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V okviru projekta »Koroško regionalno stičišče nevladnih organizacij – KOROCIV.SI«,
podprtega iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za pravosodje in javno upravo za leti
2013 in 2014, vas vljudno vabimo na brezplačno delavnico računovodstva in projektnega
upravljanja za NVO z naslovom »Nisem računovodja – želim poznati osnove računovodstva in
finančnega vodenja projektov«
- v torek, 03. decembra 2013 ob 16.00 uri v prostorih Mladinsko kulturnega centra (MKC)
Slovenj Gradec, Ozare 18, Slovenj Gradec.
- v sredo, 04. decembra 2013 ob 16.00 uri v prostorih Mladinskega centra Dravograd
(MCD), Koroška cesta 50, Dravograd.
- v četrtek, 05. decembra 2013 ob 16.00 uri v mali dvorani Kulturnega centra Ravne na
Koroškem, Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem.

TEME DELAVNICE:
dela,
-

temeljni pojmi
računovodstva,
zakonodaja, ki
ste jo dolžni upoštevati pri vodenju poslovnih knjig
razlike med
pridobitno in nepridobitno dejavnostjo,
razlike med
enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom,
vse o DDV in
razlike pri vodenju knjig za zavezance za DDV,
razlike v
obdavčitvah plač, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb in študentskega
možnosti
povračila potnih stroškov in dnevnic,
blagajniško
poslovanje,
vodenje knjig
v enostavnem knjigovodstvu (knjiga prihodkov in odhodkov),
najpogostejše
nepravilnosti pri finančnem poslovanju,
finančno
vodenje projektov,
spremljanje
financ po projektih,
načini vodenja
knjig,
seznanitev z
vsemi pomembnostmi finančnega poslovanja,
vodenje
enostavnega knjigovodstva,
spremljanje
projektnih financ.
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Na koncu delavnice bomo imeli še čas za vprašanja in odgovore.

Delavnico bosta vodili diplomirani ekonomistki Darja Sekula Krstič, ki ima večletne izkušnje v
finančnem vodenju projektov in organizaciji, pridobivanju sredstev, pisanju projektnih prijav ter
vodenju slovenskih in evropskih projektov, in Mojca Tovornik, ki vodi računovodski servis in ima
večletne izkušnje v opravljanju računovodskih storitev za različne organizacije.

PRIJAVA NA DELAVNICO:

Zaradi omejenega števila mest je prijava na delavnico obvezna. E–prijave sprejemamo s klikom
na spletni naslov https://www.1ka.si/a/32207 ali e-pošti katja@korociv.si ali na telefon št. 040
292 841.

Delavnica je brezplačna.
Vljudno vabljeni.
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