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Praktična delavnica: Dajanje embalaže v
promet v vašem podjetju, odpadki in
inšpekcijski nadzor
Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo je prinesla kar nekaj sprememb, ki po novem ne
veljajo samo za osebe, ki dajo v promet več kot 15 t
embalaže, ampak veljajo tudi za osebe, ki dajejo embalažo
v promet v majhnih količinah.
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Nova gradbena in poklicna zakonodaja v
praksi s podzakonskimi akti ZA
PROJEKTANTE/ARHITEKTE, INVESTITORJE
IN INŽENIRINGE
Namen predavanja je seznaniti pooblaščene arhitekte
in inženirje ter projektante, investitorje in inženiringe,

kakšne so spremembe pri izdelavi projektne
dokumentacije, kako pridobiti gradbeno in uporabno
dovoljenje ali legalizirati objekt.

ŠOLA IZVRŠBE – začetna stopnja
Poleg vseh posebnosti na tem področju, vas bomo
opozorili tudi na spremembe in dopolnitve Zakona o
izvršbi in zavarovanju iz Novele ZIZ-J in Novele ZIZ-K, ki
bistveno spreminjata in dopolnjujeta prav
področje izvršbe na denarno terjatev ter posledično
tudi izvršbe na plačo ter zadnje Novele ZIZ-L.
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Obračun plač in vseh drugih prejemkov
iz delovnega in drugega pogodbenega
razmerja
Na seminarju vam bomo predstavili praktične izračune
vseh prejemkov fizičnih oseb, njihovo knjiženje in
poročanje na REK obrazcih. Predstavili vam bomo
tudi obračun prispevkov za pokojninsko in socialno
zavarovanje samostojnih podjetnikov in lastnikov
enoosebnih družb.Šola obračuna prejemkov zaposlenih

Šola obračuna prejemkov zaposlenih je namenjena
začetnikom, ki bi želeli pridobiti znanje s področja
obračunavanja plač in vseh drugih prejemkov iz
delovnega in drugega pogodbenega razmerja kot tudi
vsem tistim, ki bi želeli znanje na tem področju
obnoviti.

Šola računovodenja v javnem sektorju
Veliko ljudi se šele seznanja z računovodenjem. V ta
namen smo pripravili šolo računovodenja v javnem
sektorju za začetnike, na kateri se boste naučili tistih
pomembnih osnov, ki vas spremljajo pri vašem
vsakdanjem delu.

26., 27.,
29

DDV za podjetje ne bo povzročal dodatnih stroškov le, če
ga boste dodobra spoznali. Njegovo nevtralnost boste
tako ohranili, če se boste zavedali svojih obveznosti pri
poslovanju s tujimi poslovnimi partnerji. Na seminarju
bodo predstavljene tudi spremembe, ki so začele veljati s
1.1.2019 in se nanašajo na poslovanje s tujino.

Najnovejša DDV pravila pri poslovanju s
tujino - vključno z evropsko sodno
prakso Izkaz denarnih tokov - praktična izdelava

in analiziranje postavk s pomočjo
kazalnikov
Pomembno je, da računovodje in finančniki znajo sami
narediti tudi načrt prejemkov in izdatkov ter izkaz
denarnih tokov iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izida. Noben drug vir informacij ne pove toliko o tem, od
kod smo denar dobili in kam smo ga namenili, kot sam
izkaz denarnih tokov.

Obračunavanje potnih stroškov ter ostalih
povračil v zvezi z delom v javnem sektorju
Na praktičnem izobraževanju vas bomo seznanili
kako pravilno obračunati in izplačati potne stroške in
druga povračila v zvezi z delom. Seznanili vas bomo
tudi z zakonskimi podlagami.
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Kranj

Računovodstvo od A do Ž za kmete
Tokratno izobraževanje smo oblikovali v praktično
delavnico, kjer bo večji poudarek na knjiženju,

obračunu zalog. Čas bomo namenili pregledu aktualnih
težav, ki se pojavljajo pri zavezancih, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost (ne glede na organiziranost –
zadruge, zavodi, družbe, sp in fizične osebe kmetje).

https://www.centerzaizobrazevanje.si/prakticna-delavnica-dajanje-embalaze-v-promet-v-vasem-podjetju-odpadki-in-inspekcijski-nadzor-productsem719/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/nova-gradbena-in-poklicna-zakonodaja-v-praksi-s-podzakonskimi-akti-za-projektante-arhitekte-investitorje-in-inzeniringe-productsem723/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ola-izvr-be-za-etna-stopnja-productsem309/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/obracun-plac-in-vseh-drugih-prejemkov-iz-delovnega-in-drugega-pogodbenega-razmerja-productsem675/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/sola-obracuna-prejemkov-zaposlenih-productsem720/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/sola-racunovodenja-v-javnem-sektorju-productsemc001/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/najnovejsa-ddv-pravila-pri-poslovanju-s-tujino-vkljucno-z-evropsko-sodno-prakso-productsem320/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/izkaz-denarnih-tokov-prakti-na-izdelava-in-analiziranje-postavk-s-pomo-jo-kazalnikov-productsem555/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/obracunavanje-potnih-stroskov-ter-ostalih-povracil-v-zvezi-z-delom-v-javnem-sektorju-productsem621/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/racunovodstvo-od-a-z-za-kmeta-productsem701/
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Knjigovodsko spremljanje proizvodnje
Namen seminarja je usposobiti računovodje in
knjigovodje, da bodo znali organizirati zbiranje, urejanje in
obračunavanje podatkov na tak način, da bodo pravilne
informacije o proizvodnji vedno na razpolago
uporabnikom.

Povračila stroškov zaposlenim in
napotenim v gospodarstvu
Zakonodaja določa stroške, ki pripadajo delavcem zaradi
zaposlitve. Pogledali bomo, kdaj  pripadajo 

povračila stroškov in v kakšni višini jih izplačujemo delavcem.

Na delavnici bodo udeleženci prejeli poleg gradiva tudi
osnutek pravilnika o obračunu in izplačilu potnih stroškov.
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Ljubljana

Maribor

DDV v javnem sektorju
Udeleženci bodo skozi predavanje pridobili splošen
pregled nad sistemom DDV, se seznanili z opredelitvijo
davčnih zavezancev ter nekaterimi posebnostmi, ki
veljajo na področju DDV v javnem sektorju.

29

Nova gradbena in poklicna zakonodaja v
praksi s podzakonskimi akti ZA
NADZORNIKE IN IZVAJALCE
Namen predavanja je seznaniti nadzornike in izvajalce
s pogoji za nadaljevanje opravljanja nalog nadzora in
izvedbe ter z odgovornostmi pri gradnji in
dokumentaciji izvedenih del ter z vsemi dokazili o
zanesljivosti.
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Maribor

SEPTEMBER 2019
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Ljubljana

»HITRA ŠOLA« praktičnih znanj s področja
računovodstva
Z našim kratkim izobraževanjem, ki bo delno v obliki
predavanj in večina v obliki praktičnih delavnic,

želimo da pridobite, potrdite in nagradite znanja s
področja računovodstva. Prednost izobraževanja je
teoretično učenje s praktičnim delom!

3., 4.,
6 193

Ljubljana

Šola izvršbe - nadaljevalna stopnja
Prikaz pregledovanja sodne prakse in odločb sodišč
na domači strani Vrhovnega sodišča RS, prikaz 

pregledovanja insolvenčnih postopkov na AJPES-u.

