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UVOD 
 

Računovodski poklic je eden najpomembnejših poklicev na področju ekonomije in 

poslovanja. Njegovi zametki segajo daleč v preteklost. V preteklosti so računovodje 

pomembno prispevali k razvoju mest, trgovini, povečanju bogastva, sodelovali so pri 

uveljavitvi denarja in razvoju bančništva ter v času industrijske revolucije pripravljali 

potrebne informacije, s katerimi so se podjetja izognila stečaju (Mays Business School, 

2015). Pomagali so razviti zaupanje v kapitalske trge tako, da so pripravljali koristne in točne 

informacije. Bili so tudi ključni akterji pri razvoju informacijske tehnologije, ki je 

spremenila svetovno gospodarstvo (Mays Business School, 2015). Slednje je tudi razlog, 

zakaj je računovodski poklic postal pomemben akter pri razvoju gospodarstva. V zgodovini 

so se nekatere države odločile, da bodo računovodski poklic regulirale, nekatere pa pustile, 

da se samoregulira tako, da je prepuščen trgu. 

 

Računovodski poklic po vsebini spada med strokovne storitve. Zaradi njegove 

kompleksnosti ga lahko kvalitetno opravlja le oseba z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki 

je motivirana k nenehnemu izobraževanju zaradi spreminjajoče se zakonodaje in predpisov. 

V Sloveniji računovodski poklic ni zakonsko reguliran. Za opravljanje poklica niso določeni 

nobeni vstopni pogoji, s katerimi bi določili, kdo lahko opravlja poklic računovodje. Tako 

se vsakemu posamezniku omogoča opravljanje računovodskega poklica ne glede na njegovo 

izobrazbo in izkušnje. O regulaciji računovodskega poklica v Sloveniji so mnenja deljena na 

tiste, ki regulacijo računovodskega poklica zagovarjajo, in na tiste, ki v regulaciji 

računovodskega poklica vidijo več negativnih učinkov na gospodarstvo, zato je ne podpirajo.  

 

Čeprav računovodski poklic v Sloveniji ni zakonsko reguliran, se številna strokovna 

računovodska združenja trudijo dvigniti ugled računovodskega poklica in kakovost 

računovodskih storitev. Zato organizirajo različna izobraževanja in možnost pridobitve 

certifikatov za določen naziv, s katerimi posamezniki javno potrdijo svoje znanje in izkušnje.  

 

Magistrsko delo se nanaša na poklic računovodje (posredno tudi na poklic knjigovodje). 

Nekateri v računovodski poklic umeščajo tudi revizorje in davčne svetovalce, ki niso 

predmet raziskovalnega dela. Namen magistrske naloge je preučiti različne regulacije 

računovodskega poklica in jih kritično in neodvisno presoditi ter predstaviti, kako 

neurejenost računovodskega poklica vpliva na gospodarstvo, na ugled, kakovost in na 

zaupanje v računovodske informacije.  

 

Cilj magistrske naloge je seznanitev s problematiko regulacije računovodskega poklica in 

ugotoviti najprimernejši način regulacije računovodskega poklica v Sloveniji.  

 

Pri izdelavi magistrske naloge sem uporabila različne metode dela, s katerimi sem preučila 

literaturo, izvedla intervju in predstavila dobljene rezultate. Uporabila sem metodo 

kompilacije in induktivno sklepanje, s katerima sem povzela spoznanja, razprave in 

ugotovitve tujih in domačih avtorjev iz že obstoječe literature. Uporabila sem metodo 

dedukcije, s katero sem prišla do posameznih zaključkov. Uporabila sem tudi komparativno 

metodo, s pomočjo katere sem primerjala med seboj različne regulacije računovodskega 

poklica v svetu. Preučila sem domačo in tujo strokovno literaturo v obliki tiskanih knjig, 

spletnih strani, časopisov in strokovnih člankov. Izvedla sem intervjuja z dr. Matjažem 

Prusnikom in dr. Marjanom Odarjem, ki pomembno prispevata k strokovnemu razvoju 

računovodskega poklica. Na podlagi strokovne literature, mnenj strokovnjakov, intervjuja 

ter z lastno interpretacijo sem odgovorila na ključna vprašanja: 
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 na kakšen način lahko reguliramo računovodski poklic; 

 katere so pozitivne in negativne posledice regulacije računovodskega poklica; 

 kako je reguliran računovodski poklic v svetu; 

 kakšni so predlogi ureditve računovodskega poklica v Sloveniji; 

 kakšne predloge in mnenja o ureditvi poklica imajo računovodska stroka in 

strokovnjaki, ki odločilno vplivajo na razvoj računovodske dejavnosti. 

 

Omejitve pri magistrski nalogi, bi se lahko pojavile zaradi nepripravljenosti sodelovanja 

strokovnjaka na intervju, vendar pri tem nisem imela težav.  

 

Magistrska naloga je sestavljena iz štirih delov. V prvem delu so predstavljene značilnosti 

računovodske dejavnosti, z opredelitvijo računovodstva, računovodje ter kdo so naročniki 

in uporabniki računovodskih informacij. V drugem delu sta predstavljeni etika in 

odgovornost računovodij. V tretjem delu je opisana kakovost računovodskih storitev, na 

kakšen način jo merimo in kakšni so kriteriji kakovosti. V četrtem delu predstavljam 

regulacijo računovodskega poklica, in sicer na kakšen način se lahko regulira računovodski 

poklic, katere so prednosti in slabosti regulacije poklica, na kakšen način imajo reguliran 

poklic v drugih državah in kako je računovodski poklic urejen v Sloveniji.  

 

1 ZNAČILNOSTI RAČUNOVODSKE DEJAVNOSTI 
 

1.1 Računovodstvo 
 

Računovodstvo je veda, ki si prizadeva priti do izpeljanih, urejenih in dokazljivih spoznanj 

in zakonitosti. Obenem je računovodstvo tudi predmet v izobraževalnih programih srednjih, 

višjih in visokih šol (Novak, Korošec & Melavc, 2002, str. 11). Računovodstvo je 

informacijska dejavnost (Novak, Korošec & Melavc, 2002, str. 9), ki v denarni merski enoti 

vrednostno proučuje in spremlja različne pojave, ki so posledice poslovanja nekega 

poslovnega sistema (Zaman, Hočevar & Igličar 2007, str. 18–19). Računovodstvo mora 

poskrbeti za pravočasno posredovanje ustreznih informacij, ki so pomembne za nadzor in 

sprejem pravilnih odločitev tistih, ki so odgovorni za delovanje podjetja, katere odločitve 

bodo vplivale na različne interesne skupine in na okolje, v katerem podjetje tudi je (Vezjak, 

2008, str. 65), saj nam računovodski podatki povedo, kaj se dogaja s poslovnim procesom v 

preteklosti, sedanjosti ter v prihodnosti in nam te informacije pomagajo, da se z njimi 

izboljša poslovanje (Koletnik, 2001a, str. 6). 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (brez datuma) opredeljuje računovodstvo kot dejavnost, 

ki se ukvarja z vrednostnim izražanjem poslovnih dogodkov in njihovo analizo. Danes se še 

vedno večinoma ukvarja z operativnimi nalogami, kot je proučevanje in spremljanje 

kratkoročnega poslovanja, še posebej na področju učinkovitosti in uspešnosti poslovanja 

(Koletnik, 2001a, str. 12). Hkrati je računovodstvo zaradi hitrih zakonodajnih in drugih 

sprememb predpisov neprestan in dinamičen proces (Čermelj, 2012, str. 16), ki ima nalogo 

z informacijami zadovoljiti državo, notranje uporabnike, zunanje uporabnike in širšo javnost 

(Kavčič, Koželj & Odar, 2010, str. 30), vendar ne sme zgolj zapisovati dogodke in stanja, 

temveč mora tudi presojati, napovedovati in predvidevati ekonomske razmere ter tako 

podjetjem zagotoviti ekonomsko uspešnost in varnost (Koletnik, 1998, str. 140). Zato se za 

pravilno obravnavo računovodskih podatkov zahteva, da imajo posamezniki, ki se ukvarjajo 

z računovodenjem, tudi ustrezna specifična znanja (Mayr, 2006, str. 9). Računovodstvo ima 

dolgoletno tradicijo (Koletnik, 2001a, str. 6), ki se je razvijala zaradi gospodarske 
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globalizacije,, ki so jo vzpodbudili evropski in drugi mednarodni tokovi ter je tudi posledica 

strateških obravnavanj podjetij glede na njihov obstoj in razvoj (Koletnik, 1998, str. 131). 

 

1.1.1 Delitev računovodstva 
 

Pravilna organiziranost računovodstva je zelo pomembna, saj je od njene kakovosti in 

pravilnosti odvisna tudi kakovost, pravočasnost in točnost zagotavljanja informacij in 

podatkov, namenjenih za notranje in za zunanje poročanje in za sprejemanje poslovnih 

odločitev (Odar, Kavčič & Koželj, 2009, str. 64). Na Sliki 1 je prikazano, kaj sestavlja 

računovodstvo.  

 

Slika 1: Funkcije sodobnega računovodstva 
 

 
 

Vir: Mlinarič & Bukovnik (2009). 

 

Računovodstvo sestavljajo štiri sestavine, ki so medsebojno povezane in se delijo na 

knjigovodenje, računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje in računovodsko 

proučevanje ter zaključijo z računovodskim poročanjem (Mlinarič & Bukovnik, 2009, str. 

14–16): 

 

 Knjigovodstvo predstavlja evidentiranja poslovanja ob že nastalih poslovnih dogodkih 

in obsega sistematično zbiranje, urejanje, obdelovanje in shranjevanje knjigovodskih 

podatkov in informacij ter njihovo posredovanje posameznim uporabnikom. Izvaja se 

ga v štirih fazah, in sicer najprej nastane poslovni dogodek, nato se oblikujejo 

knjigovodske listine in se zapiše poslovni dogodek v poslovne knjige; nazadnje se 

izdelajo poročila; 

 Računovodsko predračunavanje je v prihodnost usmerjen del računovodske funkcije; 

njegovi končni izdelki so računovodski predračuni; 

 Računovodsko analiziranje se ukvarja s presojanjem sprememb in stanj premoženja 

poslovnega sistema. Izboljšave poslovnih procesov in stanj se predlagajo v poročilu. 

Temeljiti mora na knjigovodskih podatkih; njegovo bistvo je v tem, da ugotavlja 

odstopanja med knjigovodskimi obračuni in predračuni ter išče vzroke za nastale 

odmike; 
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 Računovodski nadzor je dejavnost presojanja pravilnosti in poštenosti poslovanja ter 

predvsem odpravljanja nastalih nepravilnosti, zato se deli na kontrolo, revizijo in 

inšpekcijo. 

 

Glede na način poslovanja delimo računovodstvo na finančno računovodstvo, poslovodno 

računovodstvo in stroškovno računovodstvo. Finančno računovodstvo se ukvarja z zbirnim 

obravnavanjem pojavov, ki se nanašajo na njeno povezovanje z okoljem (Turk, 2010, str. 

49) in sporoča računovodske informacije o poslovanju podjetja zunanjim uporabnikom 

(Zaman, Hočevar & Igličar 2007, str. 24–25). Njegova funkcija je pripravljati podatke in 

informacije o sredstvih podjetja in obveznosti do njihovih virov ter informacije o 

dobičkonosnosti poslovanja (Zaman, Hočevar & Igličar, 2007, str. 24–25). Njegova podzvrst 

je davčno računovodstvo, ki se ukvarja s pripravljanjem računovodskih izkazov v davčne 

namene (Bukovnik & Mlinarič, 2009, str. 17–18). Stroškovno računovodstvo je povezano 

s poslovanjem znotraj poslovnega sistema in je analitične narave (Zaman, Hočevar & Igličar, 

2007, str. 24–25.). Z njim se spremlja prvine poslovnega procesa, stroške dela, storitev, 

materiala, amortizacije, poslovne učinke in kakšen je poslovni izid pri posameznih 

segmentih poslovnega sistema (Zaman, Hočevar & Igličar, 2007, str. 24–25). Poslovodno 

računovodstvo izhaja iz finančnega in stroškovnega računovodstva (Koletnik, 2001a, str. 

7) in je usmerjeno k pripravi informacij za poslovno odločanje, namenjeno notranjim 

uporabnikom, natančneje poslovodstvu (Zaman, Hočevar & Igličar, 2007, str. 24–25). 

Poslovodno računovodstvo je odločevalno naravnano, z interesom poročati o sedanjosti in o 

prihodnosti (Koletnik, 2001a, str. 7).  

 

Nova veja in novo področje je forenzično računovodstvo, s pomočjo katerega se presoja 

resničnost in poštenost gospodarskih kategorij. Namenjeno je odkrivanju in preprečevanju 

prevar in preiskovanju poslovne skrbnosti subjektov (Sekcija forenzičnih računovodij, brez 

datuma). 

 

V zadnjem času dobiva pomen tudi računovodstvo družbene odgovornosti, ker podjetje 

vpliva na različne interesne skupine (Kavčič & Gabrovec–Mei, 2006, str. 55). Družbeno 

odgovorno poročanje vključuje poročanje o ekonomskem, etičnem in okoljskem ravnanju 

podjetja in predstavlja sestav ljudi, okolja in dobička, vendar to ne pomeni zmanjšanje 

dobička in odgovornosti podjetja do lastnikov, ker je podjetje brez dobička obsojeno na 

propad (Kavčič & Gabrovec–Mei, 2006, str. 57). 

 

1.1.2 Računovodske informacije 

 

V računovodstvu se oblikujejo in posredujejo računovodske informacije (Novak, Korošec & 

Melavc, 2002, str. 11), ki so potrebne pri odločanju, zaradi česar računovodsko dejavnost 

štejemo med informacijske dejavnosti (Koletnik 2001a, str. 6). 

 

Računovodske informacije morajo biti razumljive, bistvene, zanesljive in primerljive (Odar, 

Kavčič & Koželj, 2009, str. 67). Razumljivost računovodskih informacij pomeni, da 

uporabniki razumejo njihov pomen; biti morajo ustrezne, da prinašajo koristi uporabniku in 

zanesljive, tako da ne vsebujejo pomembnih napak, ter primerljive med seboj po obdobjih 

in med različnimi podjetji (Zaman, Hočevar & Igličar, 2007, str. 31). Pomembno je tudi, da 

so informacije problemsko usmerjene ter da argumentirajo smotrnost posameznih rešitev 

(Vezjak, 2008, str. 65). Podjetje lahko uspešno posluje, kadar uporabniki prejmejo prave 

informacije v zadovoljivem obsegu in ob pravem času, zato je zelo pomembno, da znajo 

računovodje izpolnjevati zahteve in pričakovanja podjetij ter opravljati storitve kakovostno 
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(Čermelj, 2012, str. 8). Poslovodstvo organizacij za svoje odločanje potrebuje kakovostne 

računovodske in tudi neračunovodske informacije ter pojasnila le-teh, ker pravilno 

razumevanje informacij vodi k odločitvam, ki se odražajo v razvoju dejavnosti, v 

zadovoljstvu zaposlenih in ne nazadnje naročnikov storitev (Kavčič, 2013, str. 142). 

 

Na računovodske informacije so pomembno vplivale tudi spremembe v tehnologiji, ki so 

spremenile metode pridobivanja, hranjenja, dostavljanja in iskanja računovodskih podatkov 

oziroma informacij ter so zaradi tega tudi vplivale na današnji razvoj računovodskih storitev 

(Snoj, 1999, str. 39). Tako je elektronska revolucija med drugim povzročila, da je postalo 

elektronsko komuniciranje stvarnost za uporabnike računovodskih storitev (Snoj, 1999, str. 

39), ker v informacijski družbi ni problem zagotavljati velike količine informacij. Problem 

je predvsem njihova vsebinska kakovost (Odar, Kavčič & Koželj, 2009, str. 72). Informacije, 

ki jih zagotavljajo izvajalci računovodskih storitev, so lahko pravi in najboljši odsev 

dejanskega stanja ter lahko predstavljajo tudi največjo laž (Odar, Kavčič & Koželj, 2009, 

str. 72) ali zmoto. 

 

Računovodske informacije morajo biti pripravljene tako, da (Odar, 2003, str. 35; v Odar, 

Kavčič & Koželj, 2009, str. 73): 

 

 lahko vsi uporabniki teh informacij iz njih razberejo vse podatke ali vsaj večino 

podatkov, ki jih potrebujejo pri svojem odločanju (pomemben je obseg informacij); 

 so medsebojno primerljive tako, da so pripravljene na enakih podlagah (pomembna je 

standardizacija informacij); 

 predstavlja resnično in pošteno stanje (pomembna je resnična in poštena slika dejanskega 

stanja); 

 omogoča, da se na njihovi podlagi lahko sprejemajo tudi sklepi glede prihodnosti 

(pomembno za predvidevanje prihodnosti).  
 

1.1.3 Računovodske storitve 

 

Organizacije, ki izvajajo računovodske storitve, spadajo med storitvene organizacije (Snoj, 

1999, str. 38). Število organizacij, specializiranih za izvajanje računovodskih storitev, 

nenehno narašča, pri čemer je vsak izmed teh izvajalcev računovodskih storitev s svojo 

dejavnostjo eden izmed številnih tekmecev na področju priprave računovodskih informacij 

za poslovno odločanje uporabnikov (Snoj, 1999, str. 38). 

 

Teoretično lahko računovodske storitve razdelimo na računovodske in neračunovodske 

storitve (Kavčič, 2013, str. 131): 

 

 Računovodske storitve so storitve računovodenja, ki vključujejo knjigovodenje, 

računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje in računovodsko analiziranje 

(Zbornica računovodskih servisov, 2014, str. 3). Računovodske storitve se lahko izvajajo 

na področju poslovodnega, izvajalnega in informacijskega sistema (Zbornica 

računovodskih servisov, 2014a, str. 4); 

 Med neračunovodske storitve sodijo predvsem računovodsko in davčno svetovanje, 

nudenje različnih storitev za druge poslovne funkcije, kot so na primer finančna, 

prodajna, nabavna, usposabljanje računovodskih delavcev in nudenje začasne delovne 

sile, pomoč pri poslovnem odločanju ter različna svetovanja pri izbiri in uvajanju 

oziroma gradnji računovodskih informacijskih sistemov (Kavčič, 2013, str. 131).  
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Računovodske storitve obstajajo na treh ravneh oziroma v treh stanjih, in sicer v 

potencialnem, kinetičnem oziroma neotipljivem stanju, dejanskem oziroma dogajajočem 

stanju in kot rezultati dogajanja (Snoj, 1999, str. 42). Potočnik (2005) meni, da so storitve v 

potencialnem stanju nesnovne, preden se zgodijo. V dejanskem, dogajajočem stanju se 

pojavijo med dogajanjem, medtem ko so v snovnem stanju oziroma na snovni ravni kot 

rezultat dogajanja (v Kajzer, 2008, str. 12). 

 

Značilnosti računovodskih storitev glede njihove procesne sestavine delimo na generične 

oziroma splošne značilnosti storitev in na izvedene značilnosti storitev (Snoj, 1999, str. 42):  

 

 Generične oziroma splošne značilnosti storitev so lastne vsem storitvam, ki imajo 

značilnosti, kot so procesnost, neotipljivost in neobstojnost storitev (Snoj, 1999, str. 42): 

  

 Procesnost se pri storitvah pojavlja prav v vseh opredelitvah storitev in je osnovni 

vzrok za vse njihove ostale značilnosti, ker se procesi ne morejo dogajati brez 

snovnosti oziroma brez stvari (Snoj, 1999, str. 42);  

 Neotipljivost storitev pomeni, da jih naročnik ne more otipati, ker predstavljajo 

dejanja in so zato fizično neotipljive. Hkrati so storitve razumsko neotipljive, saj si 

naročnik težko predstavlja zasnovo storitve (Kajzer, 2008, str. 12). Storitev ne 

moremo videti, občutiti, okušati in tudi ne dotikati se, ter jih zaradi njihove 

neotipljive narave ne moremo zaščititi s patenti pred nepooblaščenim kopiranjem. 

Prav tako ne moremo pokazati vnaprej pripravljenih storitev (Glažar, 2007, str. 10);  

 Neobstojnost računovodskih storitev pomeni, da teh storitev ne moremo fizično 

prenašati, niti jih ne moremo imeti na zalogi (Povše, 2014, str. 49). Uporaba in 

izvajanje storitve potekata sočasno, zato izvajalca storitve ne moremo ločiti od 

storitve (Povše, 2014, str. 49). Storitev ne moremo shraniti, preprodati ali vrniti in v 

primerjavi z izdelki prenehajo obstajati, ko so izvedene (Glažar, 2014, str. 14). 

Uskladiščiti jih je možno le v potencialnem stanju, in sicer v mislih naročnika 

(Kajzer, 2008, str. 13). Čeprav so storitve minljive, so lahko učinki storitev tudi 

dolgotrajni (Kajzer, 2008, str. 13). Učinki računovodskih storitev predstavljajo 

informacijsko osnovo za poslovno odločanje naročnikov, zato so lahko njihovi učinki 

dolgotrajni, čeprav so storitve kot procesi neobstojne (Snoj, 1999, str. 42). Za 

izvedbo storitev je nujno, da po njih obstaja povpraševanje, saj jih ne moremo 

skladiščiti (Snoj, 1999, str. 42), torej moramo storitve najprej prodati, nato jih izvesti, 

zato je značilna njihova sočasna izvedba in poraba. Računovodskih storitev ni 

mogoče transportirati, jih ločiti od njihovih izvajalcev (Kajzer, 2008, str. 13), ker so 

izvajalci ljudje ali stroji ob pomoči ljudi. Zaradi do sedaj omenjenih značilnosti 

računovodskih storitev naročniki ne morejo postati lastniki storitev v fizičnem smislu 

(Snoj, 1999, str. 42). 

 Izvedene značilnosti izhajajo iz generičnih značilnosti storitev in niso prisotne v vseh 

storitvah, menita Snoj (1998) in Potočnik (2005), zato imajo računovodske storitve 

naslednje značilnosti (v Kajzer, 2008, str. 10): 

 

 storitve ni možno prenašati; 

 storitve so neločljive od izvajalca; 

 izvajanje in uporaba storitve je sočasna; 

 med izvajalci in naročniki poteka neposreden odnos; 

 medsebojno se prepletata opravljanje storitve in trženje teh storitev; 

 pomembno je vključevanje naročnika v izvajanje; 
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 variabilnost; 

 oteženo je ugotavljanje in nadziranje kakovosti; 

 imajo visoka stopnja tveganja; 

 ponudba posebnim zahtevam naročnikov storitev se lahko prilagaja; 

 pri izvajanju storitev se lahko ustvarja osebni stik med izvajalcem in naročnikom. 

 

Za računovodske storitve je izjemno pomembno, da so opravljene kakovostno in so odraz 

najboljše prakse, ki jih lahko nudijo računovodski strokovnjaki, ker podatki in informacije 

vplivajo na odločanje (IFAC, 2007). Pri tem se je potrebno zavedati, da iste storitve izvajajo 

različni ljudje, ki jih zaradi različnih zmožnosti izvajajo različno kakovostno. Prav tako tudi 

isti posameznik v različnem obdobju ne opravi storitve enako (Glažar, 2007, str. 13).  

 

1.1.4 Organiziranost računovodstva 

 

Računovodska storitvena dejavnost je lahko organizirana znotraj podjetja, tako da je 

računovodja zaposlen v podjetju. Lahko pa računovodske storitve podjetjem opravlja 

zunanji izvajalec preko računovodskega servisa. V skladu z zakonodajo mora imeti vsako 

podjetje urejeno računovodstvo, ki uporabnikom zagotavlja minimalne predpisane 

računovodske informacije. Vsako podjetje se samostojno odloča o tem, ali bo vodenje 

računovodstva organiziralo znotraj podjetja ali bo zanj računovodske storitve izvajal zunanji 

izvajalec (Čermelj, 2012, str. 7). Velika podjetja imajo običajno organizirano svoje lastno 

računovodstvo. Večji del manjših podjetij zaradi omejenih kadrovskih zmogljivosti, 

nepoznavanja stroke in optimizacije stroškov znotraj podjetja prepusti tovrstno opravilo 

računovodskim servisom (Čermelj, 2012, str. 8). Ne glede na to, kako je organizirano 

računovodstvo, se naloge in pomen računovodstva ne smejo spremeniti (Čermelj, 2012, str. 

8). 

 

1.1.4.1 Računovodstvo, organizirano znotraj podjetja 
 

Za notranjo računovodsko službo se v večini primerov odločajo velika podjetja. Takšna 

podjetja imajo svoje računovodje oziroma ekipo zaposlenih v posebnem finančno-

računovodskem oddelku (Drlja, 2009). Prednost tovrstne organiziranosti je, da je delo 

vsebinsko bolj organizirano in pregledno, saj ostaja znotraj hiše (Drlja, 2009). Polana Urh iz 

računovodskega servis Replika meni, da se oddelek za računovodstvo podjetju splača takrat, 

ko stroški zunanjega računovodskega servisa presežejo stroške vzpostavitve lastnega 

oddelka za računovodstvo (Gaspari, 2009). 

 

Poleg že omenjenega so ostale prednosti izvajanja računovodstva znotraj podjetja tudi: 

 

 v podjetju zaposlen računovodja je podjetju vedno na voljo; 

 računovodja ima možnost odločanja in neposredno vpliva na poslovanje; 

 odločitve so zaradi boljše interakcije in poznavanja podjetja kakovostnejše;  

 večja tajnost informacij, ker informacije ne zapustijo podjetja. 

