencev in staršev. Tudi letos ga bomo organizirali, in sicer  v četrtek 26. novembra 2015 in bo potekal 

na podoben način kot lani. Podjetja bodo tega dne ob 16 uri odprla svoja vrata učencem in staršem in jim na 
svoj način predstavila podjetje, poklice….način predstavitve ni predpisan in je prepuščen podjetnikom. Edina 
novost bo le to, da vas bomo zaprosili za kratek opis podjetja v obsegu 300 znakov in vaš logotip. 

Na GZS skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje razvijamo poseben spletni portal, na katerem bomo objavili 
kratke opise podjetij in logotipe in na ta portal se bodo prijavljali učenci in starši. Zato vas že sedaj vabimo na 
ponovno sodelovanje. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na GZS OZ za severno Primorsko na 05 
330 60 30 ali na 01 58 98 235 in 031 393 212.  

 

mailto:oz.sev-primorska@gzs.si
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