KMETIJSKA DEJAVNOST - registracija,
zaposlovanje, knjiženje, bilanca193
Kmetijska dejavnost ima kar nekaj posebnosti, zato
bomo na enodnevnem seminarju opredelili dejavnost,
kam katera sodi, kdo je nosilec in kako se registrira, kateri
stroški so davčno priznani in v kakšnem obsegu in
odgovorili na vprašanja glede zaposlovanja na kmetiji

Maribor

1

Varstvo osebnih podatkov v javnem
sektorju3 Nove obveznosti iz Uredbe GDPR vplivajo na čisto vsako
organizacijo javnega sektorja, saj se spreminjajo
obstoječi instituti, h katerim ste bili zavezani že na
podlagi ZVOP-1 (npr. nadomestitev katalog zbirk osebnih
podatkov z evidencami dejavnosti obdelave) ter hkrati
uvajajo povsem novi, obvezni instituti.

Ljubljana

Instrumenti zavarovanja terjatev in obveznosti
Terjatve do kupcev predstavljajo problem v vsaki
gospodarski družbi ali pri podjetniku. Pogosto se
vprašamo, zakaj nastane problem in tveganje, da nam
kupec ne bo plačal, če smo sami korektno opravili posel.

195
Ljubljana

6
Ptuj

Tokratno izobraževanje smo oblikovali v praktično
delavnico, kjer bo večji poudarek na knjiženju, obračunu
zalog. Čas bomo namenili pregledu aktualnih težav, ki se
pojavljajo pri zavezancih, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost (ne glede na organiziranost – zadruge, zavodi,
družbe, sp in fizične osebe kmetje).

Računovodstvo od A do Ž za kmete

9
Ljubljana

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu je področje v
katerega je posegla tudi nova evropska uredba o varstvu
podatkov (Uredba GDPR), ki se neposredno uporablja že
od 25. maja 2018. Če ste med tistimi, ki do sedaj še niste
uspeli uskladiti svojega poslovanja z novimi pravili, je
sedaj skrajni čas, da se temu posvetite

Nadzor zaposlenih na delovnem mestu 1910
Ljubljana

Gradbena in podizvajalska pogodba ter
grajanje napak in reševanje reklamacij
V gradbeni pogodbi, se lahko stranki natančno
dogovorita glede mnogih vprašanj, ki se pojavljajo v
(sodni) praksi: o načinu naročila dodatnih del, o načinu
plačila pogodbenih del in dodatnih del, o postopku
glede stvarnih napak opravljenega dela, o neposrednem
plačilu podizvajalca, o zavarovanju nekaterih zahtevkov
naročnika.
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Ljubljana

Zaposlovanje tujcev in napotitev delavcev
Na srečanju se bomo seznanili z najpomembnejšimi vidiki
zaposlovanja in napotitve delavcev v okviru čezmejnega
izvajanja storitev, upoštevajoč Zakon o zaposlovanju,

samozaposlovanju in delu tujcev ter Zakon o tujcih.

KONFERENCA!

Preizkušeni poznavalec finančnega
manažmenta, cash flow in finančnih
instrumentov
Cilj  certificiranega izobraževanja je poglobiti in
razširiti znanje na področju financ, finančnega
managmenta, spremljanja cash flow (denarnega toka)

in drugih finančnih kazalnikov z namenom zagotoviti
oz. okrepiti finančno zdravje podjetja.
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Ljubljana
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Izkaz denarnih tokov - praktična izdelava
in analiziranje postavk s pomočjo
kazalnikov
Pomembno je, da računovodje in finančniki znajo sami
narediti tudi načrt prejemkov in izdatkov ter izkaz
denarnih tokov iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izida. Noben drug vir informacij ne pove toliko o tem, od
kod smo denar dobili, kot sam izkaz denarnih tokov.

https://www.centerzaizobrazevanje.si/knjigovodsko-spremljanje-proizvodnje-productsem691/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/povracila-stroskov-zaposlenim-in-napotenim-v-gospodarstvu-productsem623/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ddv-v-javnem-sektorju-productsem721/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/nova-gradbena-in-poklicna-zakonodaja-v-praksi-s-podzakonskimi-akti-za-nadzornike-in-izvajalce-productsem722/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/sola-racunovodenja-v-javnem-sektorju-productsemc001/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ola-izvr-be-nadaljevalna-stopnja-productsem506/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/kmetijska-dejavnost-registracija-zaposlovanje-knji-enje-bilanca-productsem637/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/varstvo-osebnih-podatkov-za-gospodarske-druzbe-productsem725/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/instrumenti-zavarovanja-terjatev-in-obveznosti-productsem724/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/racunovodstvo-od-a-z-za-kmeta-productsem701/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/nadzor-zaposlenih-na-delovnem-mestu-productsem726/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/gradbena-in-podizvajalska-pogodba-ter-grajanje-napak-in-resevanje-reklamacij-productsem687/
https://www.dashofer.si/zaposlovanje-tujcev-in-napotitev-delavcev-productsemk027003/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ddv-sola-za-zacetnike-productsem326/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/preizkuseni-poznavalec-financnega-inzeniringa-cash-flow-in-financnih-instrumentov-productsemzlg027/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/izkaz-denarnih-tokov-prakti-na-izdelava-in-analiziranje-postavk-s-pomo-jo-kazalnikov-productsem555/


Povračila stroškov zaposlenim in
napotenim v gospodarstvu
Zakonodaja določa stroške, ki pripadajo delavcem
zaradi zaposlitve. Pogledali bomo, kdaj  pripadajo 

povračila stroškov in v kakšni višini jih izplačujemo
delavcem. Na delavnici bodo udeleženci prejeli
poleg gradiva tudi osnutek pravilnika o obračunu in
izplačilu potnih stroškov.
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19Obračun plač in vseh drugih prejemkov
iz delovnega in drugega pogodbenega
razmerja
Na seminarju vam bomo predstavili praktične izračune
vseh prejemkov fizičnih oseb, njihovo knjiženje in
poročanje na REK obrazcih. Predstavili vam bomo
tudi obračun prispevkov za pokojninsko in socialno
zavarovanje samostojnih podjetnikov in lastnikov
enoosebnih družb.

1918
Ljubljana
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Vse o aktualnih davčnih "orehih" in še trših, ki nas
čakajo. Želite biti med prvimi seznanjeni,katere novosti
na prinaša jesen?  Vabljeni na prvo jesensko srečanje.

Izkoristite ugodnosti za zgodnje prijave.

KONFERENCA!

S počitnic nazaj v davčni direndajNadaljevalna DDV šola
Čas je, da svoje znanje nadgradite. Nenehne spremembe
in vrsta posebnosti DDV označujejo kot živ davek, ki
zahteva nenehno učenje in spremljanje novosti.
 

Ljubljana

16., 17
 

NOVO!

Ljubljana

Posebnosti knjiženja pri posrednih
proračunskih uporabnikih z vidika
denarnega toka
Posredni proračunski uporabniki se ob svojem
vsakdanjem delu srečujejo s posebnostmi knjiženja. 

V ta namen smo pripravili seminar, ki bo razjasnil
dileme kateri poslovni dogodki so predmet evidenčnih
knjiženj.

