
 

 
 

 
 

 

Seminar Obračun plač in drugih stroškov dela 

Ravnateljice, ravnatelje, tajnike, računovodje in knjigovodje vabimo na seminar Obračun plač in drugih 
stroškov dela, ki bo potekal 30. maja 2019 v Radisson Blu Plaza Hotelu, na Bratislavski cesti 8, v 
Ljubljani. 
 

Seminar bo izvedla Biserka Šubelj univ. dipl. ekonomist, davčna svetovalka z 
licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z 
računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje 
ukvarjati leta 2003. Njeni strokovnosti lahko zaupamo, saj je pridobila 
certifikat, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev (več informacij 
na www.davki.org, predavateljica je evidentirana pod zaporedno številko 35) 
in  Odbor za poenotenje računovodske skupine (več informacij 
na www.oprps.org/register, kjer je predavateljica evidentirana pod zaporedno 
številko 486).   

Biserka Šubelj je avtorica več kot 160 različnih člankov in učnih gradiv vpisanih v COBISS-u in avtorica 

člankov na spletni strani www.metaja.si. Njena predavanja so dinamična in jedrnata, saj vedno vključi 

praktične primere, ki jih na razumljiv način poveže s teorijo oziroma zakonodajo.  

Program srečanja 
 

četrtek, 30. 5. 2019 

8.30 – 9.00 
Registracija udeležencev 

Ravnateljski servis  

 

9.00 – 11.00 

NOTRANJE DAVČNE KONTROLE pri OBRAČUNU plač 
- Olajšave po Zakonu o dohodnini 
- Davčne olajšave oziroma oprostitve po ZPIZ za prvo zaposlitev 
- Davčne obveznosti glede na vrsto pogodbe določen/nedoločen čas 
- Olajšave oziroma oprostitve dajatev za starejše od 55 let 
- Plačilo dajatev za razliko do minimalne plače 
- Potni nalog, če se službena pot in dopust prekrivata 
  
PLAČILNA LISTA 
- Elektronska plačilna lista da ali ne 
- Oblika elektronske plačilne liste 
- Podpisi na plačilni listi: 

 Ali mora plačilna lista vsebovati podpise? 
 Kaj pomenijo podpisi na plačilni listi? 
 Ali se lahko plačilno listo pošilja po elektronski pošti? 

- Pošiljanje dokumentov v zvezi z delom po elektronski pošti 
- Druga elektronska dokumentacija v zvezi z obračuni plač in drugih stroškov dela 

 

11.00 – 11.30 Odmor s pogostitvijo 

 

11.30 – 13.30 

HRAMBA oziroma ARHIVIRANJE 
- Elektronske dokumentacija v zvezi z obračuni plač in drugih stroškov dela v 
elektronski obliki 

- Kakšna je dobra praksa elektronskega arhiviranja? 
- Katere so najpogostejše napake elektronskega arhiviranja? 
- Kakšne so prednosti in slabosti elektronskega arhiviranja? 
- Ali je FURS dolžan arhivirati podatke, ki so bili vloženi v E -davke? 

http://www.davki.org/
http://www.oprps.org/register
http://www.metaja.si/


 

 
 

 
 

 
GDPR  PRI OBRAČUNU PLAČE 
- Kateri delavci v organizaciji imajo zakonit dostop do osebnih podatkov 
zaposlenih v skladu z GDPR? 
- Katere evidence osebnih podatkov je potrebno imeti v skladu z uredbo GDPR? 
- Katere spremembe je potrebno urediti v različnih pogodbah v skladu z uredbo 
GDPR? 
- Članarina sindikatu je občutljiv osebni podatek. Ali mora delodajalec pridobiti 
privolitev zaposlenega, če mu članarino obračuna kot administrativno prepoved? 
- ali se lahko osebna izkaznica in bančna kartica zaposlenega kopirata zaradi 
vodenja podatkov v kadrovski evidenci? 
  
AKTUALNE DAVČNE NOVOSTI iz področja obdavčitev fizičnih oseb v letu 2019 

 
Prijava 
Na seminar se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljski-
servis.com/portal/seminarji/. Po uspešni prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrdilo. 
Prosimo, da pravilno vnesete vaš e-naslov. Nanj boste prejeli informacije, ki so povezane s seminarjem. 
 
Naročilnice ne potrebujemo, zadošča elektronska prijava. Če morate naročilnico izstaviti zaradi svojih 
evidenc, jo naslovite na: Ravnateljski servis, d. o. o., Otoki 13, 4228 Železniki. 
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali tiste, ki 
bodo prispele prej. Prijava je možna do torka, 28. maja 2019, do 14. ure. 
 
Odjava 
Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com, 
najkasneje 3 dni pred seminarjem. V takem primeru prijavnine ne bomo računali. Če bomo pisno 
odjavo prejeli po tem roku, a pred dnem začetka seminarja, vam bomo zaračunali 60 % prijavnine. 
Kasnejših odjav ne moremo upoštevati. 
 
Plačilo 
Prijavnino plačate na podlagi izstavljenega računa po izvedenem seminarju. Prijavnina znaša 50 EUR 
za pogodbenike Ravnateljskega servisa in 80 EUR za ostale. DDV ni vključen v ceno. V ceno je vključena 
pogostitev med dvema odmoroma ter gradivo, ki ga boste prejeli po elektronski pošti. 
Za drugega in vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda plačate 20% nižjo prijavnino. 
 
Seminar organizira Ravnateljski servis. 
 

 
Vljudno vabljeni! 

 
Vodstvo Ravnateljskega servisa 

Doris Kužel, Janja Zupančič, Franc Rant 
 

 
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
 

http://www.ravnateljski-servis.com/portal/seminarji/
http://www.ravnateljski-servis.com/portal/seminarji/
mailto:info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com

