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Računovodstvo

Seznam računovodij in 
knjigovodij, ki jim lahko zaupate
V register računovodske poklicne skupine je vpisanih že 620 
posameznikov.
Manca Borko Grimšič, Data

»Namen projekta poenotenja računovodske poklicne 
skupine je spodbujanje strokovne usposobljenosti, 
krepitev poklicne etike v računovodski stroki in 
izboljšanje javne podobe poklicne skupine,« je pojas-
nil Aleksander Štefanac, predsednik GZS-Zbornice 
računovodskih servisov.

Sredi aprila je bilo v ta register vpisanih že 357 
računovodij, 226 računovodij specialistov in 37 
knjigovodij. V celotni branži je sicer zaposlenih preko 
4.700 oseb. Za zdaj jih je največ vpisanih iz Ljubljane. K 
vpisu lahko zaposlene spodbudi delodajalec, lahko se 
odločijo sami, register pa je lahko tudi vir kadrov pri 
zaposlovanju.

Jasna struktura in spoštovanje normativov

Z registrom želi Odbor za poenotenje računovodske 
poklicne skupine, ki stoji za njim, v stroko vnesti red. 
Njegovi cilji so določitev jasne in pregledne struk-
ture stopenj usposobljenosti in smeri specializacije 
posameznih podskupin, določitev primernih pogojev, 
poklicno-etičnih in strokovnih normativov, vključiti 
strokovne organizacije in institucije ter trajno skrbeti 
za krepitev statusa poklicne skupine. Z registrom sicer 
upravlja Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev 
Slovenije (Zveza RFR). 

Namen projekta je predvsem ločiti zrnje od plev, 
saj, kot pojasnjuje Štefanac, na trgu nastopajo tudi 
izvajalci računovodskih storitev, ki zaposlujejo kader 
brez strokovne izobrazbe, z omejenim znanjem in 
brez izkušenj. To pa pomeni veliko nevarnost za vsa 
podjetja, ki take storitve uporabijo. 

Vpis brezplačen in elektronski, a le z dokazili

Računovodje, knjigovodje, certificirani računovodje, 
certificirani knjigovodje ter certificirani računovodje 
specialisti se lahko v register vpišejo z aplikacijo 
za vnos podatkov. Pri tem se morajo vsi vpisani 
zavezati, da bodo pri svojem delu uporabljali IFAC 
(International federation of accountants) Kodeks 
etike za računovodske strokovnjake oziroma kodeks 
poklicne podskupine s specialnimi znanji. V primeru 
kršitev Kodeksa IFAC lahko Odbor dodeljen naziv 
odvzame in kršitelja izbriše iz registra. 

»Vlogi za dodelitev strokovnega naziva je treba 
priložiti potrebna dokazila o delovnih izkušnjah na 
delovnih mestih, na katerih se uporabljajo knjigovod-
ska oziroma računovodska znanja in ostale zahtevane 
priloge,« je pojasnil Štefanac. Za pridobitev statusa 
certificiranega specialista morajo računovodje in 
knjigovodje uspešno opraviti tudi preizkus znanja.

Del trajno, del časovno omejeno

Vpisani knjigovodje in računovodje bodo v registru 
trajno, certificirani knjigovodje in certificirani računo-
vodje pa tri leta od dneva, ko bodo uspešno opravili 
preizkus znanja ali od takrat, ko bodo podaljšali 
veljavnost naziva. V tem primeru se morajo v obdobju 
veljavnosti naziva tudi aktivno izobraževati. Naziv 
certificirani računovodja specialist se dodeli za vnap-
rej določeno obdobje, za katerega kandidat predloži 
potrdilo o usposobljenosti strokovne organizacije, ki 
preizkuša poklicna znanja računovodij. 

Poleg registra vodijo še dva seznama 

Ob predstavljenem registru Zbornica računovodskih 
servisov vodi tudi Katalog certificiranih računovod-
skih servisov in seznam izvajalcev računovodskih 
storitev, ki delujejo v skladu s Standardom izvajalcev 
računovodskih storitev. Na obeh so računovodski 
servisi, ki ustrezajo določenim pogojem, med drugim 
pa imajo zavarovano poklicno odgovornost. gg
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