
 

 

OOZ GROSUPLJE organizira seminar    

 

»SESTAVA DAVČNEGA OBRAČUNA 2017  

TER OSTALE NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI«,  

 

v torek, 6.2.2018, z začetkom ob 10.00, 

 v Domu obrtnikov, Ob Grosupeljščici 1b, Grosuplje. 

 

 

Predavateljica:  Tadeja Bučar, svetovalka OZS za davčne zadeve 

Obseg delavnice: 3 - 4 pedagoške ure 

 

Seminar je organiziran v okviru Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja 

enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2018. Posledično je udeležba za 

upravičence subvencionirana oz. brezplačna. Upravičenci do sredstev: 

 so samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti z do 50 zaposlenimi s sedežem na 

območju občine Grosuplje,  

 samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti s sedežem v občini Dobrepolje ter  

 člani OOZ Grosuplje iz občine Ivančna Gorica.  

 Za vse ostale je udeležba na seminarju plačljiva, cena je 75 EUR (DDV vključen).  

 

Vaše izpolnjene prijavnice, ki jih najdete na naslednji strani, pošljite najkasneje do 2.2.2018 na 

OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ali po e-pošti na ooz.grosuplje@ozs.si.  

Za dodatne informacije pokličite 01 786 51 30 (Janez Bajt) ali pišite na ooz.grosuplje@ozs.si 

 

Vsebina seminarja: Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter 

poslovno oziroma letno poročilo skladno z veljavno zakonodajo. Cilj seminarja je ponuditi davčnim 

zavezancem strokovno praktičen seminar (delavnico) s konkretnimi napotki in priporočili za 

pripravo zaključnega obračuna. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi 

davčnega obračuna za leto 2017, hkrati pa vas bomo seznanili z davčnimi novostmi, ki so začele 

veljati z letom 2018. Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali 

odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujejo ob izdelavi računovodskih izkazov in davčnega 

obračuna. 
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Prijava za seminar oz. VLOGA za povračilo stroškov izobraževanja na OOZ Grosuplje v letu 2018 

(izpolnite z velikimi tiskanimi črkami)  

 
 
Naziv podjetja/s.p.:                                                                                                                               Ime in priimek zastopnika podjetja/s.p.:  

 
Naslov podjetja/s.p.: Pošta:   

 
Matična številka podjetja/s.p.: Davčna št. podjetja/s.p.: Davčni zavezanec (obkroži): DA NE  

 
Elektronski naslov:                                                  Občina sedeža podjetja: 

 
Oblika izobr./uspos. (obkroži): individualno skupinsko                                          Član OOZ Grosuplje (obkroži):    Da   Ne                                   

IME in PRIIMEK udeleženca/ke Telefon 
udeleženca/ke 

Naziv oz. vsebina izobraževanja oziroma 
usposabljanja 

Termin izvajanja Vrednost izobr.  % povračila (izpolni 

OOZ Grosuplje) 

  NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI 2018 6.2.2018   

      

      

   Plačil SKUPAJ   

 

 
Vloge upravičencev se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si, najkasneje do 2.2.2018. 
 
 
 
Podpisani zastopnik podjetja/s.p. I  Z  J  A  V  L J A M, 
 
da za iste storitve, ki jih koristim po tej vlogi, ne prejemam finančne pomoči po drugih predpisih in da skupaj s tokratno pomočjo in vrednostjo doslej prejetih pomoči v obdobju zadnjih treh (3) let ne presegam zneska 
100.000,00 € v sektorju transporta oz. 200.000,00 € bruto v drugih gospodarskih dejavnostih, skladno s pravilom »de minimis«. V primeru ugotovitve neresničnosti te izjave, se zavezujem prejeta sredstva iz te vloge 
vrniti. 
 
 

Datum Žig podpis zastopnika podjetja 
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