
NAJ UGLED IN PRAVNA VARNOST VAŠEGA RAČUNOVODSKEGA SERVISA
NE BOSTA PREPUŠČENA NAKLJUČJU!

Pridružite se več kot 500 računovodskim servisom, ki jim pomagamo poslovati uspešneje

NAJMANJ 9 RAZLOGOV, ZAKAJ POSTATI ČLAN ZRS

BREZPLAČNO PRAVNO IN POSLOVNO 
SVETOVANJE ZA RAČUNOVODJE

ORODJA PO MERI ZA RAČUNOVODSKE 
SERVISE

AKTUALNA PRAVNA MNENJA 
ZA RAČUNOVODJE

Vsaj 10 orodij po meri za računovodske servise, iz vsebine: Več kot 10 pravnih mnenj za člane, na primer:2 uri brezplačnih pravnih svetovanj letno s področij 
statusnega, izvršilnega, insolvenčnega prava, javnih 
naročil, zaščite intelektualne lastnine, alternativnega 
reševanja sporov in financ 

5 odgovorov na vaša vprašanja letno s strani 26 
strokovnjakov z 12 različnih področij svetovalnega centra 
Infopika

Dnevno vas obveščamo o vseh aktualnih spremembah 
zakonodaje iz računovodskega in davčnega področja. 

Tipska pogodba o opravljanju storitev računovodenja

Vzorci dokumentov po Splošni uredbi o varstvu osebnih 
podatkov (GDPR)

Vzorci notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-1

Vzorec pogodbe o izvajanju eVročanja preko informacijskega 
sistema Finančne uprave RS - portala eDavki

Pravilnik o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih knjig

Sistemizacija delovnih mest za računovodske servise

Promocija zdravja na delovnem mestu po meri za 
računovodske servise

Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe

Pravilniki in akti v računovodskem servisu

Analiza sodne prakse relevantne za izvajalce računovodskih 
storitev 

Glede odgovornosti računovodij oz. računovodskih servisov, 
pooblaščenih za elektronsko vročanje preko portala eDavki

Kazenska odgovornost računovodij in kako se zavarovati

Pravno mnenje v zvezi z dopustnostjo snemanja sestankov z 
računovodjo

Pravilno postopanje glede hrambe dokumentacije strank









 



 





 



 
 











Vaš prihranek za dnevne zakonodajne novosti najmanj 
v vrednosti 360 € letno. 

Vaš prihranek za pravne storitve najmanj v vrednosti 
630 € letno. 

Vaš prihranek za pravne storitve najmanj v vrednosti
1.000 € letno.

Vaš prihranek za pravne storitve najmanj v vrednosti
800 € letno.

Z VAMI ŽE VEČ KOT 23 LET

POSTANITE ČLAN ZRS ŠE DANES
Vse navedene ugodnosti že od 312 € letno:

• od 252 € za ZRS,
• od 60 € dalje za članstvo GZS.
Z možnostjo plačila v večih obrokih.

Za več informacij pokličite na št. 
01/5898 316.

“Standard izvajalcev računovodskih storitev, ki ga je 
predpisala ZRS, 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.”

Finančna uprava Republike Slovenije - FURS

“ZRS je edina institucija, ki se v Sloveniji bori za pravice 
računovodskih servisov.”

Mira Kotnik, Kontesa d.o.o., predsednica sekcije 
računovodskih servisov pri GZS - Območni zbornici 
Koroška 

“Menim, da je zelo pozitivno, da ZRS svojim članom 
omogoča tudi brezplačna izobraževanja.”

Marjana Novak, Marjana Novak s.p.

Za več informacij pokličite na št. 01/5898 316 ali obiščite www.gzs.si/zrs     
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S članstvom v 

ZRS na enem mestu 

pridobite vse, kar 

potrebujete za uspešno 

delovanje vašega 

računovodskega 

servisa



PROMOCIJA DEJAVNOSTI 
RAČUNOVODSKIH SERVISOV

Žal so storitve računovodskih servisov velikokrat premalo cenjene 
s strani strank. V ta namen smo za vas pripravili strokovne 
publikacije, ki vam olajšajo delo z vašimi strankami.
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Vodenje poslovnih knjig_brosura.pdf   1   12/2/16   13:22
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Kdaj in kako zamenjati IRS_brosura.pdf   1   25/5/16   14:57

Kako izbrati kakovosten 
računovodski servis?

Kdo pa vam vodi 
poslovne knjige?

Kdaj in kako zamenjati izvajalca 
računovodskih servisov?

Strokovne publikacije so namenjene grajenju 
zaupanja z vašimi strankami.

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA ZA 
RAČUNOVODJE

Članom omogočamo strokovna izobraževanja z vrhunskimi 
strokovnjaki iz področja računovodstva in davkov. 

