
Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine (odslej odbor) je na svoji seji dne 
22.11.2016 sprejel naslednji 

 

 

PRAVILNIK 

o pridobitvi in ohranjanju strokovnih nazivov v računovodski poklicni skupini 

 

 
1. člen 

(vsebina) 

Ta pravilnik določa način pridobitve, ohranjanja in prenehanja veljavnosti strokovnih nazivov v 
računovodski poklicni skupini. 

 
2. člen 

(opredelitev pojmov) 

Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo te pomene: 

‒ »računovodska poklicna skupina« je skupina poklicev, ki je v Klasifikacijskem sistemu 
izobraževanja in usposabljanja KLASIUS razvrščena v kategorijo 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; 

‒ »podskupina s specialnimi znanji« je del računovodske poklicne skupine, v kateri je za 
opravljanje poklica treba imeti splošna in posebna (specialna) računovodska znanja; 

‒  »strokovna organizacija« je organizacija, ki usposablja, združuje ali preizkuša 
posameznike, ki opravljajo poklice računovodske poklicne skupine; 

‒ »odbor« je Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine oziroma njegova delovna 
telesa; 

‒ »knjigovodja« je posameznik, ki je pridobil strokovni naziv knjigovodja skladno s pravili, ki jih 
je določil odbor; 

‒ »računovodja« je posameznik, ki je pridobil strokovni naziv računovodja skladno s pravili, ki 
jih je določil odbor; 

‒ »register« je register posameznikov z veljavnimi strokovnimi nazivi v računovodski poklicni 
skupini. 

 
3. člen 

(hierarhija nazivov v računovodski poklicni skupini) 

Računovodska poklicna skupina se razdeli po stopnji izobrazbe in usposobljenosti v 5 
podskupin: 

‒ knjigovodje, 

‒ certificirani knjigovodje, 

‒ računovodje, 

‒ certificirani računovodje, 

‒ certificirani računovodje specialisti. 
  



4. člen 
(pogoji za pridobitev naziva knjigovodja) 

(1) Naziv knjigovodja odbor dodeli posamezniku, ki 

‒ je pridobil ustrezno izobrazbo in dokazila o tem predložil odboru, 

‒ se zaveže, da bo pri svojem delu uporabljal IFAC-ov Kodeks etike za računovodske strokovnjake, 

‒ je odbor zaprosil za dodelitev naziva knjigovodja, 

‒ v registru dovoli objavo predpisanih obveznih podatkov.  

(2) Za pridobitev naziva knjigovodja se šteje, da ima ustrezno izobrazbo posameznik, ki je 
zaključil vsaj 4-letno srednjo ekonomsko šolo (naziv ekonomski tehnik) oziroma drug primerljiv 
program. 

(3) O ustreznosti primerljivega programa odloča odbor. 

(4) Naziv knjigovodja nima omejenega obdobja veljavnosti. 

(5) Posamezniku, ki se mu dodeli naziv računovodja, preneha veljati naziv knjigovodja. 

 
5. člen 

(pogoji za pridobitev naziva certificirani knjigovodja) 

Naziv certificirani knjigovodja odbor dodeli posamezniku, ki 

‒ je pridobil naziv knjigovodja, 

‒ je uspešno opravil preizkus znanja, predpisan s Pravilnikom o programu in načinu 
opravljanja izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja in certificirani 
računovodja. 

 
6. člen 

(pogoji za pridobitev naziva računovodja) 

(1) Naziv računovodja odbor dodeli posamezniku, ki 

‒ je pridobil ustrezno izobrazbo in dokazila o tem predložil odboru, 

‒ se zaveže, da bo pri svojem delu uporabljal IFAC-ov Kodeks etike za računovodske strokovnjake, 

‒ je odbor zaprosil za dodelitev naziva računovodja, 

‒ v registru dovoli objavo predpisanih obveznih podatkov.  

(2) Za pridobitev naziva računovodja se šteje, da ima ustrezno izobrazbo posameznik, ki je 
zaključil vsaj visokošolsko izobraževanje (1. bolonjsko stopnjo) in je v okviru študija uspešno 
opravil izpite iz teh predmetov: 

‒ osnove računovodstva (ali drug primerljiv predmet), 

‒ stroškovno računovodstvo (ali drug primerljiv predmet), 

‒ poslovodno računovodstvo (ali drug primerljiv predmet), 

‒ analiza računovodskih izkazov (ali drug primerljiv predmet), 

‒ davčno računovodstvo (ali drug primerljiv predmet). 

(3) O ustreznosti primerljivega visokošolskega izobraževanja oziroma predmetnika študijskega 
programa odloča odbor. 

(4) Če predmeti, našteti v 2. odstavku tega člena, niso vključeni v zaključen visokošolski 
program, jih mora posameznik, ki želi pridobiti naziv računovodja, opraviti dodatno pri 
organizaciji, ki izvaja ustrezno izobraževanje, in dokazila o uspešno opravljenem izpitu dostaviti 
odboru. 

