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Vabimo Vas na srečanje z naslovom 

 

DAVČNE BLAGAJNE, 
 

ki bo v torek, 6.10.2015 od 13. do predvidoma 16. ure v dvorani Gasilskega doma na Šiški 1 
v Preddvoru.  
 
Parkirate lahko na javnih površinah v centru Preddvora. 
 
Zakon o davčnem potrjevanju računov se bo uporabljal od 2.1.2016 dalje, zato je prav, da se z njim 
podrobneje seznanimo. 
 
Na spletni strani smo že pred časom objavili povezavo do pojasnil FURS, ker pa ocenjujemo, da bi 
Vam študij vzel preveč dragocenega časa, smo se odločili, da Vas povabimo na srečanje, kjer bomo 
zgoščeno predstavili predvsem 
 

- zakonodajo, ki opredeljuje poslovanje z gotovino, 
- zakonodajo, ki opredeljuje davčne blagajne, 
- kaj morajo o davčnih blagajnah vedeti kupci, 
- kaj morajo o davčnih blagajnah vedeti prodajalci, 
- potrebne spremembe v poslovanju prodajalcev, 
- kako kot računovodski servis lahko pomagamo, da bo prehod na davčne blagajne čim bolj 

enostaven, 
- kako Vam lahko pomagajo naši informatiki in 
- verjetno še kaj. 

 
Poseben poudarek bomo namenili posebnostim poslovanja naših klientov (proizvajalci, trgovci, 
svetovalci, gostinci, gradbeniki, zdravniki, zobni tehniki, zavarovalni zastopniki, stečajni upravitelji, 
kmetje, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, upravljalci parkirišč, društva, zavodi, ustanove in 
ostali). 
 
Na srečanju bodo sodelovali tudi predstavniki FURS Kranj. Da bi srečanje potekalo čimbolj 
nemoteno, Vas prosim, da morebitna vprašanja za FURS posredujete že ob prijavi na naše srečanje . 
 
Prav tako bodo na srečanju sodelovali tudi informatiki – predstavniki podjetij Planis d.o.o. iz Zagorja 
in SAOP d.o.o. iz Šempetra pri Gorici, ki bodo lahko z nasveti s svojega področja pripomogli, da bo 
uveljavitev davčnih blagajn čim manj stresna za vse nas. 
 
Ob tem bi rada poudarila, da se bomo z davčnimi blagajnami na tak ali drugačen način srečali vsi, 
zato predlagam, da si vzamete čas in se seznanite z vsemi pomembnimi dejstvi, ki jih morate 
poznati.  
 
 
 
 
 

mailto:info@vencelj.si


 
VENCELJ PREDDVOR d.o.o., Belska cesta 15, 4205 Preddvor, SI16482174, MŠ 5340438, info@vencelj.si, 04/2559 500 

Cena srečanja: 
 
- za kliente Vencelj d.o.o. je udeležnina prvega udeleženca iz podjetja brezplačna, za vsakega 
nadaljnjega udeleženca pa znaša udeležnina 20,00 € + DDV (24,40 €); 
- za ostale udeležence (ki pa niso klienti Vencelj d.o.o.), pa udeležnina znaša 50,00 € + DDV (61,00 €) 
na udeleženca.  
 
Klientom Vencelj d.o.o. bomo storitev zaračunali na računu za oktober 2015, ostali udeleženci pa 
nakažejo predplačilo na račun IBAN SI56 0313 8100 6462 672. 
 
Zaradi organizacije srečanja Vas prosimo, da svojo udeležbo OBVEZNO potrdite najkasneje do 

ponedeljka, 5. 10. 2015, na  

nezka.zadnikar@vencelj.si 
 

Na zgornji naslov do ponedeljka do 12. ure naslovite tudi vprašanja, ki jih bomo 
posredovali na FURS. 

 

Ker je vsebina srečanja zelo pomembna za poslovanje vseh nas, tako kupcev, kot 
prodajalcev; fizičnih in pravnih oseb, Vas vabim, da se našemu vabilu odzovete v čim 

večjem številu, saj se bomo potrdili, da boste dobili odgovore na vsa Vaša vprašanja. 
 

Z udeležbo na našem srečanju bo v veliki večini odpadla potreba po individualnih 

svetovanjih, kar predstavlja dodaten prihranek denarja. 

 

 
Veselimo se srečanja z Vami! 

 
 
Prokuristka        Direktorica 
Pavla Zadnikar Vencelj       Nežka Zadnikar 
 
 
Preddvor, 1. 10. 2015 
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