Veliko izobraževanj imate na voljo brezplačno ali pa z dodatnim 
vsaj 30 % popustom za člane. Letno so vam na voljo:

3 brezplačni strokovni posveti o aktualnih zakonskih 
spremembah s strokovnjaki iz FURS, AJPES in različnimi 
davčnimi in pravnimi strokovnjaki ... 
Več kot 5 strokovnih seminarjev za računovodje z vsaj 30 % 
popustom za člane
Seminar za pripravo letnih poročil v januarju v 11 krajih 
po Sloveniji (Ljubljana, Celje, Zagorje ob Savi, Velenje, 
Dravograd, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Krško, 
Postojna, Nova Gorica), da ste pravočasno seznanjeni z 
vsemi novostmi glede priprave bilanc in izkaza poslovnega 
izida







Vaš prihranek za strokovna izobraževanja v vrednosti 
najmanj 750 € letno. 

ZASTOPANJE INTERESOV 
RAČUNOVODSKIH SERVISOV

Sodelujemo z organizacijami in institucijami, ki s svojim delom 
posegajo na področje delovanja računovodskih servisov. 

Sodelujemo in oblikujemo predloge pri spremembah zakonskih 
predpisov, ki vplivajo na delovanje računovodskih servisov.

Skrbimo za interese in podporo računovodskim 
servisom, našim članom. 

STROKOVNA IN STANOVSKA DRUŽENJA

Izmenjava izkušenj in mnenj s stanovskimi kolegi je neprecenljiva, 
zato so vam kot članom na voljo:

Vsakoletni Zbor članov ZRS

Tradicionalni Kongres izvajalcev računovodskih storitev

Strokovni seminarji

3 brezplačni posveti ZRS letno

Izlet ZRS, namenjen druženju s stanovskimi kolegi in »team 
buildingu« vaše ekipe, enkrat letno











Mnenja članov in izkušnje iz prakse – neprecenljivo!

STANDARD IZVAJALCEV 
RAČUNOVODSKIH SERVISOV

Namen standarda je opredeliti osnovne pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati izvajalec pri opravljanju dejavnosti. Standard opredel-
juje osnovne pogoje za kakovost izvedbe storitev, zagotavljanje 
ustreznega kadra, delovnega okolja in ustreznega odnosa do 
naročnikov.

Standard podpirajo ključni deležniki, ki vplivajo na delovanje 
izvajalcev računovodskih storitev – FURS, AJPES, Združenje bank 
Slovenije, Banka Slovenije, kot tudi sami podjetniki.

Za člane ZRS je pridobitev potrdila o opravljanju dejavnosti v 
skladu s standardom brezplačna, za nečlane pa je pridobitev 
potrdila na voljo za 250 €.

CERTIFIKAT “STROKOVNI VODJA 
RAČUNOVODSKEGA SERVISA”

Z opravljenim izpitom boste dodatno dokazali vašim strankam 
vaše znanje in kompetence, zavzetost zadovoljstvu strank in nudite 
lahko storitve z višjo dodano vrednostjo.

Najboljša investicija v vaš osebni strokovni ugled in 
kakovost storitev vašega računovodskega servisa.

Z VAMI ŽE VEČ KOT 23 LET

Prava odločitev za grajenje ugleda in strokovnosti 
vašega računovodskega servisa. Vaš prihranek 250 €.

Za več informacij pokličite na št. 01/5898 316 ali obiščite www.gzs.si/zrs     

STOPITE V STIK Z NAMI:
• naslov: Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
• telefon: 01 5898 316
• e-naslov: zrs@gzs.si
• spletni naslov: www.gzs.si/zrs
• LinkedIn: ZRSsi
• Facebok: ZRSsi



ZAHTEVAJTE PONUDBO ZA ČLANSTVO 
ŠE DANES

Vse navedene ugodnosti že od 312 € letno:

• od 252 € za ZRS,
• od 60 € dalje za članstvo GZS.
Z možnostjo plačila v večih obrokih.



Vsa gradiva, orodja, materiali in pravna mnenja so 
vam na voljo takoj po pristopu k članstvu.
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NEKAJ DEJSTEV O ZRS:

• 1.000 udeležencev na 20 izobraževalnih dogodkih letno. 
• 21 Kongresov izvajalcev računovodskih storitev, z več kot 300 

udeleženci letno. 

• Od decembra 2013 podeljenih 75 certifikatov »Strokovni vodja 
računovodskega servisa«. 

• Več kot 30 člankov in intervjujev letno o problematiki in 
promociji dejavnosti izvajalcev računovodskih storitev. 

• 5 izdanih publikacij ZRS za promocijo dejavnosti 
računovodskih servisov. 

• Več kot 88.000 obiskov letno na spletnih straneh ZRS. 

• Člani EFAA, Evropske zveze računovodij in revizorjev za mala 
in srednje velika podjetja. 

• 114 izvajalcem podeljen Standard izvajalcev računovodskih 
servisov. 

• 110 vpisov v Katalog certificiranih računovodskih servisov 
Slovenije.  

• 9 izvedenih izletov članov ZRS.


