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

PRAVILNIK
o vzpostavitvi in vodenju registra posameznikov z veljavnimi strokovnimi nazivi v
računovodski poklicni skupini

1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način vzpostavitve in vodenja registra posameznikov z veljavnimi
strokovnimi nazivi v računovodski poklicni skupini, podatke, vpisane v register, in način dostopa
do njih.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo te pomene:
‒ »register« je register posameznikov z veljavnimi strokovnimi nazivi v računovodski poklicni
skupini;
‒ »odbor« je Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine oziroma njegova delovna
telesa;
‒ »pravilnik o strokovnih nazivih« je Pravilnik o pridobitvi in ohranjanju strokovnih nazivov v
računovodski poklicni skupini;
‒ »Zveza RFR« je Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
3. člen
(vzpostavitev in vodenje registra)
Register v elektronski obliki vzpostavi in vodi Zveza RFR brezplačno.
4. člen
(javnost registra)
(1) Podatki v registru so javni in brezplačno dostopni na spletni strani Zveze RFR.
(2) Člani odbora na svoji spletni strani objavijo povezavo, prek katere so dostopni podatki v
registru.
5. člen
(jezik)
Register se vodi v slovenskem jeziku.

6. člen
(struktura registra in pogoji za vpis v register ali izbris iz njega)
(1) Zaradi zagotovitve javnosti in preglednosti ter zaščite interesov uporabnikov se vzpostavi
register, v katerega so vpisani posamezniki, ki jim je odbor dodelil nazive:
‒ knjigovodja,
‒ certificirani knjigovodja,
‒ računovodja,
‒ certificirani računovodja,
‒ certificirani računovodja specialist.
(2) V registru je označeno, kateri izmed nazivov, naštetih v prejšnjem odstavku, je dodeljen
posamezniku. Register omogoča pregledovanje ob upoštevanju izbranih meril.
(3) Podatki o posameznikih se iz registra izbrišejo, ko so za to izpolnjeni pogoji, določeni v
pravilniku o strokovnih nazivih.
7. člen
(podatki v registru)
Register vsebuje te podatke o posamezniku:
‒ ime in priimek ter naslov in registracijsko številko,
‒ veljavni strokovni naziv,
‒ elektronski naslov,
‒ datum pridobitve naziva.
8. člen
(prijava za vpis ali izbris podatkov v register)
(1) Prijava za vpis v register (odslej prijava za vpis) vsebuje te obvezne podatke o posamezniku:
‒ ime in priimek ter naslov,
‒ veljavni strokovni naziv,
‒ elektronski naslov,
‒ datum pridobitve naziva.
(2) Prijava za izbris iz registra (odslej prijava za izbris) vsebuje te obvezne podatke o
posamezniku:
‒ ime in priimek ter naslov in registracijsko številko,
‒ datum in vzrok izbrisa.
(3) Prijavo za vpis oziroma za izbris Zvezi RFR posreduje odbor prek pooblaščene osebe, v
elektronski obliki oziroma z uporabo aplikacije za vnos podatkov v register.
(4) Pooblaščena oseba prijavitelja lahko uspešno odda prijavo za vpis ali izbris po vnosu vseh
obveznih podatkov iz prvega ali drugega odstavka tega člena.
(5) Zveza RFR na podlagi prejete prijave za vpis ali izbris vpiše podatke o posamezniku v
register ali jih izbriše iz njega. O vpisu podatkov v register ali izbrisu iz njega Zveza RFR obvesti
posameznika, čigar podatki so se vpisali ali izbrisali, na njegov elektronski naslov.
(6) Elektronsko obvestilo o vpisu podatkov v register ali izbrisu iz njega vsebuje izpis vseh
podatkov o vpisanem ali izbrisanem posamezniku.

9. člen
(posodabljanje podatkov o registraciji)
(1) Vsi posamezniki, vpisani v register, so dolžni v roku 15 dni obvestiti Zvezo RFR o
spremembi vseh podatkov, ki se vpisujejo v javni register, razen podatka o spremembi
strokovnega naziva.
(2) Prijavitelj je dolžan prek pooblaščene osebe v elektronski obliki oziroma z uporabo aplikacije
za vnos podatkov v register v roku 15 dni obvestiti Zvezo RFR o spremembi strokovnega naziva
posameznika.
(3) Zveza RFR o posodobitvi podatkov v registru obvesti posameznika, čigar podatki so se
posodobili, na njegov elektronski naslov.
(4) Elektronsko obvestilo o posodobitvi podatkov v registru vsebuje izpis vseh podatkov o
posamezniku, čigar podatki so se posodobili.
10. člen
(strinjanje posameznika z javno objavo podatkov)
Posameznik, ki je vpisan v register, mora biti seznanjen z dejstvom, da so z vpisom v register
njegovi podatki dostopni javnosti, kar potrdi s podpisom na podani prijavi za vpis.
11. 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.

