
 
 

 

Območna obrtno podjetniška zbornica Slovenska Bistrica in Sklad za izobraževanje 

pri samostojnih podjetnikih Slovenska Bistrica organizirata 

strokovni seminar na temo: 

NOVE OBVEZNOSTI IN SPREMEMBE  PRI  RAČUNOVODENJU  V 

MIKRO IN MALIH PODJETJIH  ter SAMOSTOJNIH PODJETNIKIH 

OD 1.1.2016 DALJE ! 
 

v četrtek, 12. maja 2016,  od 13. do 16. ure 
v prostorih OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e. 

 

 

Spremenjeno 8. poglavje ZGD-1 (računovodsko poročanje) in novi SRS 2016 s Pravili 

skrbnega računovodenja tako v mikro in mala podjetja kot »računovodstva« 

samostojnih podjetnikov s 1.1.2016 vnašajo kar nekaj pomembnih novosti in sprememb. 

 

Kaj bodo po novem obvezno vključevala obvezna pojasnila (priloga k izkazom) za 

majhna podjetja, katere so tiste spremembe SRS 2016, ki bodo vplivale na knjiženje 

poslovnih dogodkov po 1.1.2016, kako je z »računanjem« odloženih davkov po novem, 

katere spremembe prinaša PRIPOROČENI ENOTNI KONTNI NAČRT,  …?   

 

To je le nekaj vprašanj na katere bomo odgovorili na seminarju, s pomočjo katerega boste 

lažje »zajadrali« v nova pravila računovodenja !  

 

IZ VSEBINE: 

 

SPREMEMBE 8. POGLAVJA ZGD-1 

 Velikostna merila za razvrstitev družb (od tega odvisen obseg poročanja družbe), 

 Kdaj je pri majhni družbi potrebna preiskava letnih računovodskih izkazov? 

 Kaj bodo po nove poročale mikro in majhne družbe (priloga k izkazu- kaj mora 

vsebovati obvezno pojasnilo za majhno d.o.o.) ? 

 nov izračun bilančnega dobička 

SRS 2016 

 Nova sistematika SRS 2016 

 Bistvene novosti posameznih SRS- (UVOD V SRS- POMEMBNOST, 

ODLOŽENI DAVKI (kdo ja in kdo ne), SRS 1- OSNOVNA SREDSTVA,  SRS 5 

TERJATVE (popravek, odpis, davčni vidik), SRS 8 KAPITAL, SRS 10 

REZERVACIJE, SRS 16- UGOTAVLJANE IN MERJENJE POŠTENE 

VREDNOSTI, SRS 30- RAČUNOVODSKE REŠITVE PRI S.P.,…  ), 



 Prehod na nove SRS  

1. računovodski vidik: preknjižbe na nove konte s 1.1.2016- zgledi knjiženj spremembe 

računovodskih umeritev ( pravilnik o računovodstvu, sklepi,…) 

2. davčni vidik (davčna osnova pri prevrednotenjih na višjo vrednost) 

 »NOV« Priporočeni enotni kontni načrt 

 Pravila skrbnega računovodenja (Zakaj uporavljati PSR 1- Knjigovodske listine , 

PSR 2- Poslovne knjige, … ) 
 
SEMINAR JE NAMENJEN: 
Predvsem računovodjem in knjigovodjem, svetovalcem, lastnikom in vsem, ki jih to področje 

zanima. 

 

SEMINAR BO VODILA: 

Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je 

članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in 

samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva 

in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je 

izdala tudi štiri priročnike. 

 
CENA: 

Za člane zbornice, ki imajo plačano članarino, znaša kotizacija 30,00 €, za nečlane pa 

70,00 €. DDV je vključen v ceno.  

 
PRIJAVA: 

V kolikor se želite seminarja udeležiti,  pošljite izpolnjeno prijavnico najkasneje do 

torka, 10. maja 2016, na sedež Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska 

Bistrica, Špindlerjeva 2e ali po faksu: 02 818 31 10. Lahko pa se prijavite po 

elektronski pošti na naslov: olga.kampus@ozs.si 
 

 

 
 

PRIJAVNICA ZA SEMINAR “NOVI SRS 2016 IN SPREMEMBE ZGD-1” 

 

Ime in priimek_______________________________________________________________________ 

naziv firme___________________________________e-pošta:________________________________ 

Davčna številka___________________________tel./fax_____________________________________ 

naslov______________________________________________________________________________ 

član zbornice   DA    NE 

udeleženci seminarja: ________________________________________________________________ 

Datum:     žig     podpis: 

 


