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SPLETNI SEMINAR 

 PODJETNIŠKO RAČUNOVODSTVO 

IN NOTRANJA REVIZIJA 

 

ki bo potekal v sredo 9.junij 2021od 9 do 12. ure preko platforme ZOOM 
na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja 

 

 
Računovodstvo je zame kot podjetnika lahko 
zelo dolgočasna zadeva. Ko se kaj zatakne, pa ni 
prav nič dolgočasno in se marsikdo prime za 
glavo: O, ko bi vedel/a! 
 
Rad/a bi imela slab rezultat, da ne bi plačal/a 
davkov, istočasno bi rad/a posojilo. Pa kdo mi ga 
bo dal, če prikazujem izgubo? Imam stare zaloge. 
Kdaj jim bo potekel rok uporabe? Kam z njimi? 
Kdaj jih prodati? In kaj to pomeni za rezultat 
poslovanja? Imam stare terjatve do stranke. Pa 
vem, da je že v stečajnem postopku? Ali o vsem 
tem moj računovodja kaj ve? Sem mu poslal/a 
zapisnik o popisu (zalog, terjatev). Bi moral/a? 
Kaj piše v pogodbi z računovodskim servisom? 
Ojoj, sem jo pozabil/a podpisati… 
 
Nekaj osnov računovodenja pa vendar mora 
poznati vsak podjetnik in vsaka podjetnica. In 
vsak odločevalec. Saj bi radi bili uspešni. In 
kompetentni, kajne? In bi radi dolgoročno 
uspešnost in … vsakoletni dooolg dopust, brez 
skrbi, in stresnih telefonskih klicev. 
 
Ne izgubljajte časa in pridite po nekaj novega 
znanja, zamisli, pomoči, ki jo boste dobili na 
interaktivnem predavanju preko ZOOMA. 

VSEBINA SPLETNEGA SEMINARJA 
 Koliko so vredne moje zaloge in vpliv na rezultat in 

davčno osnovo 
 Koliko so vredne moje terjatve in zakaj je popis 

terjatev pomemben 
 Postopek merjenja – sprotno spremljanje finančne 

uspešnosti - kje smo 
 Kazalniki „nefinančne“ uspešnosti 
 Razlika med bilanco stanja in izkazom uspeha  
 Poročanje in ukrepanje 
 Kaj sploh je notranja revizija, kdo je notranji revizor? 
 Res obstajajo koristi od notranjih revizorjev ali pa je 

notranja revizija le špec-kahla? 
 Možnost razprave in odgovori na zastavljena vprašanja 

 
PREDAVATELJ 

Tatjana Habjan, univ. dipl. oec., 
preizkušena notranja revizorka, 
preizkušena računovodkinja, državna 
revizorka, državna notranja revizorka; 
35 let (delovnih: izvajalskih, 
operativnih) izkušenj; večna optimistka 
s poslanstvom: deliti znanje, ozaveščati, 

dodajati vrednost. 
 
LEKSIAKOV pravne, poslovne, finančne in davčne 
storitve d.o.o., Maribor je svetovalno podjetje na 
področju prava, ekonomije in davkov. Samostojno ali 
skupaj s partnerji že nekaj let uspešno prirejamo 
različne vrste pravnih in ekonomskih izobraževanj. 
Prav tako sodelujemo na različnih mednarodnih 
posvetovanjih in konferencah s področja prava in 
ekonomije.  
 
Več si lahko ogledate na: www.leksiakov.si 

http://www.leksiakov.si/
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KOTIZACIJA IN PLAČILO 

Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju za 

posameznega udeleženca je 79,00 € (brez DDV).  

Vključuje izvedbo spletnega seminarja v živo, 

gradivo v elektronski obliki, odgovore na 

vprašanja v živo. 

Spletni seminar bo potekal v živo preko 

videokonferenčne platforme, zato potrebujete 

internetno povezavo in zvočnike. 

Kotizacijo nakažite na:  

TRR SI56 0201 5026 1925 038 odprt pri NLB d.d. 

sklic SI00 20210609 

 

INFORMACIJE, PRIJAVA IN ODJAVA 
 
Prijave sprejemamo do 8. junija 2021. 
 
Prijavo nam pošljete na elektronski naslov: 
info@leksiakov.si, s pripisom prijava na spletni 
seminar:  spletni seminar – Podjetniško 
računovodstvo 
 
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri 
dni pred rokom za izvedbo. Ce se boste odjavili 
tri dni pred dogodkom vam bomo zaračunali 
administrativne stroške v višini 30% kotizacije, 
pri kasnejši odjavi pa v celoti. 
 
V primeru, da do roka prijave ne bo prijavljenih 
več kot 7 udeležencev, dogodek odpade in 
dobite povrnjeno celotno kotizacijo. 

 

 
PRIJAVNICA NA SPLETNI SEMINAR 

PODJETNIŠKO RAČUNOVODSTVO IN NOTRANJA REVIZIJA 
 

Na seminar prijavljamo 
1. 

2. 

3. 

4. 

 
naziv subjekta: 
___________________________________________________________________________________________ 
naslov subjekta: 
___________________________________________________________________________________________ 
davčna št.:      matična št: 

telefon:    fax:   e-pošta: 

 
sem/nisem zavezance za DDV 
 
 
Kraj in datum: Žig Podpis odg.osebe 

Ob prijavi je potrebno napisati število zaposlenih v organizaciji in številu let delovanja (da se predavanje usmeri v ciljno 

publiko). 

Izpolnjeno in podpisano prijavnico poslati na elektronsko pošto: info@leksiakov.si 

Dodatne informacije dobite na e-pošti info@leksiakov.si ali na telefonski številki +386 30 317 879 

mailto:info@leksiakov.si
mailto:info@leksiakov.si

