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PODJETNIŠKE INFORMACIJE  
Spoštovani, 

leto 2014 smo zaključili in pred nami so novi poslovni izzivi. Tu je tudi prva letošnja izdaja Podjetniških informacij, ki 
prinaša bogato ponudbo seminarjev in delavnic, ki se bodo odvijali v januarju in februarju 2015.  

Vabljeni tudi k vključitvi v brezplačno svetovanje na področju gospodarskega prava, finančnih in administrativnih zadev.  

Uspešno in srečno Novo leto 2015 ter lep pozdrav, 

 Mirjam Božič, direktorica OZ za severno Primorsko 
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SEMINARJI  – DELAVNICE  - DOGODKI 
 
 

        
 
 
 
V letu 2015 pričenjamo na GZS OZ za severno Primorsko z mesečnimi srečanji podjetnikov – direktorjev, 
predsednikov uprav ali njihovih namestnikov. Pod sloganom »TOČNO OPOLDNE« se bomo družili vsako tretjo 
sredo v mesecu. Prvo srečanje »Točno opoldne« bo v sredo, 21. 1. 2015 ob 12.00 uri , na sedežu OZ za 
severno Primorsko, Sedejeva 2 a, Nova Gorica in bo namenjeno medsebojnemu spoznavanju članov. 
 
Vljudno vabimo podjetnike, direktorje, predsednike uprav…, da se nam pridružite!  
 
Vaše prijave pričakujemo najpozneje do 19. 1. 2015 na:  
http://www.gzs.si/slo/regije/oz_za_severno_primorsk o/66519  ali na email: nevenka.volk@gzs.si  
  
Vabljeni! 

 

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčne 
obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.  

Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih 
podjetnikov, pretežna vsebina seminarja pa se nanaša na podrobnejši pregled pravil za pripravo davčnega  

»»TTOOČČNNOO  OOPPOOLLDDNNEE««  ––  MMEESSEEČČNNAA  
SSRREEČČAANNJJAA  GGOOSSPPOODDAARRSSTTVVEENNIIKKOOVV  nnaa  

GGZZSS  OOZZ  zzaa  sseevveerrnnoo  PPrr iimmoorrsskkoo,,  2211..11..22001155 

SEMINAR 

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2014  

15. januar 2014 
od 9.00  - 13.30 ure, Sejna dvorana, GZS OZ za seve rno Primorsko, Sedejeva 2 a , Nova Gorica  

Več inf. in elektronska prijava:   http://www.gzs.si/slo/regije/oz_za_severno_primorsk o/66073         
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obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter izpostavitev pomembnejših razlik med davčnim obračunom za 
pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. 

Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2014, opozorili na nekatere 
predvidene spremembe v letu 2015  ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce 
za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.  
Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa 
bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov 
in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja DURS oziroma najnovejšo sodno prakso. 

Trajanje: 
9.00 - 13.30 (5 šolskih ur) 

Strokovna izvajalka: 
mag. Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o .; je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je 
pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in 
svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja 
transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za 
mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in 
avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije 
imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji. 

Kotizacija:  
• za člane GZS: 95,00 € + DDV  
• za ostale: 150,00 € + DDV  

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo, postrežbo z napitki med odmorom in potrdilo o udeležbi. 
Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili predra čun . 

Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je vklju čno 7 dni pred seminarjem . V nasprotnem primeru vam 
pošljemo gradivo in kotizacijo zaračunamo v celoti.  

Termini ostalih izvedb seminarja so objavljeni na spletni strani www.gzs.si/zrs. 

 

 

 

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki. 

Sejna dvorana, GZS OZ za severno Primorsko, Sedejeva 2 a, Nova Gorica 
Naziv podjetja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Matična številka ……………………………………………………. Davčna številka …………………………………………………….. 
Telefon …………………………………………………………… E naslov ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imena 
udeležencev 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum ……………………………………………   Podpis ……………………………………………………………….. 

 

PRIJAVNICA 

Seminar:   DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2014, 15. januar 2015 ob 9.00 uri 

BREZPLAČNA DELAVNICA 

E račun:  Kaj je prinesla praksa v prvih 21 dneh?  

