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Javno povabilo k sodelovanju
Sekcija preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo vabi
podiplomske študente s področja računovodstva, revizije, davkov in financ, pa tudi
drugih smeri, ki jih ta tematika zanima, k pripravi strokovnih prispevkov s področja
računovodenja in/ali obdavčitve. Najboljši študentski prispevek bo objavljen v reviji
Sir*ius, njegovi avtorji pa bodo povabljeni na Konferenco preizkušenih računovodij in
računovodij, kjer bodo svoje delo predstavili širši strokovni javnosti. V reviji Sir*ius
bomo objavili tudi druge kvalitetne prispevke, njihovi avtorji pa jih bodo lahko predstavili
na strokovnih srečanjih, ki jih organizira Slovenski inštitut za revizijo.
Sekcija preizkušenih računovodij in računovodij, ki je organizirana pri Slovenskem
inštitutu za revizijo, skrbi za pridobivanje znanj s področja računovodenja in drugih
področij, ki so z računovodenjem tesno povezana. Združuje strokovnjake s področja
računovodstva, ki so v skladu z Zakonom o revidiranju pridobili naziv preizkušeni
računovodja in računovodja, in so zato cenjeni sogovorniki v vseh organizacijah in
državni upravi.
Skladno z vizijo razvoja tega področja zato člani sekcije vabimo študente, ki jih
področje računovodstva in/ali davkov zanima, imajo veselje za reševanje praktičnih
problemov in želijo, da se njihovo mnenje sliši tudi na naši konferenci, ki se je
udeležujejo vsi pomembnejši odločevalci na tem področju, da do 15. novembra 2019
bodisi posamezno bodisi v skupini (do največ tri) pripravijo predlog strokovnega
prispevka s področja računovodenja in/ali obdavčevanja. Pričakujemo, da bodo
prispevki obdelovali aktualna praktična vprašanja, za katera študenti menijo, da v
obstoječi strokovni literaturi še nimajo ustreznega odgovora. Teme lahko obravnavajo
problematiko računovodenja po Slovenskih in/ali Mednarodnih računovodskih
standardih, nerešena vprašanja obdavčitve po Zakonu o davku od dohodkov pravnih
oseb, Zakonu o dohodnini, Zakonu o davku na dodano vrednost in druga podobna
vprašanja.
Študenti naj v prijavi navedejo:
Ime
in
priimek,
elektronski
naslov,
izobraževalna inštitucija
(za posameznika oz. za vsakega člana
skupine posebej)
Predlagan naslov prispevka
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Opis problematike (približno 300 besed)
Zasnova prispevka (predlog kazala)
Seznam izhodiščne literature in virov
Prijavo pošljite po elektronski pošti na naslov info@si-revizija.si, v zadevo navedite
»Študentski prispevek«.
Prijavljeni študentje bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 30. novembra 2020.
Izbranim študentom oziroma skupinam bomo kot mentorja dodelili strokovnjaka pri
Slovenskem inštitutu za revizijo (preizkušeni računovodja, preizkušeni davčnik,
pooblaščeni revizor oz. pooblaščeni ocenjevalec vrednosti), ki jim bo pomagal pri
pripravi prispevka.
Od izbranih študentov pričakujemo, da do 31. januarja 2020 pripravijo pisni izdelek –
strokovni članek v obsegu od 4.500 do 6.500 besed (vključno s povzetkom).
Avtorja oz. avtorje najboljšega izdelka po oceni strokovne komisije bomo povabili, da
predstavi/jo svoj prispevek na Konferenci preizkušenih računovodij in računovodij, ki bo
21. in 22. maja 2020 na Ptuju.. Konference se bodo lahko brezplačno udeležili tudi
drugi študenti, ki bodo pripravili kvalitetne prispevke. Študente oz. skupine, ki bodo
pripravili/e kvalitetne prispevke, a ne bodo izbrani/e za predstavitev na konferenci,
bomo povabili, da svoje delo predstavijo na strokovnih srečanjih različnih sekcij
Slovenskega inštituta za revizijo v dvoranah na sedežu Slovenskega inštituta za
revizijo, Dunajska 106, Ljubljana. Ponudili jim bomo tudi možnost objave v reviji Sir*ius.
Pomembni datumi:
15. november 2019 – prijava predloga za prispevek
30. november 2019 – obvestilo o izbiri
31. januar 2020 – oddaja končnega prispevka
21. in 22. maja 2020 – predstavitev najboljšega prispevka na konferenci
Več informacij v zvezi z razpisom lahko dobite z vprašanjem na elektronsko pošto
info@si-revizija.si.
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