
STROKOVNO PODROČJE TEMATSKO PODROČJE število ur

MODUL 1 
 Delovno pravo (pogodba o zaposlitvi, splošni akti, pravila v zvezi z zaposlovanjem in prenehanjem 

delovnega razmerja, evidence, varstvo osebnih podatkov, dopust, regres, prejemki, delovni čas, 

mobing, ...) 

4

Pravni vidik gospodarskega in finančnega poslovanja  Pravo gospodarskih družb (statusne oblike in njihove posebnosti, letna poročila,...) 8

Obligacijsko (pogodbeno) pravo (osnove glede sklepanja pogodb, tipi pogodb, posebnosti,...) 4

Finančno pravo (finančno poslovanje podjetij, insolventnost, izvršba,...) 

MODUL 2
Osnove računovodstva in Slovenski računovodski standardi s praktičnim prikazom knjiženja tipičnih 

poslovnih dogodkov. 8

Računovodstvo in računovodski predpisi 
Vsebina posameznih postavk in sestavljanje bilance stanja, izkaza poslovnega izida in pojasnil k 

njim, oziroma kaj lahko razberemo iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida.

4

 Izračun najpogostejših kazalnikov uspešnosti poslovanja na praktičnih primerih iz prakse.
4

Knjiženje poslovnih dogodkov in »praktična izdelava« Bilance stanja in Izkaza poslovnega izida.
8

 Knjiženje in poslovno poročanje za društva in druge neprofitne organizacije 

MODUL 3 Davčni sistem v RS - vrste davkov in njihov pomen

Davki in druge dajatve Posredni davki z vsemi aktualnimi novostmi:

DDV novosti in odpravljanje nejasnosti, s katerimi se srečujemo v praksi 4

praktični prikaz knjiženj DDV, izdelava obračuna in ostalih poročil 4

Premoženjski davki 4

Neposredni davki z vsemi aktualnimi novostmi po 1. 1. 2014: 4

Zakon o dohodnini - obdavčitev »aktualnih« dohodkov fizičnih oseb (poslovodna pogodba,

obdavčitev dohodka prokurista, avtorski honorar...) v povezavi z ZPIZ-2 in ZZVZZ
8

Obdavčitev samostojnih podjetnikov 4

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in njegov obračun 4

Posebnosti pri sestavi davčnega obračuna za društva in neprofitne organizacije 8

Zakon o posebnem davku na določene prejemke 4

Zakon o davčnem postopku – osnove, ki jih mora poznati vsak računovodja

MODUL 4  Računovodska analiza, načrtovanje in nadziranje 4

Računovodsko načrtovanje spozna računovodsko načrtovanje, sestavi predračunske računovodske izkaze 8

4

Računovodska analiza 4

8

analiza osnovih računovodskih izkazov, razumevanje postavk, metode računovodske analize, 

osnovni kazalniki poslovanja ter njihov način izračuna in pojasnjevanja, metode in orodja 

analiziranja podatkov, izračunavanje kazalnikov in spoznavanje njihove izrazne moči, boniteta 

podjetja in modeli

4

4

Računovodsko nadziranje spozna vrste nadzora ter razume pomen nadzora 

MODUL 5  Ponavljanje 8
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