 

Slabosti izvajanja računovodstva znotraj podjetja so: 

 

 morebitni višji strošek zaposlitve lastnega kadra v primerjavi z računovodskim servisom; 

 možne so bolniške odsotnosti in druge vrste odsotnosti, ki jih je težko nadomeščati; 

 dodatni stroški zaradi izobraževanja; 

 računovodja lahko postane podaljšana roka poslovodstva. 
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1.1.4.2 Računovodstvo, organizirano zunaj podjetja 
 

Računovodstvo je lahko organizirano tudi zunaj podjetja, tako da podjetja najamejo 

računovodske servise za opravljanje računovodskih storitev. Računovodski servis je 

specializirana združba, ki za zunanje naročnike, kot so gospodarske družbe, samostojni 

podjetniki, zavodi in društva, opravlja računovodenje ter druge z računovodstvom povezane 

storitve, kot je na primer svetovanje pri knjigovodenju, davčno svetovanje, davčno 

zastopanje s pomočjo zaposlenih strokovnjakov (Kavčič, 2013, str. 130–131). 

Računovodenja računovodski servis ne izvaja samo za zunanje naročnike, temveč ga izvaja 

tudi za lastne potrebe v okviru informacijskega podsistema za potrebe zunanjega in 

notranjega poročanja (Kavčič, 2013, str. 130–131). Po standardni klasifikaciji dejavnosti 

računovodski servisi spadajo pod številko 69.200 v skupino računovodskih, knjigovodskih 

in revizijskih dejavnosti ter davčnega svetovanja (Braunsberger, 2008, str. 97). 

 

Dejavnost računovodskih servisov vključuje knjiženje poslovnih dogodkov in sestavljanje 

običajnih računovodskih obračunov ter poleg tega tudi zahtevnejša opravila, kot so 

analiziranje, načrtovanje ter različna davčna, finančna in kadrovska svetovanja (Čermelj, 

2012, str. 10). Podjetju, ki se odloči računovodske storitve prepustiti zunanjemu izvajalcu, 

lahko prava izbira računovodskega servisa zelo pomaga k njegovemu hitrejšemu razvoju, 

saj lahko vodstvo podjetja na podlagi kakovostnih in pravočasnih računovodskih informacij, 

ki mu jih zagotavlja računovodski servis, hitreje in tudi pravilno sprejema poslovne 

odločitve, ki so velikokrat življenjskega pomena za njegov obstanek in razvoj podjetja 

(Macarol, 2001, str. 138). Organiziranost računovodskega servisa je po drugi strani odvisna 

od vrste in potreb naročnikov računovodskih storitev (Macarol, 2001, str. 138). Dejavniki, 

ki po mnenju Walta (1995) vplivajo na izbiro računovodskega servisa, so (v Macarol, 2001, 

str. 144–145): 

 

 osebje, ki je vedno na voljo podjetju; 

 hitre in učinkovite storitve; 

 posebna specialna znanja, do katerih naročnik v svojem podjetju nima dostopa;  

 konkurenčne cene; 

 specializacija na področjih, ki zanimajo podjetje; 

 dobro ime računovodskega servisa na področju računovodske stroke; 

 ponudba številnih raznolikih storitev; 

 dovolj velik servis, da se lahko spopade z rastjo podjetja v prihodnosti; 

 poznavanje poslovnih partnerjev in zaposlenih v servisu; 

 izkušnje servisa z dejavnostjo naročnika; 

 priporočila od bank, odvetnikov, revizorjev in drugih; 

 priporočila od zaposlenih v podjetju; 

 dobro poznavanje računovodskih in davčnih predpisov; 

 sprotno seznanjanje naročnika z rezultati poslovanja. 

 

Prednosti zunanjega izvajanja računovodstva so (Drlja, 2009): 

 

 nižji strošek v primerjavi z zaposlitvijo lastnega kadra; 

 večji servisi zaposlujejo tudi več računovodij, zato stranka nima tveganja bolniške 

odsotnosti, dopustov ali katere druge odsotnosti; 

 ni stroškov zaradi dodatnega izobraževanja; 
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 nekateri računovodski servisi imajo sklenjeno zavarovanje odgovornosti; 

 informacije so tajne. 

 

Slabosti zunanjega izvajanja računovodstva (Drlja, 2009): 

 

 računovodja ni vedno na voljo za dajanje nasvetov; 

 podjetje je odvisno od zunanjega podjetja; 

 nezmožnost vplivati na organizacijo dela. 

 

Poleg omenjenih slabosti računovodskih servisov se pogosto omenja nizka izobrazbena 

struktura zaposlenih v servisu, ki praviloma ne omogoča izvedbe drugih računovodskih 

opravil, kot so analiziranje, načrtovanje ter različna davčna, finančna in kadrovska 

svetovanja, ter ne zagotavlja strokovne neoporečnosti, torej ne zagotavlja storitev, ki 

zahtevajo visoko strokovno znanje (Čermelj, 2012, str. 10). 

 

Ko govorimo o računovodskih servisih kot o računovodstvu, ki je organizirano zunaj 

podjetja, je pomembno izpostaviti, da računovodski servis nikoli ne sme postati podaljšana 

roka države. Hkrati ne sme s svojo dejavnostjo, ki jo opravlja v korist naročnika, kršiti 

predpisov (Macarol, 2001, str. 145). Računovodski servis je nekakšen vmesni člen med 

davčnimi zavezanci in državo, pri čemer skrbi, da se državi plača le toliko dajatev, kot je 

nujno potrebno, da je ravnanje naročnikov še vedno v zakonskih okvirih (Macarol, 2001, str. 

145). S tem je dejavnost računovodskega servisa tudi preventivna (preprečuje plačevanje 

višjih davčnih obveznosti) in deluje preventivno tudi v smislu preprečevanja davčnih utaj 

(Macarol, 2001, str. 145).  
 

1.2 Računovodja 
 

Računovodje kot nosilci računovodskega poklica so glavni oskrbniki znanja o ekonomski 

poštenosti in resnici v podjetju (Koletnik, 2000, str. 250). Dolžni so zagotavljati pravočasne, 

natančne, nepristranske in problemsko usmerjene računovodske informacije nosilcem 

odločanja, zaradi česar morajo biti odlični poznavalci svojega dela in uporabnikov teh 

storitev (Novak, Korošec & Melavc, 2002, str. 12). Od njihovih poklicnih veščin, znanja in 

morale je v veliki meri odvisna usoda vseh, ki se podajajo v poslovne odnose s podjetjem 

(Koletnik, 2000, str. 250). Na poročila in finančne podatke, zagotovljene s strani 

računovodij, se oprejo vlagatelji in drugi zainteresirani, s čimer računovodje (ne)posredno 

spodbujajo delovanje finančnih trgov, prispevajo k rasti gospodarstva in k dobrobitu družbe 

kot celote (IFAC, 2011). Obenem morajo računovodje pri doseganju ekonomskih in 

socialnih ciljev pomagati tudi državi (IFAC, 2011).  

 

Pikovnik (2010) je mnenja, da je dober računovodja tisti, ki redno spremlja poslovanje 

stranke, pozna zakonodajo, se redno izobražuje (v Čermelj, 2012, str. 9). Njegova 

profesionalnost se kaže v njihovi strokovni in moralni neoporečnosti (Koletnik, 2000, str. 

250). Večjo strokovno in moralno širino ima izvajalec računovodskih storitev, tem večja je 

verjetnost, da bo njegova informacija resnična in poštena (Koletnik, 2000, str. 250). Pri tem 

je potrebno upoštevati, da ne moremo nikoli od nekoga pričakovati absolutne resnice, saj je 

v vsaki predstavljeni stvari prisotna tudi njegova subjektivnost (Koletnik, 2000, str. 250). 

 

Nosilci računovodskega poklica morajo imeti za kvalitetno izvedeno delo naslednja 

ekonomska znanja (Koletnik, 2001a, str. 11–12): 
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 Prepoznati morajo pravo resnico o ekonomskem položaju podjetja. To pomeni, da znajo 

prepoznati, kaj je ekonomsko zdravo in stabilno podjetje ter kakšna je ekonomska 

sposobnost podjetja. V primeru nezdravega stanja morajo vedeti, kdaj, kje in kako ga 

ozdraviti; 

 Znati morajo usmerjati poslovanje, ki se kaže kot sposobnost, da na ustreznih ravneh 

poslovanja postavljajo strateške in operativne cilje, da imajo zmožnost poiskati 

priložnosti na novih poslovnih področjih, da imajo sposobnost ustvarjati dobiček ter da 

znajo izdelovati in usklajevati skupne in tudi delne podjetniške plane; 

 Usklajevati morajo procese in stanja pri uresničevanju poslovnih ciljev in nalog. Za to 

morajo imeti sposobnost evidentirati in nadzirati procese in stanja, znati podpirati 

vodstvene in upravljalne ravni preko sporočil ter odpravljati neugodne notranje in 

zunanje vplive; 

 Seznanjati poslovodstvo, lastnike kapitala, upnike in druge v podjetju ter v okolju o 

resničnem in poštnem ekonomskem stanju podjetja, tako da znajo pripraviti verodostojna 

poročila o tem, kakšna je retrospektiva, trenutno stanje in prospektiva podjetja. 

 

Poleg omenjenega mora imeti računovodja tudi ustvarjalno sposobnost, saj svoje znanje 

posreduje v obliki sporočil, ki nudijo uporabnikom enolične ali pestre informacije (Koletnik, 

2000, str. 250). Pri tem, kako kakovostne, resnične in poštene bodo te informacije, ima 

pomembno vlogo tudi značaj računovodje (Koletnik, 2000, str. 250). 
 

1.2.1 Naloge računovodje 
 

Računovodja je oseba, ki skrbi, da so poslovno-finančni posli v podjetju skladni z veljavnimi 

pravilniki, standardi in zakonskimi predpisi (ZRSZ, brez datuma.). Njegova naloga je 

sestavljanje bilanc, računovodskih poročil, zaključnih računov ter pripravljanje poslovnih in 

finančnih poročil. Ukvarja se tudi z računovodskim primerjanjem in z analizo finančnih in 

statističnih informacij (ZRSZ, brez datuma.). Na podlagi teh informacij presoja in pojasnjuje 

uspešnost poslovanja ter načrtuje nove poslovne korake (ZRSZ, brez datuma).  

 

Računovodja naj bi bil strokovnjak za podjetniško ekonomijo, za računovodsko 

obravnavanje in proučevanje tovrstne ekonomije (Koletnik, 1998, str. 134). Koletnik (1998, 

str. 34) meni tudi, da mora računovodja znati opredeljevati vrsto, vsebino, roke in prejemnike 

rednih poročil ter pomembne odmike pri nadzornih informacijah. Hkrati je lovec na strateške 

in operativne cilje, zato skrbi za aktualno politiko podjetja, za napovedovanje ter 

načrtovanje. Sodobni računovodja opozarja na pozitivne in negativne procese, ki nastanejo 

v podjetju in njegovem okolju, proučuje in ocenjuje poslovne odločitve ter tudi svetuje 

posameznim oddelkom ali celotnemu podjetju (Kavčič & Kelhar, 2004, str. 128). Poleg tega 

aktivno sodeluje pri snovanju poslovnih ciljev, določa poti za njihovo uresničevanje ter vse 

skupaj tudi nadzoruje (Koletnik, 1998, str. 134). Poleg omenjenega sta bistveni nalogi 

vsakega računovodje nenehno spremljanje strokovnih dosežkov na računovodskem področju 

in strokovno izpopolnjevanje (SIR, 1998). Posebno pozornost morajo računovodje posvečati 

tudi usposabljanju mlajših generacij in prenašanju računovodskega znanja (SIR, 1998). 

 

1.2.2 Osebne lastnosti računovodje 
 

Poleg ustrezne izobrazbe, razgledanosti ter želje po strokovnem izpopolnjevanju in razvoju 

so za računovodjo bistvene tudi njegove osebne lastnosti. Pikovnik (2010) kot 

najpomembnejše osebne lastnosti računovodje navaja (v Čermelj, 2012, str. 12): 
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 zanesljivost;  

 natančnost;  

 lojalnost;  

 samostojnost; 

 poklicno molčečnost.  

 

Omenjene lastnosti so po vsebini zelo blizu načelom obnašanja računovodje, ki so 

predstavljena v Kodeksu poklicne etike računovodje in kot taka vplivajo na kakovost 

njihovega dela (Čermelj, 2012, str. 12). Načela obnašanja računovodje zahtevajo od 

računovodskih strokovnjakov, da imajo ustrezno izobrazbo in da stalno dopolnjujejo svoje 

znanje,. Poleg tega je zelo pomembno, da so pri svojem delu odkriti in pošteni in ne dovolijo, 

da bi različni predsodki ali vplivi drugih oseb vplivali na njihovo strokovnost (Čermelj, 

2012, str. 12). Računovodje zavezuje tudi že omenjena poklicna molčečnost, kar pomeni, da 

morajo varovati zaupne podatke, s katerimi se seznanijo pri svojem delu, in se vzdržati 

vsakega vedenja, ki povzroča nezaupanje v računovodski poklic (Čermelj, 2012, str. 12). 

 

Lastnosti in znanja, ki jih mora imeti uspešen računovodja, opredeljuje tudi Langer (v 

Macarol 2001, str. 145): 

 

 računovodja je strokovnjak, ki mora znati obvladovati ekonomsko in gospodarskopravno 

ureditev najmanj svoje države; 

 pri svojem delu upošteva etične norme, kot so strokovnost, odgovornost, zaupnost, 

poštenost, resničnost, prizadevnost; 

 računovodja ne sme kršiti zakonodaje, temveč mora iskati zakonsko možne prednosti, 

ugodnosti in koristi za svojega naročnika na različnih področjih in ne le na davčnem, 

temveč povsod, kjer se lahko pojavijo finančne posledice; 

 ciljno mora biti usmerjen v zakonito korist naročnika in nikoli ne sme postati podaljšana 

roka države; 

 je naročnikov svetovalec, lahko bi tudi rekli, da je »osebni zdravnik« podjetja. 

 

Kelhar meni, da je pomembna lastnost računovodij tudi njihova neodvisnost, ki je odvisna 

od različnih dejavnikov, kot so strokovnost (poznavanja standardov in načel stroke), 

psihološki dejavniki (odpornosti posameznika na pritiske in kakšne občutki ima za realnost), 

ekonomski dejavniki (kolikšna je posameznik ekonomsko neodvisen) in zunanji vplivi (v 

smislu družbene odgovornosti, zavedanja o predpisih in možnosti nadzora) (v Jelovac, 2014, 

str. 25). Uspešen in verodostojen je računovodja, kadar ni odvisen od tistih, za katere 

oblikuje računovodske informacije in ki ga plačujejo. 
 

1.2.3 Ugled računovodij 

 

Ugled pomeni zelo dobro mnenje o človeku, in sicer zaradi njegovih lastnosti ali njegovih 

dejanj, ki jih je naredil doma ali celo v svetu (Koletnik, 2012, str. 46). Slovar slovenskega 

knjižnega jezika (brez datuma) razlaga pomen besede ugled kot »zelo dobro mnenje, ki ga 

ima več ljudi o kom zaradi njegovih lastnosti, dejanj«. Ko govorimo o ugledu nekega 

podjetja ali pri posamezniku, je potrebno poudariti, da je njegov ugled oziroma blagovna 

znamka glavna sestavina njegove vrednosti. Ugled se zelo dolgo gradi; lahko se ga hitro 

izgubi; to je lahko za podjetje in za posameznika tudi usodno (Vezjak, 2008, str. 62). Na 

splošno na ugled poklica vplivajo različne značilnosti področja delovanja, ki predstavljajo 

pogoje za njegov ugled, in sicer (Turk, 2003, str. 88–89): 
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 Pomembnost področja delovanja se kaže tako, da imajo ugledni poklici širši družbeni 

pomen. Računovodski poklic na primer skrbi za informacije v podjetju in njenem okolju; 

 Širina področja delovanja računovodje se kaže v tem, da je ugled računovodje, ki se 

ukvarja zgolj s knjigovodenjem, dosti manjši od ugleda tistega, ki zagotavlja informacije 

iz vseh delov računovodenja, kot so računovodsko predračunavanje, nadziranje in 

proučevanje z zagotavljanjem strokovnih sodb; 

 Globina področja delovanja se nanaša na prehod od priučenega opravljanja 

računovodskih nalog k ustvarjanju novih rešitev na področju računovodenja; 

 Neodvisnost področja delovanja, ki je določena je z organizacijskimi rešitvami v 

posamezni enoti, ki je predmet računovodenja. Računovodske informacije ne smejo biti 

pod vplivom različnih interesov; 

 Na zahtevnost področja delovanja vplivajo širina, globina in neodvisnost področja 

delovanja računovodje. Posledica zahtevnosti je potreba po ustrezni izobrazbi. 

 

Bolj ko storitve postanejo strokovno zahtevne, več je lahko negotovosti v zvezi z izidi 

storitev, meni Snoj (1999, str. 45). Kadar narašča negotovost v zvezi s storitvami, bo pri 

naročnikovi izbiri izvajalca naraščal tudi pomen ugleda oziroma podobe izvajalca, pri čemer 

je izrednega pomena interakcija med ponudniki in naročniki storitev (Snoj, 1999, str. 45). 

Na ugled računovodij pomembno vpliva tudi njihova profesionalnost (Koletnik, 1996, str. 

7). Na eni strani je to strokovna razgledanost oziroma širina. Po drugi strani pomeni, da ima 

soudeleženec nekega procesa (sodelavec v računovodstvu) moralno držo ali moralno širino 

(Koletnik, 1996, str. 7). To pomeni, da dobro pozna moralne norme o svojem delu in moralne 

norme tistih, ki so soudeleženi v poslovnih procesih (Koletnik, 1996, str. 7). Profesionalni 

računovodja torej pošteno in resnično obravnava podatke in oblikuje ter posreduje 

računovodske informacije. Hkrati pozna tudi moralne norme poslovodstva (Koletnik, 1996, 

str. 7). 

 

V preteklosti so imeli računovodje zelo ugledno mesto, ker so opravljali naloge, ki so 

pomembno vplivale na ugled poslovnih oseb in tudi na celotno poslovno življenje (Koletnik, 

2012, str. 46–47). Zaradi najrazličnejših razlogov se danes ruši predstava o računovodji kot 

o gospodarskem strokovnjaku, ki ima ali bi glede na poslovno osebo in na svoj pravni status 

moral imeti ključni vpliv in ključno odgovornost za gospodarski položaj in uspeh podjetja 

(Koletnik, 2012, str. 46). Računovodski poklici se v zadnjem desetletju spopadajo z eno 

največjih kriz zaupanja v celi svoji zgodovini (Horvat & Kocjančič, 2012, str. 13). Na udaru 

ostrih kritik javnosti so vse ravni organizirane računovodske stroke, in sicer individualni 

izvajalci, strokovne organizacije, poklicna združenja in tudi regulatorji, ki so odgovorni za 

sprejemanje strokovnih pravil in za nadzor nad njihovim uresničevanjem (O'Connel et al., 

2005; v Horvat & Kocjančič, 2012, str. 13). Ugled prvih je zmanjšan predvsem zato, ker 

neučinkovito rešujejo konfliktne interese, imajo pomanjkljivo znanje in opravljajo delo z 

nizko kakovostjo, ugled drugih zaradi pomanjkljive neodvisnosti in nadzora nad svojim 

članstvom, ter zadnji zaradi neustreznih strokovnih rešitev računovodenja in zaradi 

neučinkovitega nadzora nad profesijo kot celoto (Horvat & Kocjančič, 2012, str. 13). 

 

Če se je pred leti govorilo o tem, da za uspešnim direktorjem vedno stoji uspešen 

računovodja (Koletnik, 2012, str. 46), je danes v podjetjih najpogostejša povprečna 

percepcija ostalih sodelavcev podjetja do profila računovodskih sodelavcev klišejsko 

podcenjevalna, in sicer da (Dobnik, 2011, str. 57): 

 

 so nujni nebodigatreba; 

 osebe so zoprni natančneži, ki dušijo kreativnost; 
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 predstavljajo zgolj podporo; 

 njihova kreativnost je pogosto enačena s špekuliranjem med zakonsko določenimi 

pravili; 

 njihovo delo ne more vplivati na poviševanje dodane vrednosti v podjetju.  

 

Med razloge za tovrstno negativno označevanje računovodskih sodelavcev Dobnik (2011, 

str. 57) prišteva naslednje: 

 

 Tudi zaposlenim, ki delajo v računovodstvu, niso poznani potenciali njihovega 

delovnega mesta. Sami sebi se pogosto zdijo nepomembni v celoviti verigi ustvarjanja 

dodane vrednosti in menijo, da nimajo nobenega vpliva;  

 Managerji pogosto podcenjujejo vlogo in pomembnost tega profila sodelavcev in 

njihovih potencialov za kreativno delovanje in s svojim zgledom morda nehote širijo 

negativno percepcijo v podjetju; 

 Računovodski sodelavci ne (pre)poznajo dodane vrednosti ljudi, s katerimi imajo 

opravka na svojem delovnem mestu. Sodelavec v računovodstvu se poleg svoje stroke 

vsakodnevno ukvarja tudi s številnimi drugimi opravili in aktivnostmi, ki so za podjetje 

lahko gospodarni ali pa ne.  

 

Za računovodje je znano, da niso preveč komunikativni ljudje. To jim povzroča težave še 

zlasti pri trženju njihovih izdelkov in storitev. Velikokrat ne prepričajo niti svojega 

direktorja, da bi prebral njihovo poročilo (Petavs, 2012).  

 

Ko govorimo o ugledu računovodskega poklica, je potrebno poudariti, da želeni ugled in 

položaj računovodij nista odvisna le od zapisanih pravnih, strokovnih in etičnih pravil, 

temveč sta odvisna tudi od nosilcev računovodske dejavnosti in stroke, od njihove 

strokovne in moralne drže ter čuta pripadnosti k tej stroki (Koletnik, 2012, str. 55). V 

obdobju, ko sta se ugled in zaupanje v računovodski poklic močno zmanjšala, si ga morajo 

njeni nosilci ponovno pridobiti z boljšim in zanesljivejšim delom ter poklicnim vedenjem 

(Koletnik, 2012, str. 55). Računovodje se morajo bolj zavedati pravno-formalne ter 

strokovno-etične odgovornosti, ki jih imajo kot strokovnjaki svojega področja (Vukovič, 

2008, str. 109). Zaradi zmanjšanja ugleda računovodskega poklica v svetu je potrebno te 

odgovornosti jemati še bolj resno ter se truditi, da se ugled tega strokovno zahtevnega 

poklica dvigne na raven, ki mu pripada (Vukovič, 2008, str. 109). 

 

Na spremenjen ugled računovodij so pomembno vplivale sodobne metode računovodenja, 

ki so bistveno spremenile delo računovodij (Muc, 2012, str. 45). Sodobni računovodja bi 

moral biti v svet odprt posameznik, ki zna maksimalno izkoriščati prednosti sodobne 

tehnologije ter zna za potrebe poslovnega odločanja pripravljati in analizirati informacije 

odgovorno in strokovno (Vukovič, 2008, str. 109). 
 

1.2.4 Deviantno obnašanje računovodij 

 

Po stopnji občutljivosti za kriminal sta finance in računovodstvo med vsemi poslovnimi 

dejavnostmi na prvem mestu (Koletnik, 2000, str. 233). Nato sledijo naložbe (investicije), 

materialno poslovanje (nakupi, skladiščenje, obračuni porabe prvin), kadrovsko-socialno 

področje, prodajne, proizvodne, pomožne in ostale dejavnosti v podjetju (Koletnik, 2000, 

str. 233). Računovodje in njihovi sodelavci namreč lahko svoj delovni položaj in 

računovodsko dejavnost uporabijo za napačna ravnanja (goljufije) z nepoštenimi nameni 

(Koletnik, 2000, str. 248). Govorimo tudi o pritiskih delodajalcev oziroma njihovih 
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odgovornih oseb na računovodje, ki se lahko pojavljajo v obliki navodil ali zahtev, da mora 

zaposleni v okviru izpolnjevanja svojih delovnih obveznosti storiti nekaj, kar ima znake 

prekrška ali celo znake kaznivega dejanja (Selinšek, 2010, str. 7). Na drugi strani je mnogo 

več primerov, ko se nosilci računovodske dejavnosti zaradi slabih ali odsotnih 

računovodskih pravil, ki se kažejo v organizacijskem neredu s pomanjkljivim notranjim 

kontrolnim sistemom, nizko poslovno kulturo in moralo poslovodij in lastnikov podjetja, 

znajdejo v primežu kriminalnih dejanj drugih (Koletnik, 2000, str. 248).  

 

Nekateri avtorji omenjajo problem neodvisnosti računovodij pri oblikovanju informacij, ker 

so računovodje plačani s strani naročnikov in zato obstaja možnost za moralno tveganje, na 

katerega vplivajo različni dejavniki, kot so (Kelhar, 2003; v Jelovac, 2014, str. 25): 

 

 strokovnost (posameznikovo poznavanje načel in standardov stroke); 

 psihološki dejavniki (posameznikova imunost na pritiske in občutek za realnost); 

 ekonomski dejavniki (posameznikova ekonomska neodvisnost); 

 zunanji vplivi (posameznikova družbena odgovornost, zavest o predpisih in možnosti 

nadzora). 

 

Strokovnjaki računovodskega poklica morajo delovati odgovorno in v skladu z javnim 

interesom, zato se morajo izogibati delovanju, ki je izključno v interesu naročnika storitev 

ali delodajalca (IFAC, 2012, str. 7). O računovodstvu lahko govorimo kot o eni najbolj 

izpostavljenih poslovnih dejavnosti, saj lahko po eni strani napačne informacije, za katere je 

računovodstvo odgovorno, pripeljejo do napačnih strateških odločitev (Grivec, 2014, str. 

63). Kot že omenjeno, lahko po drugi strani vodstvo podjetja na računovodstvo izvaja pritisk 

in ga izrabi za oblikovanje zavajajočih računovodskih informacij (Grivec, 2014, str. 63). 

Omenjeno v javnosti v zadnjem času povzroča naraščajočo skrb zaradi uporabe legalnih, in 

etično spornih računovodskih metod (Grivec, 2014, str. 63–64). Računovodje se glede na 

svoje delo deviantno obnašajo v primerih napeljevanja h kaznivemu dejanju davčne 

zatajitve, ponareditve ali uničenja poslovnih listin, poslovne goljufije in podobnim kaznivim 

dejanjem, ki so povezana s financami naročnika ali delodajalca, ter napeljevanja k širokemu 

spektru finančnih prekrškov (Selinšek, 2010, str. 8). 

