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oktober 2002
Izdaja prvega Kataloga računovodskih 
servisov s potrdilom o usposobljenosti 

Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je vseslovenska organizacija podjeti j in samostojnih 
podjetnikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov. Deluje v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

Skrbi za ugled in kakovost dejavnosti  računovodskih servisov ter zastopa interese 
svojih članov tako do državnih inšti tucij kot tudi Evropske zveze računovodij (EFAA), 
katere članica je. Z različnimi akti vnostmi ozavešča poslovno javnost o pomenu izbire 
kakovostnega računovodskega servisa pri opravljanju njihove dejavnosti . 

O NAS

KRATKA ZGODOVINA

20. 9. 1996
Prvo informati vno srečanje podjeti j, 
ki se ukvarjajo z računovodsko in 
svetovalno dejavnostjo

maj 1999
1. volitve v Upravni odbor Združenja 
računovodskih servisov

oktober 1999
1. Kongres računovodskih 
servisov

junij 2001
1. Športne igre ZRS

3. 12. 1996
Ustanovni zbor Sekcije 
podjeti j računovodskih, 
knjigovodskih, revizijskih 
in davčno svetovalnih 
storitev (SRKRD)

18. 12. 1998
Preoblikovanje SRKRD v 
samostojno Združenje 
računovodskih servisov pri GZS

april 2001
Prvi izpiti  po programu usposabljanja za 
vodenje računovodskega servisa
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november 2006
Uvedeno prostovoljno 
članstvo v GZS

januar 2009
Preimenovanje v Zbornico 
računovodskih servisov

maj 2011
1. izlet članov ZRS

december 2013
Prenovljen izpit za pridobitev naziva 
»Strokovni vodja računovodskega servisa«

maj 2015
Izdaja brošure ZRS: 
Kdo pa vam vodi 
poslovne knjige?

september 2008
1. razpis za izbor 
Naj računovodski servis

oktober 2010
Članstvo v 
evropski zvezi EFAA

oktober 2012
Izdaja brošure 
ZRS: Kako izbrati  
kakovosten 
računovodski servis?

oktober 2014
Sprejet Standard 
izvajalcev 
računovodskih 
storitev
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POSLANSTVO ZRS
Zbornica računovodskih servisov zastopa interese članov, jih promovira ter skrbi za razvoj in prepoznavnost dejavnosti  

računovodskih servisov.
 
VIZIJA ZRS

Zbornica računovodskih servisov bo delovala kot pomemben sogovornik v poslovni javnosti  in bo širila pomen 
kakovostnega računovodskega servisa.

Do leta 2017 bo več kot 75 odstotkov članov ZRS imelo certi fi kat o usposobljenosti .
Kot član mednarodnih stanovskih organizacij bo zastopala in predstavljala slovenske računovodske servise, člane ZRS.
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CILJI IN KLJUČNI PROJEKTI 

ZASTOPANJE INTERESOV ČLANOV 
PRI INŠTITUCIJAH, KI VPLIVAJO NA 

NJIHOVO DELO

• Sodelovanje z inšti tucijami, 
ki vplivajo na delovanje 
računovodskih servisov, 

• Strokovna komisija ZRS za 
prepoznavanje sistemskih 
problemov in 

• Ugodno zavarovanje poklicne 
odgovornosti .

SKRB ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI 
RAČUNOVODSKIH SERVISOV

Organizacija različnih dogodkov in 
izobraževanj v izvedbi kakovostnih 
predavateljev
• Kongres izvajalcev 

računovodskih storitev, 
• Zbor članov ZRS, 
• posveti  ZRS in 
• strokovna izobraževanja o 

aktualnih temah.

