Izobraževanja Zveze društev upokojencev Slovenije
Št. OP 32-2018/1
Ljubljana, 30. 1. 2018

Zveza društev upokojencev Slovenije vabi društva upokojencev,
da se udeležijo
POSVETA NA PODROČJU BLAGAJNIŠKEGA IN RAČUNOVODSKEGA
POSLOVANJA 2017/2018 ,
ki bo potekal 23. 2. 2018 s pričetkom ob 10.00 na sedežu ZPIZ
(Velika sejna dvorana, 8. nadstropje), Kolodvorska 15, Ljubljana.
Posvet je namenjen računovodjam/blagajnikom oz. sodelavcem v DU, ki
delajo na tem področju. Obenem bodo potekale predstavitve novosti
ZDUS za predsednike in tajnice društev.
URA
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15

VSEBINA
Uvodni pozdrav
Splošne novosti ZDUS (Nika Antolašić, tajnica ZDUS)
Posvet na področju blagajniškega in računovodskega
poslovanja 2017/2018 (Mojca Derganc)
Predstavitev partnerja: Erste
Predstavitev partnerja: A1
Predstavitev partnerja: Triglav

Vljudno prosimo, da prijavite udeležbo (ime in priimek udeleženca ter član/članica katerega
DU ste) na kontakt: dijana.lukic@zdus-zveza.si, telefon: 01 620 54 82 ali 051 656 532,
najkasneje do srede, 21. 2. 2018. Na dan posveta se pri vhodu v prostore ZPIZ (pritličje)
nujno zglasite na recepciji (pri vratarju).

Lep pozdrav,

Predsednik Zveze DUS
Janez Sušnik
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Dodatno pojasnilo:
V letu 2017 ni bilo nobenih bistvenih sprememb na področju računovodstva in finančnega
poslovanja društev in tudi za zdaj ne kaže, da bi se v prvih nekaj mesecih letošnjega leta
obetale kakšne pomembne novosti. S tem namenom tokrat ZDUS ne bo organiziral klasičnih
seminarjev z gradivi, temveč posvet na področju blagajniškega in računovodskega
poslovanja 2017/2018, ki bo trajal največ eno uro. Na posvetu bodo slušatelji lahko
postavljali vprašanja, na katera vam bo odgovarjala računovodja ZDUS Mojca Derganc. V
kolikor želite, lahko posredujejo vprašanja v naprej, zato jih prosimo pozovite, da slednja
pošljejo na elektronski naslov: racunovodstvo@zdus-zveza.si,s pripisom v predmet sporočila:
ZA POSVET.
Za društva s poravnanimi obveznostmi do ZDUS (članarina 2017), je posvet brezplačen.
Društva, ki se želijo udeležiti posveta, a nimajo poravnane članarine, prispevajo kotizacijo v
vrednosti 20,00 EUR (z DDV). ZDUS bo za storitev društvu izdal račun.
Učenje in usposabljanje imata pomembno vlogo pri ohranjanju
ugleda starejših kot aktivnih članov družbe. V znanju je moč!
Bodite dejavni in skrbite za svoje člane kot ste do sedaj!

Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana
TRR ZDUS 05100-8010471821, TRR VS 0510 0801 5585 758
ID št. za DDV: SI57009309, Matična št.: 5147581, Upravna enota Ljubljana, št. Jr026-219/96-BM, 21.07.1997