 

V nastalem kontekstu se je razvilo tako imenovano kreativno računovodstvo, ki je bilo v 

zasnovi zamišljeno kot prožno sredstvo za resnično in pošteno računovodsko poročanje o 

pošteni vrednosti ekonomskih kategorij (Kolar, 2011, str. 83). Zaradi različnih razlogov se 

je kreativno računovodstvo prelevilo v nedovoljeno strokovno in tudi v moralno oporečna 

ravnanja nosilcev računovodske dejavnosti, ki s svojim znanjem in veščinami prirejajo 

računovodske podatke in informacije ter na tako prikrijejo realne dogodke, procese, stanja 

ter poslovni izid (Kolar, 2011, str. 83). Gospodarski delikti v podjetju so na drugi strani 

največkrat pobudniki, da se temeljito presodijo obstoječa računovodska in strokovna pravila 

ter se jih tudi na novo opredelijo, da bi se izognili deviantnemu obnašanju (Koletnik, 2000, 

str. 248). Posledično pride do izboljšav v knjigovodenju, pri računovodskem poročanju ter 

do izpopolnitev notranjih računovodskih kontrol (Koletnik, 2000, str. 248). Potrebno se je 

zavedati, da za preprečitev prevar v računovodstvu niso dovolj le zunanje pravne norme, 

ampak je potrebno v podjetju vzpostaviti organizacijski red in kulturo, ki kažejo na trajno 

željo poslovodstva po (Koletnik, 2000, str. 249): 

 

 poslovni učinkovitosti; 

 uspešnosti; 

 poštenosti; 
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 pravičnosti; 

 trajnejšem obstoju in razvoju podjetja. 

 

Računovodski strokovnjak se lahko znajde v okoliščinah in razmerjih, v katerih se ogrozi 

njegovo ravnanje, tako da ne deluje v skladu s temeljnimi načeli, in sicer zato, ker obstajajo 

nevarnosti, kot so (IFAC, 2012, str. 10–11): 

 

 nevarnost koristoljubja, ki vpliva na presojo in na obnašanje računovodskega 

strokovnjaka zaradi njegove osebne koristi; 

 nevarnost pregledovanja lastnega dela tako, da računovodski strokovnjak pri 

presojanju storitve svojega predhodnega dela ali dela organizacije, v kateri je zaposlen, 

kritično ne ovrednoti; 

 nevarnost zagovarjanja tako, da se ogrozi nepristranskost strokovnjaka, ker podpira 

samo stališča svojega naročnika ali delodajalca; 

 nevarnost domačnosti, ki nastane zaradi prevelike naklonjenost do naročnika zaradi 

njunega dolgoletnega poznanstva ali tesne povezanosti z naročnikom; 

 nevarnost ustrahovanja, zaradi katerega bo računovodski strokovnjak prisiljen delovati 

nepristransko. 

 

Pri reševanju nastalega problema sta se oblikovala dva pristopa, in sicer (Kavčič in Kelhar, 

2004, str. 128; v Grivec, 2014, str. 64): 

 

 sprejeti učinkovite poklicno etične kodekse, s katerimi se bo zaščitilo računovodje pred 

zunanjimi pritiski in jim tako omogočali neoviran strokovni in osebnostni razvoj;  

 prepustiti reševanje etičnih konfliktov računovodjevi lastni iniciativi. 

 

Nevarnosti, ki lahko ogrozijo delo računovodskega strokovnjaka je možno odpraviti ali jih 

zmanjšati na sprejemljivo raven tudi s pomočjo varoval, kot so (IFAC, 2012, str. 11–155): 

 

 varovala, postavljena s strani stroke, zakonodaje ali drugih predpisov, tako da se 

določi: 

 

 izobrazbo; 

 usposobljenost; 

 delovne izkušnje; 

 strokovne standarde; 

 nenehno poklicno izobraževanje; 

 strokovno in regulativno spremljanje; 

 disciplinske postopke; 

 zunanji nadzor; 

 predpise o upravljanju družb. 

 varovala v delovnem okolju, ki se nanašajo na: 

 

 sisteme nadzora ali druge nadzorne strukture v delodajalski organizaciji; 

 programe etike in vedenja v delodajalski organizaciji ter na vodstvo, ki spodbuja 

etičnost; 

 politiko in postopke za spodbujanje in pooblastitev zaposlenih, da nadrejene v 

delodajalski organizaciji brez strahu pred povračili seznanja z etičnimi vprašanji, za 

katera so odgovorni; 



16 
 

 postopke zaposlovanja visoko usposobljenega strokovnega osebja v delodajalski 

organizaciji in posvetovanje tudi z drugim primernim računovodskim strokovnjakom 

zunaj organizacije; 

 notranje kontrole in disciplinske postopke; 

 strateške usmeritve in postopke za izvajanje in spremljanje kakovostnega dela 

zaposlenih; 

 pravočasno seznanjanje in izobraževanje vseh zaposlenih z usmeritvami, 

spremembami in postopki delodajalca. 

 

Po mnenju Kavčičeve in Kelharja (2004, str. 137) je potrebno posebno pozornost nameniti 

samonadzoru, pri čemer je posebej pomembno zavedanje računovodij, da so skupaj s 

poslovodstvom družbeno soodgovorni. Računovodje bi morali zato skupaj z nadrejenimi 

identificirati vsa kritična področja, ki se pojavijo v procesu računovodskega informiranja, 

ter v primeru strokovnih in etičnih dilem zahtevati še dodatna pojasnila in mnenja pristojnih 

institucij (Grivec, 2014, str. 64). Pristojne institucije bi morale po mnenju Grivčeve (2014, 

str. 64) natančno zakonsko urediti računovodsko področje z namenom preprečiti etična in 

zakonsko sporna dejanja na področju računovodenja, še zlasti področje računovodskih 

servisov. 

 

V zadnjih nekaj letih se je kot nov vidik ali veja računovodske dejavnosti oziroma kot 

posebno strokovno opravilo razvilo forenzično računovodstvo, predstavlja posebno zvrst 

računovodskega presojanja z namenom preprečevanja, odkrivanja in dokazovanja odkritih 

prevar ter drugih kaznivih dejanj (Kolar, 2011, str. 85), katere lahko uspešno odkrijemo le s 

celovitim pregledom in z razumevanjem povezav med poslovanjem in računovodskimi 

izkazi ter z razumevanjem učinkov, ki jih imajo posamezne vknjižbe (Mayr, 2013, str. 56). 

 

Forenzični računovodje na profesionalen način presojajo resnično (zakonito) in pošteno 

(moralno) obravnavanje ter prikazovanje in poročanje o gospodarskih kategorijah za sodne 

in poslovne potrebe (Kolar, 2011, str. 88). Cilji forenzičnega računovodstva so 

preprečevanje in odkrivanje (računovodskih in drugih poslovno-finančnih) prevar pri 

različnih ravnanjih, preiskovanje poslovne zanesljivosti različnih subjektov, povezanih s 

temi ravnanji ter podajanje nepristranskega mnenja o možni nevarnosti ali dejanskem 

obstoju kaznivih in drugih nedovoljenih ravnanj v poslovanju različnih subjektov (Kolar, 

2011, str. 88). 

 

1.3 Uporabniki računovodskih informacij 
 

Uporabnike računovodskih informacij so Odar, Kavčič in Koželj (2009, str. 66) razdelili po 

skupinah v tiste, ki:  

 

 želijo vedeti, ali poslovodstvo opravlja svoje delo v skladu s cilji podjetja (lastniki 

kapitala); 

 se zanimajo predvsem za bodočo zmogljivost podjetja (vlagatelje); 

 jih zanima, na kakšen način podjetje vpliva na socialno in ekonomsko okolje (sem 

spadajo ekologi, država, sindikati ter skupine in posamezniki); 

 jih zanimajo kot prejemniki proizvodov in storitev (kupci); 

 jih zanima podjetje, ker sodelujejo z njim (zaposleni, dobavitelji). 

 

Uporabnike računovodskih informacij lahko delimo tudi na notranje in zunanje. Zunanji 

uporabniki računovodskih informacij so lastniki podjetij, ki nimajo aktivne pravice 
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odločanja, posojilodajalci, dobavitelji, kupci, konkurenčna podjetja, država in javnost 

(Slovenski računovodski standardi, 2006). Računovodska poročila pomagajo zunanjim 

uporabnikom pri sprejemanju odločitev, ker lahko z njimi poiščejo najboljšo alternativo, jih 

medsebojno primerjajo, ocenjujejo ter si z njimi pomagajo tudi pri napovedovanju poslovnih 

okoliščin, dogodkov in izidov, in so pomembni pri argumentiranju poslovnih odločitev 

(Korošec & Riedl, 2003, str. 91). Računovodske informacije zanimajo tudi notranji 

uporabniki, kot so  poslovodstvo podjetja,  lastniki podjetja, ki imajo pravico do odločanja 

in zaposleni (Zaman, Hočevar & Igličar, 2007, str. 22–23). 

 

Uporabnike računovodskih informacij je Kaligaro (2006, str. 17) povzel v tri skupine, in 

sicer v skupino: 

 

 lastnikov in ostalih naložbenikov; 

 pooblaščenih vladnih organov (AJPES, SURS, DURS, FURS in davčnih oblasti); 

 preostalih interesnih skupin (zaposlenih, kupcev dobaviteljev, bank in drugih finančnih 

institucij, ostalih skupin organizacij) in ostalih zainteresiranih javnosti.  

 

Ne glede na to, kdo potrebuje računovodsko informacijo de George meni (v Jelovac, 2014, 

str. 26), da mora pri razkrivanju poslovnih informacij vsak posameznik imeti pravico 

dostopati do informaciji, ki jih potrebuje za vstop v pošteno poslovno transakcijo in da ima 

tudi pravico pridobiti vse informacije, ki bi nanj tudi negativno vplivale. 

 

Zadovoljstvo porabnikov računovodskih storitev je v veliki meri odvisno od pričakovanj 

porabnikov in njihovega zaznavanja storitev (Likon, 2013). Žabkar (1999) meni, da 

zadovoljstvo naročnika z dobljeno storitvijo lahko vodi v zvestobo oziroma v lojalnost. 

Zaradi nezadovoljstva s storitvijo naročnik lahko prekine odnos ali drugim poda negativno 

ustno izročilo o storitvah oziroma podjetju, ki jih nudi (v Macarol, 2001, str. 141). Glažar 

(2007, str. 18) poudarja, da se morajo ponudniki storitev zavedati, da lahko tudi cena 

naročnikom posreduje informacijo o tem, kakšno storitev kupujejo. Čeprav je lahko cena 

neke računovodske storitve ugodna glede na njeno vrednost, je lahko po drugi strani storitev 

v očeh kupca drugorazredna (Glažar, 2007, str. 18). 

 

Iz navedenega lahko povzamemo, da so temeljni dejavniki, ki vplivajo na uspeh v dejavnosti 

računovodskih storitev, naslednji (Glažar, 2007, str. 61): 

 

 zaupanje naročnikov; 

 zahtevnost, velikost, vrsta ter število naročnikov; 

 obseg in vrsta računovodskih storitev; 

 strokovna struktura zaposlenih; 

 programska oprema; 

 velikost računovodskega servisa oziroma računovodskega oddelka. 

 

Čeprav se uporabnik storitve ne pritožuje neposredno ponudniku, kadar je nezadovoljen z 

dobljeno storitvijo, obstaja možnost, da ne bo več uporabljal storitve ponudnika in bo 

kupoval pri nekom, ki mu bo ponudil kakovostnejšo storitev. Obenem bo svoje 

nezadovoljstvo širil drugim uporabnikom (Snoj, 2000, str. 28). Negativno informiranje ima 

večji učinek kot pozitivno informiranje, zato mora vodstvu postati prioriteta, da skrbi za 

zadovoljstvo svojih uporabnikov (Snoj, 2000, str. 28). 
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2 ETIKA IN ODGOVORNOST RAČUNOVODIJ 
 

Sodobno računovodstvo se vedno bolj izpostavlja visokim poklicnim in moralnim normam, 

ki so urejene s strokovnimi pravili, kot so načela in standardi, ter s kodeksom moralnih norm, 

ki narekujejo osebno držo v stroki (Koletnik, 2000, str. 249). Tako poklicna etika z načeli 

obnašanja narekuje računovodjem, da se morajo popolnoma posvetiti svojemu delu tako, da 

je njihovo delo opravljeno kakovostno (Novak, Korošec & Melavc, 2002, str. 11). Le s 

spoštovanjem etike lahko računovodje dosežejo ustrezno strokovnost in odgovornost, ki jo 

dosežejo le s svojim nenehnim izpopolnjevanjem, poznavanjem ekonomike poslovnega 

sistema, računovodstva ter tudi s poznavanjem gospodarske teorije in prakse (Novak, 

Korošec & Melavc, 2002, str. 11). Gre za zapis pravil o odgovornosti pripadnikov 

računovodske stroke do vseh uporabnikov računovodskih storitev (Koletnik, 2000, str. 249). 

 

2.1 Etika 
 

Etika je veda filozofije, ki se v osnovi ukvarja s teoretskim pojasnjevanjem in kritičnim 

ocenjevanjem fenomena morale tako, da raziskuje izvor človeške moralnosti, določa kriterije 

moralnega vrednotenja ter preučuje razumevanje smotrov, namenov in ciljev glede 

moralnega značaja, obnašanja, delovanja ter samozavedanja pri posameznikih in pri širših 

družbenih skupnosti (Jelovac, 2000, str. 379). Besedi etika in morala sta istoimenski besedi. 

Etika ima koren v grščini, morala v latinščini in lahko bi rekli, da je etično takrat, kadar se 

odloča v skladu z vrednotami ljudi, moralno pa, kadar je njihovo ravnanje v skladu s temi 

odločitvami (Tavčar, 2002, str. 208). Tako je poklicno etična dolžnost računovodij, da delajo 

v javnem interesu, ker računovodje opravljajo storitve, ki so namenjene in imajo učinke na 

širši krog uporabnikov (ne le zgolj na naročnike in delodajalce). Hkrati zunanji uporabniki 

informacij nimajo nobenih formalno-pravnih in drugih možnosti, da bi lahko vplivali na 

njihovo pripravo in izvajali nadzor, zato so se zunanji uporabniki prisiljeni zanašati na 

profesionalizem tistih, ki računovodske storitve pripravljajo in ki jim jih posredujejo (Horvat 

& Kocjančič, 2012, str. 10). Podjetja in druge vrste organizacij, kot so računovodski servisi 

na trgu, najemajo in zaposlujejo računovodje, zato se tudi Horvat in Kocijančičeva (2012, 

str. 16) sprašujeta, ali je od takšnega trga tudi pričakovati, da bo spodbujal etično ravnanje 

pri računovodjih, da bodo ti delali v javnem interesu. Po mnenju De Džordž mora zato etični 

kodeks nekega poklica imeti značilnosti, da služi svojemu namenu, in mora zato biti (v 

Jelovac, 2014, str. 33): 

 

 regulativen, ko so jasno opredeljeni in določeni tako ideali kot tudi kazenske določbe (v 

primeru, da v kodeksu ni določil o možnosti in izvedbi kaznovanja, predstavlja kodeks 

le skupek idealov);  

 ščititi mora interese tistih, ki jim konkretni poklic nudi določene storitve; 

 napisan tako, da ne ščiti le interesov poklica; 

 jasno določen in pošten tako, da opozarja na specifične skušnjave, izzive in dileme; 

 napisan tako, da vsebuje pravila, procedure in mehanizme za njihovo izvedbo. 

 

Etični kodeksi podajajo smernice in nudijo podporo članom združenj, da ravnajo etično v 

dani situaciji tako, da je etika v svoji osnovi stvar osebne odgovornosti (Vukovič, 2008, str. 

99). Sprejemati etične odločitve ni lahko, saj kodeksi od njih zahtevajo predanost, izkušnje 

ter sposobnost, da zaznavajo etično sporne situacije ter da jih motivirajo, da ravnajo etično 

v situaciji v kateri se znajdejo (Vukovič, 2008, str. 99). Uspešnost posameznika in 

dolgoročen trajnostni razvoj organizacije nista odvisna le od zakonitosti in ožje strokovnosti 
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delovanja, ampak tudi od etičnega odločanja in moralnega delovanja, ker organizacija, ki je 

nemoralna do notranjih in zunanjih uporabnikov, ne more uspevati (Bergant, 2010, str. 357). 

 

2.1.1 Kodeks poklicne etike računovodje 

 

Kodeks poklicne etike računovodje predstavlja zapis pravil, po katerih se morajo ravnati 

računovodje pri opravljanju svojih strokovnih nalog (Slovenski inštitut za revizijo, 1998). 

Sprejeti so bili v želji, da se jasno in nedvoumno opredeli poklicno etične dolžnosti 

računovodij, ker sodobna družba pričakuje od strokovnjakov, kot so računovodje, višjo 

raven profesionalnega vedenja in ne le, da ti upoštevajo samo zakonodajo (Ribič, 2011, str. 

76). Pravni red temelji na dejstvu, da je tisto, kar ni z zakonom prepovedano oziroma 

urejeno, dovoljeno. A čeprav je dovoljeno, ni nujno da je etično (Tavčar, 2002, str. 211). Ker 

se vsega ne more predpisati, dajejo etična načela smernice, kako se morajo ravnati v "sivem" 

področju, ki je rezultat pravnih praznin, vprašanj in dilem, ki nastajajo tudi zaradi sprememb 

zaradi hitrega razvoja (Bergant, 2010, str. 258).  

 

Kodeks poklicne etike računovodje vsebujejo načela obnašanja računovodij, kot so 

(Slovenski inštitut za revizijo, 1998):  

 

 Strokovnost in odgovornost. Računovodje naj bi imeli ustrezno izobrazbo glede na 

zahtevnost svojih nalog. Tako naj bi imeli najmanj visokošolsko izobrazbo, kadar 

opravljajo delo za srednje in velike organizacije ali delajo v računovodskih servisih. Pri 

drugih nalogah naj bi imeli najmanj višješolsko izobrazbo. Prevzemajo lahko samo tiste 

naloge, ki jih bodo opravili strokovno neoporečno. Poznati morajo gospodarsko teorijo 

in prakso ter znati ločevati bistveno od nebistvenega. Delati morajo v skladu s 

slovenskimi predpisi in računovodskimi standardi ter drugimi sprejetimi pravili in ne 

smejo sodelovati v nobeni nezakoniti dejavnosti. Pri svojem delu se morajo neprestano 

izpopolnjevati, ohranjati ustrezno raven strokovnosti. Z zanesljivimi informacijami 

morajo znati oskrbovati tiste, ki imajo funkcijo odločanja v organizaciji in v njenem 

okolju; 

 Zaupnost. Računovodje morajo varovati zaupne informacije, s katerimi operirajo pri 

svojem delu. Izjema so le tiste informacije, za katere so dobili dovoljenje za njihovo 

razkritje ali jih k razkrivanju zavezuje zakon. Informacij ne smejo uporabljati za 

pridobivanje osebnih koristi, koristi drugih ali v namene, ki so v nasprotju z zakonom. 

Prav tako morajo računovodje obveščati o in nadzorovati podrejene sodelavce glede 

zaupne naravi informacij, s katerimi se srečujejo pri svojem delu; 

 Poštenost. Računovodje morajo biti pri svojem delu pošteni in se morajo izogibati vsaki 

situaciji, ki bi jim onemogočila pošteno opravljanje svojega dela. Od sodelavcev, strank, 

kupcev, dobaviteljev ali drugih poslovnih partnerjev ne smejo sprejemati daril, uslug ali 

ponudb, ki bi lahko vplivali na njihovo poštenost, strokovnost ali na ugled računovodij, 

stroke ali združenj. Računovodje so se dolžni izogibati opravljanju ali podpiranju vsake 

dejavnosti, ki bi lahko spravila računovodsko stroko na slab glas. Izogibati se morajo 

ravnanju v nasprotju z upravičenimi in poštenimi cilji v stroki in v Zvezi. Računovodje 

se morajo izogibati navzkrižnim interesom, ugotavljati strokovne pomanjkljivosti, 

obveščati druge o negativnih in pozitivnih pojavih; 

 Resničnost. Računovodje morajo pošteno in resnično sporočati informacije ter razkriti 

vse pomembne informacije, ki bi negativno vplivale na uporabnikovo razumevanje 

poročil, pripomb in predlogov; 

 Prizadevnost. Računovodje si morajo prizadevati, da izpopolnjujejo svoje znanje, 

povečujejo svojo učinkovitost in kakovost dela, ki ga opravljajo. Prizadevati si morajo 
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za gradnjo in delovanje računovodstva v svoji organizaciji tako, da oblikujejo in 

sprejemajo notranja organizacijska pravila ter da skrbijo za dodeljevanje pristojnosti in 

odgovornosti vseh soudeležencev pri pripravi računovodskih podatkov. Računovodje si 

morajo prizadevati, da vsebinsko poenotijo notranja in zunanja računovodska poročila, 

povečujejo učinkovitost in uspešnost gospodarjenja ter se zavzemati za to, da so 

računovodske informacije pravočasne, nepristranske, usmerjene v potrebe uporabnikov 

in razumljive. 

 

2.1.2 Kodeks etike za računovodske strokovnjake 
 

Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov (angl. International Federation of 

Accountants, v nadaljevanju IFAC) je ustanovilo Odbor za mednarodne standarde etike za 

računovodske strokovnjake (angl. International Ethics Standards Board for Accountants, 

IESBA), da kot neodvisen organ pripravi enoten Kodeks etike za računovodske strokovnjake 

(angl. Code of Ethics for Professional Accountants) zaradi njihovih jezikovnih, kulturnih 

razlik in zaradi razlik v pravni in družbeni ureditvi (IFAC, 2012, str. 5). V Kodeksu etike za 

računovodske strokovnjake so opredeljene etične zahteve, ki se jih morajo držati 

računovodski strokovnjaki, ki so člani združenja (IFAC, 2012, str. 5). Strokovnjaki 

računovodskega poklica morajo delovati odgovorno v skladu z javnim interesom in ne smejo 

delovati izključno le v interesu naročnika storitev ali delodajalca (IFAC, 2012, str. 7). 

Računovodski strokovnjak, ki deluje v javnem interesu, mora upoštevati in izpolnjevati 

zahteve kodeksa in le v primeru, če je z zakonom ali z drugim predpisom prepovedano, da 

deluje v skladu z določenem delu kodeksa, se mora ravnati po ostalih delih kodeksa (IFAC, 

2012, str. 7).  

 

Kodeks etike za računovodske strokovnjake je sestavljen iz treh delov, in sicer (IFAC 2012, 

str. 7): 

 

 V delu A so določena temeljna načela poklicne etike, ki jih morajo upoštevati 

računovodski strokovnjaki. V tem delu je tudi opredeljen konceptualni okvir, ki se ga 

morajo računovodski strokovnjaki držati, da lahko: 

 

 prepoznajo nevarnosti, ki bi lahko ogrozile uresničevanje temeljnih načel; 

 posamezno nevarnost bistveno ovrednotijo; 

 odstranijo nevarnosti z uporabo varoval, če so ta potrebna, ali pa jih zmanjšajo na 

sprejemljivo raven. Računovodski strokovnjak se odloči za varovala, kadar se izkaže, 

da nevarnosti niso na nizki ravni. Če tega ne bi bilo, bi lahko preudarna in dobro 

obveščena tretja stranka, ko bi presojala dejstva in okoliščine, ki so v danem trenutku 

na voljo računovodskem strokovnjaku, lahko sklepala, da ni ogroženo uresničevanje 

temeljnih načel. Zato mora računovodski strokovnjak pri izvajanju konceptualnega 

okvira uporabljati svojo strokovno presojo. 

 Del B je namenjen računovodskim strokovnjakom v javni praksi; 

 Del C se nanaša na računovodske strokovnjake v gospodarstvu.  

 

V delu B in C je opisano, kako se uporablja konceptualni okvir v določenih razmerah, kako 

se lahko pojavijo kategorije nevarnosti pri računovodskih strokovnjakih, kakšna so varovala, 

ki so primerna za obvladovanje nevarnosti z namenom, da se ne ogrozi uresničevanje 

temeljnih načel. Opisane so tudi razmere, kadar varovala pred nevarnostjo niso na voljo in 

kako se je v takih okoliščinah možno izogniti okoliščinam in razmerjem, ki povzročajo te 

nevarnosti (IFAC, 2012, str. 7). 
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Po Kodeksu etike za računovodske strokovnjake se mora računovodski strokovnjak ravnati 

v skladu z naslednjimi temeljnimi načeli (IFAC, 2012, str. 7–8): 

 

 Neoporečnost, ki se kaže v tem, da mora biti računovodski strokovnjak v vseh poklicnih 

in poslovnih razmerjih odkrit in pošten; 

 Računovodski strokovnjaki morajo biti pri svojem delu nepristranski in ne smejo 

dopustiti, da bi pristranskost, navzkrižje interesov ali neprimeren vpliv drugih prevladali 

nad njihovo strokovno ali poslovno presojo; 

 Biti morajo strokovno usposobljeni in imeti skrbnost, da neprestano vzdržujejo svoje 

strokovno znanje in izkušnje na taki ravni, da naročniku ali delodajalcu zagotavlja 

strokovne storitve, ki temeljijo na sodobnih razvojnih dosežkih v praksi, zakonodaji, 

tehnikah ter v skladu s strokovnimi in poklicnimi standardi; 

 Računovodski strokovnjak mora spoštovati zaupnost pridobljenih informacij v 

poklicnih in poslovnih odnosih, ki jih ne sme uporabiti v osebno korist in jih tudi ne sme 

razkriti tretjim strankam brez ustreznega in izrecnega pooblastila. Razkrije jih lahko le v 

primeru, kadar za to obstaja zakonita ali poklicna pravica ali dolžnost razkritja; 

 Računovodski strokovnjak se mora poklicu primerno obnašati, tako da opravlja dela v 

skladu z zakonodajo in drugimi predpisi ter se mora izogibati dejanjem, ki škodujejo 

ugledu poklica.  