19
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HACCP sistem - notranji nadzor in
obvladovanje tveganj
Delate z živili in imate težave z vzpostavitvijo 

HACCP sistema, ste morda dobili odločbo inšpektorja 

za varno hrano, ali bi radi vaše zaposlene izobrazili, da 

bi se zavedali svoje odgovornosti za pripravo varne 

in zdrave hrane?

19
NOVO!

Ljubljana

Evropska izvršba in Evropski plačilni
nalog ter zavarovanje terjatev z nalogom
za zamrznitev bančnih računov
V zadnjih letih je bilo v EU sprejetih kar nekaj
predpisov, ki upnikom v državah članicah olajšujejo
nekatere postopke: izvršitev odločb in drugih javnih
listin, uveljavitev zahtevkov v državah članicah ter
zavarovanje terjatev z zamrznitvijo bančnih računov.
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Ljubljana

Analiziranje in razumevanje
računovodskih izkazov za različne
uporabnike
Seznanite in naučite se pravilnega razumevanja
računovodskih izkazov. Za vas smo pripravili seminar,
ki je bolj v obliki delavnice. Seznanili in naučili vas
bomo vse, kar se iz računovodskih poročil razbere in
razume, prav tako pa vas bomo opozorili na pasti in
nevarnosti.

20

DDV posebnosti v gradbeništvu
Na področju gradbeništva obstaja vrsto DDV posebnosti,
in sicer med drugim na področju stopnje DDV, načina
njegovega plačila, evidentiranja in poročanja transakcij.
Za pravilno obračunavanje DDV v tem sektorju je tako
dobro poznavanje posebnih pravil in vseh predpisov in
virov, ki se jih pri tem mora upoštevati.

25
NOVO!

Delovno pravo za računovodje
Dober računovodja mora poleg računovodskega in
ekonomskega znanja imeti tudi vedno več pravnega
znanja, v kolikor želi svoji stranki nuditi celovit servis.

Prav dodatno pravno znanje je navadno tisto, ki loči
super računovodjo od računovodje.

25
Ljubljana

Napotitev delavcev na delo v tujino in prvo
leto nove zakonodaje
Osredotočili se bomo na dileme in vprašanja, ki se
nam pojavljajo od spremembe ZČmlS ter na vse
dileme in vprašanja, ki se še vedno pojavljajo v praksi
oziroma, kjer v praksi opažamo ali celo pričakujemo
težave v bližnji prihodnosti.

Ljubljana

25 Ljubljana

Zahtevnejši poslovni dogodki -
računovodski in davčni vidik26
Na praktični delavnici vam bomo prikazali
najpogostejše dileme in napake, ki se pri evidentiranju
in razumevanju zahtevnejših poslovnih dogodkov
dogajajo v praksi.

Obračunavanje potnih stroškov ter
ostalih povračil v zvezi z delom v
javnem sektorju
Na praktičnem izobraževanju vas bomo seznanili
kako pravilno obračunati in izplačati potne stroške in
druga povračila v zvezi z delom. Seznanili vas bomo
tudi z zakonskimi podlagami.

12
Ljublljana

Preizkušeni poznavalec računovodskega
upravljanja naložb, nepremičnin in drugih
osnovnih sredstev
Cilj izobraževanja je poglobiti in utrditi znanje potrebno
za upravljanje z nepremičninami kot je nakup, najem,

vrednotenje, vzdrževanje, dodatno vlaganje,

amortizacija, prodaja ali likvidacija nepremičnine.

12
Ljublljana

Preizkušeni poznavalec kadrovskih
procesov v javnem sektorju
V 4 delovnih dneh in enem mesecu izobraževanja
boste udeleženci v okviru izobraževanja osvojili tako
osnove kot posebnosti delovnih razmerij v javnem
sektorju, ki jih mora poznati vsak, ki se ukvarja s temi
vprašanji v osebah javnega prava.

26
Ljubljana

Preizkušeni poznavalec priprave
konsolidacije v skladu z MSRP
Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki
želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja
priprave konsolidacije tudi v skladu s MSRP.

Izobraževanje je zastavljeno kot sklop delavnic, na
katerih bo obrazložena priprava konsolidacije na
konkretnih primerih.

27
Ljublljana

Ljubljana

27 Izvršba na plačo po zadnjih novelah -
ZIZ-J in ZIZ-K
Pri izvrševanju sklepov o izvršbi se delodajalcem pogosto
pojavljajo vprašanja. Seznanili vas bomo z  Novelo Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J), Novelo Zakona o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ-K) in z vsemi spremembami Novele ZIZ-L,

ki je pričela veljati 11. aprila 2018.

Ljubljana

Nova gradbena in poklicna zakonodaja v
praksi s podzakonskimi akti ZA
PROJEKTANTE/ARHITEKTE,
INVESTITORJE IN INŽENIRINGE
Namen predavanja je seznaniti pooblaščene arhitekte
in inženirje ter projektante, investitorje in inženiringe,

kakšne so spremembe pri izdelavi projektne
dokumentacije, kako pridobiti gradbeno in uporabno
dovoljenje ali legalizirati objekt.

30
Ljubljana

https://www.centerzaizobrazevanje.si/povracila-stroskov-zaposlenim-in-napotenim-v-gospodarstvu-productsem623/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/obracun-plac-in-vseh-drugih-prejemkov-iz-delovnega-in-drugega-pogodbenega-razmerja-productsem675/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ddv-sola-za-zacetnike-productsem326/
https://www.dashofer.si/s-pocitnic-nazaj-v-davcni-direndaj-productsemk023003/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/nadaljevalna-ddv-sola-productsem738/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ddv-sola-za-zacetnike-productsem326/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/posebnosti-knjizenja-pri-posrednih-proracunskih-uporabnikih-z-vidika-denarnega-toka-productsem690/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/haccp-sistem-notranji-nadzor-in-obvladovanje-tveganj-productsem737/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ddv-sola-za-zacetnike-productsem326/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/evropska-izvrsba-in-evropski-placilni-nalog-ter-zavarovanje-terjatev-z-nalogom-za-zamrznitev-bancnih-racunov-productsem548/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/analiziranje-in-razumevanje-racunovodskih-izkazov-za-razlicne-uporabnike-productsem665/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ddv-posebnosti-v-gradbenistvu-productsem736/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ddv-sola-za-zacetnike-productsem326/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/delovno-pravo-za-racunovodje-productsem659/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/napotitev-delavcev-na-delo-v-tujino-in-prvo-leto-nove-zakonodaje-productsem712/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/zahtevnejsi-poslovni-dogodki-racunovodski-in-davcni-vidik-productsem251/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/obracunavanje-potnih-stroskov-ter-ostalih-povracil-v-zvezi-z-delom-v-javnem-sektorju-productsem621/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/preizkuseni-poznavalec-racunovodskega-upravljanja-nalozb-nepremicnin-in-drugih-osnovnih-sredstev-productsemzlg024/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/preizkuseni-poznavalec-kadrovskih-procesov-v-javnem-sektorju-productsemzlg025/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/preizku-eni-poznavalec-priprave-konsolidacije-v-skladu-z-msrp-productsemzlg008/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/izvr-ba-na-pla-o-po-zadnjih-novelah-ziz-j-in-ziz-k-productsem193/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/nova-gradbena-in-poklicna-zakonodaja-v-praksi-s-podzakonskimi-akti-za-projektante-arhitekte-investitorje-in-inzeniringe-productsem723/
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192

Ljubljana

Gradbena in podizvajalska pogodba
ter grajanje napak in reševanje
reklamacij
V gradbeni pogodbi, se lahko stranki natančno
dogovorita glede mnogih vprašanj, ki se pojavljajo v
(sodni) praksi: o načinu naročila dodatnih del, o
načinu plačila pogodbenih del in dodatnih del, o
postopku glede stvarnih napak opravljenega dela, o
neposrednem plačilu podizvajalca, o zavarovanju
nekaterih zahtevkov naročnika.

