
Projekt SPOT svetovanje Gorenjska je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija 

 

SPOT svetovanje Gorenjska: 

 brezplačno dvodnevno usposabljanje 

 
Termin in lokacija 

• 3. in 4. marec 2020 
• 9.00 – 14.00  
• Razvojna agencija Zgornje Gorenjske,  

Spodnji plavž 24e, Jesenice 

➢ Prijave in informacije: 

• Hermina Biščević, SPOT svetovalka 

• T: 04 581 34 13 

• E: hermina.biscevic@ragor.si 

   Program: 
• Delovno področje, akcija delovne inšpekcije, 

dopolnitve urejanja področja trga dela,  
spremembe na področju zaposlovanja, 
študentskega dela, (ZUJF), vpliv dviga 
minimalne plače in obračun plače  

• Davčno področje in obveznosti davčnih 
zavezancev 
Spremembe ZDoh-2, Spremembe ZDDPO -2, 
Spremembe ZDavP-2  

• Gospodarsko pravo in ZPIZ, spremembe ZGD-
1, spremembe in dopolnitve ZPIZ, področje 
s.p, delo upokojencev  

• Posebni del:  najemna razmerja, pravni in 
davčni vidik, pravni vidiki najema poslovnega 
prostora, pogodba, prenehanje najemnega 
razmerja, davek od oddajanja premoženja v 
najem 

 

 

• Davčni vidiki oddajanja nepremičnine – 
dohodki iz dejavnosti, oddajanje 
nepremičnine v turistične/poslovne namene, 
davčni vidik oddajanja nepremičnine v 
turistične/poslovne namene in posebnosti  

• Davčni obračun za leto 2019, poudarek davčni 
obračun davka od odhodkov  iz dejavnosti 

• Na kaj moramo biti pazljivi pri letnem 
poročanju pravnih subjektov, novosti v letu 
2019, ki posegajo v naše poslovanje 

• Pogoji  sistema normiranih odhodkov in 
obvezen izstop (davčni obračun normirancev 
– pavšalistov  - opozorila) 

• Usposabljanje je namenjeno samostojnim 
podjetnikom, MSP, računovodjem in 
računovodskim servisom. 

• Število mest  je omejeno 

                             

Izvedba: Simona Štravs:  davčna svetovalka ZDSS in častna članica ZDSS z več kot 30 letnimi izkušnjami. Je znana 

predavateljica na seminarjih in kongresih z davčno in pravno vsebino. Posebej aktivna je na področju preoblikovanj 
samostojnega podjetnika posameznika,  delovnega in gospodarskega prava in  davčnih postopkov. 

Davčne spremembe v letu 2020 
oz. obveznosti podjetnika mikro družbe in pavšalista pri poslovanju ter 

opozorila za davčni obračun za leto 2019 
 

hermina.biscevic@ragor.si

