
 

 

DAVČNO-FINANČNA PRAKSA 2022  

 
Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije je kupila revijo DFP, ki jo je do 31.12.2021 
izdajal Davčno-finančno raziskovalni inštitut iz Maribora. Revija bo izhajala v E-
obliki in bo imela podobne rubrike kot dosedanja revija. 
  
Dodatno bo revija DFP obogatena z novo rubriko “Blog strokovnjakov”, kjer bodo 
predstavljena mnenja uglednih strokovnjakov o najrazličnejših aktualnih temah 
z davčno finančnega področja.  
 
Prav tako uredniški odbor revije sestavljajo ugledni davčni strokovnjaki, 
računovodje, odvetniki in univerzitetni profesorji s tega področja, ki bodo skrbeli 
za kvaliteto člankov in drugih prispevkov. Novost pri nastajanju revije je tudi 
spletno uredništvo, preko katerega bomo zbirali kvalitetne strokovne članke o 
davkih in jih objavljali v reviji DFP. Davčni strokovnjaki lahko svoje prispevke 
oddajo preko spletnega uredništva. Informacije o reviji najdete tudi na spletni 
strani www.zdss.si. ARHIV revije (primer za leto 2000) se nahaja v razdelku na 
spletni strani, kjer bodo objavljene vse številke DFP, od prvega dne izdaje. 
 
 
PONUDBA ZA SPONZORIRANJE oz. OGLAŠEVANJE 

Ponudba za sponzoriranje zajema oglaševanje na podlagi spodnjih shem, ki 
vključuje tudi brezplačno naročnino na revijo. Podeljujemo naziv 1x generalni 
sponzor, 2x zlati sponzor, število srebrnih in bronastih sponzorjev ni omejeno.  
Veljavnost ponudbe – do 31.12.2022. 
 
KONTAKT za sklenitev sponzorske pogodbe: Doc. Dr. Darja Gregorčič Bernik, 
odgovorna urednica DFP, članica UO ZDSS, tel. 041-875 175, dfp@davki.org 
 

Podporniki naše revije lahko povpraševanje po sponzorstvu/oglaševanju v 
reviji DFP oddate tudi preko spletne povezave na strani ZDSS: kliknite tukaj. 

  

https://podio.com/webforms/27215467/2093899
https://zdss.si/davcno-financna-praksa-dfp/
https://zdss.si/zdss-baza-znanja/clankidfp/dfp/dfp2020/dfp-2020-01-2/
mailto:dfp@davki.org
https://podio.com/webforms/27215639/2093912


 

 

GENERALNI SPONZOR (cene brez DDV): 

 
· objava oglasa v vseh revijah (9. številkah) z logotipom na zadnji strani 
revije – 1/2 A4 strani   
· objava oglasa na spletni strani ZDSS in v 9. številkah revije DFP v 
koledarskem letu 2022  
· objava logotipa v elektronskem obveščanju, medijskih sporočilih ter 
linkedin profilu ZDSS 
· predstavitev promocijske revije z logotipom na razstavnem prostoru na 
kongresu ZDSS 19. in 20. 5. 2022  
· 2x brezplačna naročnina na revijo za koledarsko leto 2022 (pošiljanje na  
2 predložena e-mail naslova) 
Vrednost: € 4.000,00 
  
ZLATI SPONZOR: 

· objava oglasa v 4. številkah revije z logotipom v reviji - 1/4 
 A4 strani   
· objava oglasa na spletni strani ZDSS in v 4. številkah revije DFP v 
koledarskem letu 2022  
· objava logotipa v elektronskem obveščanju, medijskih sporočilih ter 
linkedin profilu ZDSS 
· predstavitev promocijske revije z logotipom na razstavnem prostoru na 
kongresu ZDSS 19. in 20. 5. 2022  
· 2x brezplačna naročnina na revijo za koledarsko leto 2022 (pošiljanje na 2 
predložena e-mail naslova) 
Vrednost: € 2.000,00 
 
SREBRNI SPONZOR: 

· objava oglasa 1/5 A4 strani z logotipom v reviji  
· objava oglasa na spletni strani ZDSS v eni številki revije DFP 
· objava logotipa v elektronskem obveščanju, medijskih sporočilih ter 
linkedin profilu ZDSS 
· predstavitev promocijske revije z logotipom na razstavnem prostoru na 
kongresu ZDSS 19. in 20. 5. 2022  
· 1x brezplačna naročnina na revijo za koledarsko leto 2022 (pošiljanje na  



 

 

1 predložen e-mail naslov) 
Vrednost: € 500,00 
 
BRONASTI SPONZOR: 

- Objava oglasa 1/8 strani z logotipom v reviji 
- Objava oglasa na spletni strani ZDSS v eni številki revije DFP 

 

· objava oglasa 1/8 A4 strani z logotipom v reviji 
· objava oglasa 1/8 A4 na spletni strani ZDSS v eni številki revije DFP 
· objava logotipa v elektronskem obveščanju, medijskih sporočilih ter 
linkedin profilu ZDSS 
· predstavitev promocijske revije z logotipom na razstavnem prostoru na 
kongresu ZDSS 19. in 20. 5. 2022  
· 1x brezplačna naročnina na revijo za koledarsko leto 2022 (pošiljanje na 1  
predložen e-mail naslov) 
Vrednost: € 300,00 
 
V spletnem obrazcu – interes za oglase v DFP, lahko izberete tudi opcijo oglasa 
samo za eno številko. 
 
