
 
 

 

6. PODJETNIŠKI DAN 
V SLOVENSKI BISTRICI 
 

 

 

 

petek 7. 12. 2018 od 9.00 do 14.00,  

v prostorih podjetja Obzorje d. o. o., Ljubljanska cesta 80, Slovenska Bistrica 
 

Pozdravni nagovor 

9.00-9.10   (mag. Jožica Planinšec Deržek, direktorica Obzorje d.o.o., 

mag. Monika Kirbiš Rojs, direktorica RIC Slovenska Bistrica, 

predstavnik Štajerske gospodarske zbornice, Marjeta Kovač, ZRSZ, 

Urad za delo Slovenska  Bistrica) 
 

 Podjetniški dan je zasnovan 

kot predstavitev informacij o 

podjetništvu, o vsebinah, ki 

so za podjetnike pomembne 

in zanimive.  

 

Dogodek bo vodila izkušena 

voditeljica Kornelija Sešel. 

 

 

Kotizacije za udeležbo na 

dogodku ni! 

 

 

PRIJAVE na brezplačni 

dogodek sprejemamo preko 

SPLETNEGA OBRAZCA ali po 

telefonu 02 292 72 10 do 

zapolnitve prostih mest. 

 

 

Organizator: Obzorje d.o.o.  

Sodelujoči: RIC Slovenska 

Bistrica, Štajerska 

gospodarska zbornica in 

ZRZS, Urad za delo Slovenska 

Bistrica 
 

 

 

 

 

 

1. Del 

9.10-11.30   

Bojan Krajnc, LOPIS Bojan Krajnc s.p.; Zmagovalna miselna 

naravnanost in moč »helikopterskega pogleda na prodajo« (big 

picture)* 
 

11.30–12.00   Odmor 
 

2. del 

12.00–12.20  

mag. Jožica Planinšec Deržek, Obzorje d.o.o.; Normiranci v letu 2018, 

praksa FURS, nadzor odvisnih razmerij in nadzor nad nedopustnimi 

oblikami zaposlovanja 

12.20-12.40 

mag. Rebeka Tramšek, Kadring d.o.o.; Novejša sodna praksa na 

področju delovnih razmerij 

12.40-13.00   

Ksenija Dimec, Obzorje d.o.o.; GDPR  za računovodje in GDPR v 

računovodskih  servisih – kaj je prinesla  uredba o varovanju osebnih 

podatkov 

13.00-13.10    

Sebastijan Javoršek, NKBM d. d.; Dobra praksa - Privarčujte več! 

13.10-13.30    

Primož Obreht, univ. dipl. pravnik, Center za pravno pomoč d.o.o.; 

Učinkovita pravna pomoč podjetjem–kdaj in zakaj se v praksi zalomi?  

13.30–13.50   mag. Jožica Planinšec Deržek, Obzorje d.o.o.; Davčna 

osnova v letu 2018, znižanje davčne osnove, uveljavljanje davčnih 

olajšav, praksa FURS 
 

Zaključek 

Pogostitev z druženjem 
 

 

*Predavanje Zmagovalna miselna naravnanost in moč »helikopterskega pogleda na prodajo« (big picture) je organizirano v sklopu projekta SPOT svetovanje 

Podravje, ki se sofinancira s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. 

 

https://goo.gl/forms/ArOVHR0L3TPhHF3w2

