STRATESKE USMERITVE SEKCIJE PREIZKUSENIH
RACUNOVODIJ IN RACUNOVODIJ

Skladno z usmeritvijo na 8. letni konferenci računovodij v letu 2005 ter
opredelitvijo poslanstva in vizije sekcije so strateške usmeritve sekcije naslednje:

z

1. Skrb za nadaljnji razvoj slovenske računovodske stroke in uporabo novosti v
slovenski praksi. To bo mogoče doseči z (s)
a) vključitvijo v pripravljanje slovenskih računovodskih standardov, promoviranjem
njihove uporabe, pripravljanjem njihovih pojasnil in stališč ter predlaganjem
njihovih sprememb;
b) ustreznim izobraževalnim programom za pridobitev nazivov računovodja in
preizkušeni računovodja, prilagojenim zahtevam okolja, v katerem računovodja
deluje;
c) dopolnilnim izobraževanjem, ki bo prilagojeno novim zahtevam.
d) dopolnilnim izobraževanjem, prilagojenim računovodstvu posebnih dejavnosti in
posebnih organizacij;
e) prirejanjem letnih konferenc, na katerih bodo predstavljene novosti na
področju računovodstva in računovodskih metod ter novosti pri dejavnostih
računovodstva;
f)

vključevanjem aktualnih računovodskih tem na simpozije in druge oblike
predstavljanja novosti na poslovnem podrocju podjetij in drugih organizacij;

g) sodelovanjem z izobraževalnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z razvijanje
računovodstva, in s tem zagotavljanje, da bosta sli teorija in praksa z roko v roki;
h) sodelovanjem z različnimi organizacijami in institucijami, katerih skrb je tudi
izobraževanje, zato, da bodo rešitve, ki jih uvajajo posamezne organizacije,
strokovno usklajene in na ustrezni strokovni ravni (Računsko sodišče,
Ministrstvo za finance, GZS in tako naprej).
2. Skrb, da bo zakonodaja, ki zadeva računovodske rešitve v Sloveniji, upoštevala
dosežke slovenske računovodske stroke. To bo mogoče doseči s
a) sodelovanjem z ustreznimi oblastnimi organizacijami pri pripravi zakonodaje, ki je
neposredno povezana z računovodstvom ali posega na področje rešitev, ki
zadevajo računovodstvo.
3. Skrb, da bodo slovenska računovodska stroka in rešitve, ki jih predlaga,
verificirane v mednarodnem prostoru in da bodo slovenske rešitve upoštevane
tudi v Evropski uniji. To bo mogoče doseči s(z)
a) povezovanjem z ustreznimi računovodskimi organizacijami iz drugih držav in z
izmenjavanjem mnenj o tem, ali so posamezne računovodske rešitve primerne
za mednarodni prostor;
b) vključevanjem v pripravljanje računovodskih standardov na mednarodni ravni;
c) vključevanjem v mednarodne zveze računovodij;

d) sodelovanjem s komisijami v Evropski uniji, ki pripravljajo računovodske
rešitve oziroma vplivajo nanje.
4. Skrb, da se bo računovodstvo smatralo kot nepogrešljiv dejavnik uspešnosti
podjetja. Zato morajo tisti, ki so v podjetjih zadolženi za računovodenje,
upoštevati na eni strani visoke strokovne in etične standarde ter imeti ustrezno znanje,
na drugi strani pa imeti ustrezen ugled in primeren status ter visoko mesto v
organizacijskem ustroju podjetja in v družbi nasploh. To je mogoče doseči z (s)
a) nenehnim spremljanjem stanja na področju računovodstva v slovenskih podjetjih
in predlaganjem popravljalnih ukrepov, če se pri analizah pokaze razkorak med
teorijo in prakso;
b) seznanjanjem strokovne javnosti, da se računovodstvo tako kot vsaka druga
dejavnost razvija, kar bistveno vpliva na uspešnost podjetja; računovodenje je v
sodobnem
svetu
širša
dejavnost
(obsega
predračunavanje,
obračunavanje, nadziranje in analiziranje, in ne le knjigovodstvo, tako kot menijo
tisti, ki ne spremljajo razvoja računovodstva);
c) večjo publiciteto glede dejavnosti Slovenskega instituta za revizijo in pomena
izobraževanja za preizkušene računovodje in računovodje ter seznanjanjem širše
javnosti o strokovnosti preizkušenih računovodij;
d) spodbujanjem računovodij, da se vključijo v
izobraževanje
računovodij in računovodij v okviru Slovenskega instituta za revizijo;

preizkušenih

e) promoviranjem zahteve, da mora biti naziv preizkušeni računovodja vsaj v velikih in
srednjih podjetjih pogoj za zasedbo delovnega mesta računovodja podjetja;
f)

prizadevanjem, da bo imel preizkušeni računovodja v primerjavi s tistim, ki tega
naziva nima, prednost pri zaposlitvi in da bo ustrezno nagrajevan;

g) spremljanjem stanja glede statusa preizkušenih računovodij v primerjavi s
statusom ostalih računovodij, primerjanjem stanja pri nas in v izbranih državah ter
na tej podlagi predlaganjem ukrepov, da bi se preizkušeni računovodje v Sloveniji
tako po statusu kot nagrajevanju izenačili s preizkušenimi računovodji drugod po
svetu.