 
  

https://podio.com/webforms/27215467/2093899


 

 

Predstavitev ZDSS  

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije – ZDSS je bila ustanovljena julija 2008 in 
je nadaljevanje uspešnega, več kot 16-letnega, predhodnega delovanja Društva 
davčnih svetovalcev Slovenije. 
 
Zbornica aktivno spremlja in obravnava davčno in širšo problematiko ter aktivno 
sodeluje pri izgradnji, izpopolnjevanju in vzpostavitvi modernega davčnega 
sistema v Republiki Sloveniji, strokovno izobražuje svoje člane, ki delujejo na 
področju davkov in nastopajo kot davčni svetovalci ter jim podeljuje licence. 
 
Prav tako se zbornica povezuje z različnimi združenji in drugimi organizacijami, 
tako v Sloveniji kot v tujini, z namenom zagotavljanja skupnega in 
racionalnejšega izvajanja posameznih vsebinskih, administrativno tehničnih 
opravil in nalog, pripravlja predloge in daje pobude pristojnim ministrstvom in 
njihovim organom v zvezi s slovenskim davčnim sistemom. Zbornica je 
polnopravni član evropskega profesionalnega združenja CFE. 
 
Temeljno poslanstvo ZDSS lahko strnemo v nekaj zapisanih besed predsednika 
mag. Franc Derganca: “Vodstvo ZDSS, skupaj s svojimi člani, se zavzema za 
ureditev področja davčnega svetovanja po vzoru drugih evropskih držav. 
Naslednji cilj je povezan s krepitvijo strokovne integritete članov s pridobitvijo in 
obnavljanjem “certifikata Davčni svetovalec ZDSS”, kot tudi z rednimi mesečnimi 
strokovnimi srečanji.” 
 
V januarju 2022 je ZDSS od Davčno-finančno raziskovalnega inštituta v Mariboru 
kupila tudi revijo Davčno-finančna praksa z vsemi pravicami, vključno z njenim 
celotnim arhivom (za 22 let izdaje revije). Posledično si bo uredniški odbor DFP 
prizadeval, da bodo v reviji zajeti izvirni in kakovostni članki ter drugi prispevki 
priznanih strokovnjakov iz Slovenije in tujine. 
 



 

 

Vabimo torej vas, da se nam pridružite kot sponzorji DFP, da bomo lahko 
nadaljevali z uspešno zgodbo Davčno-finančne prakse ter da bomo lahko revijo 
še dodatno obogatili. 
 
Vsako leto organiziramo tradicionalni davčni kongres ZDSS, ki bo letos že 25. po 
vrsti. Hkrati vas torej vabimo, da se udeležite tudi kongresa v živo ali preko spleta. 
 
Nekaj razlogov ZA sponzorstvo DFP: 

· Da nadgradimo naše znanje 
DFP bo ponujala aktualne strokovne davčne in finančne vsebine, ki jih 
vsakodnevno srečujemo pri našem poklicnem delu, ko nastopamo kot 
računovodje, revizorji, davčni svetovalci, pravni strokovnjaki oz. kot odvetniki in 
notarji s področja davčnega prava. 
· Da se povezujemo v prizadevanjih za graditev pravičnejšega davčnega 

sistema 
V uredniško skupino DFP smo posledično povabili priznane strokovnjake tako z 
davčno finančnega področja kakor tudi pravnega področja in prepričani smo, da 
boste svoje znanje s prebiranjem revije še obogatili. Naj se uresniči slogan DFP: 
Prizadevajmo si za širitev strokovnih mnenj. 
· Da bodo sporočilne vrednosti DFP javno odmevne 
Verjamemo, da bo revija dodatni medij, ki bo prispeval k izboljšavi slovenskega 
davčnega in finančnega sistema. Hkrati bo prispeval tudi k večji pravni varnosti 
zavezancev. 
Naj nas vodi rdeča nit DFP: Skupaj gradimo pošten davčno-finančni in pravni 
sistem. 
 
Plačilo ZA sponzorstvo: 

Sponzorska sredstva nakažite na račun ZDSS, Tržaška c. 207, 1000 Ljubljana. 
TRR: 03100-1002185864, odprt pri SKB d.d., sklic: SI00 03-2022, namen: 
sponzorstvo za DFP. 
 
 

Ljubljana, 03.03.2022, Predsednik ZDSS, mag. Franc Derganc 
 


