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Združenje občin  vabi na seminar 

 

»PRIPRAVA NA ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2016 IN NOVOSTI ZA 

LETO 2017 NA PODROČJU PLAČ, RAČUNOVODSTVA TER DAVČNIH 

PREDPISOV« 

Predstavitev 

 

Tokratni seminar bo imel dva vsebinska sklopa. Prvi sklop bo namenjen izvedbi 

inventure v javnem sektorju, na katero se je treba dobro pripraviti. Stanje sredstev in 

obveznosti do njihovih virov, izkazano v poslovnih knjigah, se lahko zaradi različnih 

vzrokov razlikuje od dejanskega stanja in z inventuro se vsako leto preveri točnost teh 

podatkov. Ugotovljene razlike pa je treba med seboj uskladiti in zagotoviti dejanske in 

kakovostne računovodske informacije. Slabo pripravljena in slabo izvedena inventura 

bo pripeljala do neusklajenosti med sredstvi občine in njihovo evidenco v poslovnih 

knjigah.  

 

Drugi del seminarja pa bo namenjen novostim, ki se nam na področju plač, 

računovodstva ter drugih davčnih predpisov obetajo v letu 2016. 

 

Vsebina  

 Priprava na zaključni račun za leto 2016: inventura – cilj popisa, popisna 

komisija, popisni elaborat, popisne razlike 

 

 Predvidene novosti za leto 2017 

 

 Razprava 

 

Komu je namenjeno? 

Ciljna skupina seminarja so zaposleni v splošnih in finančnih ter računovodskih 

službah občin in javnih zavodov, predsedniki in člani popisnih komisij ter druga 

zainteresirana javnost. 

 

Seminar, ki se bo pričel ob 10.00 in bo trajal predvidoma do 14.00, bo izvajala 

Majda Gominšek, ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-

računovodskem področju. Samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za 

gospodarske družbe in s.p. ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za 

javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in 

soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in 

Priročnika knjiženje pri pravnih osebah zasebnega prava. Kot predavateljica aktivno 

sodeluje na kongresih računovodij. 

 

KJE? 

DVORANA 

DRŽAVNEGA 

SVETA, 

ŠUBIČEVA 4, 

LJUBLJANA 

KDAJ? 

17.11.2016 

od 10.00 do 

14.00 

 

 

PLAČILO 

GRADIVA 30€ 

občine članice 

ZOS; 80€ 

občine, ki niso 

članice ZOS  



VABILO  

 

 

Udeležence vabimo, da pripravijo čim več vprašanj oziroma dilem, s katerimi se srečujejo pri pripravi zaključnih 

računov, ki jih lahko predhodno pošljete na info@zdruzenjeobcin.si.  

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

Združenje občin Slovenije  
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