8
Ljubljana

Knjigovodsko spremljanje proizvodnje
Namen seminarja je usposobiti računovodje in
knjigovodje, da bodo znali organizirati zbiranje,

urejanje in obračunavanje podatkov na tak način,

da bodo pravilne informacije o proizvodnji vedno
na razpolago uporabnikom.

Nova gradbena in poklicna zakonodaja v
praksi s podzakonskimi akti ZA
NADZORNIKE IN IZVAJALCE
Namen predavanja je seznaniti nadzornike in izvajalce
s pogoji za nadaljevanje opravljanja nalog nadzora in
izvedbe ter z odgovornostmi pri gradnji in
dokumentaciji izvedenih del ter z vsemi dokazili o
zanesljivosti.

8
Ljubljana

Ljubljana

Praktična delavnica: Dajanje embalaže
v promet v vašem podjetju, odpadki in
inšpekcijski nadzor
Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo je prinesla kar nekaj sprememb, ki po
novem ne veljajo samo za osebe, ki dajo v promet
več kot 15 t embalaže, ampak veljajo tudi za osebe, ki
dajejo embalažo v promet v majhnih količinah.

 

9

KMETIJSKA DEJAVNOST - registracija,
zaposlovanje, knjiženje, bilanca1910

Ljubljana

1910
Ljubljana

Izkaz denarnih tokov - praktična izdelava
in analiziranje postavk s pomočjo
kazalnikov
Pomembno je, da računovodje in finančniki znajo sami
narediti tudi načrt prejemkov in izdatkov ter izkaz denarnih
tokov iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Noben
drug vir informacij ne pove toliko o tem, od kod smo denar
dobili in kam smo ga namenili, kot sam izkaz denarnih
tokov.

Kmetijska dejavnost ima kar nekaj posebnosti, zato
bomo na enodnevnem seminarju opredelili
dejavnost, kam katera sodi, kdo je nosilec in kako
se registrira, kateri stroški so davčno priznani in v
kakšnem obsegu in odgovorili na vprašanja glede
zaposlovanja na kmetiji

Preizkušeni poznavalec obdavčitve
dohodkov pravnih oseb
Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki
želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja
obdavčitve dohodkov pravnih oseb.

1
Ljublljana

Preizkušeni poznavalec DDV
Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki
želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja
davkov. S prejemom certifikata pridobite dokazilo o
znanju s področja davka na dodano vrednost.
Program izobraževanja je potrjen s strani Zbornice
davčnih svetovalcev Slovenije.

2
Ljubljana

Preizkušeni poznavalec obračuna
plač in dohodnine
Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki
želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja
dohodnine in prispevkov. S prejemom certifikata
pridobite dokazilo o znanju s področja dohodnine in
prispevkov. Program izobraževanja je potrjen s strani
Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.

3
LjubljanaPreizkušeni poznavalec

računovodenja in kontrolinga v
trgovskem/storitvenem podjetju.

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki
želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja
računovodstva in kontrolinga v trgovskem oz.

storitvenem podjetju.Izobraževanje je zastavljeno kot
sklop delavnic in bodo prestavljene primere dobre
prakse ter analizirane posledice različnih opcij
poslovnih odločitev.

7

Preizkušeni poznavalec učinkovitega
vodenja proizvodnje
Kaj lahko naredimo za uspešnost podjetja v
proizvodnji, poleg tega, da ponudimo kakovostne
izdelke? Odgovor v obliki interaktivnih in zanimiv
delavnic boste dobili na certificiranem izobraževanju
Preizkušeni poznavalec učinkovitega vodenja
proizvodnje.

8
Ljubljana

Ljubljana

Obračunavanje potnih stroškov ter
ostalih povračil v zvezi z delom v
javnem sektorju
Na praktičnem izobraževanju vas bomo seznanili
kako pravilno obračunati in izplačati potne stroške
in druga povračila v zvezi z delom. Seznanili vas
bomo tudi z zakonskimi podlagami.

11
Maribor

19 Šola računovodenja v javnem sektorju
Veliko ljudi se šele seznanja z računovodenjem. V ta
namen smo pripravili šolo računovodenja v javnem
sektorju za začetnike, na kateri se boste naučili tistih
pomembnih osnov, ki vas spremljajo pri vašem
vsakdanjem delu.

14., 15., 
17

Ljubljana

1915
Maribor

DDV za podjetje ne bo povzročal dodatnih stroškov le,

če ga boste dodobra spoznali. Njegovo nevtralnost boste
tako ohranili, če se boste zavedali svojih obveznosti pri
poslovanju s tujimi poslovnimi partnerji. Na seminarju
bodo predstavljene tudi spremembe, ki so začele veljati
s 1.1.2019 in se nanašajo na poslovanje s tujino.

Najnovejša DDV pravila pri poslovanju s
tujino - vključno z evropsko sodno
prakso

10

https://www.centerzaizobrazevanje.si/gradbena-in-podizvajalska-pogodba-ter-grajanje-napak-in-resevanje-reklamacij-productsem687/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/knjigovodsko-spremljanje-proizvodnje-productsem691/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/nova-gradbena-in-poklicna-zakonodaja-v-praksi-s-podzakonskimi-akti-za-nadzornike-in-izvajalce-productsem722/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/prakticna-delavnica-dajanje-embalaze-v-promet-v-vasem-podjetju-odpadki-in-inspekcijski-nadzor-productsem719/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/kmetijska-dejavnost-registracija-zaposlovanje-knji-enje-bilanca-productsem637/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/izkaz-denarnih-tokov-prakti-na-izdelava-in-analiziranje-postavk-s-pomo-jo-kazalnikov-productsem555/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/preizku-eni-poznavalec-obdav-itve-dohodkov-pravnih-oseb-productsemzlg002/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/preizku-eni-poznavalec-davka-na-dodano-vrednost-productsemzlg003/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/preizku-eni-poznavalec-obra-una-pla-in-dohodnine-productsemzlg001/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/preizkuseni-poznavalec-racunovodenja-in-kontrolinga-v-trgovskem-storitvenem-podjetju-productsemzlg023/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/preizkuseni-poznavalec-ucinkovitega-vodenja-proizvodnje-productsemzlg031/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/obracunavanje-potnih-stroskov-ter-ostalih-povracil-v-zvezi-z-delom-v-javnem-sektorju-productsem621/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/sola-racunovodenja-v-javnem-sektorju-productsemc001/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/najnovejsa-ddv-pravila-pri-poslovanju-s-tujino-vkljucno-z-evropsko-sodno-prakso-productsem320/
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1919
Ljubljana

1921., 22.,
24. 8

Šola obračuna prejemkov zaposlenih
Šola obračuna prejemkov zaposlenih je namenjena
začetnikom, ki bi želeli pridobiti znanje s področja
obračunavanja plač in vseh drugih prejemkov iz
delovnega in drugega pogodbenega razmerja kot
tudi vsem tistim, ki bi želeli znanje na tem področju
obnoviti.

