
Smernice celostne grafične podobe

HORIZONTALNI ZNAK - osnovni elementi, barvne pojavnosti znaka, izpeljave

Osnovni znak - horizontala Osnovni znak - horizontala - različica v negativu

Barve

ZELENA ( C=80 M=0 Y=100 K=0 )

ČRNA ( C=50 M=50 Y=50 K=100 )

Računovodski servis BIRO BONUS
v sodelovanju z

Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine,
Območno obrtno podjetniško zbornico Novo mesto ter

Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o.
organizira

DAN BREZPLAČNIH DAVČNIH IN 
RAČUNOVODSKIH NASVETOV – BONUS DAN

Dogodek bo potekal dne 5.12.2013 od 9:00 do 14:00 ure v prostorih Območne 
obrtno podjetniške zbornice Novo mesto, Foersterjeva ulica 10. Za vas smo 

pripravili zanimiv program:

VELIKA DVORANA:
9:00 – 9:15 Pozdravni nagovor 
9:15 – 10-15 Aktualne davčne in računovodske teme

- Kaj je še potrebno postoriti do konca leta 2013? (inventura, 
priprava na davčni obračun, dohodnina…)

- Kaj nas na davčnem področju čaka v letu 2014? (davek 
na nepremičnine, obdavčitev kmetov, zvišanje socialnih 
prispevkov…)

Marija Tomc Muc  
(Biro BONUS d.o.o.)

10:15 – 10:30 Odmor za kavo
10:30 – 11:15 Optimizacija davčnega obračuna za leto 2013 s 

poudarkom na koriščenju davčnih olajšav
- Olajšave za investiranje
- Olajšave za raziskovanje in razvoj
- Olajšave za zaposlovanje

Mag. Zlatka Ilešič
Marija Tomc Muc
(Biro BONUS d.o.o.) 

11:15 – 11:30 Odmor
11:30 – 12:00 Spodbude regionalnega razvoja Mag. Mojca Špec Potočar 

(RC-NM d.o.o.)
12:00 – 12:30 Opravljanje obrtnih dejavnosti – poslanstvo 

obrtne zbornice
- Storitve, ki jih opravlja obrtna zbornica na podlagi zakona 

(VEM točka, obrtna dovoljenja, licence)
- Posredovanje storitev/produktov članom
- Projekt MOZAIK PODJETNIH

Mojca Andolšek
Breda Koncilja (OOZS 
NM)

12:30 – 13:00 Odmor in prigrizek
13:00 – 13:30 Novosti pri zaposlovanju 

- Novosti pri prijavi zaposlenega
- Subvencije za novo zaposlene
- Olajšave in oprostitve za novo zaposlene

Snežana Bjelošević
Katja Petković
(Biro BONUS d.o.o.)

13:30 – 14:00 Kako do svojega denarja s pomočjo e-izvršbe Snežana Bjelošević
(Biro BONUS d.o.o.)



MALA DVORANA:
10:30 – 11:15 Prikaz osnov spremljanja poslovanja v sistemu 

Pantheon 
- Osnovno oblikovanje izpisov
- Fakturiranje

Snežana Bjelošević
(Biro BONUS d.o.o.)

11:15 – 11:30 Odmor
11:30 – 12:30 Vodenje zalog in proizvodnje v Pantheonu Sašo Prosen,  

(Sasing d.o.o.)
Danica Grčar
Zlatka Ilešič

12:30 – 13:00 Odmor za prigrizek
13:00 – 13:45 Tudi v vaš računalnik lahko vdrejo!

- V korak z informacijsko zaščito
Matej Bučar,  
(Matej Bučar s.p.)

PREDPROSTOR:
9:00 – 14:00 Prikaz sistema brezpapirnega in elektronskega 

računovodstva v živo 
Drago Bučar
Klavdija Skubic
(Biro BONUS d.o.o.)

9:00 – 14:00 Brezplačni individualni davčni, računovodski in 
kadrovski nasveti 

Računovodkinje (Biro 
BONUS d.o.o.)

Za sodelovanje pri dogodku se zahvaljujemo:
- Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine,
- Območni obrtno podjetniški zbornici Novo mesto,
- Razvojnemu centru Novo mesto d.o.o.,
- Podjetju Sasing d.o.o.,
- Samostojnemu podjetniku Mateju Bučarju s.p.
- ter predvsem vsem vam, ki boste s svojimi vprašanji in mnenji pomagali 

sooblikovati dogodek.

Vljudno vabljeni.

Dogodek je brezplačen za stranke podjetja Biro BONUS, člane Gospodarske 
zbornice Dolenjske in Bele krajine, člane Območne obrtno podjetniške zbornice 
Novo mesto, partnerje Razvojnega centra Novo mesto ter imetnike posebnega 
povabila Biro BONUS. Posebno povabilo pridobite z izpolnitvijo posebnega obrazca na 
spletni strani www.racunovodstvo-bonus.si.

Prosimo, da svojo udeležbo najavite na portalu www.racunovodstvo-bonus.si oziroma 
na portalu Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine www.gzdbk.si, pri Območni 
obrtno podjetniški zbornici www.obrtniki.eu ali v Razvojnem centru Novo mesto 
www.rc-nm.si najpozneje do torka, 3.12.2013.


