
Jesenske novitete za ra~unovodje iz vzgoje  
in izobra`evanja (izpla~ila fizi~nim osebam - dav~ni vidik, novosti na dav~nem 
podro~ju, predstavitev izvr{ilnega postopka, vpliv osebnega ste~aja dol`nika v {olstvu,...)

E D U C A  -  i z o b r a ž e v a n j a  2 0 1 4
va s  va b i  n a  s e m i n a r  za  ra č u n o vo d j e  i z  vz go j e  i n  i zo b ra že va n j a :

Območna obrtna zbornica Ljubljana Vič  |  14. oktober 2014

Ustanova 

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     

Udeleženka aprilske konference na Ptuju:    DA     NE          

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

Datum

Jesenske nov i te te  za  ra~unovodje  iz  vzgoje  in  izobra`evanja  -  PR IJAVN ICA

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 .

E
DUCA Izobraževanja vsako leto aprila pripravlja za vas dvo-dnevno 
izobraževalno konferenco, ki je postala največji letni izobraževalni 
dogodek za računovodje iz vzgoje in izobraževanja.

Ker pa naša vlada ter posledično različna ministrstva poskrbijo, da se za-
konodaja in različne uredbe spreminjajo kot po tekočem traku, smo se 
odločili, da bomo odslej za vas pripravili tudi t.im. »jesensko srečanje« 
računovodij iz vzgoje in izobraževanja, ki bo eno-dnevno in odslej tradi-
cionalno v prvi polovici oktobra.

Letošnje že 2. srečanje bo 14. oktobra. Za vas smo pripravili nabor aktual-
nih in zanimivih tem, predvsem tistih, ki vas najbolj begajo pri vaši vsa-
kodnevni praksi. Pri izboru tem so nam pomagale vaše stanovske kolegice.

Letos nam bo predavala dobro znana in izjemno referenčna Biserka Šu-
belj, ki je bila na letošnji aprilski konferenci na Ptuju med najbolje oce-
njenimi predavateljicami! Predavala nam bo predvsem o davčnih vidikih 
izplačil fizičnim osebam na področju vzgoje in izobraževanja (s poudar-
kom na odgovorih glede dilem v 
vaši praksi) ter o davčnih novostih, 
ki jih prinaša leto 2015.

Druga predavateljica bo mag. Va-
lentina Gregorič Saksida, višja 
sodniška pomočnica na izvršilnem 
oddelku Okrajnega sodišča z več 
kot 15 letnimi delovnimi izkušnja-
mi na področju sodne izvršbe. Go-
spa Saksida bo svoje predavanje namenila predstavitvi Novele Zakona o 
izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J) številnim pomembnim novostim, ki so ve-
ljavne od 30. 7. 2014 in se pomembno nanašajo tudi na področje vzgoje 
in izobraževanja. Znotraj te teme bo predstavljen sam izvršilni postopek 
za računovodje, vloga dolžnikovih dolžnikov (tudi šole oz. vrtca!) ter vpliv 
osebnega stečaja na izvršbo – tema, ki je še kako aktualna tudi na po-
dročju šolstva in predšolske vzgoje!

Poudarek pri obeh predavanjih bo predvsem na konkretnih primerih in vpra-
šanjih, ki so značilni za specifiko računovodstev v vzgoji in izobraževanju.

V ta namen vam prosimo, da nam že v naprej (do 10. X.) pošljete vaša 
vprašanja na: stefan@educaizobrazevanje.si

OSREDNJE SEMINARSKE TEME
• izplačila fizičnim osebam v vzgoji in izobraževanju s poudarkom na od-

govore iz dilem v praksi - davčni vidik
• podjemna pogodba in sprememba statusa izvajalca
• vračilo preveč izplačanih dohodkov zaposlenim v vzgoji in izobraževanju
• poročanje o povračilih stroškov v vzgoji in izobraževanju
• plačilo stroškov rekreacije zaposlenih
• davčni vidik prodaje izdelkov otrok oz. staršev in zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju
• časovne razmejitve (predvsem kratkoročne) in davčni vidik
• kako davčno obravnavamo vračanje plač delavcev?
• davčne novosti, ki jih prinaša novo leto. Na kaj moramo biti pozorne?
• davčno priznani odpisi in popravki vrednosti. Kaj davčno pomeni oseb-

ni stečaj fizične osebe, ki ima otroka v vrtcu?
• Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J) - številne novosti, ki so v 

veljavi od 30. 7. 2014
• Predstavitev izvršilnega postopka (pravne podlage za izvršbo, njihov 

vpliv na postopek in realizacijo izvršbe, podatki, ki so potrebni za izvrš-
bo, na kakšen predmet in sredstvo se lahko izvršba dovoli, kako ravnati 
po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, kdaj sme upnik podati predlog za 
predložitev seznama dolžnikovega premoženja, ravnanje upnika v pri-
meru plačila terjatve ali ko izve dejstva, ki vplivajo na izvršbo, na kakšen 
način o tem obvesti sodišče, stroški izvršilnega postopka – kdaj in na 
kakšen način jih priglasiti, kateri stroški se priznajo). 