Razvoj orodij, ki nudijo podporo 
poslovanju članov 
• Tipska pogodba o opravljanju 

storitev računovodenja 
• Pravilnik o primopredaji 

knjigovodskih listi n in poslovnih 
knjig

• Sistemati zacija delovnih mest
• Pravilniki in akti  v 

računovodskem servisu
• Pravna mnenja 
• Poenotenje vlog slovenskih 

bank za odobritev kreditov
• Smernice za izvajanje Zakona 

o preprečevanju pranja 
denarja v zvezi z dejavnostjo 
računovodskih servisov 

• Koledar ZRS z opomniki za 
oddajo davčnih obračunov in 
ostalih poročil 

• Promocija zdravja na delovnem 
mestu v računovodskih servisih

SKRB ZA PREPOZNAVNOST 
DEJAVNOSTI RAČUNOVODSKIH 

SERVISOV IN OZAVEŠČANJE 
NAROČNIKOV RAČUNOVODSKIH 

STORITEV

Ozaveščanje poslovne javnosti  
o pomenu kakovostnega 
računovodskega servisa s pomočjo 
• člankov v medijih, 
• organizacije izbora Naj 

računovodski servis 
• izvajanja delavnic za boljše 

razumevanje podjetnikov glede 
računovodskih storitev …

• brošure Kako izbrati  
kakovosten računovodski 
servis?

• brošure Kdo pa vam vodi 
poslovne knjige?

Implementacija Standarda izvajalcev 
računovodskih storitev

UREDITEV DEJAVNOSTI 
RAČUNOVODSKIH SERVISOV
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POMEN UREDITVE DEJAVNOSTI 
RAČUNOVODSKIH SERVISOV

Za opravljanje dejavnosti  računovodskih servisov niso predpisani 
nobeni pogoji. Ker pogojev ni, lahko računovodski servis ustanovi 

kdorkoli, brez ustrezne izobrazbe, brez tekočega strokovnega 
izobraževanja in brez ustreznega zavarovanja za poklicno 

odgovornost.

Naročniki računovodskih storitev nimajo zadostnega znanja, da bi 
preverili, ali je bila računovodska storitev opravljena kakovostno, 

pri čemer zastopniki oziroma direktorji podjeti j nosijo zakonsko 
odgovornost (ZGD-1) za neustrezno pripravljene bilance stanja, 

izkaze poslovnih izidov in pojasnil k izkazom.

Zaradi nestrokovno opravljenih računovodskih storitev ali premalo 
izkušenih računovodij se lahko podjetje znajde v resnih poslovnih 

težavah.

ALI STE VEDELI, DA …

• je anketa, ki jo je ZRS izvedla na reprezentati vnem vzorcu 1.397 pravnih oseb leta 2013, pokazala, 
da se 78,8 odstotkov vprašanih podjetnikov strinja, da je treba trg računovodskih servisov urediti ?

• en računovodja lahko uspešno obravnava od 15 do 20 podjeti j, odvisno od velikosti  obravnavanih 
podjeti j?

• računovodski servis, ki ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti , izkazuje določeno 
stopnjo odgovornosti  v poslu?
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IZJAVE NAŠIH ČLANOV

O ZRS
RS je  edina insti tucija, ki se v Sloveniji bori za pravice računovodskih»ZRS je  edina insti tucija, ki se v Sloven

v.« servisov Mira Kotnik, KONTESA d.o.o., predsednica sekcijea Kotnik, KONTESA 
odskih servisov pri GZS - Območni zbornici Koroškaračunovodskih servisov pri GZS - Obmo

panju svojih članov je zbornica naredila zelo veliko. Z vsemi»Pri zastopanju svojih članov je zbornica 
tmi je pripomogla k dvigu ugleda zbornice in s tem tudi kakti vnostmi je pripomogla k dvigu ugle

znavnosti  pomembnosti  kakovostnih storitev računovodenjaprepoznavnosti  pomembnosti  kakovo
a podjetja. Ocenjujemo, da se med pomembnejše akti vnosti  našeza podjetja. Ocenjujemo, da se me

zbornice uvrščajo izbor Naj računovodski servis, zloženka »Kakoajo izbo
izbrati  kakovostni računovodski servis« in Standard izvajalcevtni raču
računovodskih storitev.«ritev.« Ivica Močnik, SUN Gornja Radgona d.o.o.I

»Ocenjujemo, da je združevanje računovodskih servisov v stanovsko»Ocenjujemo, da je združevanj
rganizacijo zelo pomembno za našo dejavnost. Naša zbornicaorganizacijo zelo pomembno za

je v zadnjih leti h naredila veliko na področju organizacije različnihje v zadnjih leti h naredila veliko na p
izobraževanj, organizaciji kongresa izvajalcev računovodskih storitevbraževanj, organizaciji kongresa izvaj
in izbora Naj računovodski servis ter v zastopanju članov.«ra Naj računovodski servis ter v Nevenka
Bovhan, GRS d.o.o. Trbovlje