 

V Tabeli 1 je primerjava med Kodeksom poklicne etike računovodje in Kodeksom etike za 

računovodske strokovnjake. Kodeksa imata zelo podobna načela in lastnosti, ki naj bi jih 

imel računovodja (Vukovič, 2008, str. 100). Članstvo v teh združenjih je prostovoljno in v 

primeru kršitev načel kodeksa lahko računovodja izgubi članstvo v združenju. Kakšnih 

večjih kazni ni, ker je članstvo v teh združenjih prostovoljno (Vukovič, 2008, str. 100).  
 

Tabela 1: Primerjava kodeksa poklicne etike 
 

 Kodeks poklicne etike računovodje Kodeks etike za računovodske 

strokovnjake 

Namen kodeksa  zapis pravil o ravnanju 

računovodij pri svojem delu 

 določiti etične pogoje za računovodske 

strokovnjake 

Cilji  učinkovito opravljanje strokovnih 

nalog 

 izpopolnjevanje in usposabljanje 

mlajših 

 sodelovanje 

 ni opredelitve 

Načela  strokovnost in odgovornost 

 poštenost 

 resničnost 

 prizadevnost 

 neoporečnost 

 nepristranskost 

 strokovna kompetenca in dolžna 

skrbnost 

 zaupnost 

 poklicno vedenje 

Veljavnost  člani ZRFR oz. vpisani v register 

pri SIR-u 

 ustanove članice IFAC ali druga podjetja 

računovodskih strokovnjakov 

Posledice kršitve  izguba članstva in seznanitev 

strokovne javnosti 

 ni opredelitve 

 

Vir: Vukovič (2008). 
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2.2 Odgovornost 
 

Posameznik ima različne vrste odgovornosti do subjektov, s katerimi je v odvisnosti od 

njegovega delovnega programa in na podlagi katerih ima določene pristojnosti (Bergant, 

2010, str. 304). V povezavi s poklicem računovodje lahko pojem odgovornost razdelimo na 

dva dela (Vukovič, 2008, str. 94–96): 

 

 Pravno-formalna odgovornost je odgovornost, s katero se računovodja seznani, ko 

sklene pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o opravljanju računovodskih storitev ter tako 

postane pravno odgovoren za svoja dejanja, ki jih naredi v pogodbenem razmerju. 

Računovodja tako postane odškodninsko, kazensko in disciplinsko odgovoren: 

 

 Odškodninsko odgovoren je v primeru, kadar mora oškodovancu povrniti za 

povzročeno škodo. Zakonsko določba o odškodninski odgovornosti je bolj ostra pri 

zunanjih računovodjah in lahko odgovarja ne le za svojo namero ali malomarnost, 

temveč tudi zaradi svojega neznanja ali napačne presoje. Računovodja, ki je 

zaposlen, je odškodninsko odgovoren le v primeru namerne napake ali hude 

malomarnosti;  

 Kazensko odgovoren je računovodja, kadar izda poslovno skrivnost, ki jo je izvedel 

pri opravljanju svojega dela. Kaznovan je lahko z denarno kaznijo in pri večjih 

kršitvah tudi z zaporno kaznijo; 

 Disciplinsko odgovoren je, kadar računovodja ne izpolni nalog v skladu s 

pogodbenimi obveznostmi. Odgovornost ugotavlja delodajalec in ob kršitvi 

pogodbenih obveznosti lahko delodajalec sankcionira zaposlenega z denarno 

kaznijo, odvzemom bonitet, opominom ter pri hujših kršitvah tudi z odpovedjo 

pogodbenega razmerja.  

 Strokovno-etična odgovornost predstavlja odgovornost računovodje do poklica, ki ga 

računovodja opravlja. Računovodja mora imeti ustrezne veščine, znanja in osebne 

lastnosti tako, da spoštuje strokovna pravila in etična načela. Računovodja ima 

odgovornost glede svoje pristojnosti in odnosa, ki ga ima v organizacij, ter ima tudi 

odgovornost do uporabnikov informacij.  

 

Pri oblikovanju informacij ima računovodja dvojno odgovornost, ker so računovodske 

informacije namenjene organizaciji in tudi drugim skupinam, tako da odgovornost 

računovodij delimo na odgovornost organizaciji in odgovornost zunanjim uporabnikom 

informacij (Kavčič & Kelhar, 2004, str. 129). Odgovornost do subjektov v organizaciji je 

odgovornost zaposlenega do sodelavcev, vodstva organizacije, nadzornega organa in drugih 

organov organizacije, skupščine in lastnikov (Bergant, 2010, str. 297–298). Do subjektov 

zunaj organizacije je odgovornost do poslovnih partnerjev, kot so kupci in dobavitelji, do 

upnikov in finančnih institucij, do investitorjev, organov lokalnih in regionalnih skupnosti, 

upravnih organov in drugih državnih institucij, do okolja in različnih združb civilne družbe 

(Bergant, 2010, str. 298). Bergant (2010, str. 303) meni, da opredelitev posameznika vrste 

odgovornosti ni dovolj, temveč je potrebno tudi upoštevati razsežnost odgovornosti, ki jih 

posameznik ima, in sicer na:  

 

 vrsto odgovornosti, ki jih ima na svojem delovnem področju in v okviru delovnega 

programa; 

 domet odgovornosti do subjekta, ki mu je odgovoren in se kaže v njegovi podrejenosti; 

 pristojnosti pri izvajanju odgovornosti; 

 kakšne so posledice neizvajanja odgovornosti. 
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3 KAKOVOST RAČUNOVODSKIH STORITEV 
 

Kakovost v današnjem času pomeni konkurenčno prednost in predstavlja »lastnost vseh 

podjetniških aktivnosti (učinkov), da bi zadovoljili kupčeva pričakovanja«, kar velja tudi za 

računovodsko dejavnost, ki je pomemben ustvarjalec neproizvodnih storitev v podjetju ali 

zunaj njega (Koletnik, 1998, str. 149). Pričakovanje in dojemanje uporabnikov storitev se 

nenehno razvija, zaradi česar imajo ponudniki storitev težave pri merjenju kakovosti 

opravljenih storitev (Tazreen, 2012, str. 9). Merjenje kakovosti storitev je po mnenju 

Potočnika (2004) odvisno od vrednotenja, pričakovanj in mnenj porabnikov storitev (v 

Glažar, 2007, str, 14).  

 

Na kakovost računovodstva gledamo z vidika (Koletnik, 1998, str. 134–149): 

 

 uporabne vrednosti računovodskih učinkov in racionalnosti v zvezi s postopki 

obravnavanja podatkov (računovodski učinek je kakovosten, če je ta za uporabnika 

relevanten, kar pomeni, da je pravočasen in dosega izrazno vrednost ter je tudi zanesljiv 

v smislu, da je za uporabnika nevtralen in preizkušen); 

 oblikovanja računovodskih informacij, ki se kaže v izbiri sodobnih tehnično tehnoloških 

rešitev pri oblikovanju informacij in obravnavanju podatkov. 

 

Računovodski strokovnjaki s kakovostnim delom prinašajo koristi gospodarstvu in družbi in 

prispevajo k učinkovitem upravljanju virov v zasebnem in tudi v javnem sektorju ter 

pomagajo pri izboljševanju življenjskega standarda in večanju bogastva (IFAC, 2007). 

 

Tako so visoko kakovostne storitve medsebojno soodvisne od poklicnih standardov, etike, 

osebnih kompetence, vrednot in regulativnih sistemov (IFAC, 2007).  

 

Obenem se mora tudi vodstvo zavedati, da je kakovost v podjetju soodvisna od kakovostnega 

odločanja ter kakovostnega računovodstva (Koletnik, 1998, str. 134). Računovodjem tudi 

poklicna etika narekuje, da se morajo popolnoma posvetiti svojemu delu in skrbeti za 

njegovo kakovost (SIR, 2008). 

 

3.1 Opredelitev kakovosti storitev 
 

Od leta 1980 se je o pojmu kakovosti storitev na veliko razpravljalo med avtorji, kot so 

Christian Grönroos, Leonard L. Berry, A. Parasuraman in Valarie A. Zeithaml, ki so imeli 

velik prispevek k literaturi o kakovosti storitev (Morar & Plăiaș, 2014, str. 13). Začelo se je 

s tezo, da se storitve razlikujejo od izdelkov. Zgoraj navedeni avtorji so kot izhodišče 

poudarili potrebo po boljšem razumevanju koncepta kakovosti storitev (Morar & Plăiaș, 

2014, str. 13). Na kakovost je potrebno gledati celovito »kot na zbirko med seboj povezanih 

in soodvisnih delnih kakovosti, ki pripomorejo k želeni kakovosti tržno sposobnega 

proizvoda ali storitve« in jo obravnavati kot poslovno miselnost, ki nenehno spodbuja vse 

udeležence poslovanja po večji kakovosti, ki bo privedla do večjega zadovoljstva pri 

delavcih, vodstvu, lastnikih, poslovnih partnerjih in kupcih (Koletnik, 1995, str. 11–12). 

Tako je v današnjem času kakovost storitev vse bolj pomembna, zato bi morali ponudniki 

storitev zavestno izboljševati kakovost izvedenih storitev, saj s tem lahko pridobijo 

trajnostno konkurenčno prednost, zadovoljstvo in zvestobo kupcev (Yarimoglu, 2014, str. 

80). Obenem se povečuje tudi produktivnost. Omogoča večjo delovno varnost zaposlenih, 

znižuje stroške in zvišuje donosnost kapitala. Ob višji kakovosti in cenenosti izdelka 

omogoča lažji prodor na tržišče in pomaga pri dvigu tržnega deleža (Koletnik, 1995, str. 12). 
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Zato sodi kakovost med najpomembnejše dejavnike uspešne prodaje in poslovanja, saj je 

danes prisotna v vseh delih poslovnega življenja in je sinonim za razvoj (Koletnik, 1995, str. 

5), ki se izraža z nenehnim izboljševanjem delovnih procesov in preprečevanje napak, 

uporabo modernih metod in tehnik upravljanja kakovosti, z izboljševanjem delovnega 

vzdušja in s povečanjem ugleda (Macarol, 2001, str. 149). 

 

Pri opredelitvi koncepta kakovosti storitev se pojavljajo težave, ker je kakovost neodkrit in 

nejasen pojem, ki temelji na značilnostih storitev, kot so nedotakljivosti, heterogenost in 

neločljivost, zato je storitve težje meriti kot blago (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, 

str. 42). Kakovost storitve je rezultat primerjave med naročnikovim pričakovanjem in 

dejansko dobljeno storitvijo in na kakovost storitve ne vpliva samo končni rezultat temveč 

tudi proces opravljanja storitve s strani ponudnika storitve (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 

1985, str. 42). Avtorja Lewis in Booms (v Parasuraman Zeithaml, & Berry, 1985, str. 42) 

menita, da je kakovost razmerje med tem, kako dobro je bila storitev opravljena glede na 

pričakovanja naročnika, saj je kakovostna storitev tista, ki je bila opravljena tako, da je 

zadovoljila naročnikova pričakovanja. Wild (v Boltez, 2013, str. 30) meni, da kakovost 

predstavlja: 

 

 skladnost z namenom; 

 stopnja, do katere storitev zadovolji uporabnikove zahteve; 

 lastnost storitve, ki zadovolji izražene ali implicitne potrebe; 

 kompozicija lastnosti, s katero storitev zadovolji uporabnikova pričakovanja. 

 

Chaston in Mangles (v Glažar, 2007, str. 11) menita, da lahko preko posrednih dokazov 

ponudniki storitev vplivajo na kakovost izvedbe storitev, in sicer s pomočjo: 

 

 kraja, kjer se storitev fizično tudi izvaja (urejenost, lokacija računovodjeve pisarne); 

 ljudi, ki sodelujejo pri izvajanju storitve (sposobnost, organiziranost, znanje 

knjigovodij); 

 opreme, ki se jo uporablja pri izvajanju storitev (sodobna računalniška oprema); 

 komunikacijskega sistema (računovodski servis pri informiranju naročnikov). 

 

Snoj (1999, str. 50) meni, da so storitve dobre kakovosti, kadar povečujejo profit v 

organizaciji in ko zadovoljijo zahteve prejemnikov storitev ter so obenem zadovoljni tudi 

ponudniki teh storitev. Prejemnik storitev lahko pridobi zaupanje v kakovost opravljenih 

storitev na podlagi lastnih pozitivnih izkušenj ali na podlagi priporočil, pridobljenih s strani 

drugih uporabnikov storitev (Macarol, 2001, str. 141). 

 

3.2 Merjenje kakovosti storitev 
 

Merjenje kakovosti storitev nam pomaga pri razumevanju samih storitev, saj se te razlikujejo 

od blaga (Yarimoglu, 2014, str. 91). Kadar prejemnik storitve ocenjuje storitev med 

izvajanjem, nastane izkustvena kakovost (Vodopivec & Godnič, 2015, str. 133). Zeithaml 

in Bitner (1996) menita, da pri nekaterih storitvah nastane tudi kakovost zaupanja, ker 

prejemnik storitve zaupa ponudniku storitev, še preden ta zanj opravi storitev in mu 

preprosto zaupa, da bo storitev opravljena v skladu z njegovim pričakovanjem (v Vodopivec 

& Godnič, 2015, str. 133). V nadaljevanju predstavljam modele merjenja kakovosti, in sicer 

Grönroosov model, model vrzeli in model SERVQUAL. 
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3.2.1 Grönroosov model 
 

Grönroosov model kakovosti storitev (Slika 2) je sestavljen iz treh dimenzij, in sicer iz 

tehnične kakovosti, funkcionalne kakovosti in podobe, ki deluje kot filter pri dojemanju 

kakovosti storitev (Kang & James, 2004, str. 269). 

 

Slika 2: Grönroosov model kakovosti storitev iz leta 1984 

 
Vir: Grönroos (2000); v Štumberger (2014). 

 

Za prejemnika storitve ni pomembno le, kakšno storitev dobi od ponudnika storitve, temveč 

mu je pomembno tudi, na kakšen način je dobil to storitev (Grönroos, 1984, str. 39). Tako 

se tehnična kakovost nanaša na vprašanje, KAJ je dobil prejemnik storitve od ponudnika 

storitve. Funkcionalna kakovost se nanaša na vprašanja, KAKO je bila storitev izvedena s 

strani ponudnika (Grönroos, 1984, str. 39). Kadar je zaznana storitev primerljiva s 

pričakovano storitvijo, dobimo zaznano kakovost storitve (Grönroos, 1984, str. 39). Poleg 

tehnične in funkcionalne dimenzije kakovosti storitve model vključuje še tretjo dimenzijo, 

tako imenovano ponudnikovo podobo, ki je pogosto zelo pomembna pri storitvah, saj je 

ponudnikova podoba rezultat o tem, kako prejemnik storitve zaznava ponudnika storitve 

(Grönroos, 1984, str. 39). Podoba ponudnika storitve se izoblikuje na podlagi tehnične in 

funkcionalne kakovosti. Nanjo vplivajo tudi drugi manj pomembni dejavniki, ki so 

(Grönroos, 1984, str. 39–40): 

 

 zunanji vplivi, kot so tradicija, ideologija, komunikacija od ust do ust;  

 tradicionalne marketinške aktivnosti, kot so oglaševanje, cena, odnosi z javnostjo.  

 

Podoba ponudnika storitev omogoča, da kljub slabo opravljeni storitvi (glede na to, kaj je 

prejemnik storitve dobil ali kako je bila storitev opravljena) omogoča prejemniku storitve, 

da jo ta zazna kot zadovoljivo, vendar pri ponavljajočih dejanjih glede na tehnično in 

funkcionalno kakovost podoba ponudnika ne pomaga več in vodi k zaznavanju 

nezadovoljstva pri uporabnikih storitev (Grönroos, 1984, str. 39–40). 

 

3.2.2 Model vrzeli 
 

Model vrzeli pojasnjuje razhajanja, ki privedejo v neuspešno izvedbo storitev (Smodej & 

Hočevar, 2011, str. 22) in so prikazani na Sliki 3. 
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Slika 3: Model vrzeli 

 
 

Vir: Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985); v Štumberger (2014). 

 

Model je sestavljen iz petih vrzeli (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, str. 44–45): 

 

 Vrzel 1 predstavlja razhajanje med prejemnikovim (naročnikovim) pričakovanjem in 

zaznavanjem vodstva (ponudnika), ki se nanaša na to, kakšno kakovost storitev naročnik 

pričakuje in koliko ponudnik (vodstvo) pozna pričakovanja svojih naročnikov, saj se 

ponudniki storitev pogosto ne zavedajo, kakšne storitve pričakujejo naročniki in kaj je 

za naročnika kakovostna storitev. To vrzel lahko izmerimo s pomočjo vprašalnikov, 

poslanim vodilnim v računovodski organizaciji in njihovim naročnikov, ter primerjamo 

pričakovanja naročnikov z dojemanjem pričakovanj ponudnikov storitev (Snoj, 1999, 

str. 51); 

 Vrzel 2 se nanaša na razhajanje med zaznavanjem vodstva glede naročnikovih 

pričakovanj in specifikacijo kakovosti storitev, ki prestavlja vrzel med zaznavanjem 

ponudnikov (vodstva) o pričakovanjih kupcev in neustrezno pretvorbo teh zaznav v 

specifikacijo storitev. Vrzel lahko izmerimo s pomočjo vprašalnikov, namenjenih 

ponudnikom (vodstvu) računovodskega oddelka ali podjetja, s katerim izmerimo, kakšne 
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so razlike med zaznavanjem pričakovanj naročnikov s strani vodstva in standardi za 

dosego teh pričakovanj, oblikovane s strani vodstva (Snoj, 1999, str. 51); 

 Vrzel 3 je razhajanje med specifikacijo kakovosti storitev in izvedbo storitve, kadar 

zaposleni imajo specifikacijo, kakšna je kakovostna storitev, vendar na njih vplivajo 

drugi dejavniki, zaradi katerih storitev ni opravljena kakovostno. Vrzel merimo z 

vprašalniki, namenjenimi zaposlenim, s katerimi ugotavljamo, ali je njihovo zaznavanje 

in izvajanje storitve v skladu s postavljenimi standardi (Snoj, 1999, str. 51); 

 Vrzel 4 predstavlja razhajanje med izvedbo storitve in zunanjim komuniciranjem, ki 

nastane, kadar opravljena storitev prejemniku s strani ponudnika ni takšna, kot so mu jo 

ponudniki predstavili. Razhajanje izmerimo z vprašanji, ki se nanašajo na zaznave 

zaposlenih v zvezi z dejansko ravnijo izvedbe storitev glede obljubljenih aktivnosti preko 

komuniciranja organizacije z njenimi ciljnimi skupinami (Snoj, 1999, str. 51); 

 Vrzel 5 je razhajanje med pričakovano storitvijo in zaznano storitvijo, kadar prejemnik 

storitve ni prejel storitve takšne, kot je pričakoval. Merimo jo z vprašalnikom, 

postavljenim prejemnikom storitev, tako da odgovorijo na vprašanja, ali se dobljena 

storitev sklada s pričakovano storitvijo. 

  

3.2.3 Model SERVQUAL 
 

SERVQUAL model (Slika 4) je metoda, s katero merimo kakovost storitev, s pomočjo 

ankete, ki je sestavljena iz 22 storitvenih področij, porazdeljena skozi pet dimenzij kakovosti 

storitev (Tazreen, 2012, str. 9). Raziskava poteka tako, da prejemnik storitve najprej poda 

oceno glede pričakovane storitve. Ko mu je bila storitev tudi opravljena, poda oceno prejete 

storitve. Tako postane dobljena razlika med pričakovano in zaznano storitvijo merilo za 

merjenje kakovosti storitev (Tazreen, 2012, str. 9). Model SERVQUAL predstavlja 

analitični instrument, ki omogoča ponudnikom storitve, da prepoznajo razlike med 

pričakovanji in percepcijo dobljene kakovosti storitev s pomočjo analiziranja različnih 

elementov (Morar & Plăiaş, 2014, str. 16) in se jo uporablja pri izboljšanju storitev 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988, str. 30).  

 

Slika 4: SERVQUAL model merjenja kakovosti 
 

 
Vir: Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990); v Štumberger (2014). 
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Na začetku je SERVQUAL model vključeval deset dejavnikov, ki so vplivali na 

prejemnikovo zaznavanje kakovosti storitev (Berry, Zeithaml & Parasuraman, 1985, str. 47): 

 

 Zanesljivost, ki se kaže kot dosledna in učinkovita opravljena storitev, opravljena brez 

kasnejših popravkov;  

 Odzivnost v smislu, da je storitev opravljena hitro, pravočasno. V primeru 

nedosegljivosti potrošnika se tega kontaktira v najkrajšem možnem času; 

 Otipljivost fizičnih dokazov storitev, ki se uporablja pri opravljanju storitev (zgradbe, 

osebje, oprema); 

 Usposobljenost v pomenu, da imajo ponudniki storitev ustrezna strokovna znanja; 

 Dostopnost storitev, ki pomeni, da so porabnikom storitev dostopne po telefonu, da je 

delovni čas prilagojen strankam, ni predolge čakalne vrste in da lokacija, kjer se storitev 

opravlja, ni predaleč; 

 Vljudnost vključuje prijaznost izvajalcev storitev, tako da se naročnike spoštuje in se jih 

tudi upošteva; 

 Komunikacija, ki mora biti prilagojena naročniku na način, ki ga razume; 

 Zaupanje, ki se kaže tako, da ima podjetje kot ponudnik storitev in osebje, ki izvaja 

storitev, ugled in sloves poštenosti;  

 Varnost v smislu, da se potrošniki ne počutijo prevarani in da zaupajo izvajalcu storitev; 

 Razumevanje in poznavanje potrošnika, ki vključuje razumevanje potreb uporabnika 

storitev. 

 

Zgoraj predstavljene dimenzije so avtorji Parasuraman, Zeithaml in Berry (1988, str. 23) 

združili v pet dimenzij, od katerih so prve tri ostale nespremenjene. Preostale so združili v 

dve dimenziji (v zaupanje in empatijo): 

 

 Otipljiv del storitev, ki se uporabljajo pri opravljanju storitev, kot so oprema, naprave 

zgradbe in videz osebja; 

 Zanesljivost se nanaša na sposobnost opravljanja storitev, tako da je storitev opravljena 

natančno in v skladu z dogovorom; 

 Odzivnost storitev pomeni, da se jo opravi v najkrajšem možnem času in da so ponudniki 

vedno pripravljeni pomagati svojim naročnikom; 

 Občutek zaupanja se doseže s prijaznostjo in usposobljenostjo ponudnikov storitev; 

 Empatija, ki se kaže kot individualizirana pozornost in skrbnost podjetja do svojih 

naročnikov. 

 

3.3 Kriteriji kakovosti 
 

Posamezniki imajo različne kriterije, ki jim določajo, kaj je za njih kakovostno opravljena 

storitev, kar pomeni, da v primeru, če je za nekoga bila storitev kakovostno opravljena, še 

ne pomeni, da bo tudi za nekoga drugega, zato je pomembno, da ponudniki storitev 

razumejo, kaj naročniki storitev od njih želijo dobiti.  

 

Grönroos in Gummeson (v Morar & Plăiaş, 2014, str. 15) sta predlagala šest meril za 

določanje kakovosti storitev: 

 

 strokovnost in spretnost ponudnikov storitev; 

 obnašanje in odnos, zanimanje za reševanje problemov svoje stranke; 

 dostopnost in prilagodljivost; 
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 zaupanje in zanesljivost; 

 sposobnost ponudnika storitve, da sprejme korektivne ukrepe, ko gre kaj narobe; 

 ugled in verodostojnost ponudnika storitev. 

 

Na trgih profesionalnih storitev se velikokrat zgodi, da prejemnik storitve običajno ne 

razpolaga s potrebnim znanjem, s katerim bi zanesljivo ocenil vrednost in kakovost 

opravljene storitve (Horvat & Kocjančič, 2012, str. 14). 

 

Za računovodsko dejavnost lahko rečemo, da so za kakovostno opravljeno storitev ključni 

zaposleni, ker ti s svojim znanjem in sposobnostjo prispevajo h kakovostno opravljeni 

storitvi (Čermelj, 2012, str. 9). Kakovostne storitve ne moremo doseči z nestrokovnim in z 

neizobraženim kadrom, saj strokovnost zaposlenih najbolj vpliva na kakovost izvedbe 

računovodskih storitev. Obenem jo prejemnik storitve tudi najtežje oceni. Lahko jo predvidi 

na podlagi izobrazbe in praktičnih izkušenj ponudnikov storitev, zato je strokovna 

usposobljenost računovodje ena najpomembnejših sestavin, ki vpliva na kakovost storitve 

(Čermelj, 2012, str. 9–10). 

 

4 REGULACIJA RAČUNOVODSKEGA POKLICA 
 

Ureditev poklica je odvisna od tržnih razmer, v katerih poklic deluje, in od njegove 

specifičnosti, vendar mora vsak poklic zahtevati določeno raven znanja, veščine, stališča in 

spoštovanja etike (IFAC, 2007). Urediti poklic je možno takrat, kadar imajo posamezniki, 

ki opravljajo poklic, hierarhijo pravil strokovnega ravnanja, torej nedvoumna pravna, 

strokovna in poklicno etična pravila delovanja (Koletnik, 2012, str. 52).  

 

Regulirani poklici so prisotni v vseh sektorjih gospodarstva. Raziskava v 28 državah 

članicah Evropske unije, opravljena leta 2015, je pokazala, da reguliran poklic opravlja več 

kot 21 % delovne sile, to je okoli 50 milijonov ljudi (European Commission, 2016, str. 2). 

Delež ljudi na nacionalni ravni, ki opravljajo reguliran poklic je med 15 % in 33 %. 

Najmanjši delež je na Danskem in največji delež v Nemčiji (European Commission, 2016, 

str. 2). Število reguliranih poklicev v Evropski uniji je 5.548 (European Commission, 2016, 

str. 2). Po panogi je največji delež v zdravstvu in socialnih storitvah (40,3 %). Sledijo jim 

poslovne storitve (14,8 %), v katere sodijo odvetniki, računovodje, arhitekti in še drugi, kar 

prikazuje spodnja Slika 5 (European Commission, 2016, str. 2). 