1921
Ljubljana

Šola izvršbe - nadaljevalna stopnja
Prikaz pregledovanja sodne prakse in odločb sodišč
na domači strani Vrhovnega sodišča RS, prikaz 

pregledovanja insolvenčnih postopkov na AJPES-u.

1922
Ljubljana

19

Obračun plač in vseh drugih prejemkov
iz delovnega in drugega pogodbenega
razmerja
Na seminarju vam bomo predstavili praktične
izračune vseh prejemkov fizičnih oseb, njihovo
knjiženje in poročanje na REK obrazcih. Predstavili
vam bomo tudi obračun prispevkov za pokojninsko in
socialno zavarovanje samostojnih podjetnikov in
lastnikov enoosebnih družb.

1923
Ljubljana Konferenca bo potekala v sodelovanju s

priznanimi strokovnjaki, vsebina pa pripravljena
»z roko v roki« s tekočimi informacijami z
davčnega, računovodskega in pravnega področja.

6.  jesensko srečanje računovodij v
javnem sektorju

KONFERENCA!

Zahtevnejši poslovni dogodki -
računovodski in davčni vidik

Ljubljana

24
Mnogi računovodski delavci se dnevno srečujete z dilemami
pri knjiženju in evidentiranju poslovnih dogodkov, ki niso
vsakdanji. Na praktični delavnici vam bomo prikazali
najpogostejše dileme in napake, ki se pri evidentiranju in
razumevanju zahtevnejših poslovnih dogodkov dogajajo v
praksi.

DDV novosti v 2019 in vse o
transakcijah z nepremičninami 21
Za leto 2019 je napovedanih kar nekaj sprememb s
področja DDV.  Glede na to, da so spremembe v fazi
predlaganja, se bo program seminarja v skladu s tem
sproti usklajeval. Tako boste udeleženci seminarja
seznanjeni z vsemi zadnjimi spremembami in novostmi
na tem področju, pravočasno in točno.

Ljubljana

8
DDV za podjetje ne bo povzročal dodatnih stroškov
le, če ga boste dodobra spoznali. Njegovo
nevtralnost boste tako ohranili, če se boste zavedali
svojih obveznosti pri poslovanju s tujimi poslovnimi
partnerji. Na seminarju bodo predstavljene tudi
spremembe, ki so začele veljati s 1.1.2019 in se
nanašajo na poslovanje s tujino.

Najnovejša DDV pravila pri poslovanju
s tujino - vključno z evropsko sodno
prakso

17
Ljubljana

19
Ljubljana

Šola kadrovanja temelji na praktičnih vprašanjih,

izkušnjah in primerih. Zastavljena je na način, da
udeleženci dobijo širok nabor znanja iz delovnega
prava. Udeleženci bodo opozorjeni na posebnosti
in bodo dobili napotke, s katerimi si bodo lahko v
veliki meri olajšali vsakodnevno kadrovsko delo.

Šola kadrovanja16., 18., 
22

1916
Ljubljana

Seznanili vas bomo z organizacijo in izvedbo popisa,

podali sklepe, ki jih potrebujete za popis in zaključek
popisa, prikazali knjiženje popisnih razlik in uskladitve
knjigovodskega in dejanskega stanja. Seznanili vas bomo
s povezavo popisa in DDV, vam prikazali praktične
primere in vam odgovorili na vsa vprašanja in dileme.

Letni popis sredstev in obveznosti -
inventura

1916
Maribor Konferenca bo potekala v sodelovanju s

priznanimi strokovnjaki, vsebina pa pripravljena
»z roko v roki« s tekočimi informacijami z
davčnega, računovodskega in pravnega področja

6.  jesensko srečanje računovodij v
javnem sektorju

KONFERENCA!

Preizkušeni poznavalec davčnega
postopka
Za računovodjo je poznavanje pravil davčnega
postopka neizogibno, saj mu poznavanje tega
zagotovi korektno in samozavestno komunikacijo z
nadzornimi organi. Dobro poznavanje davčnega
postopka je koristno tudi v fazi davčne optimizacije.

17
Ljubljana

https://www.centerzaizobrazevanje.si/sola-obracuna-prejemkov-zaposlenih-productsem720/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ola-izvr-be-nadaljevalna-stopnja-productsem506/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/obracun-plac-in-vseh-drugih-prejemkov-iz-delovnega-in-drugega-pogodbenega-razmerja-productsem675/
https://www.dashofer.si/6-jesensko-srecanje-racunovodij-v-javnem-sektorju-productsemk008007/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ddv-sola-za-zacetnike-productsem326/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/zahtevnejsi-poslovni-dogodki-racunovodski-in-davcni-vidik-productsem251/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ddv-novosti-v-2019-in-vse-o-transakcijah-z-nepremicninami-productsem702/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/najnovejsa-ddv-pravila-pri-poslovanju-s-tujino-vkljucno-z-evropsko-sodno-prakso-productsem320/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/sola-kadrovanja-productsem729/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/letni-popis-sredstev-in-obveznosti-inventura-productsem636/
https://www.dashofer.si/6-jesensko-srecanje-racunovodij-v-javnem-sektorju-productsemk008007/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ddv-sola-za-zacetnike-productsem326/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/preizkuseni-poznavalec-davcnega-postopka-productsemzlg026/


Ljubljana

12
Nova gradbena in poklicna zakonodaja v
praksi s podzakonskimi akti ZA
PROJEKTANTE/ARHITEKTE, INVESTITORJE
IN INŽENIRINGE
Namen predavanja je seznaniti pooblaščene arhitekte
in inženirje ter projektante, investitorje in inženiringe,

kakšne so spremembe pri izdelavi projektne
dokumentacije, kako pridobiti gradbeno in uporabno
dovoljenje ali legalizirati objekt.

Ljubljana

DDV šola za začetnike
Če ste se z DDV začeli šele srečevati, je zelo
pomembno, da se pravilno naučite kako deluje. Le
s poznavanjem pravih osnovnih DDV pravil boste
namreč lahko uspešno reševali dejanske zagate, s
katerimi se boste morali spopadati pri svojem delu.

Učenje od izkušene DDV svetovalke je lahko vaša
dobra karierna naložba.

12., 13.,
18.

19
Ljubljana

Posebnosti knjiženja pri posrednih
proračunskih uporabnikih z vidika
denarnega toka
Posredni proračunski uporabniki se ob svojem
vsakdanjem delu srečujejo s posebnostmi knjiženja. 

V ta namen smo pripravili seminar, ki bo razjasnil dileme
kateri poslovni dogodki so predmet evidenčnih knjiženj.

13

14
Ljubljana

Knjigovodsko spremljanje proizvodnje
Namen seminarja je usposobiti računovodje in
knjigovodje, da bodo znali organizirati zbiranje,

urejanje in obračunavanje podatkov na tak način,

da bodo pravilne informacije o proizvodnji vedno
na razpolago uporabnikom.

Obračunavanje potnih stroškov ter
ostalih povračil v zvezi z delom v
javnem sektorju
Na praktičnem izobraževanju vas bomo seznanili
kako pravilno obračunati in izplačati potne stroške
in druga povračila v zvezi z delom. Seznanili vas
bomo tudi z zakonskimi podlagami.

