
 

 
ORGANIZATORJI NAMEN KONFERENCE 

 

 

Namen konference je prispevati strokovna izhodišča 
za pripravo 1. poglavja Kodeksa načel notranjega 
poročanja. 

Kodeks bo z načeli zajel koristne prakse in povezave s 
teorijo ter s tem pomenil strokovno oporo tako 
strokovnim delavcem v informacijskem sistemu, kot 
tudi notranjim uporabnikom informacij.  

Konferenca bo dala poudarek razpravi o prispevkih s 
ciljem priprave čim boljših podlag za oblikovanje načel 
notranjega poročanja. 

Konferenca bo nudila informacije: 
 
• poslovodnim delavcem o smotrnem organiziranju 

učinkovitega poslovodnega informacijskega sistema; 
• vodjem računovodstev in financ o organiziranju 

posameznih informacijskih funkcij za namene 
notranjega poročanja in o poslovodenju v 
računovodstvu; 

• nadzornikom o učinkovitem sistemu in vlogi 
nadziranja v notranjem poročanju; 

• strokovnim delavcem v okviru informacijskega 
sistema o načelih organiziranja in delovanja 
notranjega poročanja; 

• učiteljem o celovitem pristopu k računovodskemu 
sistemu in notranjemu poročanju. 

MNENJA STROKOVNJAKOV O POMENU KODEKSA 
 

Dr. France Arhar, predsednik uprave, Unicredit Banka Slovenija d.d.  
Dobro, profesionalno organizirano in odgovorno notranje poročanje pomeni temeljni kamen za 
uspešno vodenje slehernega podjetja, hkrati pa je tudi najboljše zagotovilo za zmanjševanje 
operativnih tveganj in osnova za korektno, na zaupanju temelječe, sodelovanje s poslovnimi 
partnerji. 



Jože Colarič, predsednik uprave, Krka d. d. 
Če so v preteklosti za odločanje morda zadostovali obdobni računovodski izkazi, smo v sedanjem 
dinamičnem okolju managerji na različnih nivojih znotraj nekega podjetja odvisni od sprotnih, 
večinoma dnevnih informacij o vseh pomembnih tokovih v tem podjetju – prodaji, stroških, plačilih, 
zalogah, … K širjenju zavedanja o pomembnosti in nepogrešljivosti kakovostnih informacij za 
odločanje v podjetju lahko v veliki meri prispeva tudi kodeks, ki bi določal smernice in priporočila na 
področju notranjega poročanja 

 

Mag. Melita Kolbezen, članica uprave za področje strateških financ in informatike, 
Mercator d.d. 
V praksi velikokrat ugotavljamo, da računovodstvo sledi predvsem predpisom, ki urejajo 
zunanje poročanje. Razlog za to je urejenost in dostopnost teh predpisov, medtem ko 
predpisov, ki bi urejali sistem notranjega poročanja, ni. Ravno zato je ideja o pripravi 
Kodeksa načel notranjega poročanja dobra, saj bo dolgoročno pomagala organizacijam, 
ne samo urediti sistem računovodenja in v okviru tega sistem notranjega poročanja, 
ampak tudi doseganje zastavljenih ciljev in poslovnih rezultatov poslovanja družb, ki se 
bodo odražali v večji produktivnosti in konkurenčnosti na trgu.  
 
Jože Mermal, predsednik uprave, BTC d.d. 
Člani in predsedniki uprav gospodarskih družb se v negotovih globalnih in nenavadnih 
gospodarskih pogojih soočajo s prevzemanjem čedalje višjih stopenj poslovnih in 
finančnih tveganj, ki so tudi odraz nezadostne analitične in operativne obdelave podatkov 
kot informacij v sferi računovodstva, financ, kontrolinga in planiranja. Resnično in z 
veseljem podpiram konferenco, ki bo prav gotovo ugotovila in utemeljila načela notranjega 
poročanja kot ključ boljšega razumevanja poslovnih in finančnih procesov družb s ciljem 
njihovega transparentnega in učinkovitejšega vodenja in to tako na operativni ravni 
srednjega menedžmenta, kot na strateški ravni uprav gospodarskih družb 
 
Mag. Irena Prijović, generalna sekretarka, Združenje nadzornikov Slovenije 
Pobudo za oblikovanje Kodeksa načel notranjega poročanja pozdravljamo, saj bo predstavljal 
pomembno orodje poslovodstvom družb za boljše vodenje podjetij. Z vidika članov nadzornih 
svetov in drugih deležnikov korporativnega upravljanja bodo novi standardi notranjega poročanja 
zagotovo prispevali k večji kakovosti poročanja tudi članom nadzornih svetov in delničarjem. 
Prepričani smo, da kakovost notranjega poročanja in s tem poročanja uprav nadzornim svetom, 
pomembno prispeva k sprejemanju kompetentnih odločitev tako poslovodstev kot nadzornikov. 
 

