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Naslov prijavitelja  Pošta 

e-pošta   Tel. Faks 

Matična št.                                                Davčna št.                   Davčni zavezanec        DA       NE   

Prijavljamo naslednje udeleženke/ce:

Ime                                       Priimek  Ime                                       Priimek 

Zaposlen/a kot  Zaposlen/a kot 

Dovoljujemo, da prijavljene udeležence/ke vpišete v seznam prijavljenih   DA   NE     

Lanskoletna udeleženka:    DA     NE          Udeležil/a se bom večernega druženja z večerjo:    DA     NE

Dovoljujemo, da nas obveščate po e-pošti    DA    NE             Podpis odg. osebe                Žig

Datum

Sodobno  ra~unovods tvo  v  vzgo j i  in  i zobra`evan ju  V I I .  (2013)  -  P R IJAV N I C A

O r g a n i z a t o r  s i  p r i d r ž u j e  p r a v i c o  d o  m a n j š i h  p r o g r a m s k i h  s p r e m e m b .

…še eno čudno in neprijazno leto, polno negotovosti in nepredvidljivosti je za 
nami. A šolstvo ostaja trden temelj razvoja naše družbe in prav je tako!

Za uspešen razvoj vzgoje in izobraževanja pa niso dovolj zgolj dobri učitelji in 
vzgojitelji ter ravnatelj; potreben in nepogrešljiv je tudi dobro usposobljen in 
orientiran računovodja z občutkom za finančno poslovanje zavoda ter spre-
tno krmarjenje med zakonskimi določili na eni ter potrebami in specifikami 
šole, dijaškega doma, glasbene šole ali vrtca na drugi strani.

V ta namen vam EDUCA Izobraževanja že sedmo leto zapored pripravlja naj-
večje strokovno/izobraževalno srečanje računovodij iz področja vzgoje in 
izobraževanja v Sloveniji.

V tesnem sodelovanju z vašimi predstavniki iz združenja smo ponovno pripra-
vili aktualen in zanimiv ter v vaši praksi uporaben program. Izvedli ga bodo 
uveljavljeni in kompetentni predavatelji.

Letos bodo med nami eminentni predavatelji, kot npr.: mag. Branko Vidič 
(vodja Sektorja za plače v javnem sektorju iz Ministrstva za pravosodje in jav-
no upravo), Peter Pogačar (direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice 
iz dela pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve), Biserka Šubelj, 
Petra Mlakar, ter mnogi drugi.

Spregovorili vam bodo o najbolj aktualnih temah ta trenutek za področje ra-
čunovodenja: o novostih na področju plač oz. obračunavanja plač v šolstvu, 
o spremembah zakona o dohodnini in zakona o davčnem postopku v letu 
2013, o notranjem revidiranju v 
vzgoji in izobraževanju, o sodi-
lih, o novostih ZPIZ - 2 in delov-
no-pravne zakonodaje, …

Tako kot vselej doslej, bomo ve-
černi del prvega dne namenili pri-
jetnemu in sproščenemu druženju 
s posebnim programom.

Zaradi ukrepov Ministrstva za 
šolstvo glede sredstev za izobraževanje smo se kot organizatorji še posebej 
potrudili in v ta namen ponujamo posebne dodatne ugodnosti:

• Znižano kotizacijo glede na lansko leto

• Izjemno ugodne cene prenočevanja

• Opcija dodatnega znižanja kotizacije v primeru neudeležbe na večernem 
druženju

OSREDNJE KONFEREN^NE TEME
•	 celovit	in	zgoščen	pregled	plačnega	sistema	javnega	sektorja	z	napotili	za	

ravnanje	v	praksi	glede	najbolj	perečih	vprašanj	na	področju	vzgoje	in	izo-
braževanja

•	 spremembe	in	dopolnitve	metodologije	za	izplačilo	in	obračunavanje	plač	v	
javnem	sektorju	(uredba	bo	v	kratkem	obravnavana	na	vladi);	

•	 aktualna	vprašanja	v	zvezi	s	pravilno	določitvijo	plač	in	zneskov	povračil	ter	
drugih	 prejemkov	 iz	 delovnega	 razmerja	 v	 kontekstu	ukrepov	 za	uravno-
teženje	javnih	financ	(npr.	plače	direktorjev	oz.	ravnateljev,	ocenjevanje	in	
napredovanje,	delovna	uspešnost,	stroški	prevoza	na	delo	in	z	dela,	regres	
za	prehrano,	jubilejne	nagrade	ipd.);	

•	 vpliv	 ZIPRS1314	 na	 izplačevanje	 delovne	 uspešnosti	 v	 JS	 oz.	 na	 področju	
vzgoje	in	izobraževanja

•	 spremembe	zakona	o	dohodnini	in	zakona	o	davčnem	postopku	v	letu	2013	
in	njihove	posledice	za	področje	vzgoje	in	izobraževanja

•	 obdavčitev	osebnih	dohodkov	(povračila	stroškov,	odpravnine,	drugi	dohodki)	

•	 davek	do	dohodkov	pravnih	oseb:	davčno	(ne)priznavanje	odhodkov,	olajša-
ve,	pokrivanje	izgube	

•	 Zakon	o	davčnem	postopku:	samoprijava,	davčni	postopek

•	 notranje	revidiranje	na	področju	vzgoje	in	izobraževanja

•	 sodila	uspešnosti,	učinkovitosti,	skladnosti	in	zakonitosti	na	področju	vzgoje	
in	izobraževanja