• Spremembe in dopolnitve Novele ZIZ-J (omejitev možnosti za odlog 
izvršbe, bistvene spremembe pri posameznih izvršilnih sredstvih, ome-
jitev in izvzetje prejemkov iz izvršbe, kdaj se izvršba ustavi).

• Vloga dolžnikovih dolžnikov (delodajalca, organizacije za plačilni pro-
met, izvršitelja) pri izvrševanju sklepa o izvršbi in njihova odgovornost 
v izvršbi

• Vpliv osebnega stečaja dolžnika na izvršbo (kratka predstavitev insti-
tuta osebnega stečaja, objava podatkov o osebnem stečaju, odpust 
obveznosti in njegovi pravni učinki)

TERMIN, TRAJANJE IN LOKACIJA SEMINARJA
Seminar bomo izvedli v torek 14. X. 2014 v konferenčnem centru Območ-
ne obrtne zbornice Ljubljana Vič, Tržaška c. 207 (http://www.ooz-ljvic.
si/) Pričetek seminarja bo ob 9.00, zaključek pa ob 14.00 uri.

KOTIZACIJA IN PLA^ILO
Kotizacija znaša 135,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje prisotnost na se-
minarju, strokovno gradivo ter okrepčila med odmori. Udeleženkam izo-
braževalne konference iz Ptuja april 2014 priznavamo 5% popust, kakor 
tudi vsaki drugi udeleženki, ki prihaja iz iste ustanove. Kotizacijo plačate 
šele na osnovi izstavljenega računa. Popusti se ne seštevajo. 

INFORMACIJE TER PRIJAVE IN ODJAVE
Podrobnejše informacije vam bomo posredovali na spodaj navedenih 
kontaktnih naslovih:

EDUCA Izobraževanja
Gradnikove brigade 23, P. P. 181, 5000 Nova Gorica
Tel.: 08 2053 225, fax: 08 2053 226
E-mail: info@educaizobrazevanje.si

Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje 3 dni pred pričetkom semi-
narja. Pošljete jo lahko na zgoraj navedene naslove po pošti, faksu-u ali 
e-pošti.

PODROBNEJŠI PROGRAM SEMINARJA 

08.30 – 09.00 registracija udeleženk in udeležencev ter kava dobro-
došlice

09.00 – 10.30 Biserka ŠUBELJ, davčna svetovalka, Metaja d.o.o.: 
IZPLAČILA FIZIČNIM OSEBAM s poudarkom na odgovore 
iz dilem v praksi - davčni vidik:
• Podjemna pogodba in sprememba statusa izvajalca
• Vračilo preveč izplačanih dohodkov zaposlenim
• Plačilo stroškov rekreacije zaposlenih

10.30 – 10.45 Odmor za napitke

10. 45 – 11.30 Biserka ŠUBELJ, davčna svetovalka, Metaja d.o.o.: 
DAVČNI VIDIK NEKATERIH SPECIFIK RAČUNOVODENJA  
V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
• davčni vidik prodaje izdelkov otrok oz. staršev in zapo-

slenih v vzgoji in izobraževanju
• časovne razmejitve (predvsem kratkoročne) in davčni 

vidik
• kako davčno obravnavamo vračanje plač delavcev?
• davčne novosti, ki jih prinaša novo leto. Na kaj mora-

mo biti pozorne?

11.30 – 12.15 mag. Valentina Gregorič Saksida, višja sodniška pomoč-
nica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča: NOVELA 
ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-J):
• Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J) - številne 

novosti, ki so v veljavi od 30. 7. 2014 in so pomembne 
za področje vzgoje in izobraževanja

• Predstavitev izvršilnega postopka v vzgoji in izobraže-
vanju

• Spremembe in dopolnitve Novele ZIZ-J (omejitev 
možnosti za odlog izvršbe, bistvene spremembe pri 
posameznih izvršilnih sredstvih, omejitev in izvzetje 
prejemkov iz izvršbe, kdaj se izvršba ustavi)

12.15 – 12. 45 Odmor za prigrizek

12.45 – 14.00 mag. Valentina Gregorič Saksida, višja sodniška 
pomočnica na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišča: 
IZVRŠBA V PRAKSI ŠE POSEBEJ Z OZIROM NA INSTITUT 
OSEBNEGA STEČAJA:
• Vloga dolžnikovih dolžnikov (delodajalca, organizacije 

za plačilni promet, izvršitelja) pri izvrševanju sklepa o 
izvršbi in njihova odgovornost v izvršbi

• Vpliv osebnega stečaja dolžnika na izvršbo (kratka 
predstavitev instituta osebnega stečaja, objava podat-
kov o osebnem stečaju, odpust obveznosti in njegovi 
pravni učinki)


