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UVOD V RAČUNOVODSTVO   
(2007) 
 
 
 
AVTOR:  
DR. BRANKO MAYR 
 

 

VSEBINA 

 
Računovodstvo je informacijska dejavnost podjetja, ki se pojavlja 
skupaj z začetki podjetniških aktivnosti in ostaja do danes kot ena 
najpomembnejših informacijskih dejavnosti podjetja. Prav 
enostavno je povedati, da bo tudi v prihodnje tako.  
 
V knjigi so predstavljena potrebna znanja, ki jih računovodja 
potrebuje za obvladovanje osnovnih knjigovodskih tehnik, 
knjigovodski račun, osnovna pravila evidentiranja na kontih, 
knjigovodske listine in poslovne listine. Spoznali boste vsebino 
nadzora, funkcijo nadzora in njegove vrste, ter razumeli vsebine 
poročil, ki so namenjene zunanjim in notranjim uporabnikom. 
Razumeli boste vsebino poročila in jo znali suvereno predstavljati.  
 
Avtor v knjigi natančno predstavi vse ključne sestavine 
računovodstva – obvezno branje za začetnike v računovodski 
dejavnosti, kot osvežitev ter nadgradnja znanje za vse, ki v stroki 
delujejo že vrsto let.  
 
 O AVTORJU: DR.  Branko Mayr 
 
Diplomiral je na VEKŠ Maribor, magistriral je s področja ustanavljanja, 
poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem. Doktor znanosti je postal s 
področja poslovno organizacijskih ved. Je pooblaščeni revizor, pooblaščeni 
ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec.  

Dr. Branko Mayr je avtor oziroma soavtor več kot 120 bibliografskih enot s 
strokovnega področja, ki ga pokriva (sanacija, poslovni načrti, ocenjevanje 
vrednosti, davki, revizija, računovodstvo itd.). Na dodiplomskem programu 
na visoki šoli za podjetništvo je nosilec predmetov “Računovodstvo in 
kontroling za podjetnike”, »Vrednotenje in prestrukturiranje podjetja« in 
»Davki v podjetju«, na specialističnem programu pa »Ekonomika 
poslovanja« in »Davki v mednarodnem okolju«. Zraven tega je vodja 
prvostopnega programa (dodiplomski program), predstojnik katedre za 
računovodstvo in član senata Visoke šole za podjetništvo. Kot gostujoči 
predavatelj občasno predava tudi na drugih visokih šolah. Že več kot 15 let 
deluje v revizijski družbi Abeceda d.o.o., ki jo je kot ustanovitelj kasneje 
združil v sedanjo družbo ITEO Abeceda d.o.o. V vlogi pooblaščenega 
revizorja, ocenjevalca vrednosti podjetij in davčnega svetovalca je 
sodeloval pri revidiranju, ocenjevanju vrednosti, organiziranju, saniranju, 
reorganiziranju več kot 400 slovenskih podjetij (podrobnosti so v 
referenčni listi družbe).Bil je in je član številnih strokovnih komisij za 
področja računovodstva, nadzora, ekonomike, davkov in podobno. Prav 
tako je sodeloval in še sodeluje v nadzornih svetih nekaterih družb. V Zvezi 
ekonomistov Slovenije deluje kot član v njenem predsedstvu. 



OSNOVNE ANALIZE 
POSLOVANJA 
 (2007) 
 
 
 
 
 
AVTOR:  
DR. ŽIVKO BERGANT  
 

 

VSEBINA:  
 

Temeljno poslanstvo računovodstva kot najpomembnejšega dela 
informacijskega sistema podjetja je oblikovanje informacij za 
poslovno odločanje poslovodstva.  
 
V knjigi je posebej izpostavljen vidik računovodskih informacij, ki so 
po eni strani najštevilčnejše v podjetju, po drugi strani pa tudi med 
najzahtevnejšimi, saj jih je možno pojasnjevati na najrazličnejše 
načine, pogosto pa nekatere v podjetju sploh niso pojasnjene  ali pa 
so neustrezno pojasnjene.  
 
V knjigi je pojasnjeno kaj je analiza poslovanja, njen namen in cilj; 
avtor opredeli analizo skozi tehnični in vsebinski vidik, razloži 
pomen računovodske analize ter njene vsebine ter se posveti analizi 
učinkovitosti, uspešnosti  poslovanja ter analizi finančnega položaja 
podjetja.  
 
