
SEKCIJA RAČUNOVODIJ DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 

9. RAČUNOVODSKI POSVET 

DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 
 

Četrtek, 21. september 2017, ob 9.00 

Konferenčna dvorana hotela Šport na Otočcu 

 

PROGRAM 

8.30 PRIHOD IN PRIJAVA UDELEŽENCEV 

9.00 

UVODNI NAGOVOR 

Tomaž Kordiš, direktor GZDBK in Vesna Gregorič, 

predsednica Sekcije računovodij DBK 

9.10 

KAKO RAČUNOVODJA POMAGA VODSTVU PLANIRATI 

IN IZVAJATI INVESTICIJE TER PROJEKTE 

dr. Boštjan Aver 

10.30 
POSLANSTVO IN POMEN RAČUNOVODJE V PODJETJU 

Zvezdana Bajc, dolgoletna članica uprave Krka, d. d. 

11.30 ODMOR IN ČAS ZA MREŽENJE TER IZMENJAVO IDEJ 

12.00 
POSLOVNA KOMUNIKACIJA ZA RAČUNOVODJE 

Jasmina Ridzi, podjetje Amitas, d. o. o. 

12.45 
POENOTENJE RAČUNOVODSKE POKLICNE SKUPINE 

dr. Matjaž Prusnik, direktor Zveze RFR 

13.30 ZAKLJUČEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogodek organizira 
Sekcija računovodij Dolenjske in Bele krajine 

 

 

 
Vsebina 

 
Računovodstvo se nenehno srečuje pri svojem delu 

z zahtevami in pričakovanji strokovne ter 
svetovalne vloge poslovnemu vodstvu, direktorjem, 

lastnikom podjetij, projektnim menedžerjem ter 
ostalim koristnikom računovodske storitve. S 

posvetom vas želimo vsestransko krepiti, da boste 
v svojem delu še boljši.  

 
Izpostavili bomo, kako računovodja pomaga 

vodstvu podjetja s podatki in svetovanji, da lahko 
vodstvo pravilno finančno ovrednoti pretekle ali 

načrtovane investicije oz. projekte. Računovodja z 
ustrezno pripravo podatkov iz analitičnih evidenc in 
glavne knjige pomembno prispeva k kakovostnemu 

ocenjevanju ekonomske upravičenosti investicije, 
saj pomaga pri oceni denarnih tokov investicije, 

oceni stroškov financiranja investicije – povprečnih 
tehtanih stroškov kapitala ter oceni amortizacije. 

Vse omenjeno je osnova za izračun različnih metod 
ocenjevanja ekonomske upravičenosti investicije ali 

projekta, kot so doba povračila, neto sedanja 
vrednost, interna stopnja donosnosti, popravljena 

interna stopnja donosnosti. 
Kako lahko računovodja pomaga pri pripravi 

zagonskega elaborata projekta, predvsem njegove 
ekonomike, ter vpliva prostih denarnih tokov 

podjetja na njegovo tržno vrednost? 
 

Pomen in poslanstvo računovodje nam bo skozi 
svoje strokovno in življenjsko prepričanje 

predstavila ugledna stanovska kolegica, Zvezdana 
Bajc, dolgoletna članica uprave in direktorica 

računovodskega sektorja v podjetju Krka, d. d. 
   

Poslovna komunikacija je sestavni del 
profesionalne uspešnosti vsakega posameznika. 
Kakšne usmeritve imamo tokrat za računovodje?  

 
Zakaj, kako in čemu je potrebno poenotenje 

računovodske poklicne skupine? 
 

 

 
Kotizacija 

Udeležba na dogodku je za člane GZDBK 
brezplačna, za ostale je 150 € + DDV.   

 

Prijave 

Na spletni strani www.gzdbk.si. 
 

Dodatna pojasnila 

mag. Nina Šab,  
nina.sab@gzdbk.si, (07) 33 22 185 

 

Članstvo v Sekciji računovodskih servisov 
je za zaposlene pri članu GZDBK brezplačno! 

 

mailto:nina.sab@gzdbk.si

