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  Številka: 021/16-hb 

  Datum: 15.02.2016 

 

Zadeva: POVET O PRIJAVI JAVNIH SHODOV OZ. JAVNIH PRIREDITEV IN DAVČNIH 

BLAGAJNAH 

Zaradi veliko vprašanj in nejasnosti, ki se pojavljajo v zvezi z prijavo prireditev in davčnimi 
blagajnami, smo se odločili, da organiziramo posvet za vsa društva GZ, na katerega ste vabljeni vsi 
predsednik, poveljniki, blagajniki in vsi tisti, ki se  srečujete z organizacijo prireditev ter davčnimi 
blagajnami. 
 

Posvet bomo izvedli v sredo, 24. februarja 2016 
ob 17.00 uri v prostorih gasilskega doma Velenje. 

 

PROGRAM POSVETA: 

17.00 – 18.00 ure: PRIJAVA JAVNIH PRIREDITEV 

Predavatelj: Sebastjan Bernjak - UE Velenje 
 Prijava javnih shodov oz. javnih prireditev in izdaja dovoljenj na UE Velenje, ter prijava javnih prireditev 

oz. shodov, katera mora organizator prijaviti na pristojni policijski postaji 
 Nadomestilo plačila namenjeno avtorjem glasbe – Združenje SAZAS 
 Nadomestilo plačila za ustvarjeno delo izvajalca in proizvajalca fonograma – Zavod IPF 

18.00 – 18.10 - ODMOR  

18.10 – 20.00: DAVČNE BLAGAJNE - oz.  davčno potrjevanje gotovinskih računov 

Predavateljica:  Majda Gominšek, ANDRAGOŠKI  ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE 

Izobraževanje bo prilagojeno delovanju društev s poudarkom na naslednjih vsebinah: 
 Kakšne spremembe so pri plačevanju z gotovino od 2.1.2016 dalje. 
 Ali je davčna blagajna obvezna za vse, ki poslujejo z gotovino. 
 Se lahko po 2.1.2016 uporablja še vezana knjiga računov. 
 Kako mora izgledati račun po 2.1.2016, če je plačan z gotovino. 
 Katere so izjeme oz. za koga ne veljajo novosti gotovinskega poslovanja. 
 Kakšne so obveznosti izdajatelja računa, kupca in vzdrževalca programske opreme. 
 Kaj je potrebno storiti pred pričetkom dela z davčno blagajno. 
 Kaj je mini davčna blagajna. 
 Kako bo potekalo davčno potrjevanje računov preko davčne blagajne ali preko vezane knjige računov in 
 Praktični primeri poslovanja gasilskih društev 
 



 

Za predavanje o davčnih blagajnah udeleženci  prejmejo gradivo.  
Predavateljica bo na vprašanja  brezplačno odgovarjala po elektronski pošti štirinajst dni po zaključenem 
izobraževanju -  nada.mazgon@lu-velenje.si . 
 
 
Upamo, da boste izkoristili priložnost in se posveta udeležili ter tudi z svojimi vprašanji razjasnili nejasnosti, 
ki se porajajo pri organizacij in prijavi vaše prireditve ter poslovanju z davčnimi blagajnami. 
 
Zaradi organizacije posveta prosimo, da sporočite število udeležencev iz vašega društva  
do torka, 23.02.2016 do 10.00 ure. 
 
 
 
Z gasilskim pozdravom    NA POMOČ! 
 
 
 
Poveljnik GZ Šaleške doline      Predsednik GZ Šaleške doline: 
Boris LAMBIZER        Jože DROBEŽ 
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