O IZOBRAŽEVANJU
»Menim, da je zelo poziti vno, da ZRS svojim članom omogoča tudi
brezplačna izobraževanja.« Marjana Novak, MARJANA NOVAK s.p.,
Celje

»Všeč mi je, da imajo vsa predavanja v okviru Kongresa izvajalcev
računovodskih storitev poleg teoreti čnega dela še prakti čne
primere, ki še dodatno moti virajo k razmišljanju. Poleg strokovnih
tem so zanimiva tudi moti vacijska predavanja.« Darko Vollmaier,
Dopika d.o.o., Maribor

O ZRS

»Kongresi ZRS so mi všeč, ker programski del vedno vključuje akutne 
teme, ki jih podajajo dobri predavatelji. Tako predavanja nikoli niso 
suhoparna. Na kongresih vedno poglobim določena strokovnega 
znanja in se seznanjam z novitetami na zakonodajnem področju.« 
Špela Kumelj, Registrator d.o.o., Ljubljana

O IZBORU NAJ RAČUNOVODSKI SERVIS
»Zmaga nam je prinesla same poziti vne izkušnje. Prejeli smo 
veliko pohval, nekaj novih klientov, obstoječi pa so do storitev 
našega računovodskega servisa povečali zaupanje«. Miran
Stopar, Karmen d.o.o., nagrajenec izbora Naj računovodski 
servis 2012, 2013, 2014, kategorija mali

»Z zmago smo prejeli ogromno česti tk s strani naših strank. 
V času izbora je prednost že sama udeležba, ker vpliva na 
povečanje prepoznavnosti  podjetja v medijih. Zmaga pa 
nam je prinesla še dodatno izpostavitev, tudi v lokalnih 
medijih.« Mirjam Trdan, Dafi n d.o.o., nagrajenec izbora 
Naj računovodski servis 2014, kategorija srednji

»Naslov je nedvomno doprinesel k temu, da smo 
pridobili nekaj novih strank. Od naših obstoječih strank 
smo ob zmagi prejeli veliko česti tk. Poleg česti tk in 
povečanega ugleda v okolju je zmaga vplivala tudi 
na poziti vno vzdušje v našem kolekti vu«. Marija 
Tomc Muc, Biro Bonus d.o.o., nagrajenec izbora Naj 
računovodski servis 2014, kategorija veliki
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IZJAVE ODLOČEVALCEV 
o pomenu sodelovanja z ZRS na področju 

razvoja dejavnosti računovodskih servisov

Z vidika vloge, nalog in pristojnosti  AJPES ter z vidika večje urejenosti  
in preglednosti  poslovanja poslovnih subjektov AJPES podpira vsakršno 

prizadevanje ZRS za dvig kakovosti  računovodskih izkazov, da le ti  prikazujejo 
realno in pošteno stanje ter fi nančni položaj poslovnih subjektov. 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - AJPES

V sedanjem gospodarsko-fi nančnem trenutku je kvalitetna strokovna podpora 
računovodskih servisov zelo pomembna, za vse akterje – ne le podjetja in banke, 

temveč tudi za državo in davčne oblasti . 
Združenje bank Slovenije 

Standard izvajalcev računovodskih storitev, ki ga je predpisala Zbornica računovodskih 
servisov za svoje člane, določa enotne osnovne pogoje za doseganje kakovosti  

izvajalcev. Kakovosten izvajalec računovodskih storitev omogoča podjetju zanesljive in 
pravočasne informacije o poslovanju, te pa so nujne tako za dobre poslovne odločitve 
kot za pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti . 

Strategija Finančne uprave Republike Slovenije predvideva razvoj novih načinov 
sodelovanja in gradnjo vzajemnega zaupanja med deležniki, zato Finančna uprava 

Republike Slovenije podpira vsa prizadevanja strokovnih in gospodarskih združenj, ki 
vodijo k izboljšavam na davčnem področju. 

Finančna uprava Republike Slovenije - FURS
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ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
T: 01 5898 316
E: zrs@gzs.si 
www.gzs.si/zrs

BLAGOVNE ZNAMKE ZRS


