
 

                                                                                                                    
 

 
 

 

Računovodje osnovnih, srednjih, glasbenih šol in vrtcev vabimo na dvodnevno srečanje 
 

Posvet računovodij v šolah in vrtcih, 
 

ki bo 13. in 14. decembra 2022 v prostorih Kongresnega centra Thermana Park Laško v Laškem. 
 

torek, 13. 12. 2022 

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev in druženje ob jutranji kavi 
 

9.00 - 9.15 Uvodni nagovori  
 

9.15 – 10.45 
Pravno-računovodski vidik šole v naravi 
Tržna dejavnost v javnem zavodu 
Mag. Rosana Lemut Strle, odvetnica, Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle 

 

10.45 – 11.00 Odmor 
 

11.00 – 12.30 
Obračun povračil stroškov v zvezi z delom 
Fenja Borštnar, strokovnjakinja s področja računovodstva 

 

12.30 – 14.30 Kosilo, restavracija hotela Thermana Laško 
 

14.30 – 16.00 
Kaj izbiram, da telo podpiram? 
Mirjana Jelančič, učiteljica, NLP praktik, osebna in poslovna coachinja 

 

18.00 Literarno-glasbeni večer s Tadejem Golobom in zasedbo An bot 
 

19.30 Večerja, restavracija hotela Thermana Laško 

 

sreda, 14. 12. 2022 

9.00 – 11.00 

Letno poročilo za leto 2022 
- davčni obračun 
- novosti s področja obračuna davka od dobička pravnih oseb 
- popis osnovnih sredstev 
- delitev presežka 

Majda Gominšek, finančna svetovalka, Svetovalna hiša Gominšek 
  

11. 00 – 11. 15 Odmor 
 

11.15 – 12.15 

Novosti za leto 2023 
- računovodski vidik tržne dejavnosti 
- finančno in davčno načrtovanje 
- zakonodajne novosti  

Majda Gominšek, finančna svetovalka, Svetovalna hiša Gominšek 
 

12.15 – 12.30 Odmor 
 

12-30 – 13.15 
Poslovno poročilo in Finančni načrt – most med stroko in financami 
Dr. Irena Ceglar, VONA 

13.15-14.00 
Moja uspešnost je moja izbira 
Barbara Golja, TetraMap facilitatorka, trenerka in coachinja 

14.00-14.10 Zaključek srečanja 

 
  



 

                                                                                                                    
 

 
 

Prijava 
Na posvet se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljski-
servis.com/portal/seminarji/. Po uspešni prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrditev 
prijave. Prosimo, da pravilno vnesete vaš e-naslov. Nanj boste prejeli informacije povezane s 
posvetom. 
 

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 petka, 9. decembra 2022, do 15. 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 150 EUR 
za pogodbenike Ravnateljskega servisa in 210 EUR za ostale. DDV ni vključen v ceno. V ceno so 
vključeni prigrizki in pijača med odmorom, kosilo in večerja prvega dne ter gradivo, ki ga boste prejeli 
po elektronski pošti. 
Za drugega in vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda plačate 20% nižjo prijavnino. 
 

Namestitev 
Hotel Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija 
Splet: www.thermana.si 
E-pošta: info@thermana.si 
Rezervacije: 03 42 32 100 ali info@thermana.si ali  https://www.thermana.si/sl 
 

Po osebi na noč  za udeležence na dogodku Hotel Thermana Park Laško****, Superior 

nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 102,05 EUR 

nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi  79,30 EUR 
 
Doplačila:   

- Prijavnina 2 € / na bivanje / na osebo 
- turistična taksa se zaračuna po odloku Občine Laško / na dan/na osebo 

 
Cena vključuje: nočitev, samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v bazene, dnevno vstop v fitnes center, 
pitje termalne vode, kopalni plašč in kopalna brisača v sobi, dostop do brezžičnega interneta v objektu, 
program animacije, sprostitve in rekreacije. Možnost koriščenja bazenskih kapacitet tudi na dan 
odhoda po 11.00 uri. Soba je na dan prihoda na razpolago po 14. uri oz. že dopoldan v primeru, da je 
soba prosta. Na dan odhoda je soba na voljo do 11. ure, proti doplačilu 30,00 EUR nudimo možnost 
poznega odhoda iz sobe (do 18.00 ure).  
 
Ostale informacije 
Brezplačno parkiranje je zagotovljeno na parkirišču pri hotelu in v plačljivo v garažni hiši hotela. 
 
Seminar organizira Ravnateljski servis. 
 

Vljudno vabljeni! 
Vodstvo Ravnateljskega servisa 

Doris Kužel, Janja Zupančič, Franc Rant 
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
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