 

Slika 5: Grafični prikaz deležev reguliranih poklicev glede na panoge v gospodarskem 

sektorju 

 
 

Vir: European Commission (2016). 
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V zvezi z regulacijo računovodskega poklica je Mednarodna zveza računovodij (IFAC, 

2007) pred leti predstavila svoje stališče, v katerem je poudarila, da morajo strokovna 

računovodska združenja aktivno sodelovati z državnimi organi pri ureditvi računovodskega 

poklica, da predpišejo učinkovite in smotrne predpise. Poleg tega IFAC (2007) poudarja 

tudi, da regulacija s katero bi se zagotovila kakovost in doslednost pri opravljanju 

računovodskega poklica, ni samozadostna, ampak so zelo pomembne vrednote, ker predpisi 

pri neetičnem obnašanju postanejo neučinkoviti.  

 

4.1 Namen raziskave 
 

V raziskovalnem delu magistrskega dela predstavljam načine reguliranja računovodskega 

poklica za računovodje, katerih pogoje se lahko določi za opravljanje računovodske 

dejavnosti, in kdo je lahko zadolžen za vzpostavitev in sprejem regulacije poklica. Kritično 

presojam, kakšne so pozitivne in negativne posledice regulacije in neregulacije 

računovodskega poklica, kako je urejen in reguliran drugje in v Sloveniji. V raziskavi 

opisujem, kako so v preteklosti želeli urediti računovodski poklic, kakšna so bila takrat 

stališča za sprejem zakona o ureditvi poklica in njihova nasprotna stališča. 

 

Nato predstavljam ureditev poklica z nazivi oziroma s certifikati in standardi. Raziskala sem, 

kakšne nazive lahko pridobi posameznik v Sloveniji, pri katerem strokovnem 

računovodskem združenju in kakšni so pogoji za njihovo pridobitev. V magistrskem delu 

predstavljam tudi mnenje dr. Marjana Odarja (direktor Slovenskega inštituta za revizijo) in 

dr. Matjaža Prusnika (direktor Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije), ki 

veliko prispevata računovodskemu področju. Podala sta mnenji na vprašanja, ki so v Prilogi 

1. 

 

4.2 Načini reguliranja računovodskega poklica 
 

Regulacijo računovodskega poklica lahko delimo glede na področje reguliranja (kaj želimo 

regulirati) in na subjekt, ki izvede regulacijo (kdo izvede regulacijo poklica). Regulacija 

poklica mora biti pregledna, s čimer javnost nedvoumno pozna in razume, kako je poklic 

reguliran in kaj regulator počne (IFAC, 2007).  

 

4.2.1 Regulacija računovodskega poklica z določitvijo pogojev  
 

Računovodsko dejavnost se lahko regulira s sprejetjem predpisov, kot so zakoni na 

nacionalni in regionalni ravni, predpisi, ki jih izdajajo poklicna združenja z obveznim 

članstvom ali neobveznim članstvom, predpisi, ki jih izdaja Evropska unija tako, da se z 

njimi določi pogoje, s katerimi se omeji prost vstop na trg (Šircelj, 2005, str. 9), zato ločimo 

dve skupini predpisov, in sicer predpise, ki določajo o vstopu na trg, ter predpise, s katerimi 

se uredi obnašanje oziroma ravnanje ponudnikov storitev na trgu (Paterson, Fink & Ogus,, 

2003, str. 23).  

 

Vstop na trg se lahko omeji tako, da se lahko določi minimalno stopnjo izobrazbe, ki jo 

računovodja mora pridobiti za opravljanje računovodskega poklica (Šircelj, 2005, str. 9). 

Možni načini regulacije so tudi uspešno opravljen strokovni izpit, določeno število let 

ustrezne prakse, delovne izkušnje, morebitno obvezno članstvo v profesionalnih 

združenjih (Šircelj, 2005, str. 9) ali da oseba ni bila kaznovana oziroma pravnomočno 

obsojena za kaznivo dejanje (Paterson, Fink & Ogus, 2003, str. 24). Lahko se sprejmejo tudi 

ukrepi za uravnavanje tržne konkurence, tako da se določijo omejitve glede maksimalnih ali 
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minimalnih cen za opravljanje računovodske dejavnosti, možnost oglaševanja te dejavnosti, 

omejitve glede medsebojnih združevanj in povezovanj, obveznosti zavarovanja svoje 

dejavnosti ali z določitvijo načina organiziranosti računovodske dejavnosti, s katero se 

predpiše, v kakšni organizacijski obliki lahko poslujejo (Šircelj, 2005, str. 9). Regulacija 

računovodskega poklica lahko poleg vstopnih ovir in kvalifikacij vključuje tudi določitev, 

na kakšen način se bo spremljalo obnašanje in delovanje računovodij, kako spoštujejo 

standarde (še posebej etične standarde) in kakšni so disciplinski ukrepi za tiste, ki kršijo 

zahteve za opravljanje računovodskega poklica (IFAC, 2011, str. 3).  

 

Predpisi se lahko izvajajo v različnih oblikah tako, da državni organi ali poklicna združenja 

zahtevajo licence kot pogoj za opravljanje poklica ali pa poklicna združenja ponujajo 

možnost pridobitve certifikata (Paterson, Fink & Ogus, 2003, str. 25), s katerim se pridobi 

določen naziv. Certifikati predstavljajo nekakšno zagotovilo, da zna posameznik, ki je 

pridobil certifikat, svoje znanje uporabiti tudi v praksi, zato se takšno izobraževanje bistveno 

razlikuje od šolskega izobraževanja, kjer dajejo poudarek teoretičnemu usposabljanju. 

Licenciranje strokovnjakov, ki temelji na sprejetih zakonih in predpisih, predstavlja strožjo 

obliko regulacije v primerjavi, ko poklic regulirajo strokovne organizacije s podeljevanjem 

certifikatov, saj je v tem primeru opravljanje certifikatov prostovoljno in ne predstavlja ovire 

za opravljanje dejavnosti tistim, ki tega certifikata nimajo (Paterson, Fink & Ogus, 2003, str. 

15).  

 

4.2.2 Regulacija računovodskega poklica glede na subjekt, ki določi regulacijo  
 

Računovodski poklic lahko uredijo različni subjekti, ki določijo pogoje za opravljanje 

poklica in na kakšen način bodo regulirali poklic. Glede na razmerja med državnimi organi, 

podjetji, računovodskimi združenji in računovodskimi strokovnjaki ločimo štiri skupine 

glede na to, kdo oblikuje, razvije in sprejme regulacijo računovodskega poklica. Regulacija 

računovodskega poklica je lahko izvedena s strani: 

 

 državnih organov, ki upoštevajo mnenja podjetij, računovodskih združenj in 

računovodskih strokovnjakov, tako da sprejmejo zakon ali podajo priporočila, smernice, 

ki niso zakonsko predpisane; 

 računovodskih strokovnih združenj (z upoštevanjem mnenj podjetij in računovodskih 

strokovnjakov), tako da podajo predlog zakona, ki ga potrdijo državni organi ali pa 

uredijo računovodsko področje neformalno s certifikati za določen naziv, priporočili, 

smernicami in standardi, po katerih naj bi se ravnali člani in nečlani strokovnih 

računovodskih združenj; 

 medsebojnega sodelovanja med državnimi organi, poklicnih združenj, podjetij in 

računovodskih strokovnjakov, tako da se sprejme zakon, ali podajo priporočila, 

smernice; 

 računovodskega poklica se ne regulira in se ga prepusti trgu. 
 

4.2.2.1 Regulacija, izvedena s strani državnih organov 

 

Regulacija računovodskega poklica, izvedena s strani državnih organov, je izvedena s strani 

države, preko državnih agencij ali preko neodvisnih organizacij, ki so dobile pooblastilo s 

strani države (IFAC, 2007). Vloga države pri reguliranju računovodskega poklica je 

zagotovitev javnega interesa, in sicer da zagotovi računovodske storitve ob najnižji možni 

ceni in najvišji kakovosti, kar je možno doseči le, če državni organi (IFAC, 2011, str. 6):  
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 razumejo naravo in značilnosti računovodskega poklica, ki ga želijo regulirati; 

 imajo vzpostavljen sistem, s katerim se spremlja uspešnost regulacije; 

 so osredotočeni na rezultate, v tem primeru na doseganje kakovosti in doslednosti 

računovodskih storitev; 

 imajo sposobnost hitro spremeniti zakonodajo in predpise, kadar pridejo okoliščine, ki 

zahtevajo spremembe. 

 

S predpisi uzakonjen poklic računovodje po pravni plati se uredi tako, da se določi 

minimalno izobrazbo, delovne izkušnje ali se določi tudi druge pogoje, kot so na primer 

etičnost (Koletnik, 2012, str. 48). Kot pogoj za opravljanje poklica se lahko določi tudi 

obvezno licenciranje.  

 

4.2.2.2 Regulacija, izvedena s strani strokovnih računovodskih združenj 

 

Regulacijo računovodskega poklica je lahko izvedena s strani strokovno računovodskih 

združenj, in sicer tako, da jim država podeli pooblastilo za regulacijo. Kadar računovodski 

poklic ni reguliran s strani države ali ne pridobijo pooblastila za urejanje, se lahko strokovne 

računovodske organizacije odločijo, da bodo same regulirale svoje člane.  

 

Kadar računovodska stroka od države pridobi pooblastilo, niz nalog in odgovornost za 

ureditev področja, lahko strokovne organizacije določijo (IFAC, 2011 str. 5): 

 

 kriterije za sprejem v članstvo svoje organizacije; 

 zahteve glede izobraževanja; 

 disciplinske postopke ob nespoštovanju pravil; 

 etične in strokovne standarde. 

 

Zakonodajalec lahko na podlagi teh določitev uzakoni ta pravila, ki postanejo zavezujoča za 

vse, ki se ukvarjajo z računovodskim poklicem. Kadar poklic računovodje ni reguliran s 

strani države in strokovne organizacije niso pridobile pooblastila za regulacijo poklica, se 

lahko strokovne organizacije odločijo, da bodo regulirale svoje člane s podeljevanjem 

naziva, kot je na primer naziv Preizkušeni računovodja (Koletnik, 2012, str. 49). Tako se 

lahko računovodski poklic opravlja tudi s certifikatom, izdanim s strani poklicnega 

združenja z obveznim članstvom (Šircelj, 2005, str. 9). Prednosti takšne ureditve so v tem, 

da lahko poklic pridobi kdorkoli ne glede na pridobljeno izobrazbo in izkušnje. Poklica se 

lahko priuči in lahko konkurira z nizkimi cenami ter pri svojem delu ne potrebuje 

zavarovanja poklicne odgovornosti (Koletnik, 2012, str. 49). Slabost takšne ureditve je nizka 

stopnja strokovne odgovornosti, nizek ugled poklica v javnosti in pomembnosti 

računovodske dejavnosti, nizka udeležba nosilcev računovodske dejavnosti po 

permanentnem izobraževanju (Koletnik, 2012, str. 49–50) in slabša kakovost storitve. 

 

IFAC (2007) prav tako meni, da imajo strokovne računovodske organizacije pomembno 

vlogo pri regulaciji poklica, ker: 

 

 lahko zagotovijo kakovostne storitve s strani svojih članov; 

 imajo možnost dvigniti ugled računovodskega poklica; 

 lažje dostopajo do izkušenj svojih članov in pomembnih informacij, na podlagi katerih 

lažje regulirajo poklic; 

 vedo, kako predpisi delujejo in vplivajo na njihove člane; 
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 se hitro odzivajo na spremembe in tudi pravočasno ukrepajo.  

 

4.2.2.3 Regulacijo določijo strokovna združenja skupaj z državnimi organi  

 

Vmesni tip je razmerje, kjer imajo posebno vlogo strokovna računovodska združenja in tudi 

država s svojimi organi. Ta način regulacije je zelo pogost pri urejanju poklicev, ker se 

medsebojno dopolnjujeta in zato tudi velja za zelo učinkovito in uspešno mešanico 

regulacije (IFAC, 2007). Tako določena vprašanja urejajo strokovna računovodska 

združenja; nekatera ureja država preko državnih organov (IFAC, 2007). 

 

Kadar je poklic računovodje urejen po pravni in strokovni strani, se lahko po pravni strani 

opredelijo le temeljni pogoji, ki jih mora imeti oziroma pridobiti nosilec računovodskega 

poklica, kot so izobrazba in strokovne izkušnje. Preostale pogoje opredeli strok. Gre za 

računovodska načela, standarde, kodekse in tako dalje (Koletnik, 2012, str. 49). 

 

4.2.2.4 Samoregulacija 

 

Računovodski poklic se lahko tudi samoregulira, in sicer tako, da trg poskrbi, da so tisti, ki 

ne izpolnjujejo pogojev, samodejno izločeni iz trga. Trg bo naredil selekcijo v primeru 

delujočega trga, kjer je veliko ponudnikov računovodskih storitev, tako da bo ponudnike s 

previsoko ceno in s prenizko kvaliteto izločil (Zaman, 2009, str. 277). Čermeljeva (2012, str. 

25) je mnenja, da samoregulacija računovodske dejavnosti ne deluje, saj tisti, ki ne 

izpolnjujejo kriterijev, niso izločeni iz dejavnosti. Velikokrat se zgodi, da naročniki 

računovodskih storitev nimajo percepcije o tem, kakšno storitev bi morali prejeti, in zato 

kljub slabo opravljeni računovodski storitvi naročniki ne zamenjajo računovodje.  

 

4.3 Posledice pri regulaciji računovodskega poklica 
 

V literaturi so avtorji podali različna mnenja, kakšne pozitivne in negativne posledice prinaša 

regulacija računovodskega poklica. 
 

4.3.1 Pozitivne posledice pri regulaciji računovodskega poklica 

 

IFAC (2007) meni, da se s pomočjo regulacije lahko zagotovi trajnost računovodskega 

poklica, in sicer kadar so storitve opravljene kakovostno in se je poklic sposoben odzivati na 

potrebe gospodarstva in družbe. Regulacija lahko pripomore k doseganju javnega interesa, 

če je regulacija sorazmerna, pregledna, nediskriminatorna, ciljno usmerjena, dosledna, 

poštena in je predmet rednega nadzora. Obenem ne sme biti protikonkurenčna (IFAC, 2011, 

str. 2). Regulacija računovodskega poklica lahko zagotavlja, da računovodje sledijo 

najvišjim standardom in etičnemu obnašanju (Hoeppli, 2013, str. 1). 

 

Poleg tega, da se z regulacijo dvigne kakovost storitev, meni Čermeljeva (2012, str. 25) tudi, 

da se z regulacijo dvigne ugled računovodskega poklica, ker bi bili zaradi regulacije tisti, ki 

ne bi izpolnjevali zakonskih določb, izločeni iz poklica. Tako se manj kvalitetni ponudniki 

računovodskih storitev, ki nimajo ustrezne izobrazbe, znanja in izkušenj, ne bi pojavili na 

trgu (Zaman, 2009, str. 277). V primeru neregulacije poklica je lahko naročnikom storitev 

povzročena škoda, ker kvaliteta storitev posameznega ponudnika strankam še ni znana. Z 

regulacijo do tega ne bi prišlo, ker takšni ponudniki storitev ne bi mogli opravljati 

računovodskih storitev (Zaman, 2009, str. 277). Kadar naročniki storitev nimajo pravih 

informacij glede kakovosti, lahko pride tudi do informacijske asimetrije, ki se kaže kot upad 
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kakovostnih storitev, ker so naročniki pripravljeni plačati povprečno ceno za neznano ter s 

tem odvračajo tiste ponudnike storitev, ki opravljajo kakovostne storitve in imajo višje cene 

(Paterson, Fink & Ogus, 2003, str. 17). Lahko pride tudi do moralnega hazarda, ko ponudniki 

storitev ustvarjajo dohodek v nasprotju s cilji naročnika, kjer asimetrija informacij, ki se 

nanaša na razmerje med ceno in kakovostjo, stoji na poti poštenega pogajanja, saj v takem 

primeru obstaja nevarnost, da ponudniki storitev opravljajo storitve, ki jih naročnik ne 

potrebuje ali jih opravlja z nepotrebno kakovostjo samo z namenom, da se jim storitev lahko 

tudi zaračuna (Paterson, Fink & Ogus, 2003, str. 17). Z določitvijo jasnih in enotnih 

kvalifikacijskih zahtev in standardov, ki jih mora računovodja izpolnjevati, pomaga 

naročnikom vzpostaviti zaupanje v računovodski poklic in v storitve, ki jih računovodje 

opravijo svojim naročnikom (Hoeppli, 2013, str. 2). 

 

Tudi Horvat in Kocjančičeva (2012, str. 13) podpirata strožjo zakonsko reguliranje 

računovodskega poklica, tako da se določijo pogoji za opravljanje poklica, vendar le v 

primeru, če se bodo s pomočjo regulacije povečale koristi zunanjim uporabnikom informacij. 

Ker zunanji uporabniki niso v pogodbenem razmerju s pripravljavci računovodskih 

informacij, je za njih pomembno, da dobijo prave informacije. Ureditev poklica lahko 

zagotovi, da se stroški in koristi zunanjih uporabnikov upoštevajo pri opravljanju 

računovodskih storitev glede na to, katere storitve je potrebno izdelati in v kakšni kakovosti 

(Hoeppli, 2013, str. 1). 

 

Koletnik (2012, str. 50) je mnenja, da so računovodska strokovna združenja dolžna zastopati 

interese računovodij tako, da so ti strokovni in poklicno-etično neoporečni. Meni tudi, da se 

poklic računovodje ne sme prepustiti samo interesom vodstva in kadrovski politiki, temveč 

se morajo računovodska strokovna združenja zavzemati, da se poklic računovodje regulira, 

ker (Koletnik, 2012, str. 50–51): 

 

 so računovodje nosilci informacijske dejavnosti;  

 morajo biti računovodski podatki in informacije verodostojni in zanesljivi, ker pomagajo 

pri sprejemanju poslovnih odločitev in vplivajo tudi na širšo javnost; 

 strokovno pomanjkljivo računovodenje in sporočanje lahko povzročita gospodarske 

posledice organizaciji, državi in celo Evropski uniji; 

 se bo tako zagotovilo, da bodo računovodsko dejavnost opravljali usposobljeni in etično 

primerni računovodje z ustreznim znanjem in veščinami; 

 se bo tako zaščitil družbeni interes, saj bodo izpolnjevali pravne in strokovne pogoje; 

 bo računovodstvo postala urejena dejavnost in jo bodo opravljali le ustrezno usposobljeni 

tako glede znanja kot tudi glede izkušenj; 

 dejavnosti ne bodo morali opravljati tisti, ki v tej panogi vidijo zgolj ozek interes 

(dobičkonosnost); 

 se bo povečalo zaupanje v računovodsko dejavnost, njihova odgovornost in zavzetost za 

strokovno in poklicno-etično neoporečnost; 

 se bo preprečilo manipulativno računovodstvo, ker se bo tudi povečala pravna in 

strokovna odgovornost nosilca računovodske dejavnosti; 

 bo narastel interes po funkcionalnem izobraževanju; 

 bodo tako računovodje postali eminentni strokovnjaki, ki bodo v družbi imeli ugled in 

zaupanje. 

 

Koletnik (2012, str. 51) meni tudi, da ne vidi tehtnih razlogov, zakaj se ne bi moglo s predpisi 

regulirati, »kdo je lahko računovodja, kakšne znanje in izkušnje naj ima in kdo naj ga 

strokovno nadzira«. V članku predlaga tudi, da bi lahko imeli strokovno združenje 
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(zbornico), ki bi zastopala strokovne interese svojih članov ter opravljala nad njimi tudi 

strokovni nadzor.  

 

4.3.2 Negativne posledice pri regulaciji računovodskega poklica 

 

Številni avtorji in strokovne organizacije so mnenja, da lahko regulacija računovodskega 

poklica prinese tudi negativne posledice. Kavčičeva (1998, str. 122) meni, da lahko 

računovodski strokovnjaki zlorabijo svoj položaj, kadar so jim dana pooblastila pri 

oblikovanju računovodskih rešitev v zvezi z regulacijo poklica, saj lahko računovodske 

rešitve priredijo glede na potrebe vodilnih v podjetju. Decker in Yarrow (2010) prav tako 

menita, da lahko poklicna združenja oziroma strokovne organizacije formalno zakonsko ali 

kako drugače neupravičeno uveljavijo določene pogoje z namenom svojemu članstvu 

omogočiti trg, ki ga sicer ne bi mogli imeti (v Horvat & Kocjančič, 2012, str. 15). Menita 

tudi, da obstaja največja nevarnost za takšno ravnanje, kadar država podeli javna pooblastila 

določeni profesionalni organizaciji oziroma združenju, da to določi vstopne pogoje in 

standarde kakovosti za opravljanje dejavnosti in obenem izvaja tudi nadzor nad njihovim 

izpolnjevanjem (v Horvat & Kocjančič, 2012, str. 15). 

 

Horvat in Kocjančičeva (2012, str. 19) navajata, da ni prepričljivih empiričnih dokazov, s 

katerimi bi dokazali, kakšne koristi prinaša regulacija, in da bi bile koristi regulacije večje 

od negativnih učinkov. Z regulacijo se omejuje konkurenco, zaradi česar bi lahko trg postal 

še bolj neučinkovit. Uravnavanje ponudbe in povpraševanja na trgih profesionalnih storitev 

povzročajo višje cene, slabšo učinkovitost in dostopnost do storitev, opozarjajo tisti, ki 

nasprotujejo regulaciji računovodskega poklica (Horvat & Kocjančič, 2012, str. 20). Takšno 

omejevanje konkurence ne bi delovalo v prid javnega interesa, temveč bi lahko potenciralo 

zasebne poslovne koristi izvajalcev računovodskih storitev v škodo naročnikov in 

uporabnikov teh storitev (Horvat & Kocjančič, 2012, str. 20). 

 

Kadar se z regulacijo postavijo previsoki pogoji za opravljanje računovodskega poklica, 

lahko takšna ureditev privede do kadrovskega deficita, če zanimanje za ta poklic upade, ker 

ga ne more opravljati oseba, ki si ga želi, saj ne izpolnjuje ustreznih strokovnih in drugih 

pogojev (Koletnik, 2012, str. 49). Kadar poklic ni reguliran, omogoča drugim državljanom, 

da zapolnijo vrzeli pomanjkanja delovne sile. Na takšen način se uravnava povpraševanje 

po delovni sili med državami; obenem lahko tudi prispeva k nižjim cenam ter povečuje 

zmogljivost evropskega gospodarstva (European Commission, 2016, str. 1). Ker je 

regulacija poklicev v pristojnosti posameznih držav, prihaja do različnih pristopov glede 

urejanja določenega poklica med državami, ponekod celo znotraj države, po regijah, kar 

otežuje priznavanje svojih formalnih kvalifikacij osebam, ki se želijo zaposliti v drugi državi 

ali v drugi regiji. Postopek priznavanja kvalifikacije v drugi državi lahko zahteva plačilo 

visokih provizij. Obenem je postopek lahko tudi zamuden (European Commission, 2016, str. 

3–5). Regulacija poklica lahko tudi zmanjša smotrnost ureditve, če bi bili stroški 

vzpostavitve večji od dobljenih koristi (IFAC, 2007). Poleg tega bi lahko z regulacijo omejili 

prost pretok storitev, kar je lahko v neskladju z evropsko zakonodajo, ki zagovarja prost 

pretok storitev, blaga, kapitala in ljudi (Zaman, 2009, str. 277). Evropska komisija (2017, 

str. 2) je podala mnenje, da regulacija poklica ustvarja ovire za delovanje enotnega trga in 

na tako onemogoča rast in ustvarjanje delovnih mest. Po njenem mnenju neregulacija poklica 

pozitivno vpliva na produktivnost in tudi na konkurenčnost gospodarstva v Evropski uniji 

(Evropska komisija, 2017, str. 2). Na evropskem trgu prispeva regulacija poklicev tudi k 

neenakosti plač. Hkrati to povzroča tudi višje cene storitev za naročnike storitev (Evropska 

komisija, 2017, str. 7).  
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4.4 Regulacija računovodskega poklica v svetu 
 

V svetu je računovodski poklic različno urejen, ker nanj vplivajo različne nacionalne 

posebnosti, ki so posledica zgodovinskih, socialnoekonomskih in kulturnih razlik (Koletnik, 

2001b, str. 120). Med posameznimi državami se razlike v regulaciji računovodskega poklica 

pojavijo tudi zato, ker države pripadajo različnima sistemoma, in sicer (Koletnik, 2001b, str. 

120–121): 

 

 Računovodski sistem, zgrajen na rimskem pravnem sistemu: 

 

 predpisi posameznih držav opredeljujejo računovodska pravila; 

 težje se prilagajajo spremembam; 

 manjše so razlike med poslovnimi in davčnimi bilancami; 

 sem spadajo Nemčija, Avstrija, Francija, Italija, Španija in tako dalje. 

 Računovodski sistem, zgrajen na anglosaškem pravnem sistemu: 

 

 računovodska pravila so postavljena na individualnih odločitvah; 

 hitrejše in uspešnejše se prilagajajo spremembam; 

 davčni izkazi se pripravljajo neodvisno glede na poslovnega; 

 sem spadata Velika Britanija in Združene države Amerike. 

