
SEKCIJA RAČUNOVODSKIH SERVISOV 

8. RAČUNOVODSKI POSVET 

DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 
 

Četrtek, 22. september 2016, ob 9.00 

Konferenčna dvorana hotela Term Krka v Šmarjeških Toplicah 

 

PROGRAM 

8.30 PRIHOD IN PRIJAVA UDELEŽENCEV 

9.00 

UVODNI NAGOVOR 

Tomaž Kordiš, direktor GZDBK in Vesna Gregorič, 

predsednica Sekcije računovodskih servisov 

9.05 

PRAVNO PRAKTČNI VIDIK DELOVNIH RAZMERIJ: 

(Ne)pravilnosti podjemnih pogodb, delovnih razmerij, 

prikritega dela itn., kako se (ne)sme delati in kako na njih 

gledajo delovni inšpektorji? Kakšna vloga pri vsem tem je 

naložena računovodski službi? 

mag. Borut Brezovar, dolgoletni direktor delovne 

inšpekcije RS 

10.00 

PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA TRANSFERNE CENE 

Marija Tomc Muc, članica izvršilnega odbora SRS, 

direktorica računovodskega servisa Biro Bonus, d. o. o. 

11.00 ODMOR IN ČAS ZA MREŽENJE TER IZMENJAVO IDEJ 

11.30 

VSTOP NA TRG IN FINANČNO TER RAČUNOVODSKO 

POSLOVANJE NA HRVAŠKEM TRGU 

Marija Banjavčić, pooblaščena interna revizorka iz 

računovodskega servisa FINAL, d. o. o. iz Hrvaške 

12.15 

KO SE V ORGANIZACIJI POJAVIJO DUŠEVNE MOTNJE 

ZAPOSLENIH 

prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med., specialist 

psihiater 

13.00 

ORODJA ZA PROMOCIJO ZDRAVJA ZAPOSLENIH, KI 

SO ZA DELODAJALCE NASTALI V PROJEKTU APP 

Davor Denkovski, dr. med., specialist medicine dela, 

prometa in športa, strokovni vodja projekta APP 

13.20 ZAKLJUČEK  

 

  
»Vsebino dogodka podpira tudi Projekt APP - Atraktivna Promocija Promocije 
zdravja pri delu, ki ga je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje 
projektov promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno 
podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.« 

 

 

 

 

Dogodek organizira 
Sekcija računovodskih servisov 

Sponzor dogodka  

 
 

 
Vsebina 

 
Računovodstvo se nenehno srečuje pri svojem delu 
z urejanjem, obračuni in izplačili, ki nastanejo zaradi 

različnih delovnih razmerji delodajalca, njegovih 
zaposlenih ali zunanjih izvajalcev. Številne 

možnosti, ki jih zakonodaja omogoča so lahko 
(ne)pravilno rabljene. Kakšne nepravilnosti zaznava 

v Sloveniji delovni inšpektor? Kakšni so v praksi 
najpogostejši sporni ali celo nezakoniti kazenski 

primeri? V kolikšni meri je (kazenska) odgovornost 
tudi na računovodji, ki vse beleži in operativno ureja 

za svojega naročnika?  
 

Do konca leta davčna uprava načrtuje nadaljevanje 
ciljno usmerjenih nadzorov, med drugim tudi na 

področju transfernih cen. Kaj sploh so transferne 
cene, kdo je dolžan pripravljati dokumentacijo o 

transfernih cenah v skladu z zakonom o davčnem 
postopku? Kakšne so metode določanja transfernih 
cen in kako določiti ustrezno metodo za posamezno 

podjetje? Pogledali bomo praktičen primer 
pripravljene dokumentacije o transfernih cenah ter 

povzeli nekatere ugotovitve davčnih inšpektorjev na 
tem področju. 

 
Številna slovenska podjetja in podjetniki poslujejo 
na hrvaškem trgu. Kaj in kako je potrebno urediti, 

da je poslovanje zakonito in učinkovito? Kakšni 
postopki za urejanje so neobhodni in kje jih urediti 

za poslovanje na hrvaškem trgu? 
   

Pozitivna psihologija vpliva na psihofizično zdravje. 
Uspešna podjetja se vse bolj zavedajo te korelacije. 

 
Projekt APP – Atraktivna Promocija Promocije 

zdravja pri delu je na podlagi javnega razpisa za 
sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na 

delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno 
podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije. V sklopu projekta so nastale številne 
uporabne vsebine in orodja za zaposlene, 

delodajalce in strokovnjake. Tokrat bomo predstavili 
ta, ki so namenjena delodajalcem. Po zakonu je 

delodajalec zavezan, da načrtuje in izvaja 
promocijo zdravja. Z izdelki projekta to lahko 

strokovno in učinkovito izvaja tudi brezplačno.  
 

 

 
Kotizacija 

Udeležba na dogodku je za člane GZDBK 
brezplačna, za ostale je 150 € + DDV.   

 

Prijave na spletni strani www.gzdbk.si. 
 

Dodatna pojasnila 

mag. Nina Šab,  
nina.sab@gzdbk.si, (07) 33 22 185 

 

Članstvo v Sekciji računovodskih servisov 
je za zaposlene pri članu GZDBK brezplačno! 

 

http://app-zdm.si/
http://app-zdm.si/
http://www.zzzs.si/
mailto:nina.sab@gzdbk.si

