
                 
   

 

Vabilo na delavnico 
 

DAVČNE BLAGAJNE IN DAVČNO POTRJEVANJE 

RAČUNOV V LETU 2016 
v četrtek, 17.9.2015, ob 14. uri 

           v prostorih OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje 

 
Vsebina delavnice:  

 nova pravila gotovinskega in negotovinskega poslovanja v letu 2015 in kako se pravočasno pripraviti na 
davčno potrjevanje računov  

 kaj prinaša nov zakon o davčnem potrjevanju računov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti   
 praktični napotki za uvedbo davčnega potrjevanja računov v poslovanje 
 kaj je potrebno urediti pred začetkom davčnega potrjevanja računov 
 katere listine bodo predmet davčnega potrjevanja 
 obvezni notranji akti in obvestila pred začetkom potrjevanja računov 
 odpravljanje zapletov, okvar programa, naprave ter  ravnanje v primeru izpada elektrike in internetne 

povezave 
 ravnanja zavezancev na področjih brez interneta 
 ravnanja zavezancev, ki želijo tudi v bodoče ročno izstavljati račune 
 kaj morajo vedeti o davčnem potrjevanju računovodje podjetij in kaj zaposleni 
 katera znanja je nujno prenesti na osebe, odgovorne za davčno potrjevanje računov. ... 
 izmenjava dobrih (in slabih praks), vprašanja in odgovori  udeležencev  

 
Udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna. Predviden zaključek delavnice je ob 16. uri. Delavnico 
organizira OOZ Celje, točka VEM in jo bo izvedel Iztok Mohorič, strokovni svetovalec - specialist za davčne 
zadeve na OZS. Celotno svojo poklicno kariero se ukvarja z davki, in sicer od pravnega svetovalca in 
davčnega inšpektorja pri nekdanjem DURS do specialista za davčne zadeve v OZS.  Kot predstavnik OZS 
sodeluje pri nastajanju davčne zakonodaje oziroma predlogih za njeno spremembo, pripravi pogodb o 
prenosih podjetja in statusnih preoblikovanjih ter zastopa člane OZS v davčnih inšpekcijskih postopkih. 
 
Zaradi lažje organizacije dogodka vas vabimo, da izpolnjeno priloženo prijavnico posredujete po e-pošti 
simona.zupanc@ozs.si do ponedeljka, 14.9.2015.  Za informacije smo dosegljivi na telefon 03 425 22 74. 
 

Vabljeni, da se nam pridružite! 
 

Celje, 4.9.2015 Predsednik OOZ Celje 
Miran Gracer 

 

 

mailto:simona.zupanc@ozs.si


  

 
 

P R I J A V N I C A  
 

DAVČNE BLAGAJNE IN DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV V LETU 2016 
 17.9.2015 ob 14. uri na OOZ CELJE 

 
Zaradi lažje organizacije dogodkov pričakujemo vašo prijavo po e-pošti simona.zupanc@ozs.si vsaj 2 dni 
pred predvidenim terminom seminarja. Za informacije smo dosegljivi na telefon 03 425 22 74. 
 

 
PRIJAVA ZA PODJETJA/S.P.: 
 
PODJETJE/S.P.:  

 
SEDEŽ: 

 
STAROST PODJETJA/S.P.:  DO 5  LET    
                                        NAD 5  LET    

 

 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________   
 
 
TELEFON/GSM: ___________________________    E-POŠTA: __________________________________     
 
 

 
 
 
PRIJAVA ZA FIZIČNE OSEBE: 
 
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________   
 
 
TELEFON/GSM: ___________________________    E-POŠTA: __________________________________     
 
 
STAROST:     DO 29 LET                            SPOL:     Ž         M 
                    NAD 29 LET 
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