
 
 

VABILO NA BREZPLAČNO DVODNEVNO USPOSABLJANJE 

 

»PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH  IZKAZOV ZA  

RAZUMEVANJE  POSLOVNIH KNJIG« 
(enostavno knjigovodstvo in zaključni račun 2017) 

 

v ponedeljek, dne 12.3.2018 in torek dne 13.3.2018  

od 9:00 – 14.00 ure 
na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž E, Jesenice 

 

predavateljica: davčna svetovalka, ga. Simona Štravs 
 

 

 

 

 
 

1. DAN    

 

1. Osnove  poslovanja, knjige, knjigovodske           

listine  

 
1.  Pravne podlage  za  poslovanje in računovodstvo 

samostojnega podjetnika  (kaj mora s.p. vedeti  o  

ZGD-1,  SRS, davčni zakonodaji, delovno pravnih 

razmerjih) 

2. Temelji:  poslovne knjige   in knjigovodske  listine 

(vodenje in vrste  poslovnih knjig,  vrste knjigovodskih 

listin,  letno poročilo, davčni Obračun, voditi ročno, 

računalniško) 

3. Prihodki  in odhodki 

 Opredelitev prihodkov  in z njim povezane  listine  

(vrste,  kaj  mora vsebovati izdani račun,  

blagajniški prejemek, gotovinsko plačevanje – 

vezana knjiga računov, blagajniški prejemek. 

naredili bomo primer, izdelali račun in ga vpisali  v 

ustrezne poslovne knjige) 

 Opredelitev odhodkov  in z njim povezane  listine   

(vrste odhodkov, materialni stroški, stroški dela, 

obračun prispevkov, povračila stroškov v zvezi z 

delom in službene poti  in kako opremiti prejeti 

račun, kako pravilno napisati blagajniški izdatek, 

potni nalog, OPSVZ, kako v nesti v knjigo 

prihodkov in odhodkov) 

4. Identifikacija za namene DDV in osnove (kdaj je 

podjetnik zavezan za obračun DDV in katere knjige 

mora voditi za obračun za DDV) 

 

 

 

 

 

 

2. Letno  poročilo  

  

 
 Pravna  podlaga obveznosti poročanja  na   

AJPES in Statistične namene  

 Kaj vse   je potrebno pripraviti  za pravilno  

sestavo letnega poročila 

 Popis sredstev – inventura    

  Izkaza poslovnega izida (kategorije  in 

sestava)  

  Bilance stanja (kategorije in sestava)  

  

3. Obdavčitev dohodkov iz dejavnosti  in 

umestitev le teh v zakonu o dohodnini  

 

 ugotavljanje  davčne osnove na podlagi 

dejanskih prihodkov in  odhodkov, pavšalisti  

in normirani stroški, ločevanje davčno 

priznanih  in nepriznanih odhodkov, davčni   

Obračun, njegova sestavine in sestava ter 

povezava z IPI, E davki, kaj mora podjetnik 

vedeti o plačevanju Akontacije dohodka od 

dohodkov iz dejavnosti    
 
Usposabljanje  bomo povezali s tistimi 

določbami   davčnih zakonov, zaradi katerih 

so davčne posledice, če pravih dokumentov ni 

ali so pomanjkljivi.   

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 

SPIRIT Slovenija, javna agencija v sklopu projekta SPOT svetovanje Gorenjska   

PROGRAM USPOSABLJANJA 

1. dan (ponedeljek - 12.3.2018) 2. dan (torek - 13.3.2018) 

Prijave pošljite po elektronski pošti hermina.biscevic@ragor.si  z nazivom podjetja, imenom in 

priimkom udeleženca ter elektronsko pošto ali pokličite po telefonu na 04/581-34-13. 

mailto:hermina.biscevic@ragor.si