•	 ocena	stanja	in	razlogi	za	reformo	trga	dela	

•	 usmeritve/priporočila	mednarodnih	organizacij	

•	 spremembe	pri	pogodbah	o	zaposlitvi	za	določen	čas	

•	 poenostavitve	postopkov	in	zmanjšanje	stroškov	delodajalcev	ob	odpovedi	

•	 prenova	nekaterih	pravic	iz	delovnega	razmerja	

•	 davčni	in	računovodski	vidik	nove	pokojninske	in	delovno/pravne	zakonoda-
je	(ZPIZ	in	Zdoh-2l)

•	 samozavestna	in	uspešna	ženska/računovodkinja	v	šolstvu

TERMIN, TRAJANJE IN LOKACIJA KONFERENCE
Konferenca se bo pričela v torek 16. aprila ob 9.30 ter končala v sredo 17. 
aprila ob 13.30. Konferenca bo potekala v konferenčnih prostorih Larix hotela 
Kranjska Gora (http://www.hitholidays-kg.si)

KOTIZACIJA IN PLA^ILO
Kotizacija znaša 215,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje prisotnost oba dneva 
konference, strokovno gradivo, okrepčila med odmori ter večerno druženje. 
Lanskoletnim udeleženkam priznavamo 5 % popust, kakor tudi vsakemu dru-
gemu udeležencu, ki prihaja iz iste ustanove. Kotizacijo plačate šele na osnovi 
izstavljenega računa. Popusti se ne seštevajo. 

V primeru, da se ne boste udeležili večerje znaša kotizacija 195,00 EUR + DDV.

INFORMACIJE TER PRIJAVE IN ODJAVE
Podrobnejše informacije vam bomo posredovali na spodaj navedenih kontak-
tnih naslovih:

EDUCA Izobraževanja
Gradnikove brigade 23, p.p. 181, 5000 Nova Gorica
Tel.: 08 2053 225 fax: 08 2053 226
E pošta: stefan@educaizobrazevanje.si
info@educaizobrazevanje.si

Bodite pozorni na zgoraj navedene nove kontaktne naslove!

Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje 5 dni pred pričetkom konference. 
Pošljete jo lahko na zgoraj navedene naslove po pošti, faksu-u ali e-pošti.

Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je 3 dni pred pričetkom konference, 
sicer zaračunamo administrativne stroške v višini 20% od kotizacije.

HOTELSKA NAMESTITEV IN REZERVACIJE
Ker bo konferenca potekala v konferenčnih prostorih HIT hotela Larix v Kranj-
ski gori smo se s hotelirji dogovorili za posebej ugodne cene prenočevanj in 
sicer v hotelu Larix oz. v hotelu Kompas. Prenočišča si rezervirajte neposre-
dno. Kontaktna številka za rezervacije je 045 884 477, oz. e-mail info@hitho-
lidays-kg.si kjer udeleženke sporočite, da gre za naš seminar, predvsem zaradi 
ugodnejše cene.

VE^ERNO DRUŽENJE
Bo kot vselej zanimivo in prijetno. Seveda s svečano večerjo, dobro glasbo in 
s posebnim programom.

PODROBNEJŠI PROGRAM KONFERENCE

TOREK, 16. April

09.30 – 09.45 UVODNI POZDRAVI

09.45 – 10.00
Irena Pozeb, predstavnica Združenja računovodij v VIZ: 
POROČILO ZDRUŽENJA RAČUNOVODIJ IN POGLED NA 
AKTUALNO STANJE

10.00 – 11.30
Mag. Branko Vidič, Ministrstvo za pravosodje in javno 
upravo, Sektor za plače v javnem sektorju-vodja: NOVO-
STI NA PODROČJU PLAČ, OBRAČUNAVANJA PLAČ V VIZ 

11.30 – 11.45 ODMOR ZA NAPITKE

11.45 – 13. 15
Petra Mlakar, Modri nasvet d.o.o. - direktorica: NOVOSTI 
PRI OBDAVČITVI V LETU 2013 NA PODROČJU VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA

13.15 – 15.00 GLAVNI ODMOR (kosilo v lastni režiji …)

15.00 – 16.00

Tina Toman Pfajfar, Sekcija za notranjo revizijo pri SIR –
predsednica odbora in podpredsednica IIA - Slovenskega 
inštituta: NOTRANJE REVIDIRANJE V VZGOJI IN IZOBRA-
ŽEVANJU

16.00 – 17.00

Tatjana Habjan, s.p. preizkušena notranja revizorka + dr-
žavna notranja revizorka: SODILA USPEŠNOSTI, UČINKO-
VITOSTI, SKLADNOSTI IN ZAKONITOSTI NA PODROČJU 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

20.00 VEČERNO DRUŽENJE S POSEBNIM PROGRAMOM

SREDA, 17. April

9.00 – 10.30
Peter Pogačar, Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela - 
generalni direktor: REFORMA TRGA DELA

10.30 – 10.45 ODMOR ZA NAPITKE

10.45 – 12.00
Neža Gregorčič Žgombič, StatuS izobraževanje in svetova-
nje - direktorica: SAMOZAVESTNA IN USPEŠNA ŽENSKA/
RAČUNOVODKINJA V ŠOLSTVU

12.00 – 13. 15
Biserka Šubelj, Metaja d.o.o. Ljubljana-davčna svetovalka: 
DAVČNI IN RAČUNOVODSKI VIDIK NOVE POKOJNINSKE IN 
DELOVNO/PRAVNE ZAKONODAJE (ZPIZ IN Zdoh-2L)

13.15 SKLEPNE UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK KONFERENCE

http://www.hitholidays-kg.si
mailto:stefan@educaizobrazevanje.si
mailto:info@educaizobrazevanje.si
mailto:info@hitholidays-kg.si
mailto:info@hitholidays-kg.si