14
Ljubljana

1919
Maribor

19

Obračun plač in vseh drugih prejemkov
iz delovnega in drugega pogodbenega
razmerja
Na seminarju vam bomo predstavili praktične
izračune vseh prejemkov fizičnih oseb, njihovo
knjiženje in poročanje na REK obrazcih. Predstavili
vam bomo tudi obračun prispevkov za pokojninsko
in socialno zavarovanje samostojnih podjetnikov in
lastnikov enoosebnih družb.

Zahtevnejši poslovni dogodki -
računovodski in davčni vidik

Ljubljana

19
Mnogi računovodski delavci se dnevno srečujete z
dilemami pri knjiženju in evidentiranju poslovnih
dogodkov, ki niso vsakdanji. Na praktični delavnici
vam bomo prikazali najpogostejše dileme in
napake, ki se pri evidentiranju in razumevanju
zahtevnejših poslovnih dogodkov dogajajo v praksi.

IZBOLJŠAJMO ODNOSE NA DELOVNEM
MESTU - asertivno komuniciranje

Ljubljana

5
Morda ste že iskali načine, kako bi s sodelavci lažje
sodelovali in tako dosegali boljše rezultate.

Najučinkovitejša pot do učinkovite komunikacije je prav
asertivno komuniciranje. Pridružite se nam na delavnici in
izboljšajte samozavest, odnose na delovnem mestu in si
ustvarite temelje za uspešno sodelovanje in komuniciranje.

19 Instrumenti zavarovanja terjatev in
obveznosti
Terjatve do kupcev predstavljajo problem v vsaki
gospodarski družbi ali pri podjetniku. Pogosto se
vprašamo, zakaj nastane problem in tveganje, da
nam kupec ne bo plačal, če smo sami korektno
opravili posel.

197
Ljubljana

KMETIJSKA DEJAVNOST - registracija,
zaposlovanje, knjiženje, bilanca197
Kmetijska dejavnost ima kar nekaj posebnosti, zato
bomo na enodnevnem seminarju opredelili dejavnost,
kam katera sodi, kdo je nosilec in kako se registrira, kateri
stroški so davčno priznani in v kakšnem obsegu in
odgovorili na vprašanja glede zaposlovanja na kmetiji

Maribor

Ljubljana

DDV v javnem sektorju
Udeleženci bodo skozi predavanje pridobili splošen
pregled nad sistemom DDV, se seznanili z
opredelitvijo davčnih zavezancev ter nekaterimi
posebnostmi, ki veljajo na področju DDV v javnem
sektorju.

8

Ljubljana

Analiziranje in razumevanje
računovodskih izkazov za različne
uporabnike
Seznanite in naučite se pravilnega razumevanja
računovodskih izkazov. Za vas smo pripravili seminar,
ki je bolj v obliki delavnice. Seznanili in naučili vas
bomo vse, kar se iz računovodskih poročil razbere in
razume, prav tako pa vas bomo opozorili na pasti in
nevarnosti.

11
1911

Ljubljana

Seznanili vas bomo z organizacijo in izvedbo
popisa, podali sklepe, ki jih potrebujete za popis in
zaključek popisa, prikazali knjiženje popisnih razlik
in uskladitve knjigovodskega in dejanskega stanja.

Seznanili vas bomo s povezavo popisa in DDV, vam
prikazali praktične primere in vam odgovorili na vsa
vprašanja in dileme.

Letni popis sredstev in obveznosti -
inventura

1911
Ljubljana

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki
želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja
računovodstva in kontrolinga v proizvodnem
podjetju. Izobraževanje je zastavljeno kot sklop
delavnic in bodo prestavljene primere dobre prakse
ter analizirane posledice različnih opcij poslovnih
odločitev.

Preizkušeni poznavalec računovodenja
in kontrolinga v proizvodnem podjetju

1912
Ljubljana

Certificirano izobraževanje je namenjeno vsem, ki
želite obnoviti in poglobiti vaše znanje s področja
računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju.

Preizkušeni poznavalec računovodenja
in obračuna plač v javnem sektorju

NOVEMBER 2019

https://www.centerzaizobrazevanje.si/nova-gradbena-in-poklicna-zakonodaja-v-praksi-s-podzakonskimi-akti-za-projektante-arhitekte-investitorje-in-inzeniringe-productsem723/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ddv-sola-za-zacetnike-productsem326/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/posebnosti-knjizenja-pri-posrednih-proracunskih-uporabnikih-z-vidika-denarnega-toka-productsem690/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/knjigovodsko-spremljanje-proizvodnje-productsem691/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/obracunavanje-potnih-stroskov-ter-ostalih-povracil-v-zvezi-z-delom-v-javnem-sektorju-productsem621/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/obracun-plac-in-vseh-drugih-prejemkov-iz-delovnega-in-drugega-pogodbenega-razmerja-productsem675/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/zahtevnejsi-poslovni-dogodki-racunovodski-in-davcni-vidik-productsem251/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/izbolj-ajmo-odnose-na-delovnem-mestu-asertivno-komuniciranje-productsem651/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/instrumenti-zavarovanja-terjatev-in-obveznosti-productsem724/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/kmetijska-dejavnost-registracija-zaposlovanje-knji-enje-bilanca-productsem637/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ddv-v-javnem-sektorju-productsem721/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/analiziranje-in-razumevanje-racunovodskih-izkazov-za-razlicne-uporabnike-productsem665/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/letni-popis-sredstev-in-obveznosti-inventura-productsem636/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/preizkuseni-poznavalec-racunovodenja-in-kontrolinga-v-proizvodnem-podjetju-productsemzlg022/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/preizku-eni-poznavalec-ra-unovodenja-v-javnem-sektorju-productsemzlg005/


DECEMBER 2019
19

Ljubljana

»HITRA ŠOLA« praktičnih znanj s področja
računovodstva
Z našim kratkim izobraževanjem, ki bo delno v obliki
predavanj in večina v obliki praktičnih delavnic,

želimo da pridobite, potrdite in nagradite znanja s
področja računovodstva. Prednost izobraževanja je
teoretično učenje s praktičnim delom!

2., 3.,
6.

192
Ljubljana

Gradbena in podizvajalska pogodba ter
grajanje napak in reševanje reklamacij
V gradbeni pogodbi, se lahko stranki natančno
dogovorita glede mnogih vprašanj, ki se pojavljajo v
(sodni) praksi: o načinu naročila dodatnih del, o
načinu plačila pogodbenih del in dodatnih del, o
postopku glede stvarnih napak opravljenega dela, o
neposrednem plačilu podizvajalca, o zavarovanju
nekaterih zahtevkov naročnika.193

LjubljanaDDV za podjetje ne bo povzročal dodatnih stroškov le,

če ga boste dodobra spoznali. Njegovo nevtralnost
boste tako ohranili, če se boste zavedali svojih
obveznosti pri poslovanju s tujimi poslovnimi partnerji.
Na seminarju bodo predstavljene tudi spremembe, ki so
začele veljati s 1.1.2019 in se nanašajo na poslovanje s
tujino.

Najnovejša DDV pravila pri poslovanju
s tujino - vključno z evropsko sodno
prakso 195

Koper

Letno poročilo za leto 2019 v javnem
sektorju
Vsako leto prihaja do sprememb tako na davčnem
kot na računovodskem področju, zato smo za vse
računovodje v javnem sektorju tudi letos pripravili
vsakoletni posvet, kjer boste prejeli jasna navodila
glede priprave in izdelave računovodskih izkazov za
leto 2019.