 

V Evropski uniji se lahko vsaka država članica samostojno odloči, kakšna pravila in omejitve 

bo uvedla za omejitev opravljanja poklica, vendar mora pri tem upoštevati načeli 

nediskriminacije in sorazmernosti ter določiti cilje javnega interesa, ki ga želijo s tem 

zaščititi (Evropska komisija, 2017, str. 4). Čeprav je računovodski poklic v svetu različno 

urejen, je tudi IFAC (2011, str. 6) podal mnenje, da se mora računovodski poklic urejati 

predvsem na nacionalni ravni, torej vsaka država zase. Če želi neka združba, ki je sestav 

različnih gospodarstev (na primer Evropska unija) uspešno tekmovati z drugimi 

gospodarstvi v svetu, morajo vsi udeleženci združbe delovati skladno in imeti medsebojni 

dogovor o poenotenem računovodskem prikazovanju in obravnavanju ekonomskih 

položajev in uspešnosti gospodarskih združb (Koletnik, 2001b, str. 120). Stališče IFAC-a 

(2007) je tudi, da mora biti regulacija poklica prilagojena razmeram v posamezni državi, 

vendar pa je strokovni organ tisti, ki je odgovoren, da poklic služi javnemu interesu. Ker 

računovodje ne delujejo samo v javnem interesu, je urejanje tega področja prepuščeno 

državam članicam, tako da se države članice samostojno odločajo, ali bodo regulirale poklic 

ali ne, zato je med državami članicami prišlo do velike raznolikosti na področju reguliranja 

poklica računovodje (Zaman, 2009, str. 273). Kadar članica Evropske unije regulira določen 

poklic, ga morajo v skladu z Direktivo vpisati v skupno bazo reguliranih poklicev (angl. 

Professional Regulations Database) (European Commission, 2016, str. 2). V Evropski uniji 

ureja poklicne kvalifikacije Direktiva o poklicnih kvalifikacijah (Direktiva 2005/36/ES), ki 

je bila leta 2013 spremenjena (z Direktivo 2013/55/EU) in je uvedla večjo preglednost ter 

medsebojno ocenjevanje tako, da so države članice poročale, katere poklice regulirajo in na 

kakšen način (Evropska komisija, 2017, str. 4). Namen medsebojnega ocenjevanja je bil, da 

so se preučili vsi regulirani poklici in da se vzpostavi sorazmerno regulativno okolje, ki je 

prilagojeno dejanskim ciljem zaščite splošnih interesov (Evropska komisija, 2017, str. 4). 

Zato je Evropska komisija (2017, str. 8) pripravila tudi novi kazalnik restriktivnosti 

regulacije poklicev, s katerim se določi cilj in merljivo osnovo za primerjavo uspešnosti 

držav članic v sedmih skupinah izbranih poklicev; med njimi je tudi za poklic računovodje. 
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Omejitve pri kazalniku restriktivnosti (Evropska komisija, 2017, str. 8): 

 

 regulativni pristop, ki se nanaša na izključne ali skupne rezervirane dejavnosti in 

zaščito naziva;  

 zahteve po kvalifikacijah se nanaša na število let izobraževanja in usposabljanja, na 

obveznosti glede državnega izpita in stalnega strokovnega izpopolnjevanja; 

 druge zahteve za dostop, kot je obvezno članstvo ali registracija pri strokovnem organu, 

omejeno število podeljenih licenc in druge zahteve v zvezi z dovoljenji; 

 zahteve glede opravljanja poklicev, ki se kaže kot omejitev glede oblike podjetij, 

zahteve glede lastniškega deleža, omejitve glede skupnega opravljanja poklicev, 

nezdružljivost dejavnosti in drugo.  

 

Računovodski poklic (računovodja, pooblaščeni računovodja ali davčni svetovalec) je 

reguliran v državah kot (Evropska komisija, 2017, str. 15): 

 

 rezervirana dejavnost in zaščiten naziv v državah: Avstrija, Belgija, Francija, Italija, 

Luksemburg, Malta, Nemčija, Poljska, Portugalska, Romunija; 

 rezervirana dejavnost v državah: Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Slovaška; 

 zaščiten naziv v državah: Grčija, Irska, Nizozemska, Združeno kraljestvo; 

 brez regulacije v državah: Ciper, Danska, Estonija, Finska, Latvija, Litva, Slovenija, 

Španija, Švedska. 

 

Slika 6 prikazuje novi kazalnik restriktivnosti, in sicer položaj držav članic v smislu 

restriktivnosti v zvezi z dostopnostjo opravljanja poklica računovodje/davčnega svetovalca 

(Evropska komisija, 2017, str. 15). Kot je razvidno iz Slike 6, Slovenija nima zahtev glede 

opravljanja poklica; največje zahteve ima Poljska. 
 

Slika 6: Grafični prikaz kazalnika restriktivnosti za računovodje in davčne svetovalce 

 

Vir: Evropska komisija (2017). 

 

Zahteve glede kvalifikacij med državami članicami se medsebojno zelo razlikujejo, na 

primer na Češkem in v Grčiji traja usposabljanje tri leta, v Franciji in Romuniji do osem let 

(Evropska komisija, 2017, str. 16). Stalno strokovno izpopolnjevanje se zahteva na Irskem, 

Madžarskem, Malti, Poljskem, Portugalskem, Slovaškem in v Nemčiji, Belgiji ter v 

Romuniji (Evropska komisija, 2017, str. 16). Kar 15 držav članic se mora za opravljanje 

poklica obvezno registrirati pri strokovnih združenjih, na primer v Grčiji, Franciji, Italiji 

Luksemburgu; svojo poklicno odgovornost morajo zavarovati v 14 državah članicah, in sicer 

na Češkem, Poljskem, Portugalskem, Hrvaškem, Malti, Irskem, Slovaškem, v Avstriji, 

Belgiji, Franciji, Italiji, Nemčiji, Romuniji in v Združenem kraljestvu (Evropska komisija, 
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2017, str. 16). V Franciji in Nemčiji je prepovedano skupno opravljanje dejavnosti, ki 

omogoča sodelovanje le z omejenim številom poklicev, medtem ko v Belgiji prepovedujejo 

multidisciplinarne dejavnosti in sočasno opravljanje drugih gospodarskih dejavnosti za 

računovodske poklice (Evropska komisija, 2017, str. 16). V nekaterih državah, kot so 

Nemčija, Portugalska in Romunija, imajo določeno tudi kakšno pravno obliko in kolikšen 

lastniški delež moraš imeti, če opravljaš poklic (Evropska komisija, 2017, str. 16). Tako 

morajo strokovnjaki v Belgiji, Franciji, Nemčiji, Romuniji, na Irskem, Malti, Poljskem, 

Portugalskem in Slovaškem imeti vsaj 50-odstotni delež (Evropska komisija, 2017, str. 16). 

Na Hrvaškem moraš dokazati svoje dobro ime in da nisi v stečaju ter da bivaš na 

nacionalnem ozemlju, kar predstavlja kršitev prava Evropske unije (Evropska komisija, 

2017, str. 16). 

 

Na Hrvaškem, se je leta 2018 Ministrstvo za finance odločilo, da ne bodo sprejeli obveznega 

licenciranja računovodij za računovodje, ki opravljajo računovodske storitve drugim 

pravnim in fizičnim osebam (Brkanić, 2018). Od 1. 1. 2019 se lahko posamezniki, ki se 

ukvarjajo z računovodskim poklicem, prostovoljno odločajo za licenciranje (Brkanić, 2018). 

Hrvaška je od Evropske komisije prejela tudi zahtevo, da zmanjša število licenc tudi pri 

drugih poklicih (Brkanić, 2018).  

 

4.4.1 Regulacija poklica računovodje na primeru Velike Britanije 

 

Poklic računovodje v Veliki Britaniji ni reguliran, tako da lahko storitev računovodenja 

opravlja vsak, ki si to želi, ter se naziv računovodja uporablja za vse osebe, ki opravljajo to 

dejavnost ne glede na to, ali imajo katerega izmed strokovnih nazivov ali ne (Zaman, 2009, 

str. 274). Čeprav dejavnost ni regulirana, so v Veliki Britaniji ustanovili strokovne 

inštitucije, ki ponujajo izobraževanja in izmenjavo izkušenj svojim članom ter jim 

omogočajo, da pridobijo strokovne nazive (Zaman, 2009, str. 274): 

 

 preizkušeni poslovodni računovodja (angl. Chartered Management Accountant). Naziv 

podeljuje Chartered Institute of Management Accountants – CIMA; 

 računovodski tehnik (angl. Accounting Technician). Naziv podeljuje The Association of 

Accounting Technicians – AAT; 

 finančni računovodja (angl. Financial Accountant). Naziv podeljuje The Institute of 

Financial Accountants – IFA; 

 preizkušeni javni finančni računovodja (angl. Chartered Public Finance Accountant). 

Naziv podeljuje The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy – CIPFA. 
 

Izobraževanje, ki ga v Veliki Britaniji pripravlja Inštitut preizkušenih računovodij (CIMA) 

je večstopenjski študij, saj pridobitev nižjega naziva omogoči pridobivanje višjega naziva 

(Zaman, 2007, str. 41). Prva stopnja obsega izobraževanje s področja poslovodnega in 

finančnega računovodstva, poslovne matematike, ekonomike, etike in poslovnega prava 

(Zaman. 2007, str. 41). Prvostopenjski program je primerljiv s programom za pridobitev 

naziva računovodja, ki ga v Sloveniji izvaja Slovenski inštitut za revizijo (Zaman, 2007, str. 

41). Potem ko kandidat uspešno opravi prvo stopnjo, se lahko vpiše na drugo stopnjo ter 

svoje znanje nadgrajuje. Po uspešno zaključeni drugi stopnji kandidat pridobi potrdilo CIMA 

Advanced Diploma in Management Accounting: naziv je primerljiv s Preizkušenim 

računovodjem, ki ga izvaja Slovenski inštitut za revizijo (Zaman, 2007, str. 42–43). Po 

uspešno opravljeni drugi stopnji, se kandidat lahko vpiše na tretjo stopnjo, ki predstavlja 

predpogoj, da kandidat lahko pristopi k opravljanju izpita TOPCIMA (Test of Professional 



39 
 

Competence in Management Accounting) in zahteva od kandidatov poznavanje vseh 

predmetov iz druge in tretje stopnje (Zaman, 2007, str. 43). 

 

Čeprav računovodski poklic v Veliki Britaniji ni reguliran, imajo prednost pri zaposlitvi 

kandidati, ki imajo ustrezen strokovni naziv, tako da tudi trg priznava višjo vrednost tistim, 

ki naziv imajo (Zaman, 2009, str. 274). 

 

4.4.2 Regulacija poklica računovodje na primeru Italije 

 

V Italiji so leta 2005 prenovili zakon o računovodski stroki, s katerim so določili obseg 

poklicne dejavnosti, zahteve za dostop do poklica, disciplinske sankcije in organizacijsko 

strukturo strokovnega telesa (CNDCEC, 2019, str. 1).  

 

Tako so s prenovljenim zakonom ustanovili nov nacionalni organ Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti edegli Esperti Contabili (v nadaljevanju CNDCEC), ki je postal edini 

strokovni in pristojni organ v Italiji z namenom, da zastopa svoje člane tako na nacionalni 

kot tudi na mednarodni ravni, da nadzira in koordinira delo računovodij in sprejema različne 

predpise, priporočila in etične kodekse (CNDCEC, 2019, str. 1–3). V novem nacionalnem 

organu so člani razdeljeni na dva oddelka, in sicer zato, ker se v Italiji poklic računovodje 

razlikuje glede na obseg in na naravo poklicnih dejavnosti (CNDCEC, 2019, str. 1): 

 

 Pooblaščeni računovodja (ital. Dottore Commercialista) spada pod oddelek A; za 

pridobitev naziva morajo kandidati opraviti najmanj petletno izobraževanje in pridobiti 

diplomo iz ekonomije in poslovne administracije. Pred vpisom v register morajo imeti 

vsaj 18 mesecev delovnih izkušenj in opraviti strokovni izpit; 

 Računovodja (ital. Esperto Contabile) spada pod oddelek B; kandidati za pridobitev 

naziva morajo opraviti vsaj triletni študij in pridobiti diplomo iz ekonomije in poslovne 

administracije; pred vpisom v register morajo imeti vsaj 18 mesecev delovnih izkušenj 

in opraviti strokovni izpit. 

 

Državni izpit je strukturiran na tri pisne teste in ustni zagovor ter vključuje poznavanje 

tehničnih tem o računovodstvu, reviziji, proizvodnji, poslovnem in finančnem sektorju, 

finančne in strokovne analize ter poznavanje pravnih tem, kot so civilno pravo, 

korporacijsko pravo, postopki v primeru insolventnosti, davčno pravo, delovno pravo, 

procesno civilno pravo (CNDCEC, 2019, str. 1). Računovodski poklic ni združljiv z 

nekaterimi drugimi poklici, tako da oseba, ki izvaja računovodski poklic, ne sme biti notar, 

novinar, finančnik, podjetnik ali delati v javnem sektorju za pobiranje davkov (Supplemento 

ordinario alla Gazzetta ufficiale, 2005, 4. člen). Posameznike, ki so pridobili naziv, se vpiše 

v register, vendar le pod pogojem, da oseba (Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale, 

2005, 36. člen): 

 

 je italijanski državljan ali državljan članice Evropske unije ali tuje države (pod pogojem 

vzajemnosti);  

 ni pravnomočno obsojena; 

 ima ustrezno izobrazbo; 

 je opravila strokovni izpit. 

 

4.4.3 Regulacija poklica računovodje na primeru Luksemburga 
 

V Luksemburgu poklic računovodje ureja Zakon o organiziranosti poklica računovodskega 
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strokovnjaka iz leta 1999, v katerem so opredeljene dolžnosti, delovanje in obveznosti 

strokovnjakov, ki so pridobili naziv pooblaščeni računovodja (fran. expert-comptable) 

(Zaman, 2009, str. 276). Zakon opredeljuje računovodskega strokovnjaka kot osebo, 

zadolženo za pripravo računovodskih izkazov, ki zna analizirati stanje in poslovanje družbe 

in njenih organizacijskih enot. Imeti mora dokončan vsaj triletni univerzitetni ali strokovni 

študijski program (Zaman, 2009, str. 276). Dodatne zahteve za pridobitev naziva 

računovodskega strokovnjaka določa Uredba (fran. Règlement grand-ducal fixant les 

modalités du test d'aptitude pour l'acc s la profession d'expert-comptable) (Zaman, 2009, str. 

276), v kateri je določeno, da so za pridobitev naziva zahtevani uspešno opravljeni izpiti iz 

poznavanja luxembourške davčne, delovne in trgovinske zakonodaje ter področja socialne 

varnosti in etike (Zaman, 2009, str. 276). Vsi računovodski strokovnjaki z nazivom 

pooblaščeni računovodja morajo biti včlanjeni v Zvezi računovodskih strokovnjakov (fran. 

Ordre des experts-comptables) (Zaman, 2009, str. 276). 

 

4.4.4 Regulacija poklica računovodje na primeru Avstrije 

 

V Avstriji je poklic računovodje reguliran. Vsi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z 

računovodskimi poklici (uporabljajo izraz nem. Wirtschaftstreuhänder in velja za 

računovodje, revizorje in davčne svetovalce) lahko opravljajo poklic le, če so pridobili 

ustrezen strokovni naziv in so za opravljanje dejavnosti pridobili tudi dovoljenje s strani 

avstrijske Zbornice pooblaščenih revizorjev, davčnih svetovalcev in samostojnih 

knjigovodij (Zaman, 2009, str. 276). V Avstriji se računovodski poklic deli na samostojne 

računovodje (angl. self-employed accountants) in na javne računovodje (angl. public 

accounting profession), ki vključujejo davčne svetovalce in revizorje (Centre for Financial 

Reporting Reform, 2014, str. 23). Delovanje samostojnih računovodij v Avstriji je strogo 

regulirano in njihov pravni sistem deli samostojne računovodje glede na naloge in 

obveznosti, ki jih lahko opravljajo na (Centre for Financial Reporting Reform, 2014, str. 23–

24):  

 

• Računovodja za plače (nem. Personalverrechner). Za opravljanje poklica morajo uspešno 

opraviti ustni in pisni izpit. Pogoj k pristopu izpita je najmanj leto in pol delovnih 

izkušenj iz računovodskega področja; 

• Za naziv certificiran računovodja (nem. Buchhalter) se zahteva dokazilo o letu dni in pol 

delovnih izkušenj, ki predstavlja pogoj za opravljanje izpita in uspešno opravljen ustni 

in pisni izpit; 

• Certificiran računovodski strokovnjak (nem. Bilanzbuchhalter) mora uspešno opraviti 

ustni in pisni izpit. Pogoj k pristopu na izpit je vsaj tri leta delovnih izkušenj na 

računovodskem področju. 

 

Regulativni okvir določata (Centre for Financial Reporting Reform, 2014, str. 23): 

 

 Zvezni zakon o računovodskih poklicih (nem. Bundesgesetz über die 

Bilanzbuchhaltungsberufe – BibuG), ki ureja samostojne računovodske poklice na 

področju knjigovodstva, stroškovnega računovodstva, plač in svetovanja. V njej je tudi 

implementirana EU direktiva 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, ki 

omogoča tujim pooblaščenim računovodjem delo v Avstriji. Pripravili sta ga dve 

zbornici, in sicer Zbornica javnih računovodij (nem. Kammer der 

Wirtschaftstreuhaender – KWT) in Ekonomska zbornica (nem. Wirtschaftskammer 

Oesterreich – WKO); 
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 Direktiva o strokovni praksi, ki zahteva spoštovanje etičnih kodeksov, stremi k 

nenehnem poklicnem razvoju, podaja ukrepe za preprečevanje pranja denarja in 

financiranja terorizma. 

 

Tudi računovodska podjetja (računovodski servisi) morajo pridobiti uradno dovoljenje za 

opravljanje računovodske dejavnosti in vsaj direktor mora imeti poklic samostojnega 

računovodje (Centre for Financial Reporting Reform, 2014, str. 23). Računovodje se morajo 

permanentno izobraževati, tako da se letno udeležijo vsaj 30-krat po 45 minut različnih 

seminarjev. Prav tako se morajo udeleževati prireditev, ki jih pripravijo strokovne 

organizacije (Centre for Financial Reporting Reform, 2014, str. 23). 

 

Za naziv samostojni knjigovodja mora imeti oseba univerzitetno diplomo in vsaj tri leta 

delovnih izkušenj. Šele potem lahko samostojno opravlja naloge finančnega računovodstva, 

stroškovnega računovodstva, obračunavanja plač in DDV ter zastopanja v davčnih zadevah, 

ne sme pa nuditi svetovalnih storitev, ker mora v primeru svetovanja kandidat pridobiti naziv 

davčnega svetovalca (Zaman, 2009, str. 276). 

 

4.5 Kritična presoja regulacije računovodskega poklica v Sloveniji 
 

4.5.1 Urejenost računovodskega poklica v Sloveniji 

 

V Sloveniji računovodski poklic ni reguliran s strani države. Za opravljanje računovodske 

dejavnosti ni nobenih strokovnih omejitev, vstopnih pogojev, zato se lahko z računovodsko 

dejavnostjo pri nas ukvarja vsak, ki je postal polnoleten in ima opravilno sposobnost (Glažar, 

2007, str. 41). Opravljajo ga lahko tudi že prej, in sicer že kot dijaki, ki delajo preko 

študentskih servisov. Posameznik, ki želi opravljati oziroma opravlja računovodski poklic, 

tako ne potrebuje nobenega dovoljenja za opravljanje poklica; prav tako nihče ne nadzira, 

kakšna oseba opravlja ta poklic. 

 

Čeprav računovodski poklic ni zakonsko reguliran, imamo v Sloveniji regulirane poklice 

oziroma regulirane poklicne dejavnosti, ki so urejene z zakonom ali s podzakonskim aktom. 

Seznam teh poklicev je objavljen v Evidenci reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v 

Sloveniji (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, brez datuma). Tako je na dan 11. 

2. 2019 reguliranih 454 poklicev z različnih področij (E-Vem, 2019). 

 

Čeprav računovodski poklic v Sloveniji ni reguliran, dr. Matjaž Prusnik meni, da je danes 

računovodski poklic bolje urejen, kot je bil pred leti, vendar smo še daleč od urejenega stanja. 

Pojasnil je, da se je leta 2016 ustanovil Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine 

(v nadaljevanju odbor) z namenom uveljavitve poklicnih standardov. Med drugim je odbor 

opredelil tudi, kdo sodi v računovodsko poklicno skupino, pripravil katalog znanj in 

vzpostavil pravila, kako ohranjati poklicno kondicijo. Pravila je vzpostavila večina 

pomembnih deležnikov. Dr. Marjan Odar je pojasnil, da je trenutno računovodski poklic v 

Sloveniji urejen podobno, kot je urejen v drugih državah Evropske unije. 

Dr. Matjaž Prusnik zagovarja stališče, da bi se morali računovodski poklici v Sloveniji 

zakonsko regulirati. Po njegovem mnenju bi z regulacijo lažje preganjali gospodarske 

anomalije in hkrati zaščitili organizacije in posameznike pred netransparentnimi davčnimi 

zahtevami. »Regulirati bi morali, kdo je dovolj usposobljen, da pripravi računovodske 

izkaze poslovnim subjektom. Davčno pravno varnost bi bilo potrebno zagotoviti z 

vzpostavitvijo kvalificiranega zaščitnika davkoplačevalskih pravic«. Meni tudi da bi bilo 

dobro, »regulirati tiste poklice, ki so v javnem interesu, saj sicer pride do družbene škode«.  
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Zakonske regulacije računovodskega poklica ne podpira dr. Marjan Odar, in sicer zato, ker 

je Slovenija članica Evropske unije. Eno temeljnih načel Evropske unije je tudi prost pretok 

storitev, ki je urejen z Direktivo 2006/123/ES. Pojasnil je, da je v Evropski uniji reguliran 

poklic le poklic pooblaščenega revizorja (angl. statutory auditor); vsi ostali poklici s 

področja računovodenja so v Evropski uniji neregulirani. Po njegovem mnenju, »tudi če bi 

Slovenija (ali katera koli druga država članica EU) želela regulirati poklic računovodje, bi 

trčila ob zahteve omenjene direktive. Dokaj svež primer iz našega sosedstva. Republika 

Hrvaška je želela zakonsko regulirati poklic računovodje, vendar je morala tudi na zahtevo 

EU zakon spremeniti, saj ni bil v skladu z navedeno direktivo«. 

 

Oba se strinjata, da se v prihodnosti računovodski poklic v Sloveniji ne bo zakonsko uredil. 

Dr. Marjan Odar meni, da do regulacije poklica ne bo prišlo, da se ohrani prost pretok 

storitev v EU. Dr. Matjaž Prusnik je izpostavil dva razloga za to, in sicer politične interese 

in slabo finančno pismenost celotne družbe. »Poklica se ne bo reguliralo, dokler obstajajo 

lobiji, ki imajo koristi od netransparentnega poslovanja in neusposobljenih 

davkoplačevalcev«. 

 

Regulacija poklica prinese tako prednosti kot tudi slabosti. Dr. Marjan Odar meni, da je 

regulacija računovodskega poklica glede na Direktivo nepotrebna in bi predstavljala dodatno 

administrativno oviro na prostem trgu. Po njegovem mnenju »ni prav nobenega zagotovila, 

da bi licenciranje računovodij samo po sebi izboljšalo kakovost računovodenja in 

računovodskega poročanja, saj je za sestavo letnega poročila po ZGD-1 odgovorno 

poslovodstvo«. Poudarja tudi, da »računovodja ali pa na primer finančnik ali pa kateri koli 

drug zaposleni torej ni odgovoren za sestavo letnih poročil. Zato tudi ni logično, da bi bil 

tak poklic reguliran. Regulacija je seveda povezana tudi z materialno, odškodninsko in še 

kako drugo odgovornostjo«. V razmislek je podal dejstvo, da tudi »člani uprave oziroma 

poslovodje, ki so dejansko odgovorni za poslovanje družbe, niso reguliran poklic«. 

 

Dr. Matjaž Prusnik meni tudi, da bi regulacija računovodskega poklica družbi prinesla več 

koristi kot slabosti. Kot pomembne koristi je izpostavil večjo finančno in davčno varnost 

naročnikov in zanesljivejše informacije o njihovem poslovanju. Po njegovem mnenju 

obstaja tudi nevarnost, da bi napačno izpeljana regulacija vodila v omejevanje konkurence. 

Po njegovem mnenju je potrebno tehtati dolgoročne gospodarske učinke, ki bi bili ob 

regulaciji poklica vsekakor pozitivni. 

 

Danes se za računovodski poklic v Sloveniji odločijo posamezniki, ki imajo zaključeno 

izobrazbo drugega poklica in se naknadno odločijo za računovodski poklic. Dr. Marjan Odar 

o tem meni, da »ni važno, kakšno šolo je nekdo končal oziroma kakšno izobrazbo ima, 

pomembno je, kaj nekdo zna. Formalna izobrazba še ne zagotavlja avtomatično tudi 

usposobljenosti. Seveda pa je logično, da imajo na primer ekonomisti več temeljnega znanja 

za opravljanja poklica računovodje«.  

Različna strokovna združenja v Sloveniji se zelo trudijo in posameznikom, ki opravljajo 

računovodski poklic ponujajo različna izobraževanja in možnost pridobitve certifikata za 

določen naziv. Kljub prizadevanju se jih zelo malo odloči za pridobitev naziva oziroma 

certifikata. Po mnenju dr. Matjaža Prusnika je razlog za to v tem, »da posamezniki ne zaznajo 

koristi, ki bi jo dobili z usposabljanjem. Dokler ne bo pozitivne konotacije, se posamezniki 

ne bodo množično odločali za usposabljanje«. Po njegovem mnenju so računovodje zelo 

pozorni na razmerje med vloženim trudom in koristmi, ki jih za to dobijo. Dr. Marjan Odar 

je dejal, da »razlogov je veliko, od mogoče premajhne prepoznavnosti nazivov v javnosti do 

na primer vse večje splošne izobraženosti in dostopa do informacij ter tudi avtomatizacije 
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poslovnih procesov s pomočjo sodobnih orodij. Vsak se sam odloča za različna 

izobraževanja in za pridobitev nazivov«.  

Meni tudi, »da so vsi, ki so na Slovenskem inštitut za revizijo pridobili naziv preizkušeni 

računovodja, s tem pridobili tudi veliko novih in dodatnih znanj«. Poudaril je tudi, da ga 

veseli podatek, da so v razpisu za nova delovna mesta imeli prednost kandidati, ki imajo 

naziv preizkušeni računovodja.  

