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IZHODIŠČ ZA DELOVANJE ODBORA

Namen projekta poenotenja računovodske poklicne skupine je:

• spodbujanje strokovne usposobljenosti poklicne skupine

• krepitev poklicne etike v računovodski stroki

• izboljšanje javne podobe poklicne skupine
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POVEZAVA ZAINTERESIRANIH ORGANIZACIJ

Ustanovljen je Obor za poenotenje računovodske poklicne 
skupine. Člani so (navedeni po abecedi):

• Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,

• Davčno izobraževalni inštitut,

• Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, 

• Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru,

• Finančna uprava Republike Slovenije,

• Gospodarska zbornica – Zbornica računovodskih servisov,

• Inštitut za računovodstvo,

• Ministrstvo za finance – Direktorat za javno računovodstvo, 

• Visoka šola za računovodstvo,

• Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije,

• Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
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OPERATIVNI CILJI ODBORA

1. Določitev jasne in pregledne strukture stopenj 
usposobljenosti

2. Določitev primerne stopnje izobrazbe, delovnih izkušenj in 
drugih pogojev za posamezne poklicne

3. Določitev poklicno-etičnih in strokovnih normativov

4. Trajna skrb za krepitev statusa poklicne skupine v družbi

Oktober 2016



STOPNJE USPOSOBLJENOSTI - IZHODIŠČA

• KLASIUS - Klasifikacijski sistem izobraževanja in 
usposabljanja

• Izhodišča, ki jih uporablja IFAC
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STOPNJE USPOSOBLJENOSTI - DELITEV

1. Knjigovodja (najmanj srednješolska izobrazba) 

2. Certificirani knjigovodja (knjigovodje s pridobljenim 
potrdilom o usposobljenosti)

3. Računovodja (najmanj visokošolska izobrazba)

4. Certificirani računovodja (računovodje s pridobljenim 
potrdilom o usposobljenosti)

5. Certificirani računovodja s specialnimi znanji
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PREHODNE DOLOČBE ZA PRIDOBITEV NAZIVA KNJIGOVODJA

DELOVNE IZKUŠNJE →

↓IZOBRAZBA

< 10 let > 10 let > 20 let 

Osnovna šola ni možno preverjanje znanja
pridobi naziv ob 
dokazilu o ustreznih 
delovnih izkušnjah

Srednja šola 

neekonomske smeri
preverjanje znanja

pridobi naziv ob 
dokazilu o ustreznih 
delovnih izkušnjah

brez preverjanja
znanja

Srednja šola 

ekonomske smeri
brez preverjanja
znanja

brez preverjanja
znanja

brez preverjanja
znanja
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POGOJI ZA PRISTOP KNJIGOVODJE K CERTIFICIRANJU:

• pridobljeni naziv za skupino certificiranja knjigovodja

• najmanj 3 leta praktičnih izkušenj na ustreznem področju po 
zaključenem izobraževanju iz tega področja

• če kandidat predloži dokazila, da je izkušnje pridobil v času 
izobraževanja, o vštevanju tega obdobja v 3 letno obdobje 
praktičnih izkušanj odloča odbor, ki sme preveriti dokazila 
o pridobitvi teh izkušenj.
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PREHODNE DOLOČBE ZA PRIDOBITEV NAZIVA RAČUNOVODJA I.

DELOVNE IZKUŠNJE →

↓IZOBRAZBA

< 5 let > 5 let > 10 let > 15 let > 25 let

Srednja šola 

(ne ekonomske smeri)
ni možno ni možno

preverjanje 

znanja

preverjanje 

znanja

brez 

preverjanja 

znanja

Srednja šola 

ekonomske smeri
ni možno

preverjanje 

znanja

preverjanje 

znanja

brez 

preverjanja 

znanja

brez 

preverjanja 

znanja
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PREHODNE DOLOČBE ZA PRIDOBITEV NAZIVA RAČUNOVODJA II.

DELOVNE IZKUŠNJE →

↓IZOBRAZBA

< 5 let > 5 let > 10 let > 15 let > 25 let

Višja šola 

(ne ekonomske smeri)
ni možno

preverjanje 

znanja

brez 

preverjanja 

znanja

brez 

preverjanja 

znanja

brez 

preverjanja 

znanja

Višja šola 

ekonomske smeri

preverjanje 

znanja

brez 

preverjanja 

znanja

brez 

preverjanja 

znanja

brez 

preverjanja 

znanja

brez 

preverjanja 

znanja
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POGOJI ZA PRISTOP KNJIGOVODJE K CERTIFICIRANJU:

• pridobljeni naziv za skupino certificiranja  računovodja

• najmanj 3 leta praktičnih izkušenj na ustreznem področju po 
zaključenem izobraževanju iz tega področja

• če kandidat predloži dokazila, da je izkušnje pridobil v času 
izobraževanja, o vštevanju tega obdobja v 3 letno obdobje 
praktičnih izkušanj odloča odbor, ki sme preveriti dokazila 
o pridobitvi teh izkušenj
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ETIČNI KODEKS

Uporabi se etični kodeks računovodij organizacije IFAC

Vsaka skupina s specialnimi znanji pripravi predlog morebitnih 
odstopanj od kodeksa IFAC tako, da opiše:

• dodatne zahteve, ki za skupino veljajo poleg določb IFAC, in

• dele, v katerih omenjeni kodeks za skupino ne velja.
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KAKO NAPREJ?

• Priprava katalogov znanj

• Vključevanje posameznikov v poklicno skupino

• Priprava pogojev za certificiranje

• Pravilnik o pridobitvi in ohranjanju strokovnih nazivov

• Pravilnika o izpitih za pridobitev strokovnega naziva 

• Pravilnika o vzpostavitvi in vzdrževanju registra 

• Certificiranje

• Promocija poenotene poklicne skupine
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