(5) Seznam primerljivih predmetov in organizacij, ki izvajajo ustrezno izobraževanje, 
posameznikom na njihovo zahtevo sporoči odbor oziroma odbor ta seznam javno objavi. 

(6) Naziv računovodja nima omejenega obdobja veljavnosti. 

 



7. člen 
(pogoji za pridobitev naziva certificirani računovodja) 

Naziv certificirani računovodja odbor dodeli posamezniku, ki 

‒ je pridobil naziv računovodja, 

‒ je uspešno opravil preizkus znanja, predpisan s Pravilnikom o programu in načinu 
opravljanja izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja in certificirani 
računovodja. 

 
8.  člen 

(pogoji za ohranjanje naziva certificirani knjigovodja ali certificirani računovodja) 

(1) Obdobje veljavnosti naziva certificirani knjigovodja ali certificirani računovodja je 3 leta od 
dne uspešno opravljenega preizkusa znanja oziroma od dne podaljšanja veljavnosti naziva. 

(2) Odbor podaljša obdobje veljavnosti naziva certificirani knjigovodja ali certificirani 
računovodja za 3 leta posameznikom, ki so pridobili naziv certificirani knjigovodja ali certificirani 
računovodja ter so se v obdobju veljavnosti naziva aktivno izobraževali in so dokazila o tem 
predložili odboru.  

(3) Vsebino, zahtevan obseg in težavnost izobraževanj, ki jih je treba zaključiti za podaljšanje 
naziva certificirani knjigovodja ali certificirani računovodja, določi in javno objavi odbor. Presojo 
primernosti vsebine, obsega in težavnosti posameznega izobraževanja določi odbor na osnovi 
vloge, ki jo pri odboru vloži udeleženec ali organizator izobraževanja. Vsebino vloge predpiše 
odbor v posebnem aktu. 

 
9. člen 

(pogoji za pridobitev in ohranitev naziva certificirani računovodja specialist) 

(1) Naziv certificirani računovodja specialist odbor dodeli posamezniku, ki 

‒ je uspešno opravil preizkus znanja pri strokovni organizaciji, ki preizkuša splošna in 
specialna računovodska znanja, če izobrazba, ki se zahteva za pristop k tovrstnem 
preizkusu znanja, ustreza izobrazbi, zahtevani za dodelitev naziva računovodja; 

‒ se zaveže, da bo pri svojem delu uporabljal IFAC-ov Kodeks etike za računovodske strokovnjake 
oziroma kodeks podskupine s specialnimi znanji, ki vsebuje prilagoditve IFAC-ovega kodeksa; 

‒ je odbor osebno ali posredno prek strokovne organizacije, ki jo je za to pooblastil, zaprosil 
za dodelitev naziva certificirani računovodja specialist; 

‒ v registru osebno ali posredno prek strokovne organizacije, ki jo je za to pooblastil, dovoli 
objavo predpisanih obveznih podatkov.  

(2) Odbor dodeli naziv certificirani računovodja specialist za obdobje, za katero potrdilo o 
ustrezni usposobljenosti dodeli strokovna organizacija, pri kateri je posameznik opravil preizkus 
splošnih in specialnih računovodskih znanj. 

(3) Ob poteku obdobja veljavnosti potrdila o ustrezni usposobljenosti strokovne organizacije, ki 
preizkuša splošna in specialna poklicna znanja posameznikov iz računovodske poklicne 
skupine, poteče tudi obdobje veljavnosti naziva certificirani računovodja specialist. 

(4) O skladnosti izobrazbe, ki se zahteva za pristop k izpitu strokovne organizacije, ki preizkuša 
splošna in specialna poklicna znanja posameznikov iz računovodske poklicne skupine, z 
izobrazbo, ki jo zahteva odbor za dodelitev naziva računovodja, odloča odbor. 
  



10. člen 
(prenehanje veljavnosti nazivov) 

Nazivi knjigovodja, certificirani knjigovodja, računovodja, certificirani računovodja in certificirani 
računovodja specialist prenehajo veljati v teh primerih: 

‒ ob smrti imetnika naziva, 

‒ ob poteku obdobja veljavnosti naziva, 

‒ ob prejemu pisne zahteve imetnika naziva za prenehanje veljavnosti naziva, 

‒ ob odvzemu naziva. 
 

11. člen 
(Odvzem naziva) 

Odbor posamezniku odvzame dodeljeni naziv knjigovodja, certificirani knjigovodja, računovodja, 
certificirani računovodja ali certificirani računovodja specialist, če posameznik krši IFAC-ov 
Kodeks etike za računovodske strokovnjake.  

 
12. člen 

(register posameznikov z veljavnimi strokovnimi nazivi) 

(1) Posameznike, ki jim odbor dodeli naziv knjigovodja, certificirani knjigovodja, računovodja, 
certificirani računovodja ali certificirani računovodja specialist, se vpiše v register posameznikov 
z veljavnimi strokovnimi nazivi v računovodski poklicni skupini. 