Delo je namenjeno tako študentom kot tudi računovodjem in 
praktikom v podjetju, ki se vsakodnevno soočajo s problematiko 
analiziranja.  
 
O AVTORJU: Dr. Živko Bergant  
 
Je nosilec dveh certifikatov Slovenskega inštituta za revizijo: pooblaščeni 
revizor od leta 1993 in preizkušeni poslovni finančnik od leta 1997. Deluje 
kot veščak Zveze ekonomistov Slovenije, registrirani raziskovalec pri 
Ministrstvu za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Je član komisije 
Zveze ekonomistov Slovenije za pridobitev naziva veščak, član izpitne 
komisije za opravljanje strokovnega izpita za opravljanje funkcije 
upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije pri 
Ministrstvu za pravosodje ter predsednik nadzornega odbora Zveze 
ekonomistov Slovenije. Bil je presojevalec poslovne odličnosti in član 
odbora razsodnikov za nagrado Priznanje Republike Slovenije za poslovno 
odličnost in različnih nadzornih svetov v slovenskih podjetjih. Deloval je na 
različnih delovnih mestih: vodja računovodstva, finančni direktor, 
pomočnik direktorja, član uprave, nazadnje kot svetovalec v družbi ITEO 
Svetovanje d.o.o. Ljubljana. 
Je avtor šestih knjig in številnih strokovnih člankov, referent na simpozijih 
in posvetovanjih, pisec strokovnih gradiv za seminarje s področja 
računovodstva, ekonomike in financ. Avtor številnih svetovalnih in 
revizijskih projektov ter sanacijskih programov slovenskih podjetij. 
Je glavni oblikovalec besedila Kodeksa poslovnofinančnih načel ter 
Kodeksa poklicne etike finančnika znotraj delovne skupine pri Slovenskem 
inštitutu za revizijo.  
Trenutno predava na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani in je 
predsednik sveta Inštituta za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za 
računovodstvo. Je pogost predavatelj na različnih izobraževalnih 
institucijah in seminarjih. 
 
 



OBDAVČITEV PODJETIJ  
(2009) 

 
 
 
 
 
 
 
AVTOR:  
mag. DEJAN PETKOVIČ 

 

VSEBINA  
 

Namen knjige oziroma priročnika OBDAVČITEV PODJETIJ je 
opozoriti na osnove obdavčitve v gospodarskih družbah,  pri 
samostojnih podjetnikih in seveda tudi pri fizičnih osebah.  Knjiga 
obravnava najpomembnejše podjetniške davčne oblike v Republiki 
Sloveniji: davek na dodano vrednost, dohodnino in davek od 
dohodkov pravnih oseb.  Navedena so le tista osnovna zakonska 
določila, za katera avtor meni, da so tudi del evropske davčne 
harmonizacije (najlažje je to pri davku na dodano vrednost) in torej 
ne bodo podvržena velikim spremembam.  
 
V knjigi se torej  ne navajajo gola zakonska dejstva temveč je 
obdavčitev predstavljena na bolj poljuden način skozi kar nekaj 
primerov in praktičnih spoznanj avtorja. Delo je primerno tako za 
tiste, ki se prvič srečujejo z davčnim področjem, kot tudi za tiste, ki 
bi želeli poglobiti svoja znanja. Seveda je potrebno računati z 
dejstvom, da se bo davčna zakonodaja tudi v prihodnje spreminjala, 
s poznavanjem osnov obdavčitve pa je seveda lažje slediti 
spremembam.  
 
 
O AVTORJU: mag. Dejan Petkovič  
 
Mag. Dejan Petkovič je diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v 
Mariboru.  Zaključil je tudi podiplomski specialistični študij JAVNE 
FINANCE IN DAVČNO SVETOVANJE, kasneje pa še  znanstveni magistrski 
študij EKONOMIJA  IN  POSLOVNE VEDE.  
   
Poslovna pot  
Poklicno pot je začel kot pripravnik za področja analize in nadzora 
poslovanja, po opravljenem pripravništvu pa dobil redno zaposlitev v 
finančno računovodskem sektorju - analize in nadzor. Strokovnost in 
vestnost sta botrovala novi zaposlitvi v podjetju KOLONIALE 
VELETRGOVINA d.d. kot direktor računovodskega sektorja. Nove izzive je 
našel v podjetju ABECEDA SVETOVANJE d.o.o. (in njeni predhodniki) kot 
Davčni in podjetniški svetovalec. Mag. Dejan Petkovič je višji predavatelj na 
Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani.   
     
