
 
 
 
 
 
 

 

 
RIC Slovenska Bistrica v sodelovanju z  

Območno-obrtno zbornico Slovenska Bistrica vabi na 
 
 

brezplačno delavnico 

 

  

  NOVOSTI 
            SPREMEMBE 

                          OPOZORILA 
 

vezana na IZPLAČILA 
DOHODKOV FIZIČNIM OSEBAM 

po 1.1.2017 

 
 

 torek, 10. januar 2017 
13.00-16.00 

 prostori Območno obrtno-podjetniške zbornice 

Slovenska Bistrica 
(Špindlerjeva ulica 2e, Slovenska Bistrica) 

 

 
 

Delavnica je namenjena vodjem računovodstva, vodjem 
računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in 
lastnikom družb, svetovalcem in vsem, ki jih to področje 
zanima. 

Iz vsebine: 
 izbrane SPREMEME ZAKONA O DOHODNINI (spremembe pri bonitetah, uvedba 

posebne davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost, sprememba lestvice 
za odmero dohodnine, povišanje dohodkovnega praga za uporabo dodatne splošne 
olajšave,… )   

 
 vpliv SPREMEMB ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU na dohodke fizičnih oseb, 

s.p. (spremembe rokov za plačilo prispevkov za socialno varstvo, OPSVL in OPSVZ- 
pred izpolnjen obračun s strani FURS-a, …) 

 
 SPREMEMBE PRI POROČANJU- REK obrazci (poročanje zneska osnove za 

obračun prispevkov, enostavnejši način popravkov,…), 
 

 OPOZORILA (najnižje zavarovalne osnove za leto 2017: zaposleni, s.p., družbeniki- 
poslovodje-šifra 040, uveljavljanje dejanskih stroškov že pred informativnim 

izračunom, izplačevanje dohodek fizični osebi, ki je zavarovana na osnovi 18. člena 
ZPIZ in IZJAVA, ekonomsko odvisne osebe, pomen pogodbe s poslovodno osebo…) 

 
 KRATKOTRAJNO  DELO: kdo ga »nadzira«, kakšne so kazni, napake (obrazec 

M12, evidence, povračilo stroškov službenih poti, ...) 
 

Izvajalec:  
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 (NPK 

knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica 
mnogih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri 
priročnike.   

 

Prijava: 
preko spletnega obrazca na naslovu https://goo.gl/forms/9SI2EaljczrIr1nM2  
 
Število mest je omejeno! 
Kotizacija: 

Kotizacije za udeležence delavnice ni! 

 
Dodatne informacije: 
Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefon 02 292 72 10 (Danica KOŠIR, RIC 
Slovenska Bistrica) in 02 8181 420 (Olga Kampuš, OOZ Slovenska Bistrica). 
 
 
Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in SPIRIT, javna agencija. 

 

https://goo.gl/forms/9SI2EaljczrIr1nM2