(2) Posameznike, ki jim preneha veljavnost naziva knjigovodja, certificirani knjigovodja, 
računovodja, certificirani računovodja ali certificirani računovodja specialist, se izbriše iz registra 
posameznikov z veljavnimi strokovnimi nazivi v računovodski poklicni skupini. 

(3) Podatke, ki se vpišejo v register, ter način vzpostavitve in vodenja registra in način dostopa 
do podatkov v registru ureja poseben akt, ki ga sprejme odbor. 

 
13. člen 

(prehodne določbe) 

(1) Prehodne določbe se uporabljajo za presojo ustreznosti izobrazbe posameznikov, ki 
zaprosijo za dodelitev naziva knjigovodja ali računovodja in so zaključili izobraževanje pred 
dnem začetka veljavnosti tega pravilnika. 

(2) Za pridobitev naziva knjigovodja se šteje, da ima ustrezno izobrazbo posameznik, ki 

‒ je uspešno zaključil vsaj 8-letno osnovno šolo in ima vsaj 20 let delovnih izkušenj na 
delovnih mestih, na katerih se uporabljajo knjigovodska znanja; 

‒ je uspešno zaključil vsaj 8-letno osnovno šolo in ima vsaj 10 let delovnih izkušenj na 
delovnih mestih, na katerih se uporabljajo knjigovodska znanja, in je uspešno opravil 
preverjanje znanja, ki ga za posameznike, ki želijo pridobiti naziv knjigovodja ob 
upoštevanju prehodnih določb, organizira odbor; 

‒ je uspešno zaključil vsaj 4-letno srednjo šolo neekonomske smeri in ima vsaj 10 let delovnih 
izkušenj na delovnih mestih, na katerih se uporabljajo knjigovodska znanja; 

‒ je uspešno zaključil vsaj 4-letno srednjo šolo neekonomske smeri in je uspešno opravil 
preverjanje znanja, ki ga za posameznike, ki želijo pridobiti naziv knjigovodja ob 
upoštevanju prehodnih določb, organizira odbor. 

(3) Za pridobitev naziva računovodja se šteje, da ima ustrezno izobrazbo posameznik, ki 

‒ je uspešno zaključil vsaj 4-letno srednjo šolo neekonomske smeri in ima vsaj 25 let delovnih 
izkušenj na delovnih mestih, na katerih se uporabljajo računovodska znanja; 

‒ je uspešno zaključil vsaj 4-letno srednjo šolo neekonomske smeri in ima vsaj 10 let delovnih 
izkušenj na delovnih mestih, na katerih se uporabljajo računovodska znanja, in je uspešno 
opravil preverjanje znanja, ki ga za posameznike, ki želijo pridobiti naziv računovodja ob 
upoštevanju prehodnih določb, organizira odbor; 



‒ je uspešno zaključil vsaj 4-letno srednjo ekonomsko šolo in ima vsaj 15 let delovnih izkušenj 
na delovnih mestih, na katerih se uporabljajo računovodska znanja; 

‒ je uspešno zaključil vsaj 4-letno srednjo ekonomsko šolo in ima vsaj 5 let delovnih izkušenj 
na delovnih mestih, na katerih se uporabljajo računovodska znanja, in je uspešno opravil 
preverjanje znanja, ki ga za posameznike, ki želijo pridobiti naziv računovodja ob 
upoštevanju prehodnih določb, organizira odbor; 

‒ je uspešno zaključil vsaj višjo šolo neekonomske smeri in ima vsaj 10 let delovnih izkušenj 
na delovnih mestih, na katerih se uporabljajo računovodska znanja; 

‒ je uspešno zaključil vsaj višjo šolo neekonomske smeri in ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na 
delovnih mestih, na katerih se uporabljajo računovodska znanja, in je uspešno opravil 
preverjanje znanja, ki ga za posameznike, ki želijo pridobiti naziv računovodja ob 
upoštevanju prehodnih določb, organizira odbor; 

‒ je uspešno zaključil vsaj višjo šolo ekonomske smeri in ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na 
delovnih mestih, na katerih se uporabljajo računovodska znanja; 

‒ je uspešno zaključil vsaj višjo šolo ekonomske smeri in je uspešno opravil preverjanje 
znanja, ki ga za posameznike, ki želijo pridobiti naziv računovodja ob upoštevanju prehodnih 
določb, organizira odbor. 

(4) O tem, katere delovne izkušnje se upoštevajo kot delovne izkušnje na delovnih mestih, na 
katerih se uporabljajo knjigovodska oziroma računovodska znanja, odloča odbor na osnovi 
dokazil, ki jih k vlogi za dodelitev naziva predloži posameznik.  

 
14. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga soglasno potrdi Odbor za poenotenje računovodske 
poklicne skupine. Uporabljati se začne 1. januarja 2017. 