 

4.5.2 Predlogi regulacije računovodskega poklica v Sloveniji 
 

Po mnenju dr. Matjaža Prusnika bi bila za Slovenijo najbolj primerna zakonska regulacija 

vseh poklicev, ki sodijo v računovodsko poklicno skupino (v računovodsko poklicno 

skupino poleg knjigovodij in računovodij sodijo tudi revizorji in davčni svetovalci). Pojasnil 

je, da bi moral zakon med drugim določiti pogoje za opravljanje poklicev. Tako bi bilo 

potrebno določiti, kakšno izobrazbo in koliko izkušenj bi morali imeti posamezniki ter 

vzpostaviti poklicno-etične in strokovne normative. Poudaril je tudi, da bi moral o 

primernosti kandidatov odločati neodvisen strokovni organ, ki bi podeljeval ter v primeru 

kršitev pravil tudi odvzemal poklicne nazive. Meni tudi, da bi zakon moral opredeljevati 

poklicne podzvrsti, ki bi se morale regulirati skladno z njihovimi značilnostmi. Naročnike 

storitev bi moral zakon ščititi z vzpostavitvijo obveznega zavarovanja odškodninske 

odgovornosti. Po njegovem mnenju bi moral zakon regulirati obe sferi, tako zunanje kot tudi 

notranje računovodje. Poudarja tudi, da je v Sloveniji anomalija v poklicu, ker naročniki ne 

prepoznajo potrebe po kvalitetno opravljenih storitvah, saj so finančno nerazgledani, kar je 

posledica neustreznega splošnega izobraževalnega sistema, ki ne skrbi dovolj za tovrstna 

znanja. Finančno nerazgledani naročniki ne ločijo med kvalitetno in nekvalitetno storitvijo, 

zato se pri izbiri storitve osredotočijo na njeno ceno. Zato bi morali po njegovem mnenju 

ozavestiti naročnike, da bodo vedeli, kaj potrebujejo in kakšne koristi imajo od kvalitetno 

opravljenih storitev. 

 

Že leta 2003 so Združenje računovodskih servisov, Inštitut za računovodstvo, revizijo in 

svetovanje in Ekonomska poslovna fakulteta Univerze Maribor izvedle anketo med 322 

računovodskimi servisi, od katerih se je 291 opredelilo za zakonsko ureditev minimalnih 

pogojev za opravljanje dejavnosti, od teh se jih je 221 strinjalo tudi z zakonsko ureditvijo 

zunanjega preverjanja njihove kakovosti (Horvat 2003a; v Glažar, 2007, str. 41–42). Tudi 

Grivec (2014. str. 65) je mnenja, da se tisti, ki sodelujejo na področju računovodstva, 

zavedajo, da je potrebno narediti korak naprej pri ureditvi računovodskega poklica.  

 

Zbornica računovodskih servisov (v nadaljevanju ZRS) je zaradi neurejenega področja 

računovodskega poklica pred leti pripravila Zakon o računovodski dejavnosti (v 

nadaljevanju zakon), z namenom zaščititi prejemnika storitve (ZRS, 2019a). ZRS (2019a) 

meni tudi, da bi država morala imeti interes, da se določijo vsaj minimalni pogoje za 

opravljanje računovodskega poklica (ZRS, 2019a). Prve teza zakona so bile predstavljene 

leta 2005 na 7. kongresu računovodskih servisov. Nato so predlog zakona posredovali 

Ministrstvu za gospodarstvo (v nadaljevanju ministrstvo) v vpogled in imeli leta 2007 z 

ministrstvom tudi več pogovorov glede tega zakona (ZRS, 2019a). Ministrstvo je želelo 

imeti tudi analizo učinkov zakona, zato je po naročilu ZRS podjetje KPMG poslovno 

svetovanje d. o. o. izdelalo analizo o urejenosti računovodske dejavnost v šestih izbranih 

državah Evropske unije (v Avstriji, Nemčiji, Belgiji, na Nizozemskem, v Estoniji, na Irskem) 

in je bila leta 2008 tudi posredovana ministrstvu (ZRS, 2019a). Analiza je pokazala potrebo 

po regulaciji računovodskega poklica. Ugotovitve in predlog zakona so leta 2008 predstavili 

v okviru 10. kongresa računovodskih servisov (ZRS, 2019a). Predlog zakona je ZRS 
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predstavila tudi AJPES-u, DURS-u, SIR-u, EF v Ljubljani in Združenju bank Slovenije, 

vendar niso dobili dovolj podpore za zakonsko ureditev računovodskega poklica pri 

Ministrstvu za finance (ZRS, 2019a). V letu 2010 se je pobuda za zakonsko regulacijo 

računovodskega poklica ustavila, ker je bil takratni minister Matej Lahovnik proti zakonski 

ureditvi, zato iz ministrstva ni bilo odziva (ZRS, 2019a). Takratni minister za gospodarstvo 

Matej Lahovnik je podal mnenje, da že je dovolj dobro poskrbljeno za to področje, saj mora 

vodstvo podjetij po zakonu o gospodarskih družbah zagotavljati, da so poročila pravilno 

pripravljena in da oni nosijo odgovornost, da si izberejo ustrezno osebo, ki jim bo opravljala 

računovodske storitve (Avšič, 2010). Po Lahovnikovem mnenju bi z zakonom omejevali 

konkurenco ter bi na takšen način še povečali birokratske in administrativne ovire na 

različnih področjih (Avšič, 2010). Takratni predsednik ZRS Aleksander Štefanac je 

zagovarjal stališča, da je potreba po regulaciji računovodskega poklica, ker se bo s tem 

dvignilo kakovost računovodskih storitev. Računovodje se bodo morali več izobraževati in 

računovodski servisi bodo morali zavarovati poklicno odgovornost (Avšič, 2010). Čeprav 

ZRS ni dobil podpore ministrstva, je ZRS nadaljeval s svojim delom in leta 2013 predal v 

javno obravnavo Standard izvajalcev računovodskih storitev (ZRS, 2019a). 

 

Dr. Matjaž Prusnik meni, da se predlog zakona o računovodski dejavnosti, s katerim so želeli 

zakonsko urediti računovodski poklic, ni sprejel, ker za to »ni bilo politične volje v oblastnih 

strukturah, ki Sloveniji vladajo od spremembe političnega sistema v 90. letih. V veliki večini 

nam primerljivih držav so poklici, ki sodijo v računovodsko poklicno skupino zakonsko 

regulirani«. Dr. Marjan Odar je komentiral, da ne ve, zakaj do sprejetja ni prišlo, »dejstvo 

pa je, da bi bila taka regulacija v nasprotju s pravom EU«. 

 

4.5.3 Načini regulacije računovodskega poklica v Sloveniji 
 

V Sloveniji bi bilo možno regulirati računovodski poklic s sprejemom zakona na nacionalni 

ravni, s katerim bi se omejil prost vstop na trg. Računovodski poklic lahko neformalno 

urejajo tudi strokovna združenja, tako da svojim članom in nečlanom podajo smernice, 

priporočila in standarde pravilnega ravnanja. Za dokazovanje znanja jim ponujajo različne 

certifikate za določen naziv. 
 

4.5.3.1 Zakonska regulacija računovodskega poklica v Sloveniji 
 

V Sloveniji je Državni zbor nosilec zakonodajne oblasti in edini organ v državi, ki sprejema 

zakone (Državni zbor, brez datuma). Državni zbor skozi zakonodajni postopek sprejema 

zakone skozi več faz (Državni zbor, brez datuma):  

 

 vložitev predloga zakona z vlaganjem amandmajev sprememb in dopolnitev; 

 glasovanje o zakonu; 

 razlastitev zakona. 

 

Računovodski poklic se lahko uredi s sprejemom novega zakona. Če bi ga že imeli in bi ga 

želeli le dopolniti ali spremeniti, se lahko spremeni že veljavni zakon (Državni zbor, brez 

datuma). V Sloveniji lahko predlog zakona o računovodskem poklicu predlagajo Vlada, 

poslanec, Državni svet ali najmanj pet tisoč volivcev, ki ga potem posredujejo predsedniku 

Državnega zbora (Državni zbor, brez datuma). Predlog zakona o računovodskem poklicu 

sme vložiti tudi več subjektov skupaj in ti pristopajo kot sopredlagatelji, pod pogojem da je 

nastalo sopredlagateljstvo še preden so predlog zakona posredovali predsedniku Državnega 
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zbora (Državni zbor, brez datuma). Predlog zakona mora imeti vse obvezne sestavine 

predloga zakona, ki ga določa poslovnik Državnega zbora (Državni zbor, brez datuma): 

 

 Naslov zakona; 

 V uvodu predloga zakona mora biti predstavljena ocena stanja in razlogi za sprejem 

zakona. Določeni morajo biti cilji, načela in glavne rešitve predloga zakona, ocena 

finančnih posledic na državni proračun in na druga javna finančna sredstva, prikaz 

ureditve v najmanj treh pravnih sistemih držav članic EU in predstavitev drugih posledic, 

ki bi jih povzročil sprejem zakona; 

 Besedilo členov mora smiselno uporabiti navedbo spola in v primeru predloga 

sprememb ali dopolnitev že veljavnega zakona imeti priloženo besedilo tistih določb 

zakona, za katere se spremembe ali dopolnitve prilagajo: 

 V obrazložitvi se mora pojasniti namen in vsebina posameznih členov predlog zakona 

ter njihove posledice in medsebojne povezave rešitev. 

 

Preden predlagatelj vloži zakonski predlog, se mora opraviti prehodna obravnava o temeljnih 

vprašanjih in družbenih razmerjih, ki naj bi se uredila s predlaganim zakonom (Državni zbor, 

brez datuma). Po opravljeni prehodni obravnavi se predlog zakona predloži predsedniku 

Državnega zbora, ki nato začne zakonodajni postopek. V rednem zakonodajnem postopku 

so tri obravnave zakona (Državni zbor, brez datuma): 

 

 Namen prve obravnave je seznanitev poslancev s predlogom zakona. Na posebno 

zahtevo desetih poslancev poteka seznanitev na splošni razpravi seje Državnega zbora;  

 Druga obravnava je namenjena razpravi in glasovanju o členih in delih predloga zakona, 

na matičnem delovnem telesu in na seji Državnega zbora. Amandmaje lahko predlagajo 

poslanci, poslanske skupine, delovna telesa in tudi vlada, če ni predlagateljica zakona. V 

tej fazi lahko Državni zbor predlog zakona zavrne tako, da ne gre v nadaljnjo obravnavo; 

 Tretja obravnava vključuje razpravo in glasovanje o predlogu celotnega zakona na seji 

Državnega zbora. Če so posamezni amandmaji medsebojno neusklajeni, se pripravi 

uskladitveni amandma. Če se ga ne sprejme, se zakonodajni postopek konča. Če se 

predlog zakona sprejme, sledi glasovanje o zakonu.  

 

Poleg rednega zakonodajnega postopka poznamo še skrajšani in nujni zakonodajni postopek 

(Državni zbor, brez datuma). Po skrajšanem zakonodajnem postopku se lahko ureja manj 

zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, z nujnim zakonodajnem postopkom pa le v 

primeru varnosti ali obrambe države, pri odpravljanju posledic naravnih nesreč in pri 

preprečevanje težko popravljivih posledic delovanja države (Državni zbor, brez datuma). 

 

Zakon je sprejet, kadar zanj glasuje večina vseh poslancev. V sedmih dneh od razglasitve 

zakona ima Državni svet pravico zahtevati, da Državni zbor o zakonu še enkrat odloča na 

prvi naslednji seji Državnega zbora (Državni zbor, brez datuma). Ob ponovnemu odločanju 

se zahteva zahtevnejšo večino in ta odločitev Državnega zbora je dokončna (Državni zbor, 

brez datuma). 

 

4.5.3.2 Ureditev računovodskega poklica v Sloveniji s standardi, certifikati oziroma z 

nazivi s strani strokovnih računovodskih združenj 

 

Veliko ponudnikov imajo v Sloveniji posamezniki, ki želijo svoje znanje in izkušnje potrditi 

s certifikati za določen naziv. Za to se lahko prostovoljno odločijo.  
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Štumbergerjeva je leta 2014 izvedla raziskavo, kako na kakovost storitve, opravljene s strani 

odgovornih oseb v računovodskih servisih, vpliva pridobljen certifikat. Rezultati niso 

potrdili povezave med strokovnostjo in ravno znanja ter tudi ne med strokovnostjo in 

kakovostjo storitev računovodskega servisa (Štumberger, 2014, str. 42). Štumbergerjeva 

(2014, str. 42) meni, da je strokovnost ključni faktor, s katerim se dosega kakovost pri 

opravljanju računovodskega poklica. Njena analiza je pokazala, da pridobitev certifikata pri 

Slovenskem inštitutu za revizijo ali pri Zbornici računovodskih servisih ne vpliva na večjo 

kakovost računovodskih storitev, ampak pridobljen certifikat pozitivno vpliva na 

strokovnost prejemnika certifikata in tudi na strokovnost ostalih zaposlenih v 

računovodskem servisu (Štumberger, 2014, str. 42). Ker certifikati pozitivno vplivajo na 

strokovnost pridobitelja certifikata, po mnenju Štumbergerjeve (2014, str. 45) strokovnost 

posredno vpliva tudi na povečanje kakovost storitve. Raziskava je tudi pokazala, da 

certifikat, pridobljen na Slovenskem inštitut za revizijo in Zbornici računovodskih servisov, 

ne vpliva pozitivno na povečanje znanja prejemnika certifikata in ostalih zaposlenih 

(Štumberger, 2014, str. 42). Čeprav raziskava ni pokazala vzorčne povezave, je moje mnenje 

o tem, da imajo vodje računovodskih servisov, ki so pridobile certifikat, verjetno veliko 

znanja in izkušenj in so s pridobitvijo certifikata svoje znanje le potrdili. Tistim, ki se z 

računovodskim poklicem ne ukvarjajo dolgo in nimajo prave izobrazbe, znanja, bi jim 

pridobitev certifikata oziroma naziva zagotovo prinesla širino v znanju ter bi se zaradi tega 

tudi dvignila kakovost opravljenih računovodskih storitev. Premalo se zavedamo, da je 

pomembno tudi znanje računovodij, ki niso vodje, saj ti opravljajo operativne računovodske 

naloge, na podlagi katerih se delajo poročila, zato je zelo bistveno, da so pripravljeni 

strokovno neoporečno. 

 

Posamezniki se lahko v Sloveniji odločijo za certifikat Strokovni vodja računovodskega 

servisa, ki ga podeljuje Zbornica računovodskih servisov. Slovenski inštitut za revizijo 

izvaja izobraževanje in podeljuje naziv za preizkušenega računovodjo. Pri Inštitutu za 

poslovodno računovodstvo se lahko pridobi naziv certificiran poslovodni računovodja. 

Naziv računovodski strokovnjak IR se lahko pridobi pri Inštitutu za računovodstvo. 

Posamezniki, ki nimajo ustrezne izobrazbe, lahko naredijo tudi nacionalno poklicno 

kvalifikacijo za knjigovodjo in za računovodjo. V letu 2016 je tudi začel delovati Odbor za 

poenotenje računovodske poklicne skupine in posameznikom ponuja naziv knjigovodja, 

računovodja, certificirani knjigovodja, certificirani računovodja in naziv certificirani 

računovodja specialist. 

 

4.5.3.2.1 Standard izvajalcev računovodskih storitev pri Zbornici računovodskih 

servisov 

 

Zbornica računovodskih servisov je leta 2014 izdala Standard izvajalcev računovodskih 

storitev, ki je namenjen vsem izvajalcem računovodskih storitev oziroma računovodskim 

servisom (ZRS, 2014a. str. 3–10). Standard je začel veljati s 1. 1. 2015 (ZRS, 2014a, str. 10). 

V standardu so opredeljeni osnovni pogoji, ki jih mora izvajalec izpolnjevati pri opravljanju 

računovodske dejavnosti (ZRS, 2014a, str. 3). V standardu je določeno, da mora imeti 

izvajalec računovodskih storitev zaposleno vsaj eno osebo, ki ima pridobljen naziv 

Strokovni vodja računovodskega servisa po programu Zveze računovodskih servisov, ali 

strokovni naziv preizkušeni računovodja, ki se ga pridobi pri Slovenskem inštitutu za 

revizijo; upoštevajo tudi opravljen izpit, ki je v skladu s programom ACCA (angl. 

Association of Chartered Certified Accountants) (ZRS, 2014a, str. 7). 
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4.5.3.2.2 Certifikat za naziv strokovni vodja računovodskega servisa pri Zbornici 

računovodskih servisov 
 

Zbornica računovodskih servisov podeljuje certifikat Strokovni vodja računovodskega 

servisa. Posameznik, ki želi pridobiti certifikat, mora imeti zaključeno visokošolsko 

izobrazbo in imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v 

računovodstvu ali vsaj pet let delovnih izkušenj iz računovodstva ter mora uspešno opraviti 

izpit in plačati nadomestilo za pristop k izpitu (ZRS, 2014b). Preverjanje znanja vključuje 

štiri tematske sklope, in sicer se v prvem sklopu preverja znanje s področja računovodstva 

in računovodskih predpisov, v drugem sklopu znanje o davkih in drugih dajatvah, v tretjem 

sklopu znanje o pravnem vidiku gospodarskega in finančnega poslovanja, ter v četrtem 

sklopu znanje o organiziranosti in vodenje računovodskega servisa (ZRS, 2014b). Na dan 

24. marca 2019 je od leta 2013 prejelo 67 posameznikov certifikat za naziv Strokovni vodja 

računovodskega servisa (ZRS, 2019b). 
 

4.5.3.2.3 Naziv knjigovodja, računovodja, certificiran knjigovodja, certificiran 

računovodja in certificiran računovodja specialist pri Odboru za poenotenje 

računovodske poklicne skupine  

 

V letu 2016 je bil ustanovljen Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine (v 

nadaljevanju odbor) z namenom, povečati strokovno usposobljenost računovodij, krepiti 

njihovo poklicno etiko, pomagati izboljšati javno podobo poklicne skupine in uveljaviti 

poklicne standarde (OPRPS, 2016a).  

 

V Odbor so se združile različne izobraževalne institucije, strokovna in poklicna združenja 

ter organizacije, ki presojajo računovodske podatke, kot so (OPRPS, 2016a):  

 

 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; 

 Inštitut za računovodstvo; 

 Ministrstvo za finance – Direktorat za javno računovodstvo; 

 Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije; 

 Visoka šola za računovodstvo in finance;  

 Zbornica računovodskih servisov; 

 Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. 

 

Odbor je razvrstil računovodsko poklicno skupino v pet podskupin glede na izobrazbo in 

izkušnje, in sicer kot knjigovodja, certificirani knjigovodja, računovodja, certificirani 

računovodja in certificirani računovodja specialist (OPRPS, 2016b). »Pri opredelitvi 

računovodske poklicne skupine se je odbor oprl na opredelitev IFAC (International 

Federation of Accountants) in KLASIUS (OPRPS, 2016b). Računovodska poklicna skupina 

je skupina poklicev, ki je v Klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja – 

KLASIUS razvrščena v področje 344 – Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo ter 

hkrati ustreza izhodiščem, ki jih uporablja Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov 

(IFAC) za opredelitev računovodskih strokovnjakov v javni praksi in računovodskih 

strokovnjakov v gospodarstvu in negospodarstvu« (OPRPS, 2016b). 
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Naziv knjigovodje lahko pridobi posameznik, kadar zaprosi odbor za dodelitev naziva 

knjigovodje ter mu predloži dokazilo o svoji ustrezni izobrazbi, in sicer, da je dokončal vsaj 

4-letno srednjo ekonomsko šolo (pridobil naziv ekonomski tehnik) oziroma da je dokončal 

drugi primerljivi program, vendar o ustreznosti drugega primerljivega programa odloča 

Odbor (OPRPS, 2016c). Posameznik se mora tudi zavezati, da mora delovati v skladu s 

Kodeksom etike za računovodske strokovnjake in da mora hkrati tudi dovoliti, da se ga 

objavi v registru (OPRPS, 2016c). Ko posameznik pridobi naziv, mu preneha veljati, kadar 

se mu dodeli višji naziv (OPRPS, 2016c). V Tabeli 2 so prikazane prehodne določbe za 

pridobitev naziva knjigovodja, in sicer glede na izobrazbo in delovne izkušnje.  

 

Tabela 2: Prehodne določbe za pridobitev naziva knjigovodja 

 
IZKUŠNJE → 

↓IZOBRAZBA 

< 10 let delovnih 

izkušenj 

> 10 let delovnih 

izkušenj 

> 20 let delovnih 

izkušenj 

Osnovna šola ni možno preverjanje znanja dokazilo delovne izkušnje 

Srednja šola 

neekonomske smeri 
preverjanje znanja dokazilo delovne izkušnje ni preverjanja znanja 

Srednja šola 

ekonomske smeri 
ni preverjanja znanja ni preverjanja znanja ni preverjanja znanja 

 

Vir: Prirejeno po OPRPS (2016g). 

 

Če ima posameznik dokončano osnovnošolsko izobrazbo, pridobi naziv knjigovodje s 

preverjanjem znanja, vendar mora imeti več kot 10 let delovnih izkušenj. Nad 20 let delovnih 

izkušenj pridobi naziv, ko odboru predloži dokazilo o ustreznih delovnih izkušnjah. Kadar 

imajo posamezniki dokončano srednjo šolo neekonomske smeri in manj kot 10 let delovnih 

izkušenj, mora posameznik opraviti preverjanje znanja. Kadar ima posameznik več kot 10 

let in manj kot 20 let delovnih izkušenj, pridobi naziv, ko predloži dokazilo o ustreznih 

delovnih izkušnjah. Ko ima več kot 20 let delovnih izkušenj, pridobi naziv brez preverjanja. 

Kadar imajo posamezniki dokončano srednjo šolo ekonomske smeri, lahko pridobijo naziv 

knjigovodja brez preverjanja. 

 

Posameznik lahko pridobi naziv certificirani knjigovodja, ko je pridobil naziv knjigovodja 

in ima vsaj tri leta praktičnih izkušenj s tega področja ter je uspešno opravil preizkus znanja 

za pridobitev naziva certificirani knjigovodja (OPRPS, 2016č). V Pravilniku o programu in 

načinu opravljanja izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja 

certificirani računovodja so določena področja preverjanja znanja. Izpit za certificirano 

knjigovodjo zahteva znanje s sedmih področij, in sicer s področja (OPRPS, 2016g): 

 

 vodenja poslovnih knjig; 

 zbiranja in urejanja knjigovodskih podatkov;  

 knjiženja poslovnih dogodkov;  

 izdelave knjigovodskih obračunov; 

 dostave in prikazovanja knjigovodskih podatkov;  

 arhiviranja knjigovodskih listin in poslovnih podatkov; 

 nadzora procesa knjigovodenja.  

 

Posameznik lahko pridobi naziv računovodje, ki ima zaključeno 1. bolonjsko stopnjo 

ustrezne smeri, in je med študijem opravil predmete iz osnov računovodstva, stroškovnega 

računovodstva, poslovodnega računovodstva, davčnega računovodstva in analize 

računovodskih izkazov oziroma je dokončal drug temu primerljiv predmet (OPRPS, 2016e). 
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O ustreznosti primernega študija in predmetnika odloča Odbor. Kadar posameznik ni opravil 

predpisanih predmetov, jih mora za pridobitev naziva računovodje dodatno opraviti pri 

organizaciji, ki izvaja ustrezna izobraževanja, ter ob uspešno opravljenim izpitu 

manjkajočega predmeta to dokazilo dostaviti tudi Odboru (OPRPS, 2016e). Ko posameznik 

izpolni vse pogoje v zvezi z izobrazbo, se mora tudi zavezati, da bo pri opravljanju svojega 

dela uporabljal Kodeks etike za računovodske strokovnjake, izdan s strani IFACA, ter 

dovoliti odboru objavo predpisanih podatkov (OPRPS, 2016e). V Tabeli 3 je prikazano, 

koliko izkušenj in katero izobrazbo moraš imeti za pridobitev naziva.  

 

Tabela 3: Prehodne določbe za pridobitev naziva računovodja 

 
IZKUŠNJE → 

↓IZOBRAZBA  

< 5 let 

delovnih 

izkušenj 

> 5 let 

delovnih 

izkušenj 

> 10 let 

delovnih 

izkušenj 

> 15 let 

delovnih 

izkušenj 

> 25 let 

delovnih 

izkušenj 

Srednja šola 

neekonomske smeri 
ni možno ni možno 

preverjanje 

znanja 

preverjanje 

znanja 

ni preverjanja 

znanja 

Srednja šola 

ekonomske smeri 
ni možno 

preverjanje 

znanja 

preverjanje 

znanja 

ni preverjanja 

znanja 

ni preverjanja 

znanja 

Višja šola 

neekonomske smeri 
ni možno 

preverjanje 

znanja 

ni preverjanja 

znanja 

ni preverjanja 

znanja 

ni preverjanja 

znanja 

Višja šola 

ekonomske smeri 

preverjanje 

znanja 

ni preverjanja 

znanja 

ni preverjanja 

znanja 

ni preverjanja 

znanja 

ni preverjanja 

znanja 

 

Vir: Prirejeno po OPRPS (2016g). 

 

Če ima posameznik dokončano izobrazbo srednje šole neekonomske smeri, srednjo šolo 

ekonomske smeri ali ima dokončano višjo šolo neekonomske smeri ter manj kot pet let 

delovnih izkušenj, ne more pridobiti naziva računovodja. Če ima posameznik manj kot pet 

let delovnih izkušenj in dokončano višjo šolo ekonomske smeri, potem lahko pridobi naziv 

računovodje ob preverjanju znanja. Prav tako se za pridobitev naziva računovodja zahteva 

preverjanje znanja, ko ima posameznik več kot pet in manj kot deset let delovnih izkušenj 

ter ima dokončano višjo šolo neekonomske smeri ali srednjo šolo ekonomske smeri. 

