
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

KJE: 
Delavnico bomo izvedli spletno, v obliki webinarja, preko 
videokonferenčne platforme Zoom.  

 
PREDAVATELJICA: mag. Alenka Krkovič, Alenka Krkovič s.p. 
 
VSEBINA/PROGRAM: 
Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb, ki jih fizična 
oseba pridobi oziroma doseže v davčnem letu, ki je enako 
koledarskemu letu. Na delavnici bomo predstavili vrste 
dohodkov in njihov način obdavčitve, s poudarkom na dohodku 
iz zaposlitve. Na praktičen način si bomo pogledali zakonske 
določbe o odvisnem in neodvisnem razmerju. 
 
Davek na dodano vrednost je davek, ki obdavčuje dobave blaga 
in dobave storitev. Tako posamezna fizična kot posamezna 
pravna oseba je lahko davčna zavezanka za davek na dodano 
vrednost. Na praktičen način si bomo pogledali zakonske 
določbe o davčnih zavezancih za davek na dodano vrednost. 
 
16:30 – 18:00       mag. Alenka Krkovič 

- zakonodaja (dohodnina) 
- davčni zavezanci (vrste) 

 

- vrste dohodkov in vrsta njihove 
obdavčitve 

- viri dohodkov 
- odvisno razmerje 
- neodvisno razmerje 

18:00 – 18:10      odmor 
 
18:10 – 19:40      mag. Alenka Krkovič 

- zakonodaja (davek na dodano 
vrednost) 

- davčni zavezanci in identifikacija za 
davek na dodano vrednost (kdo, 
kdaj, zakonske podlage) 

- obveznost izstavljanja računov in 
obvezne sestavine 

- predložitev obračuna davka na 
dodano vrednost 

- davčno obdobje 
- posebne ureditve 
- vprašanja in odgovori 

 

                                       Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 

    Sreda, 21. september 2022/od 16.30 do 19.40 ure 

Razvojna agencija Sora d.o.o. vas v okviru projekta SPOT svetovanje 
Gorenjska vabi na delavnico z naslovom: 
 

SPOZNAJMO SE Z OSNOVAMI DOHODNINE IN DDV 
 

DELAVNICA JE NAMENJENA: 
Podjetnikom in potencialnim podjetnikom. 
 
DODATNE INFORMACIJE: 
Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 04 50 
60 220 (Jana Šifrar) ali e-mail naslovu jana.sifrar@ra-
sora.si. 
 
Število mest je omejeno. 

PRIJAVE: 
Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do četrtka, 15. 
septembra 2022 oz. do zasedbe prostih mest preko e-
prijavnic:  
 
-za podjetnike: 
https://forms.gle/1KptEHSerqMGRcEk9  
 
-za potencialne podjetnike in druge udeležence (fizične 
osebe):  
https://forms.gle/ZrrrYpE3g2Pp6dMa7  
 