Mag. Dejan Petkovič je avtor približno 100 bibliografskih enot, od tega dveh 
visokošolskih učbenikov (OBDAVČITEV PODJETIJ ter UPRAVLJALNO 
RAČUNOVODSTVO).  Je tudi mentor večjemu številu diplomantov.  
 
 
 
 
 
 
 

  



ORGANIZIRANJE 
RAČUNOVODSTVA  
(2010) 
 
 
 
 
 
AVTOR: 
DR. ŽIVKO BERGANT  
 
 

 

VSEBINA 
 
KLJUČNA VPRAŠANJA NA KATERE BOSTE DOBILI ODGOVORE V KNJIGI.  
 
Kaj obsega računovodstvo in kakšna je pri tem vloga računovodske službe? 
 
 

 Kaj obsega računovodstvo in kakšna je pri tem vloga računovodske 
službe? 

 Kakšna je vloga računovodstva in kakšna so razmerja do poslovnih 
funkcij, zlasti do finančne funkcije? 

 Kaj zajema izvajalni, informacijski in poslovodni vidik 
računovodstva? 

 Kakšne so odgovornosti in pristojnosti v računovodstvu? 
 Katere računovodske naloge in katere neračunovodske naloge 

opravlja računovodska služba? 
 Kakšno je mesto računovodske službe v malem, srednjem in 

velikem podjetju? 
 Kako se organizirati v primeru prenosa del na računovodski 

servis? 
 Katere računovodske naloge se opravlja zunaj računovodske 

službe, kje in zakaj ter kdo za to odgovarja? 
 Ali je sistematizacija delovnih mest v računovodski službi 

ustrezna? 
 Kaj zajema načrtovanje v računovodstvu? 
 Katere so naloge vodje računovodstva kot poslovodnega delavca? 
 Katere so naloge vodje računovodstva kot strokovnega delavca? 
 Kako upoštevamo posebnosti računovodstva pri njegovem 

vodenju? 
 Katere so temeljna področja etičnih dilem v računovodstvu? 
 Ali razlikujemo računovodske od neračunovodskih podatkov? 
 Kako (re)organiziramo računovodstvo v organizaciji? 

 Kako organiziramo računovodstvo v neurejenih razmerah? 
 
 
O AVTORJU: GLEJ »Osnovne analize poslovanja«  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PRIHAJA NA KNJIŽNE POLICE 

 
 
RAČUNOVODSTVO 
 
 
Avtorja:   
Dr. Branko Mayr 
Mag. Darinka Kamenšek 
 
  

 
 

Celovit prikaz računovodskih vsebin s področja finančnega računovodstva, 
stroškovnega računovodstva in poslovodnega računovodstva. 
 
V knjigi bo zajeto: 
 

- Podjetje in njegov pojem 
- Ekonomske kategorije, kot jih obravnava finančno računovodstvo 

(opredelitev iz Slovenskih računovodskih standardov in 
Mednarodnih standardov računovodskega poročanja) 

- Stroški, odhodki, prihodki itd. kot podlaga stroškovnega 
računovodstva 

- Oblikovanje poslovnih odločitev (metode in tehnike kot jih 
obravnava poslovodno računovodstvo) 

- Osnovna pravila financiranja poslovanja (statični in dinamični 
princip) 

- Koliko je vredno podjetje (metode in tehnike) 
- Analitična orodja in njihova uporaba pri odločanju (temeljna in 

tehnična analiza) 
- Knjiženje in tehnike knjigovodenja 
- Računovodska poročila za zunanje in notranje uporabnike 
- In še veliko drugega 

 
Sestavina prikazov je strokovna obravnava in praktični primeri. 
 
Priloga knjige je CD na katerem so vaje in njihove rešitve ter pripomočki s 
pomočjo katerih se izračunavajo (različne metode amortiziranja osnovnih 
sredstev, vrednotenja zalog, analitični pripomočki za izračunavanje 
najrazličnejših kazalnikov, orodje za analiziranje poslovanja podjetja, 
orodje za oceno bonitetnega položaja podjetja, orodja za izračunavanje 
podlag za oblikovanje poslovnih odločitev itd. 
 
Predviden obseg knjige je okoli 1000 strani. 