Preverjanje znanja se zahteva tudi v primeru, kadar imajo posamezniki več kot deset let in 

manj kot petnajst let delovnih izkušenj ter so dokončali srednjo šolo ekonomske smeri in 

srednjo šolo neekonomske smeri. Preverjanje znanja se tudi zahteva v primeru, ko ima 

posameznik več kot petnajst let in manj kot petindvajset let delovnih izkušenj ter dokončano 

srednjo šolo neekonomske smeri. Odbor ne zahteva preverjanja znanja, kadar ima 

posameznik dokončano višjo šolo ekonomske smeri in med pet in do deset let delovnih 

izkušenj. Brez preverjanja znanja lahko naziv pridobi posameznik, ki je dokončal višjo šolo 

neekonomske smeri in ima delovnih izkušenj med deset in petnajst let. Prav tako lahko 

pridobi posameznik naziv računovodja brez preverjanja znanja, če je dokončal srednjo šolo 

ekonomske smeri, vendar se ob tem zahteva, da ima med petnajst in petindvajset let delovnih 

izkušenj. Posameznik, ki je končal srednjo šolo neekonomske smeri, lahko tudi pridobi naziv 

računovodja brez preverjanja znanja v primeru, če ima več kot petindvajset let delovnih 

izkušenj. 

 

Naziv certificirani računovodja lahko pridobi posameznik, ki že ima naziv računovodja in 

je uspešno opravil vse preizkuse znanja, ki so določeni s Pravilnikom o programu in načinu 

opravljanja izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja in certificirani 

računovodja (OPRPS, 2016f). Znanje se preverja iz treh področij in sicer iz področja 

finančnega računovodstva, poslovodnega računovodstva in davčnega računovodstva 
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(OPRPS, 2016i). V katalogu znanj za pridobitev naziva računovodje se posamezno področje 

deli področje deli na izvajalni, informacijski in poslovodni vidik (OPRPS, 2016j). 

 

Naziv Certificirani računovodja specialist lahko posameznik pridobi, ko je uspešno 

opravil preizkus znanja in ima tudi zaključeno ustrezno izobrazbo, ter se je zavezal da bo pri 

svojem delu uporabljal Kodeks etike za računovodske strokovnjake izdan s strani IFAC-a, 

vključno z IFAC-ovem kodeksom, ki se nanaša na specialna znanja, ter je dovolil objavo 

svojih podatkov v register (OPRPS, 2016h. Odbor dodeli naziv certificirani računovodja le 

za določeno obdobje (OPRPS, 2016h). 

 

Na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev podeli Odbor posamezniku določen naziv in se 

posameznika vpiše v Register računovodske poklicne skupine (OPRPS, 2016b). V Tabeli 4 

je prikazano, koliko posameznikov je vpisanih v Register računovodske poklicne skupine. 

Na dan 24. marca 2019 je bilo v register vpisanih 40 knjigovodij, 397 računovodij, 1 

certificirani računovodja in 234 certificiranih računovodij specialistov. Skupno je v register 

vpisanih 672 posameznikov, kar ni veliko. Posamezniki so v register vpisani tudi na podlagi 

nazivov, pridobljenih pri drugih strokovnih računovodskih združenjih. Glede na podatke se 

jih je zelo malo odločilo za certificiranje.  

  

Tabela 4: Število vpisanih v Register računovodske poklicne skupine 

 

NAZIV 
Knjigov

odja 

Certificirani 

knjigovodja 
Računovodja 

Certificirani 

računovodja 

Certificirani 

računovodja 

specialist 

Skupaj 

na dan 

5. 3. 2019 
40 0 397 1 234 672 

 

Vir: Prirejeno po OPRPS (2019). 

 

4.5.3.2.4 Nacionalna poklicna kvalifikacija za knjigovodjo in računovodjo 

 

Nacionalna poklicna klasifikacija (v nadaljevanju NPK) predstavlja uradno potrdilo, s 

katerim posameznik dokazuje svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica 

(NPK, 2019a). Na področju računovodstva se lahko pridobi dve različni nacionalni poklicni 

klasifikaciji, in sicer za knjigovodjo in računovodjo (NPK, 2019b). Postopek pridobitve 

certifikata poteka najprej s prijavo posameznika, nato se posamezniku pripravi njegovo 

zbirno mapo s potrdili, dokazili, priznanji in drugo dokumentacijo in se mu tudi svetuje 

(NPK, 2019a). V postopku svetovanja komisija pregleda zbirno mapo in ga ovrednoti na 

način, da se mu lahko določene vsebine znanj v katalogu prizna delno ali v celoti; nato sledi 

preverjanje znanja (NPK, 2015a).  

 

Certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije za knjigovodjo in knjigovodkinjo izvajajo 

IC Geoss d. o. o., Obrtna podjetniška zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije 

Center za poslovno usposabljanje, Erudio izobraževalni center, Mednarodni center za prenos 

znanja d. o. o., Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Andragoški zavod Maribor – 

Ljudska univerza, MOCIS center za izobraževanje odraslih, Ljudska univerza Celje, NaPoK, 

d. o. o., Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, UPI – Ljudska univerza Žalec, Center 

za izobraževanje in kulturo Trebnje, Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo 

Kranj, Šolski center Kranj, Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Koper, in PCO 

– Poklicni center Obala (NPK, 2019c). Posameznik, ki želi pridobiti NPK za knjigovodjo, 
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mora imeti zaključeno srednjo poklicno izobraževanje (NPK, 2015a). Posameznik, ki opravi 

NPK za knjigovodjo, ima znanje voditi poslovne knjige, zbirati in urejati knjigovodske 

podatke, knjižiti poslovne dogodke, izdelovati različne knjigovodske obračune, pojasnjevati 

knjigovodske podatke, arhivirati knjigovodske listine in poslovne knjige ter nadzirati proces 

knjigovodenja (NPK, 2015a). 

 

Izobraževanje za certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije za računovodjo in 

računovodkinjo za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode izvajajo IC Geoss 

d. o. o., Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije Center za 

poslovno usposabljanje, Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, 

Mednarodni center za prenos znanja d. o. o., Center za dopisno izobraževanje Univerzum, 

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, MOCIS center za izobraževanje odraslih, 

Ljudska univerza Celje, NaPoK, d. o. o., Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo 

Rogaška Slatina, Razvojna agencija Kozjansko, Andragoški zavod Ljudska univerza 

Velenje, UPI – Ljudska univerza Žalec, Zasavska ljudska univerza, Center za izobraževanje 

in kulturo Trebnje, Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj, Zavod Znanje 

Postojna, javni zavod, Ljudska univerza Ajdovščina, Ljudska univerza Nova Gorica in 

Ljudska univerza Koper (NPK, 2019d). Posameznik, ki želi pridobiti naziv NPK 

računovodja, mora imeti dokončano srednjo strokovno oziroma imeti srednjo splošno 

izobrazbo (NPK, 2016). Posameznik, ki je pridobil certifikat NPK računovodje naj bi imel 

znanje o računovodskem predračunavanju, zna izvajati računovodsko proučevanje in 

analizirati ter računovodsko nadziranje (NPK, 2016). 

 

4.5.3.2.5 Naziv preizkušeni računovodja pri Inštitutu za revizijo 
 

Strokovni naziv preizkušeni računovodja, pridobljen s strani Instituta za revizijo (v 

nadaljevanju SIR), je imelo veljavno licenco na dan 24. marca 2019 le 33 oseb (SIR, 2019a). 

Naziv je do 24. marca 2019 pridobilo 273 posameznikov, od njih jih ima 240 neveljavno 

licenco (SIR, 2019b). Na seznamu aktivnih preizkušenih računovodij je vpisan posameznik, 

ki je pridobil strokovni naziv preizkušeni računovodja in se je s pisno izjavo zavezal, da bo 

deloval v skladu s Kodeksom poklicne etike računovodje in da bo pri svojem delu upošteval 

pravila stroke ter se za svoje delo stalno strokovno izobraževal (SIR, 2012). Posameznik, ki 

se želi vpisati v izobraževanje, mora imeti zaključen vsaj študijski program prve stopnje 

oziroma tej stopnji enakovredno izobrazbo, ki ga ureja Zakon o visokem šolstvu, ima aktivno 

raven znanja slovenščine in ni bil pravnomočno obsojen ter ni vpisan v kazensko evidenco 

za kaznivo dejanje zoper premoženje in gospodarstvo (SIR, 2019d). Posameznik v prvem 

delu izobraževanja opravlja izpite iz posameznih predmetov, v drugem delu zagovarja 

zaključno delo in ustno odgovarja na vprašanja (SIR, 2019c). Izpite mora opraviti z davčnega 

področja, gospodarskega področja, mednarodnih računovodskih standardov, Slovenskih 

računovodskih standardov, s področja obvladovanja tveganj in notranjega kontroliranja, s 

področja posebnosti računovodenja v drugih organizacijah, s področja poslovnih financ in 

analiziranja ter računovodstva za odločanje in s področja sestavitve letnega poročila, 

konsolidiranja in revidiranja (SIR, 2019c).  
 

4.5.3.2.6 Certificirani poslovodni računovodja pri Inštitutu za poslovno računovodstvo  
 

Inštitut za poslovno računovodstvo (v nadaljevanju IPR) pri Visoki šoli za računovodstvo 

izdaja certifikat z nazivom Certificirani poslovodni računovodja (IPR, 2019a). V 

izobraževanje se lahko vpiše posameznik, ki ima zaključen najmanj visokošolski študijski 

program, ima aktivno znanje slovenščine in najmanj dve leti delovnih izkušenj (IPR, 2019b). 
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Če ima posameznik dokončano srednjo šolo, mora imeti najmanj deset let delovnih izkušenj 

kot samostojni računovodja in dokazati, da se je v tem času ustrezno strokovno izobraževal 

na področju računovodstva in financ (IPR, 2019b). Izobraževanje vključuje predavanja s 

področja podjetništva in poslovanja, področja načrtovanja, področja analize poslovanja, 

področja računovodstva, področja poslovnih financ, področja procesa oblikovanja odločitev 

in s področja gospodarskega prava in poklicne etike (IPR, 2019c). Posameznik lahko pridobi 

certifikat, če je zaključil magistrski študij ali pridobil strokovni naziv za pooblaščenega 

revizorja, pooblaščenega ocenjevalca podjetij ali preizkušenega notranjega revizorja in ima 

vsaj deset let delovnih izkušenj ter se strokovno udejstvuje na področju poslovodnega 

računovodstva (IPR, 2011). V register certificiranih računovodij je na dan 6. marca 2019 

vpisanih le 21 posameznikov (IPR, 2019d). 

 

4.5.3.2.7 Naziv računovodski strokovnjak IR pri Inštitutu za računovodstvo 
 

Na Inštitutu za računovodstvo (v nadaljevanju IR) so mnenja, da lahko posameznik postane 

strokovnjak na področju, ki ga opravlja le, če svoje znanje nenehno obnavlja, utrjuje in ga 

tudi osvežuje z novostmi, če ga kombinira s svojimi izkušnjami (IR, 2019a). V ta namen 

Institut za računovodstvo izdaja certifikat za naziv računovodski strokovnjak IR. 

Posameznik lahko pridobi naziv v primeru, če se je izobraževal na Akademiji IR v zadnjih 

treh šolskih letih ali pa prinese dokazilo o izobraževanju s področja računovodstva in davkov 

v zadnjem letu in je to izobraževanje obsegalo najmanj 30 pedagoških ur (IR, 2019a). Inštitut 

za računovodstvo opravlja izobraževanja preko Akademije IR. Akademija se izvaja v sklopu 

desetih mesečnih srečanj, in sicer s ciljema, da se obnavlja in poglablja računovodsko in 

davčno znanje ter da se predstavijo spremembe in novosti v zakonodaji (IR, 2019c). Poleg 

izobraževanja se zahteva, da ima posameznik najmanj tri leta delovnih izkušenj v 

računovodstvo in da je uspešno opravil preizkus znanja (IR, 2019a). Pri preizkusu znanja se 

preverja poznavanje računovodskih predpisov, dvostavno knjigovodstvo, sestavljanje in 

analiziranje računovodskega poročila, področje davkov, davčnega postopka in osnove 

delovnega prava (IR, 2019a). Na seznamu računovodski strokovnjak IR je vpisanih 16 

posameznikov. Zadnji se je vpisal na seznam decembra 2017 (IR, 2019b). 

 

4.5.4 Rezultati raziskave in razprava 
 

Računovodski poklic v Sloveniji ni zakonsko reguliran. V Sloveniji bi lahko imeli zakonsko 

reguliran poklic računovodske dejavnosti, saj se je Zveza računovodskih servisov več let 

prizadevala, da bi Ministrstvo za gospodarstvo sprejelo predlog Zakona o računovodski 

dejavnosti. Kljub analizi, ki so jo posredovali ministrstvu, ministrstvo ni podprlo osnutka 

Zakona o računovodski dejavnosti. Ni dovolj, da si stroka želi urediti poklic. Temu morajo 

biti naklonjeni tudi državni organi. Glede na trenutno stanje, mnenje dr. Matjaža Prusnika in 

mnenje dr. Marjana Odarja menim, da zakona o računovodski dejavnosti oziramo zakona o 

ureditvi računovodskega poklica v Sloveniji ne bomo imeli, zato bo trg še naprej prepuščen 

samemu sebi, kar prinaša tako prednosti kot tudi slabosti. Pri regulaciji določenega poklica 

je potrebno tehtati prednosti in slabosti, ki jih regulacija prinese. Ker nimamo zakonsko 

urejenega računovodskega poklica, bi lahko to pomenilo, da nam neregulacija prinaša več 

koristi kot slabosti ali pa se ne zavedamo pravega pomena in koristi, ki bi jo lahko prinesla 

regulacija računovodskega poklica. Mnenja o smotrnosti regulacije računovodskega poklica 

so deljena. Nesoglasja obstajajo celo med strokovnimi računovodskimi združenji, na primer 

Slovenski inštitut za revizijo nasprotuje zakonski regulaciji računovodskega poklica. 
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Kljub neregulaciji računovodskega poklica se lahko posamezniki, ki opravljamo 

računovodski poklic v Sloveniji, prostovoljno odločamo, da svoje znanje, izkušnje 

podkrepimo s pridobitvijo certifikata za določen naziv in se vpišemo na seznam 

računovodskih združenj, ki ponujajo določen naziv. Izbire imamo posamezniki veliko. Tudi 

na trgu se pojavljajo vedno znova nova združenja, ki ponujajo nove certifikate za nazive. 

Čeprav veliko organizacij ponuja nazive in certifikate, sem ugotovila, da je zanimanje po 

določenih nazivih oziroma certifikatih zelo majhno. Nekatere organizacije, ki ponujajo 

nazive, nam posameznikom ne omogočajo pridobitev certifikata vsako leto, ker je po tem 

premalo povpraševanja.  

 

Posamezniki, ki se ukvarjamo z računovodskim poklicem v Sloveniji imamo tudi veliko 

možnosti, da se izobražujemo in prebiramo različno strokovno literaturo. Če bi vsak 

posameznik spoštoval pri svojem delu kodeksa etike in se samoiniciativno izobraževal, 

menim, da ni nobene potrebe po zakonski regulaciji poklica. Poleg tega neregulacija poklica 

omogoča posameznikom, ki se ne najdejo v službah, za katere so se izobrazili, možnost, da 

se priučijo tega poklica, se prekvalificirajo. Posamezniki, ki opravljajo drug poklic, se lahko 

tudi uspešno priučijo novega, tudi računovodskega poklica. Velikokrat so ti posamezniki še 

bolj zavzeti za učenje in nabiranje izkušenj, saj so ugotovili, da jim računovodski poklic leži, 

da ga želijo opravljati. Oseba, ki ima dokončano izobrazbo na drugem področju, je lahko 

mnogo bolj zavzeta za učenje in pridobivanje izkušenj novega poklica, lahko opravlja 

dejavnost z večjo skrbnostjo in je lahko tudi bolj previdna, si vzame več časa za razmislek. 

Z regulacijo poklica bi bili izločeni iz dejavnosti. Nekateri študirajo ali so dokončali 

ekonomsko izobraževanje in se v času ne vidijo več v računovodstvu in v poklicu vztrajajo 

zato, ker jim služba nudi določeno socialno varnost ali nimajo poguma, da bi se priučili 

novega poklica, ki jim bolj leži. Takšni lahko svoj poklic opravljajo tudi nekvalitetno, ker 

ne delajo radi v tem poklicu, zato bi težko potrdila, da so samo prava izobrazba in izkušnje 

tiste, ki naredijo dobrega računovodjo. Posamezniki, ki se ukvarjamo z računovodskim 

poklicem, naj bi radi opravljali svoj poklic. Za takšne regulacija poklica tudi ni potrebna. 

 

Problem se pojavi, ker se za računovodski poklic odločajo tisti, ki si tega niti ne želijo delati. 

In ker ne dobijo službe na svojem področju, se odločijo, da bodo naredili na primer 

nacionalno poklicno kvalifikacijo in nato odprli svoje podjetje in postopoma začeli 

pridobivati stranke. Večinoma gre najprej za znance, podjetje v družinski lasti ali začnejo 

voditi knjige na novo ustanovljenim podjetjem. Znanci in podjetje v družinski lasti pogosto 

ne bodo menjali računovodjo brez znanja in izkušenj že zaradi poznanstva. Vodstva na novo 

ustanovljenih podjetjih velikokrat nimajo izkušenj, kakšno storitev bi jim morali 

računovodje opraviti. V takšnem primeru ne bodo menjali računovodje, ker ne vedo, kakšno 

storitev bi morali prejeti in jim lahko računovodja povzroči veliko gospodarsko škodo. Z 

regulacijo poklica bi se takšne računovodje izločilo iz dejavnosti. Prav je, da imajo 

posamezniki možnost, da lahko opravljajo računovodski poklic, vendar bi bilo za odprtje 

lastnega podjetja z dejavnostjo računovodstva dobro, da bi se ob odprtju podjetja zahtevala 

dokazila o znanju in pridobljenih izkušnjah. Ureditev določenega poklica oziroma določene 

problematike bi lahko izvedli tudi tako, da se spremeni že obstoječe zakone, ki jih imamo 

(na primer Zakon o gospodarskih družbah) tako, da se uredi določena problematika poklica. 

Ena od možnosti, je da vse odgovornosti pri pripravi letnih poročil podjetja ne nosi 

poslovodstvo. Odgovornost bi se morala prenesti tudi na računovodje in tudi določiti 

transparentne kazni v primeru napačnih navedb, bodisi zaradi neznanja ali namernih ravnanj 

računovodij. Računovodje bi se morali zavedati svoje odgovornosti, ki jo imamo pri 

opravljanju računovodskih storitev. V današnjem času se mi zdi še večji problem, da 
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računovodje, ki imajo znanje, izkušnje in pravo izobrazbo, velikokrat prirejajo podatke v 

skladu z navodili poslovodstva in to na zelo kreativen način.  

 

Čez leta bo vloga računovodij zagotovo drugačna, kot je danes. Informacijski sistem se 

nenehno izpopolnjuje, tako da kmalu ne bo več toliko dela za knjigovodje. Že danes nekateri 

računovodski programi preberejo dokument in zapolnijo vse podatke (naziv podjetja, davčna 

številka podjetja, datumi, zneski, stopnja davka). Računovodja samo prekontrolira pravilnost 

vnosa. Tako se prihrani čas, ki ga bo lahko računovodja porabil za nekaj drugega, na primer 

pripravo različnih internih poročil za poslovodstvo. V takem primeru bo računovodja 

potreboval različna ekonomska znanja in se bo moral izobraževati. Zato menim, da bo tudi 

informacijski razvoj pripomogel k nekakšni regulaciji poklica. Osebe, ki ne bodo imele 

znanja, ne bodo mogle ponuditi nekaj več naročniku, zato bodo primorane zapustiti trg in se 

prekvalificirati v drug poklic, če le ne bodo vlagali v svoje znanje. Tudi vstopile bodo težko 

na trg, ker bo njihovo znanje preozko, da bi zadostile potrebam naročnikov.  

 

SKLEP 
 

V Sloveniji računovodski poklic ni zakonsko reguliran. Pred leti se je Zbornica 

računovodskih servisov zavzemala za zakonsko regulacijo računovodskega poklica. V času, 

ko je bilo to v obravnavi, politika ni podprla predloga o zakonski ureditvi poklica. Glede na 

zgodovino in trenutno stanje menim, da v Sloveniji obstaja velika verjetnost, da nikoli ne bo 

prišlo do zakonske ureditve poklica. Poleg zavzemanja stroke za ureditev poklica je tudi zelo 

pomembna podpora državnih organov pri ureditvi poklica.  

 

Računovodski poklic lahko uredi državni organ ali pa ga uredijo strokovna poklicna 

združenja. Lahko ga z medsebojnim sodelovanjem uredita skupaj. Sprejmejo se lahko 

obvezujoči zakoni ali smernice, ki jih izdajo poklicna združenja. Področje lahko uredi tudi 

Evropska unija s svojimi predpisi, smernicami in priporočili.  

 

Mnenja o regulaciji računovodskega poklica so deljena, ker regulacija računovodskega 

poklica prinaša pozitivne in negativne posledice. Pozitivne koristi, ker regulacija lahko 

pripomore k zaščiti javnega interesa; z njo se dvigne tudi kakovost storitev, ker bodo iz trga 

izločeni vsi, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje poklica. Računovodski poklic bi 

opravljali le ustrezno usposobljeni strokovnjaki, zaradi česar, bi se povečal tudi ugled 

računovodskega poklica v družbi. Vzpostavilo bi se večje zaupanje v poročila, ki jih 

računovodje pripravljajo. Z regulacijo poklica bi se lahko zmanjšale gospodarske posledice, 

odpravilo pomanjkljivo računovodenje, manipulativno računovodstvo, ker bi se povečala 

odgovornost izvajalca računovodskega poklica. Največja slabost, ki bi jo prinesla regulacija 

računovodskega poklica, je omejevanje prostega trga storitev in konkurence. Poleg 

navedenega lahko subjekt, ki je zadolžen za urejanje poklica, potencira svojo zasebno korist, 

da regulira poklic glede na potrebo določenih podjetij, posameznikov ali pa tako, da svojim 

članom omogoči trg, ki ga sicer ne bi imeli. Previsoki pogoji za opravljanje računovodskega 

poklica lahko privedejo tudi do zmanjšanja zanimanja za računovodski poklic, ki posledično 

privede do pomanjkanja delovne sile. Z neregulacijo računovodskega poklica sledimo 

smernicam Evropske unije o prostem pretoku storitev, ki omogoča posameznikom lažjo 

zaposlitev v drugih državah članicah Evropske unije. 

 

S predpisi se lahko določi minimalno stopnjo izobrazbe, obvezno licenciranje, število let 

delovnih izkušenj, obvezno članstvo v profesionalnih združenjih, obveznost nekaznovanosti, 

cenik storitev, način oglaševanja, obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti, omejitve 
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združevanj in povezovanj, omejitve opravljanja drugega poklica, organizacijsko obliko 

poslovanja ter drugo. Regulacija poklica poleg vstopnih ovir in zahtevanih kvalifikacij lahko 

določa tudi način spremljanja obnašanja in delovanja računovodij ter disciplinske ukrepe.  

 

V svetu je računovodski poklic različno reguliran. Nekatere države poklica ne regulirajo in 

ga prepustijo trgu, nekatere pa imajo zakonsko določeno, kdo ga lahko opravlja. Razlike 

med državami so se pojavile zaradi kulturnih, zgodovinskih in socialnoekonomskih razlik. 

Vsaka država ima možnost, da računovodski poklic samostojno ureja, tudi države v Evropski 

uniji. Za države v Evropski uniji je pomembno, da z regulacijo ne kršijo prostega pretoka 

storitev.  

 

Čeprav v Sloveniji nimamo zakonsko urejenega računovodskega poklica, imamo 

posamezniki, ki se ukvarjamo z računovodskim poklicem veliko možnosti izobraževati se 

pri različnih institucijah. Ponujajo nam tudi pridobitev različnih certifikatov za določen 

naziv. Od nas (računovodij) je torej odvisno, koliko bomo vložili v svoje znanje, kako ga 

bomo nadgrajevali in kako strokovno zahtevne naloge bomo opravljali. Bolj ko bomo 

računovodje kakovostno opravljali naloge, večji ugled in mesto bomo imeli v družbi in bolj 

se bo cenilo naše delo. Pomembno je, da se zavedamo svojih zmožnosti, da opravljamo delo, 

ki smo mu dorasli, čeprav nam ga nihče ne prepoveduje opravljati.  
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Priloga 1: Vprašanja za intervju o regulaciji računovodskega poklica 
 

 Kako dobro je po vašem mnenju urejen računovodski poklic v Sloveniji? 

 Ali ste mnenja, da bi se moral računovodski poklic v Sloveniji zakonsko regulirati? 

Prosim obrazložite svoje mnenje. 

 Kakšen način regulacije računovodskega poklica bi bil po vašem mnenju v Sloveniji 

najbolj primeren? 

 Ali po vašem mnenju obstaja možnost, da se v prihodnosti računovodski poklic v 

Sloveniji tudi zakonsko uredi in na kakšen način? Prosim obrazložite svoje mnenje. 

 Kaj so po vašem mnenju prednosti in slabosti regulacije računovodskega poklica? 

 Zakaj po vašem mnenju pred nekaj leti ni bil sprejel Zakon o računovodski dejavnosti, 

s katerim so želeli zakonsko urediti računovodski poklic? 

 Kaj menite o tem, da se za računovodski poklic odločijo posamezniki, ki imajo 

zaključeno izobrazbo drugega poklica in se naknadno odločijo za računovodski poklic? 

 Različna strokovna združenja se zelo trudijo in posameznikom, ki opravljajo 

računovodski poklic, ponujajo različna izobraževanja in možnost pridobitve naziva 

oziroma certifikata. Kljub prizadevanju se jih zelo malo odloči za pridobitev naziva 

oziroma certifikata. Kaj je po vašem mnenju razlog za to? 


