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Spoštovani poslovni partner,
vabimo Vas na prvo delavnico, ki smo jo pripravili v okviru našega novega 
IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA. Komunikacijske teme so vedno bolj aktualne,  
saj opažamo, da se prepogosto ne razumemo in ne slišimo. »Nerazumevanja«  
pa si seveda ne moremo privoščiti v komunikaciji z upravnimi organi, zato upoštevajte 
pravila in zakone.

Obvladovanje težavnih sogovornikov
Ali se kdaj vprašate koliko časa in truda vložite, da sogovornikom pojasnite svoja stališča, 
pa vseeno na koncu vidite, da vas v celoti niso razumeli? Kolikokrat to nerazumevanje 
vodi v konflikt, ki je ponavljajoč in imate občutek, da se nikoli ne bo končal? Vsi smo dele-
žni tovrstnih situacij v našem vsakdanu in te nam nemalokrat povzročajo stres. 

Vabimo Vas na izobraževanje, ki bo 24. 10. 2017, od 9. do 16. ure, v Šenčurju 
(Mlakarjeva ulica 76, 1. nadstropje). Med 12. in 13. uro bo poskrbljeno za dobro kosilo in 
mreženje.
Na delavnici boste pridobili orodja in veščine s pomočjo katerih boste lažje obvladovali 
sogovornike, se naučili nadzirati situacijo (voditi komunikacijo) in spoznali kako pretvo-
riti težavne v sodelujoče sogovornike.
Delavnica bo ves čas potekala v interakciji z udeleženci, zato je število mest omejeno. 
Teoretično podlago boste spoznali preko praktičnih primerov, ki jih boste udeleženci 
lahko podali sami.

Predavatelj: Luka Škrjanc
Cena: 150,00 plus DDV

Na področju coachinga Luka Škrjanc že vrsto let sodeluje z organizacijami in posamezniki v različ-
nih poslovnih panogah tako v Sloveniji (Telekom Slovenije d.d., Halcom d.d., Panvita d.d., Merkur 
zavarovalnica d.d. in drugi), kot tudi v tujini (Nikon, Merck Sharp & Dohme in drugi).
Njegovo delovanje je usmerjeno na področje vodenja. Združuje coaching in trening za visoki in 
srednji management. Izvaja modeliranje in nadgradnjo komunikacijskih strategij pri razvoju vo-
denja heterogenih teamov, strateških pogajanj, nadgrajevanju prodajnih metodologij in kriznem 
komuniciranju.
Njegove pristope so uspešno implementirali v različnih organizacijah, tako v internem kot tudi ek-
sternem poslovnem delovanju in komuniciranju. 
Svoje znanje kontinuirano nadgrajuje z najnovejšimi pristopi NLP-ja, kognitivno in vedenjsko psiho-
logijo, kar povezuje v inovativne (po meri narejene) metode coachinga in treninga v praksi. 

FURS poostreno nad nepredlagatelje obračunov  
prispevkov za socialno varnost
Finančna uprava RS izvaja nadzore pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo ob-
računov prispevkov za socialno varnost (REK obrazci) in tako za njih ne plačujejo prispev-
kov. Nepredlagateljem grozi visoka finančna globa ali celo zaporna kazen do treh let. 



Zdravstveno zavarovanje dijakov in študentov, ki so zaključili 
šolanje ali dopolnili 26 let
Polnoleten otrok, ki nima statusa študenta, si mora urediti obvezno zdravstveno zavaro-
vanje z vlogo na ZZZS. Priporočam, da si uredi tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje 
za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev pri zavarovalnici. Svoje zavarovanje 
lahko preverite na https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/status_zavarova-
nja ali z SMS sporočilom na 031 771 009 s ključno besedo ZZ in devetmestna ZZZS številka 
osebe iz kartice zdravstvenega zavarovanja (brez presledka, brez ločila).
Dijakom in študentom, ki se šolajo v Sloveniji, ni potrebno predložiti potrdila o šolanju. 
Njihovo zdravstveno zavarovanje je avtomatsko urejeno.

Zakon o dajatvah na motorna vozila
Zavezanec za plačilo letne dajatve je fizična ali pravna oseba na katero je motorno ali pri-
klopno vozilo registrirano. Merilo za določanje višine letne dajatve za posamezne kate-
gorije je emisija onesnaževanja zraka in način vzmetenja vozil. Letne dajatve so oprošče-
na vozila, ki imajo vgrajen samo električni pogonski motor, traktorji, kolesa z motorjem 
do 50 ccm, lahki priklopniki do 750 kg, vozila vojske in reševalne službe ter vozila za pre-
voz invalidov. Za starodobna vozila je 20 % obdavčitev, za družine s štirimi ali več otroki 
pa 50 % obdavčitev. Davek se plača pred registracijo vozila oziroma ob podaljšanju pro-
metnega dovoljenja za 12 mesecev vnaprej. Dajatev za odjavljeno vozilo se plača po pre-
teku enega leta od odjave vozila in še nadaljnjih deset let, če ni vozilo predano v razgra-
dnjo ali znova registrirano.

Zakon o spremembi zakona o pravilih cestnega prometa
V primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti ali hitri cesti z dvema ali več prome-
tnimi pasovi za vožnjo v eno smer morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti 
reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavlja-
jo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi 
čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih 
pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar 
vključuje tudi odstavni pas. Ta zakon je pričel veljati 5. 10. 2017.

Opomnik
10. 10.  dostava poslovne dokumentacije v e3plus računovodstvo
10. 10.  plačilo akontacije davka iz dejavnosti
12.–19. 10. ePobot 
16. 10.  plačilo prispevkov in davkov za zaposlene in samozaposlene
24. 10.  izobraževanje Obvladovanje težavnih sogovornikov
30. 10.  plačilo DDV
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