22. januar 2015 
ob 13.00  uri, Sejna dvorana, GZS OZ za severno Pri morsko, Sedejeva 2 a , Nova Gorica  

Več inf. in elektronska prijava:  http://www.gzs.si/slo/regije/oz_za_severno_primorsko/66502        
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Namen delavnice:  seznaniti udeležence s prakso na področju e-računov v prvih treh tednih delovanja.  
PROGRAM:  

- Kako so bili e-ra čuni sprejeti s strani gospodarstva  
- Kaj lahko pri čakujemo  
- Predstavitev dobre prakse dela z e-ra čuni.  

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA: 
Udeležbo priporočamo predstavnikom podjetij (direktorji in računovodje. 

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 20. 1. 2015 do 12.00 . 

 

 

Namen delavnice: seznaniti se z mednarodnimi ugotovitvami Gallupovih raziskav na področju prepoznavanja in 

spopadanja s problematiko nezavzetosti zaposlenih in predlogi, kako in na kakšen način preprečevati 

povečevanje deleža tistih zaposlenih, ki izkazujejo »aktivno nezavzetost« pri delu. 

Postregli vam bomo s prakti čnimi utemeljitvami in napotki, kako se spopadati s problematiko manjše 

zavzetosti in dosegati višjo stopnjo uspešnosti in učinkovitosti v vašem podjetju!  

Predavatelj: Tomica Dumančić, uni. dipl. soc.  

Komu je delavnica namenjena: vsem vodjem…. 
Prijave sprejemamo  najpozneje do 26. 1. 2015 do 12.00  ure preko elektronske prijavnice na: 
http://www.gzs.si/slo/regije/oz_za_severno_primorsk o/66355  ali na email: nevenka.volk@gzs.si 

 

PRIJAVNICA 

Seminar:    E račun: Kaj je prinesla praksa v prvih 21 dneh?, 22. januar 2015 ob 13.00 uri 

Sejna dvorana, GZS OZ za severno Primorsko, Sedejeva 2 a, Nova Gorica 

Naziv podjetja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Matična številka ……………………………………………………. Davčna številka …………………………………………………….. 
Telefon …………………………………………………………… E naslov ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imena 
udeležencev 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum ……………………………………………   Podpis ……………………………………………………………….. 

 

BREZPLAČNA DELAVNICA 

KAKO DO VIŠJE STOPNJE ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH  

27. januar 2015 
od 13.00  - 16.00 ure, Sejna dvorana, GZS OZ za sev erno Primorsko, Sedejeva 2 a , Nova Gorica  

Več inf. in elektronska prijava: http://www.gzs.si/slo/regije/oz_za_severno_primorsk o/66355     

PRIJAVNICA 

Seminar:    KAKO DO VIŠJE STOPNJE ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH, 27. januar 2015 ob 13.00 uri 

Sejna dvorana, GZS OZ za severno Primorsko, Sedejeva 2 a, Nova Gorica 

Naziv podjetja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Matična številka ……………………………………………………. Davčna številka …………………………………………………….. 
Telefon …………………………………………………………… E naslov ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imena 
udeležencev 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum ……………………………………………   Podpis ……………………………………………………………….. 
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Kot pomoč vam nudimo seminar, na katerem bomo skupaj »preverili« ali ste pravilno evidentirali poslovne 
dogodke, upoštevali in uveljavljali davčne olajšave, pravilno ločevali med davčno priznanimi in nepriznanimi 
stroški, se seznanili z aktualnimi pojasnili s strani FURS-a, predvsem pa vas opomnili na najpogostejše napake, ki 
jih »delajo« davčni zavezanci pri sestavljanju »davčne bilance«. 

Iz vsebina seminarja: 
• pomen SRS za davčni obračun 
• pomen opredelitve povezanih oseb- splošni del obrazca 
• opredmetena in neopredmetena OS ter njihov vpliv na davčno osnovo : 
• davčne olajšave in njihovo uveljavljanje v praksi- najpogostejše napake, poračun le te, nova 

pojasnila… 
• davčno priznani in  nepriznani odhodki:  
• vpliv bonitete na dav čno osnovo,  
• popravljanje napak iz preteklih let, 
• samoprijava in davčno optimiranje, 
• »normiranci« po 1.1.2015 !!!,…  

PREDAVATELJICA: Jana Gali č, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe.  

KOTIZACIJA: člani GZS: 70,00 EUR+DDV na udeleženca; nečlani: 130,00 EUR+DDV na udeleženca. 

