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VABILO 

SPOT svetovanje Savinjska vas vabi na delavnico: 
 »Kako izbrati svojega računovodjo in preživeti z njim?« 

v sredo, 21. 2. 2018, ob 10. uri 
v predavalnici ZZG Žalec, Levstikova ulica 2, 3310 Žalec. 

 

 

Izvajalec: Božena Macarol (mag. manag.)  

Samostojna davčna in poslovna svetovalka v podjetju Svetovanje Macarol. Je sodna izvedenka 
davčne in knjigovodske smeri ter imetnica licence za preverjanje znanj v okviru NPK 
knjigovodja/računovodja. Ima bogate svetovalne in predavateljske izkušnje na različnih 
davčnih, računovodskih, organizacijskih in vodstvenih področjih. Je soavtorica 15 priročnikov 
s področja računovodstva in obdavčitve ter avtorica več kot 400 strokovnih člankov. 
 

Vsebina: 
1. Kakšnega računovodjo potrebujemo? 

2. Ali računovodski servis ali lasten računovodja na sedežu podjetja – to je vprašanje? 

3. Kakšna je ponudba na trgu – poklicne ravni računovodij in knjigovodij…  

4. Kakšne so lastnosti dobrega računovodje – kako ga prepoznamo? 

5. Kriteriji za izbor ustreznega računovodskega servisa – pomen celotne ekipe… 

6. Po kakšnih kriterijih dobri računovodski servisi izbirajo svoje stranke?  

7. Kako razmejiti odgovornost med servisom in naročnikom? 

8. Katere storitve običajno opravlja računovodski servis? 

9. Kaj naj vsebuje pogodba z računovodskim servisom? 

10. Koliko in na kakšen način plačevati računovodske storitve? 

11. Kako zaključiti poslovanje z obstoječim računovodskim servisom? 

12. Kaj lahko pričakujem od novega računovodje in kaj bo potreboval za začetek svojega 

dela? 

Udeležba na dogodku je brezplačna za vse udeležence.  

Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov barbara.mesarec@ozs.si do torka, 20. 2. 

2018. Dodatne informacije so vam na voljo na tel. štev.: 03 712 05 00. 

Vljudno vabljeni! 
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PRIJAVA NA DOGODEK 

SPOT svetovanje Savinjska 

 
Dogodek: Delavnica  »Kako izbrati svojega računovodjo in preživeti z njim?« 
 
Naziv podjetja:  ___________________________________________________ 
 
Naslov podjetja:  __________________________________________________ 
 
Davčna številka: _____________________ 
 
Ime in priimek udeleženca: __________________________________________ 
 
Kontakt: gsm ___________________            e-naslov _____________________ 
 
 
 

✓ Z oddajo prijave dovoljujem vpis v seznam udeležencev. 
 

Udeležba na dogodku je brezplačna za vse udeležence. 

Vljudno vas prosimo, da nam izpolnjeno prijavnico pošljete na elektronski naslov 

barbara.mesarec@ozs.si ali zzg.zalec@ozs.si vsaj dan pred predvidenim datumom izvedbe 

delavnice. 

mailto:barbara.mesarec@ozs.si
mailto:zzg.zalec@ozs.si