VSEBINA IN DNEVNI RED 
 
Vsi vabljeni strokovnjaki, bodo lahko podali svoje prispevke k splošnim načelom posamezne 
naloge znotraj računovodstva (posamezne teme so opisane v kratki predstavitveni brošuri v 
prilogi). 
 

• 9:00 Uvodni pozdrav in nagovor: ddr. Neven Borak 
 
PRVI DEL  
9:15–13:30: Vodja razprave: dr. Stanko Koželj 
 

• Računovodenje in računovodstvo za notranje poročanje (dr. Živko Bergant) 



 
Prispevek k splošnim načelom za notranje poročanje: 
 

o KNJIGOVODENJE (dr. Marko Hočevar), 
o PREDRAČUNAVANJE (dr. Gordana Ivankovič), 
o ANALIZIRANJE (dr. Živko Bergant), 
o NADZIRANJE (dr. Franc Koletnik), 
o INFORMIRANJE (dr. Mitja Tavčar), 
o HRANJENJE IN ARHIVIRANJE (dr Stanko Koželj). 

 
Kosilo: 13:30–14:30 
 
Drugi del:  
14:30–18:00 Vodja razprave: dr. Živko Bergant 
 
Prispevek k splošnim načelom za notranje poročanje: 
 

o POROČANJE O NADZIRANJU (mag. Nataša Pustotnik), 
o NAČRTOVANJE RAČUNOVODENJA (dr. Branko Mayr), 
o ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN PROCES ORGANIZIRANJA 

RAČUNOVODSTVA (mag. Vladimir Bukvič), 
o ORGANIZIRANJE INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER 

DOKUMENTACIJSKEGA SISTEMA (Tomaž Glažar), 
o VODENJE V RAČUNOVODSTVU (dr. Marjana Merkač), 
o NADZIRANJE RAČUNOVODENJA (mag. Darinka Kamenšek). 

 
VABLJENI 

- računovodje in drugi računovodski strokovnjaki, 
- poslovodni delavci, 
- vodje računovodskih servisov, 
- vodje financ in drugi finančni strokovnjaki, 
- analitiki, kontroleriji in drugi strokovni delavci v združbah, 
- nadzorniki, 
- lastniki kot poslovodje manjših združb, 
- bonitetni analitiki, 
- učitelji na visokih in višjih ekonomsko poslovnih šolah, 
- diplomanti na visokih in višjih ekonomsko poslovnih šolah. 

DATUM IN LOKACIJA IZVEDBE 
 
DATUM: Sreda 30. november, od 9:00 do 18:00 ure 
KJE: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev, Dunajska 106, 1000 Ljubljana 
 
Ponudba udeležencem konference: 

 
1. Udeleženci vnaprej prejmejo zbornik z referati, kar jim omogoča aktivno udeležbo v 

razpravi. 
2. Udeleženci prejmejo tudi strokovno monografijo Ž. Berganta: Organiziranje 

računovodstva v povezavi s finančno funkcijo (498 str.). Knjiga je predstavljena v 
julijski izdaji letošnje revije IKS (dr. Koletnik). 

3. Udeleženci bodo povabljeni k sodelovanju v procesu zbiranja pripomb in predlogov v 
zvezi z osnutkom splošnih načel Kodeksa. 

 
Kotizacija: 135 € + DDV 



Posebna cena za študente: 15€+DDV  (študenti/tke prejmejo zbornik. Prijavijo se lahko v okviru 
svojih šol. Cena velja za študente, ki kotizacijo poravnajo kot fizične osebe). 
 
Avtorji prispevkov so se odrekli honorarju zaradi pomembnosti in posebnega poudarka vsebini 
konference. 
 
POSEBNOST: Vsi udeleženci/ke konference prejmejo zbornik pred pričetkom konference 
z namenom aktivne udeležbe posameznika na kongresu. Da lahko zagotovimo 
pravočasno distribucijo zbornikov, prijave sprejemamo do 4. novembra. Za naknadne 
prijave (po 4. 11.) ne zagotavljamo pravočasne dostave zbornika.  
 
 
 

 

 

 
Prijave (prijavnica v prilogi).  
Prijava je mogoča preko e-pošte, faxa 
ali navadne pošte. 
Zveza ekonomistov Slovenije, 
Ljubljana, ga. Ana Gruden  
Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana 
T: +386 1 436 12 69 , F: +386 1 436 20 
82 
E-pošta: zvezaekon.sl@siol.net 

DODATNE INFORMACIJE:  
Zveza ekonomistov Slovenije − ga. Ana Gruden (041 429 902), 
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev – ga. Nataša Colnar (051 356 046, 01/565 10 89, 
natasac@rfr.si)  
Inštitut za poslovodno računovodstvo − dr. Živko Bergant (031 366 757, 
zivko.bergant@siol.net) 
in na spletnih straneh: http://www.zes.si/; http://www.rfr.si/; http://www.vsr.si 
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