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

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 26. 1. 2015 do 12.00  ure preko elektronske prijavnice na:  
http://www.gzs.si/slo/regije/oz_za_severno_primorsk o/66324  ali na email: nevenka.volk@gzs.si, pri 
kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo. 

 
 
 
 

                                                                    
 
 
 
 
 

SEMINAR 

MEDLETNO OPTIMIRANJE »DAV ČNE OSNOVE« 2014 

29. januar 2015 
od 13.00  - 16.00 ure, Sejna dvorana, GZS OZ za sev erno Primorsko, Sedejeva 2 a , Nova Gorica  

Več inf. in elektronska prijava:   http://www.gzs.si/slo/regije/oz_za_severno_primorsk o/66324    

PRIJAVNICA 

Seminar:    MEDLETNO OPTIMIRANJE »DAVČNE OSNOVE« 2014, 29. januar 2015 ob 13.00 uri 

Sejna dvorana, GZS OZ za severno Primorsko, Sedejeva 2 a, Nova Gorica 

Naziv podjetja ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Matična številka ……………………………………………………. Davčna številka …………………………………………………….. 
Telefon …………………………………………………………… E naslov ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imena 
udeležencev 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum ……………………………………………   Podpis ……………………………………………………………….. 
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GZS OZ ZA SEVERNO PRIMORSKO NOVA GORICA, partner v okviru projektu ADRIATINN 
omogoča podjetjem  

Brezpla čno svetovanje na GZS OZ za severno Primorsko 
na podro čju GOSPODARSKEGA PRAVA in FINAN ČNO/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 podro čje gospodarskega prava  
• vsak prvi torek v mesecu  (razen julija in avgusta) - za podro čje finan čno/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 sklad malega gospodarstva Goriške, javni razp is neposrednih dolgoro čnih 
investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gosp odarstva 

 
Javni sklad malega gospodarstva Goriške, javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil 
za pospeševanje razvoja  gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal, 
Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter Vrtojba. 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja. 
 
Razpis je objavljen na portalu  Javnega sklada malega gpspodarstva Goriške http://www.jsmg-
goriska.com 
 
Roki za prijavo so:  31.1. 2015, 31.3.2015, 31.5.2015, 31.8.2015, 31.10.2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD: Lastniško financiranje ; Naložbe tveganega in 
mezzanin kapitala preko družb tveganega kapitala 

Več inf.: http://www.podjetniskisklad.si/87/2014/nalozbe-tveganega-in-mezzanin-kapitala-preko-druzb-
tveganega-kapitala.html    

OBVESTILA  - POVABILA  
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Lastniško financiranje - naložbe tveganega in mezza nin kapitala v perspektivna, inovativna in 
hitro rasto ča MSP, ki prodirajo na globalne trge. 

Izvajalci: Naložbe tveganega in mezzanin kapitala v podjetja izvajajo izbrane družbe tveganega 
kapitala (DTK), ki so vstopile v javno - zasebno partnerstvo z državo (glej seznam). Preko omenjenih 
družb oziroma njihovih upravljalcev je za podjetniški sektor do konca leta 2015 na razpolago še 
okvirno 19 mio EUR specializiranega lastniškega financiranja - tveganega kapitala. 

Podpora, ki vam jo zagotavljajo izbrane družbe v obliki tveganega kapitala, je: 
• kapitalski vložek v podjetje (tvegan kapital in mezzanin kapital), 
• vstop v lastniško strukturo podjetja in tako prevzem soodgovornosti za rast podjetja, 
• sodelovanje DTK pri strateških usmeritvah rasti in razvoja, 
• pomoč na vseh področjih poslovanja (pravno, finančno, tržno pozicioniranje, …). 

Upravi čenci so: perspektivna, inovativna ter hitro rastoča mala in srednja podjetja v Sloveniji, ki 
prodirajo na globalne trge. 
Maksimalna višina podpore: Kapitalski vložek v mala in srednje velika podjetja iz DTK lahko znaša 
1,5 mio EUR letno. 
Rok: 5.8.2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če ne želite več prejemati vabil na dogodke oziroma drugih sporočil GZS OZ za severno Primorsko, nam to sporočite na elektronski 
naslov oz.sev-primorska@gzs.si.  

 


