
 
 

 
Spoštovani, 

 
Zavedamo se, da je marsikateri vzreditelj v dilemi na kakšen način 

poslovati in kako pravilno poslovati, da bo zadoščeno veljavni zakonodaji v 
R Sloveniji. 

 

Zato smo v soboto dne 10. 12. 2022 ob 10.00 uri v gostišču 
Jamarski dom Gorjuša, Gorjuša 40,  Dob pri Domžalah (koordinate: 

46.13680, 14.63756) za Vas pripravili  
 

predavanje davčne svetovalke ga. Božene Macarol, 
 

ki nam bo postregla z zelo zanimivo temo o oblikah poslovanja vezanih 
na opravljanje dejavnosti vzreje. 

 
 

 
Dobili boste izvedeli: 

 
1. Na kakšen način želimo vzrejati mladičke - redno, občasno, v malem 

obsegu, kot dejavnost, kot hobi? 
 

2. Izbira primerne oblike poslovanja glede na obseg in pogostost 
opravljanja dejavnosti vzreje. 

 

3. Možne oblike opravljanja dejavnosti (s.p., d.o.o.) 
 

4. Ali lahko opravljamo dejavnost s.p.-ja občasno in kako? 
 

5. Prednosti in slabosti posameznik statusnih oblik poslovanja 
 

6. Kako poslovati preko s.p.-ja in davčne novosti v 2023 
 

7. Kdaj ustanoviti d.o.o. in kako poslovati preko njega (obdavčitev, 
plača, izplačilo dobička...) 

 

8. Prednosti in slabosti obdavčitve z normiranimi stroški pri s.p.-ju in 
na d.o.o.-ju? 

 

9. Redna ali dopolnilna dejavnost s.p.-ja - kakšne so razlike v 
dajatvah? 



 

10. Prednosti in slabosti obdavčitve na podlagi dejanskih stroškov 

(računov za stroške) 
 

11. Gotovinsko in negotovinsko poslovanje 

  

- Ali kot s.p. potrebujem ločen TRR? 
 

- Ali so pologi gotovine na TRR pri  s.p.-ju in d.o.o.-ju obvezni?  
 

- Gotovinsko poslovanje - kaj potrebujemo in kakšne obveznosti 
imamo do FURS-a 

  
12. Pravice in dolžnosti davčnih zavezancev, ko pride davčni inšpektor... 

 

13. Vprašanja, odgovori, mnenja, primeri dobre prakse.... 
 

Udeleženci predavanja boste po predavanju prejeli gradivo v elektronski 

obliki, ki vam bo pomoč tudi po posvetu. 
 

V kolikor imate vprašanje, ki ga ni na seznamu, ga pošljite na elektronski 

naslov andreja.klub5@gmail.com najkasneje do 5. 12. 2022 in boste 
odgovor dobili na samem predavanju. 

 
Cena: 

- za člane Kluba 5, s plačano članarino za leto 2022, je predavanje 
brezplačno 

- za vse ostale je cena 10,00 EUR, ki jih nakažite na TRR Kluba 5 – 

SI56 0400 1004 8617 165 – s pripisom »predavanje« 
 

 
 

 
Vabljeni 

 
 

 
 

 
Silvana Pavlin l.r. 

Predsednica 
Klub 5 
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