VABILO
SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija vabi na brezplačno spletno delavnico

PRAVNI VIDIKI DELOVANJA D.O.O.,
s poudarkom na več-osebni d.o.o.
KDAJ in KJE: v sredo, 26. maja 2021, med 12. in 16. uro, on-line, preko zoom-a. Povezava za
udeležbo na dogodku vam bo posredovana dan pred izvedbo dogodka na e-naslov, ki ga boste navedli
v prijavi.

KOMU JE NAMENJENA:
• družbenikom in poslovodjem (več-osebnih) d.o.o.,
• tistim, ki razmišljate o odprtju več-osebne d.o.o. ter
• vsem, ki vas obravnavana tema zanima.
CILJ DELAVNICE je, da udeleženci poglobite svoje znanje o tej statusni obliki, pravno pravilno in
bolje uredite svoje odnose in organizacijo poslovanja, kar posledično zagotavlja tudi uspešnejše
dolgoročno poslovanje vaše družbe.

PROGRAM DELAVNICE:
•
•
•
•
•
•
•

bistvene značilnosti statusa več-osebne d.o.o.,
družba, družbeniki, poslovodja - obveznosti, pravice in odgovornosti, urejanje razmerij med njimi,
sklici skupščine,
obdavčitev dohodkov družbenikov in poslovodij,
zavarovanje družbenikov po različnih zavarovalnih podlagah,
poslovna skrivnost,…
odgovori na vprašanja udeležencev – ker želimo, da bo vsebina delavnice čim bolj odgovarjala
vašim dilemam in vprašanjem, vas vabimo, da ob prijavi svoja vprašanja za predavatelja zapišete
na označeno mesto v prijavnici. Predavatelj bo v okviru delavnice odgovoril na vprašanja, ki bodo
prispela najkasneje 3 dni pred dogodkom (do vključno 23. 5. 2021).

IZVAJALEC: dr. Jaka Cepec, doktor prava, 15 let predavateljskih izkušenj s predmetnih tem in
predmetno publiko (Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, Inštitut za primerjalno pravo pri
Pravni fakulteti, Uradni list RS,…)

PRIJAVA:. Prijave so OBVEZNE, sprejemamo jih do torka, 25. 5. 2021 do 14. ure. Prijavite se
TUKAJ.

DODATNE INFORMACIJE: Udeležba na delavnici je brezplačna. V primeru velikega zanimanja si
pridržujemo pravico do omejitve udeležbe na enega predstavnika podjetja. Prednost pri udeležbi imajo
prijavljeni iz območja JV Slovenije.

VEČ INFORMACIJ: Darja Smiljić, tel. 040 197 264, e-pošta: darja.smiljic@rc-nm.si.
Vljudno vabljeni.

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija izvajamo konzorcijski partnerji: Razvojni center Novo mesto d.o.o., RC Kočevje
Ribnica d.o.o., RIC Bela Krajina in OOZ Novo mesto. Tokratno delavnico koordinira Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