 

 
  

IZID: 

 OKTOBER 2011 



 
BILANCA KOT PODLAGA 
OBLIKOVANJA POSLOVNIH 
ODLOČITEV (BRANJE 
BILANCE ZA 
NEEKONOMISTE)  
 
 
Avtorja 
Dr. Branko Mayr 
Mag. Darinka Kamenšek 
 
 
 
 

 

 
VSEBINA  

 
Knjiga je namenjena tistim, ki se ne srečujejo vsak dan z bilancami in 
računovodskimi vsebinami. 
 
V knjigi avtorja, ki imata bogate izkušnje pri prenosu znanj 
računovodstva in poslovnih financ na neračunovodje, obravnavata 
najpomembnejše ekonomske kategorije računovodskih poročil 
(bilanc). 
 
Prikaz je poenostavljen, prilagojen pravnikom, tehničnim kadrom, 
zdravnikom, direktorjem in drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z 
bilancami. Izhaja iz Mayrjeve opredelitve bilance, ki je »laž, velika 
laž, bilanca«. V knjigi so utemeljene te trditve in tveganja, ki jim je 
izpostavljen uporabnik bilance. 
 
Odločevalci v podjetjih sprejemajo vrsto poslovnih odločitev, ki 
temeljijo na bilancah. Odločajo ali lahko nekemu podjetju prodajo na 
odloženo plačilo (tveganje je, da ne dobijo plačano), ali smejo pri 
nekom naročiti blago, material ali storitev z rokom dobave v 
prihodnosti (tveganje je, da naročenega ne bodo prejeli) ali odločitev 
o nakupu nekega podjetja, delnice (pomembna je donosnost). V 
knjigi bo bralec našel pripomočke, ki mu pomagajo oblikovati 
odgovore na postavljena vprašanja.  
 
Priložen je CD, na katerem so uporabni pripomočki za branje bilanc, 
ocenjevanje bonitete podjetja, obrestni izračuni, finančno 
načrtovanje in podobno. 
 

 

  

IZID: 

 NOVEMBER 2011 



CENE KNJIG: 

 

Naslov dela  šifra Cena z DDV 
v € 

Uvod v računovodstvo R1 40 
Osnovno analize poslovanja R2 35 
Obdavčitev podjetij  R3 40 
Organiziranje računovodstva R4 50 
Finančno računovodstvo, kot ga razumejo v razvitih 
ekonomijah Evrope 

R5 50 

Bilanca kot podlaga za oblikovanje poslovnih odločitev R6 35 
 

 

POPUSTI: 

 Cena z DDV v 
€ 

Člani IPR  20% 
Člani Zbornice računovodskih servisov  10% 
Študenti visoke šole za računovodstvo  20 % 
  
KNJIGE V PREDPRODAJI    
Za prednaročila za člane IPR in študente 25% 
Za vse ostale  15% 
 

 

 

 

IDEJA 

Knjiga je lahko čudovito darilo tudi za poslovne  

partnerje. 

Sporočite nam, da kupujete knjigo za svojega 

poslovnega partnerja in prejeli jo boste v darilnem 

pakiranju z lastnoročnim podpisom avtorja. 



 
NAROČILNICA  

 

Naročnik /-ica    

Telefon:  

E-naslov:    

Naslov odpreme:    
Davčna številka:   

TRR  številka pri 
banki:  

 

Odgovorna oseba:  

Datum naročila:   

DA, nepreklicno naročamo naslednje knjige (označi število kosov): 

 

Število izvodov  Naslov dela  šifra 

 Uvod v računovodstvo R1 

 Osnove analize poslovanja R2 

 Obdavčitev podjetij  R3 

 Organiziranje računovodstva R4 

 Finančno računovodstvo, kot ga razumejo v razvitih 
ekonomijah Evrope 

R5 

 Bilanca kot podlaga za oblikovanje poslovnih odločitev R6 

 

Uveljavljam popuste kot (obkroži)  

 DA  

Člani IPR  20% 
Člani Zbornice računovodskih servisov  10% 
Študenti visoke šole za računovodstvo  20 % 
  
KNJIGE V PREDPRODAJI    
Za prednaročila za člane IPR  25% 
Za vse ostale  15% 

 

Kraj in datum Podpis odgovorne osebe  

 

Naslov Inštitut  za poslovodno računovodstvo,  
Stegne 21, c, 5000 Ljubljana 

Kontaktna oseba:     Tanja Ploj 
Mail: info@ipr.vsr.si 

Telefon: 0590 90 960 
Fax: 0590 90 962 

 

 


