
f nance, računovodstvo, davki, revizija

I. KONFERENCA 
SLOVENSKIH RAČUNOVODIJ, REVIZORJEV IN DAVČNIH SVETOVALCEV 

IZ SVETA IN SLOVENIJE

ki bo potekala 
29. in 30. novembra 2018

na sedežu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
(Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana)

Soorganizatorji
Ekonomska fakulteta Ljubljana, Slovenski inštitut za revizijo in  

Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije

Častni pokrovitelj
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije

 Mednarodna konferenca v Sloveniji, ki povezuje in združuje  
slovenske strokovnjake iz sveta in slovenske strokovnjake v matični domovini,  

da si lahko izmenjajo različna znanja in izkušnje.
Ponujamo odlično okolje za nova znanja in poznanstva.

OSREDNJE PROGRAMSKE TOČKE

Uvodno predavanje: dr. Nana Šumrada Slavnič, LLM, vodja pravne službe Ekipa 2 
(Outfit 7), vodja Snežne kepe 2.0, Slovenija
Računovodski modul: nosilec prof. dr. Marko Hočevar, Ekonomska fakulteta Ljubljana 
Oblikovanje računovodskih informacij za potrebe odločanja v podjetjih
Revizijski modul: nosilec dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo
Digitalizacija – naslednji izziv revidiranja
Davčni modul: nosilka Mirjam Trdan, davčna svetovalka ZDSS
Slovenski davčni sistem v luči tujih investitorjev, Pravna varnost davčnih zavezancev 
doma in v tujini

Okrogla miza, vodi mag. Suzana Tokić, davčna svetovalka ZDSS: Ali si v Sloveniji res 
prizadevamo za stabilno, predvidljivo in mednarodno primerljivo davčno okolje?

Veselimo se Vašega obiska!



f nance, računovodstvo, davki, revizija

Vljudno vas vabimo, da se prijavite s klikom preko spodnje prijavnice.

PRIJAVNICA ZA ŠTUDENTE IN ČLANE SSK / PRIJAVNICA ZA PODJETJA

KOTIZACIJA: 

Dnevna kotizacija do 15. novembra znaša 80€ in kasnejše prijave 100€.
Udeležba oba dneva pa 130€ za prijave do 15. novembra 2018 in 150€  

za kasnejše prijave.
Isti prijavitelj lahko prijavi za vsak dan drugega udeleženca.  

Nakazilo kotizacije na TRR Svetovnega slovenskega kongresa,  
IBAN: SI56 0203 8025 3983 685, BIC banke: LJBASI2X

Za redne študente s statusom ter člane Svetovnega slovenskega kongresa  
je udeležba brezplačna.

PRELIMINARNI PROGRAM / PRELIMINARY PROGRAM

Za dodatne informacije smo vam na voljo  
na telefonu +386 1 24 28 550 ali  

po elektronski pošti info@slokongres.com

Konferenco pripravljamo v sodelovanju z

Ustvarite nove poslovne priložnosti in se nam pridružite.

Konferenco pripravljamo ob finančni pomoči Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.