1921
Ljubljana

Izkaz denarnih tokov - praktična izdelava
in analiziranje postavk s pomočjo
kazalnikov
Pomembno je, da računovodje in finančniki znajo sami
narediti tudi načrt prejemkov in izdatkov ter izkaz denarnih
tokov iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Noben
drug vir informacij ne pove toliko o tem, od kod smo denar
dobili in kam smo ga namenili, kot sam izkaz denarnih
tokov.

1922
Ljubljana

Letno poročilo za leto 2019 v javnem
sektorju
Vsako leto prihaja do sprememb tako na davčnem
kot na računovodskem področju, zato smo za vse
računovodje v javnem sektorju tudi letos pripravili
vsakoletni posvet, kjer boste prejeli jasna navodila
glede priprave in izdelave računovodskih izkazov
za leto 2019.

Povračila stroškov zaposlenim in
napotenim v gospodarstvu
Zakonodaja določa stroške, ki pripadajo delavcem
zaradi zaposlitve. Pogledali bomo, kdaj  pripadajo 

povračila stroškov in v kakšni višini jih izplačujemo
delavcem. Na delavnici bodo udeleženci prejeli
poleg gradiva tudi osnutek pravilnika o obračunu in
izplačilu potnih stroškov.

22
Maribor

Ljubljana

Evropska izvršba in Evropski plačilni
nalog ter zavarovanje terjatev z
nalogom za zamrznitev bančnih
računov
V zadnjih letih je bilo v EU sprejetih kar nekaj
predpisov, ki upnikom v državah članicah olajšujejo
nekatere postopke: izvršitev odločb in drugih javnih
listin, uveljavitev zahtevkov v državah članicah ter
zavarovanje terjatev z zamrznitvijo bančnih računov.

26

27 Izvršba na plačo po zadnjih novelah -
ZIZ-J in ZIZ-K
Pri izvrševanju sklepov o izvršbi se delodajalcem
pogosto pojavljajo vprašanja. Seznanili vas bomo z  

Novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J),

Novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K) in z
vsemi spremembami Novele ZIZ-L, ki je pričela
veljati 11. aprila 2018.

Ljubljana

1927
Maribor DDV za podjetje ne bo povzročal dodatnih

stroškov le, če ga boste dodobra spoznali. Njegovo
nevtralnost boste tako ohranili, če se boste
zavedali svojih obveznosti pri poslovanju s tujimi
poslovnimi partnerji. Na seminarju bodo
predstavljene tudi spremembe, ki so začele veljati
s 1.1.2019 in se nanašajo na poslovanje s tujino.

Najnovejša DDV pravila pri poslovanju
s tujino - vključno z evropsko sodno
prakso

19
Ljubljana

HACCP sistem - notranji nadzor in
obvladovanje tveganj
Delate z živili in imate težave z vzpostavitvijo 

HACCP sistema, ste morda dobili odločbo inšpektorja 

za varno hrano, ali bi radi vaše zaposlene izobrazili, da 

bi se zavedali svoje odgovornosti za pripravo varne 

in zdrave hrane?

19 NOVO!

Ljubljana

Koktajl sprememb 2020
“Koktajl sprememb” je tradicionalno vseslovensko
druženje slovenskih računovodij, kadrovikov in
vseh, ki jih zanimajo spremembe v davčno-

računovodski in delovnopravni zakonodaji.

21
KONFERENCA!

Nova gradbena in poklicna zakonodaja v
praksi s podzakonskimi akti ZA
NADZORNIKE IN IZVAJALCE
Namen predavanja je seznaniti nadzornike in izvajalce
s pogoji za nadaljevanje opravljanja nalog nadzora in
izvedbe ter z odgovornostmi pri gradnji in
dokumentaciji izvedenih del ter z vsemi dokazili o
zanesljivosti.

19
Maribor

1919
Ljubljana

Gradbena dejavnost je zelo posebno področje tudi z
vidika računovodskega spremljanja in obračuna DDV.

Njena posebnost je ravno v naravi dela, saj se posli
sklepajo za daljše obdobje, tudi več od enega leta.

Preizkušeni poznavalec računovodenja
in kontrolinga v gradbeni dejavnosti

https://www.centerzaizobrazevanje.si/sola-racunovodenja-v-javnem-sektorju-productsemc001/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/gradbena-in-podizvajalska-pogodba-ter-grajanje-napak-in-resevanje-reklamacij-productsem687/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/najnovejsa-ddv-pravila-pri-poslovanju-s-tujino-vkljucno-z-evropsko-sodno-prakso-productsem320/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/letno-porocilo-za-leto-2018-v-javnem-sektorju-productsem209/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/izkaz-denarnih-tokov-prakti-na-izdelava-in-analiziranje-postavk-s-pomo-jo-kazalnikov-productsem555/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/izkaz-denarnih-tokov-prakti-na-izdelava-in-analiziranje-postavk-s-pomo-jo-kazalnikov-productsem555/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/letno-porocilo-za-leto-2018-v-javnem-sektorju-productsem209/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/povracila-stroskov-zaposlenim-in-napotenim-v-gospodarstvu-productsem623/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/evropska-izvrsba-in-evropski-placilni-nalog-ter-zavarovanje-terjatev-z-nalogom-za-zamrznitev-bancnih-racunov-productsem548/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/izvr-ba-na-pla-o-po-zadnjih-novelah-ziz-j-in-ziz-k-productsem193/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/najnovejsa-ddv-pravila-pri-poslovanju-s-tujino-vkljucno-z-evropsko-sodno-prakso-productsem320/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/haccp-sistem-notranji-nadzor-in-obvladovanje-tveganj-productsem737/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ddv-sola-za-zacetnike-productsem326/
https://konference.dashofer.si/koktajl-sprememb-2020-productsemk009004/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ddv-sola-za-zacetnike-productsem326/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/nova-gradbena-in-poklicna-zakonodaja-v-praksi-s-podzakonskimi-akti-za-nadzornike-in-izvajalce-productsem722/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/preizkuseni-poznavalec-racunovodenja-in-kontrolinga-v-proizvodnem-podjetju-productsemzlg005/


Zahtevnejši poslovni dogodki -
računovodski in davčni vidik

Ljubljana

17
Mnogi računovodski delavci se dnevno srečujete z
dilemami pri knjiženju in evidentiranju poslovnih
dogodkov, ki niso vsakdanji. Na praktični delavnici
vam bomo prikazali najpogostejše dileme in
napake, ki se pri evidentiranju in razumevanju
zahtevnejših poslovnih dogodkov dogajajo v praksi.

19
Ljubljana

Posebnosti knjiženja pri posrednih
proračunskih uporabnikih z vidika
denarnega toka
Posredni proračunski uporabniki se ob svojem
vsakdanjem delu srečujejo s posebnostmi knjiženja. 

V ta namen smo pripravili seminar, ki bo razjasnil
dileme kateri poslovni dogodki so predmet
evidenčnih knjiženj.

17

Priprava na zaključni račun in ODDPO

Maribor

18 Bliža se čas oddaje letnih poročil in davčnih
obračunov, zato vas bomo skozi praktične primere
opozorili na posebnosti, ki jih ne smete spregledati
pri izdelavi obračuna davka od dohodkov pravnih
oseb za leto 2019.

Nova gradbena in poklicna
zakonodaja v praksi s podzakonskimi
akti ZA NADZORNIKE IN IZVAJALCE
Namen predavanja je seznaniti nadzornike in
izvajalce s pogoji za nadaljevanje opravljanja nalog
nadzora in izvedbe ter z odgovornostmi pri gradnji
in dokumentaciji izvedenih del ter z vsemi dokazili
o zanesljivosti.

18
Ljubljana

Povračila stroškov zaposlenim in
napotenim v gospodarstvu
Zakonodaja določa stroške, ki pripadajo delavcem
zaradi zaposlitve. Pogledali bomo, kdaj  pripadajo 

povračila stroškov in v kakšni višini jih izplačujemo
delavcem. Na delavnici bodo udeleženci prejeli
poleg gradiva tudi osnutek pravilnika o obračunu in
izplačilu potnih stroškov.

19
Ljubljana

19
Ljubljana

Obračun plač in vseh drugih
prejemkov iz delovnega in drugega
pogodbenega razmerja
Na seminarju vam bomo predstavili praktične
izračune vseh prejemkov fizičnih oseb, njihovo
knjiženje in poročanje na REK obrazcih. Predstavili
vam bomo tudi obračun prispevkov za pokojninsko
in socialno zavarovanje samostojnih podjetnikov in
lastnikov enoosebnih družb.

Priprava na zaključni račun in ODDPO

Ljubljana

22 Bliža se čas oddaje letnih poročil in davčnih
obračunov, zato vas bomo skozi praktične primere
opozorili na posebnosti, ki jih ne smete spregledati
pri izdelavi obračuna davka od dohodkov pravnih
oseb za leto 2019.

1910
Ljubljana

Šola izvršbe - nadaljevalna stopnja
Prikaz pregledovanja sodne prakse in odločb sodišč
na domači strani Vrhovnega sodišča RS, prikaz 

pregledovanja insolvenčnih postopkov na AJPES-u.

Maribor

11 Nova gradbena in poklicna zakonodaja
v praksi s podzakonskimi akti ZA
PROJEKTANTE/ARHITEKTE,
INVESTITORJE IN INŽENIRINGE
Namen predavanja je seznaniti pooblaščene
arhitekte in inženirje ter projektante, investitorje in
inženiringe, kakšne so spremembe pri izdelavi
projektne dokumentacije, kako pridobiti gradbeno
in uporabno dovoljenje ali legalizirati objekt.

1911
Maribor

Letno poročilo za leto 2019 v javnem
sektorju
Vsako leto prihaja do sprememb tako na davčnem
kot na računovodskem področju, zato smo za vse
računovodje v javnem sektorju tudi letos pripravili
vsakoletni posvet, kjer boste prejeli jasna navodila
glede priprave in izdelave računovodskih izkazov
za leto 2019.

Obračunavanje potnih stroškov ter
ostalih povračil v zvezi z delom v
javnem sektorju
Na praktičnem izobraževanju vas bomo seznanili
kako pravilno obračunati in izplačati potne stroške
in druga povračila v zvezi z delom. Seznanili vas
bomo tudi z zakonskimi podlagami.

12
Maribor

1913
Ljubljana

Letno poročilo za leto 2019 v javnem
sektorju
Vsako leto prihaja do sprememb tako na davčnem
kot na računovodskem področju, zato smo za vse
računovodje v javnem sektorju tudi letos pripravili
vsakoletni posvet, kjer boste prejeli jasna navodila
glede priprave in izdelave računovodskih izkazov
za leto 2019.

Ljubljana

Analiziranje in razumevanje
računovodskih izkazov za različne
uporabnike
Seznanite in naučite se pravilnega razumevanja
računovodskih izkazov. Za vas smo pripravili seminar,
ki je bolj v obliki delavnice. Seznanili in naučili vas
bomo vse, kar se iz računovodskih poročil razbere in
razume, prav tako pa vas bomo opozorili na pasti in
nevarnosti.

16
Maribor

DDV v javnem sektorju
Udeleženci bodo skozi predavanje pridobili splošen
pregled nad sistemom DDV, se seznanili z
opredelitvijo davčnih zavezancev ter nekaterimi
posebnostmi, ki veljajo na področju DDV v javnem
sektorju.

16

195
Ljubljana

Seznanili vas bomo z organizacijo in izvedbo popisa,

podali sklepe, ki jih potrebujete za popis in zaključek
popisa, prikazali knjiženje popisnih razlik in
uskladitve knjigovodskega in dejanskega stanja.

Seznanili vas bomo s povezavo popisa in DDV, vam
prikazali praktične primere in vam odgovorili na vsa
vprašanja in dileme.

Letni popis sredstev in obveznosti -
inventura

IZBOLJŠAJMO ODNOSE NA
DELOVNEM MESTU - asertivno
komuniciranje

Ljubljana

10
Morda ste že iskali načine, kako bi s sodelavci lažje
sodelovali in tako dosegali boljše rezultate.

Najučinkovitejša pot do učinkovite komunikacije
je prav asertivno komuniciranje. Pridružite se nam
na delavnici in izboljšajte samozavest, odnose na
delovnem mestu in si ustvarite temelje za uspešno
sodelovanje in komuniciranje.

14

https://www.centerzaizobrazevanje.si/zahtevnejsi-poslovni-dogodki-racunovodski-in-davcni-vidik-productsem251/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/posebnosti-knjizenja-pri-posrednih-proracunskih-uporabnikih-z-vidika-denarnega-toka-productsem690/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/priprava-na-zakljucni-racun-in-oddpo-productsem430/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/nova-gradbena-in-poklicna-zakonodaja-v-praksi-s-podzakonskimi-akti-za-nadzornike-in-izvajalce-productsem722/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/izkaz-denarnih-tokov-prakti-na-izdelava-in-analiziranje-postavk-s-pomo-jo-kazalnikov-productsem555/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/povracila-stroskov-zaposlenim-in-napotenim-v-gospodarstvu-productsem623/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/obracun-plac-in-vseh-drugih-prejemkov-iz-delovnega-in-drugega-pogodbenega-razmerja-productsem675/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/priprava-na-zakljucni-racun-in-oddpo-productsem430/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ola-izvr-be-nadaljevalna-stopnja-productsem506/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/nova-gradbena-in-poklicna-zakonodaja-v-praksi-s-podzakonskimi-akti-za-projektante-arhitekte-investitorje-in-inzeniringe-productsem723/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/letno-porocilo-za-leto-2018-v-javnem-sektorju-productsem209/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/obracunavanje-potnih-stroskov-ter-ostalih-povracil-v-zvezi-z-delom-v-javnem-sektorju-productsem621/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/letno-porocilo-za-leto-2018-v-javnem-sektorju-productsem209/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/analiziranje-in-razumevanje-racunovodskih-izkazov-za-razlicne-uporabnike-productsem665/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/ddv-v-javnem-sektorju-productsem721/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/letni-popis-sredstev-in-obveznosti-inventura-productsem636/
https://www.centerzaizobrazevanje.si/izbolj-ajmo-odnose-na-delovnem-mestu-asertivno-komuniciranje-productsem651/


*Pridružujemo si pravico do sprememb v programu
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